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 רזניינאמהמיורא

 כמבואר ומעשהו, החיבורתוכן
 לה"

 לדבת ובהקדמתי
 הקרהטים, אבותי בזכות ה' חנני קמא. מהדוראתורה

 לעולם. מוע"ט אדם ותרשישים.אראלים

 שפירא אלעורחיים

 מאמר הצלום, חים אות חלקים, ד' אללי מנחת שו"תבעהמ"ם
 רהספידא, מילי מאמר תמיר, עלת מאמרות, חמשה צדקים,זכרון
 ורקלמות בכתובים(. חיבורים )ושארי קמא מהדורא תודהדברי

 אדמו"ר ציס"ע הרה"ק אבא מר רבנן רב רבי בספרייגהצו
 על בנים תפארת נדה, הלכורז על תשובה דרכי : זי"עוצללה"ה
 דרכי ח"ג, הקדחם זהר התקוני על ראי לחי באר ומועדים,התודה

 ישראל חמדת בסניור הנהות קצת תםאמתה.
 זי"ע. בנללה"ה וושאל מהרגש רבינולמרן
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בעה"י

 ספרזה
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 תניינא()מהיורא

 בעזרתו בזה )סה"ת( בשני מעשהו כך )מה"ק( בראשוןכמעשהו
 עלינו ה' נועם ויהי לשיקבה"ו תורה דברי לכתוב אבואית"ש

 כוננהו. ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינוומעשה

 ]מהדורס תורה" "לדברי מילין" "באקדמות מבואר החיבור)ותכונת
 וגואלי. צורי ה' בשם החלי, וזה תמצאנה( שםקמא[

המחבר

 רום" לו נעלה, מאור אא"ק הגאונים גאון קרהמא סבא האי הגרי רכינוהסכמת
 ושארי הכהנא" "טהדורא הורה דברי על זי"ע זצללה"ה אלפאנדרי מהרש"אתהלה,
 בעה"י הנגמר רועצי חלק אלעזר מנחת שו"ת על בהסכמתו נכלל והיא בעה"יחי'

 תמצאנה. רשם כהרפסתו.כעת



 קנז נקדרה תניינא מהיוראדברי

 ו ו 113 ו ' רששוו .*.....4
 תניינאמהדורא

ע"י

 הבעש"ט מתלמידי הקדושים ורבותינו אבותינו שהנהיגו מהא.
 לסעוד התלמידים 8מ וישבו בשלחנם לאכול זי"עהקדוש

 ילמדו זה ידי על אשר אצלם העיקר זה והיה ויו"ט קודש בשבתבפרס
 זה מצינו היכן ולכאורה תורתו, דברי להם יגיד ואז ועבודתו, ה'דרכי
 רכלה ואגרא בישיבה שישבו רק נוכר והלא  והראשונים חז"לבדברי
 ושתייתם. אכילתם בשעת ולא דרדרתם, לשמוע ע"ב[ ו, נברכותדוחקא
 בספר ז'ע דומב"ם רבינו בדברי זי"ע הקדוש אאמו"ר הראהאולם
 עמהם ולהתיחד החכמים עם להתחבר שצות הוא ת"ל ו'[ נמההמצות
 ומשתה" "במאכל וההברה העבודה מאופני אופן בכל בישיבתםולהתמיד
 מדבריהם האמתיות ולהאמין במעשיהם להדמות לנו שיגיע כדיוהעסק
 הזכיר שלא בפירוש הרי עיי"ש עכל"ה תדבק ובו יתעלה אומרווהוא

 בצבור עמם יחד להתפלל או דשויעוד אצלם ללמוד בפרטות הזהבבלשונו
 לנו שיגיע וכדי ביחוד. והכיר ומשהה" במאכל עמם "להתחבררק

 ב'ן הלכה פ"ו דיעות נהלכות הי"ד בספרו וכן כנ"ל. וכו' במעשיהםלהדמיע

 עם ולשתות 'שלאכול וכי ובתלמידיהם בחכמים להדבק עשה מצותכרגב
 ק"ת[: קזז אות יקמז נרמיז עיי"ש וכו' חכמים"תלמידי



 רנררדץ תניינא מהיוראדבריקנח
 רבנן מלכי מאן המלך שלחן מאוכלי להיות כנזכר שנוהגים מהוכן

 מאאמו"ר בזה שמעתי הגדול, החשיבות וזהו האדמודי"םהמה
 ז"'ע הק' הבעש"ט דבינו מתלמידי מדבר אהד קדוש בשם זי"עהקשש
 המלך לשלמה המלך דוד שצוה ז'[ ב' א'. ]מלכים מהכתוב לזה דאיהשיש
 אם ולכאורה שלחנך. באוכלי והיו חסד תעשה הגלעדי ברזילי ולבניבנו
 הנה אחת פעם לו שעשה הטובה בעבוד לאחד טובה לגמול יצוההמלך
 ויתפרנס זה ידי על מפורסם גדול עשיר שיהיה ודב גדול סך לו ליתןיצוה
 )שיקדאוהו אחדים לשלחן ולצפות לאכול לו שיצוה ולא בביתו,בכבוד
 היותר הטובה סןהו כרחו בעל ודאי אלא ויום( יום בכל לאכוללשלחנו
 עם המלך שלחן מאוכלי בניו שיהיו גמולו תשלום לו נתן אשדגדולה
  עכר"ה זהב דינרי אלפים אלפי מכל גדול היותד החשיבות וזהו בנושלמה
 צבאותיו משרי גם החשובים שהיו המלך בשאול גם כן מצינו)ובאמת
 מסוע כ"ז[ כ' א' ]שמואל תמהו אשד בכתוב שמצינו כמו שלחנומאוכלי
 מפורש דאיתי עכשיו והנה הלחם(. אל היום גם תמול גם ישי בן באלא

 )וכפי מען עדה הקרבן גירסת כפי א'[ הלכה ]פ"א כתובות בירושלמיהרבד
 מאוד דחוק הפנ"מ גידסת דלפי באמת הוא וכן קרבן בשירי נוםשבידד
 זקנים שממנים קה"ע( מבווט. דקאתי דוד )לבית הזה לבית מכאןלפנינו(
 וכן הירושלמי. עכ"ל קה"ע( זקנים. עם תמיד )שאכילתם משתיותבבתי
 הקה"ע כגירסת העיד מזקני וכו' בועז ויקח עה"כ דות במד"רוצא

 כנזכר: תמיד דיקנים 8מ דוד בית אכילת מעלת בזה הריבידושלמי.

 שנאמר ע"א[ נ"י ]יף בגיטין שאמדו מה חז"ל דברי להבין יש בזהוגמז
 קודצא. ופירש"י מלכא בי קודצא בהו איכול איזיל קמצאבר
 קטן( לחם והיינו עוגה )שיצא קורצא אכילת ענין ומה עכירה.מלשישת
 רכיל תלך לא ט"ז( נסס קןדכ קרועכם ובפרשת המלך. אצללמלשינות
 דבריהם המקבל בבית לאכול משפטם שהיה בעיני פראה פירש"יבעמך
 עכל"ה האמת על ויעמידם מקויימים שרבדיו הינוק גמד והוא הלעטהשום
 צדיכין עכ"פ מלכף בי קורצף אכל ע"א[ ג"ח ]ברכות הלשע שםוהביא



קנט רצדרדו תניינא מהיוראדבנרי

 וגו'( רכיל תלד לא עה"כ קדושים )פרשת ברמב"7 ועיין כנזכר.להבין
 לשת כשמספד רבד איזה שם אוכל טעם ענין מה כי דש"י עלשתמה
 אחד איש על המלך אצל ילשין אהד שאם דהיינו ונדאה עיי"ש.הרע
 יקבלו אם אמנם במסידתו מאומה הועיל לא אז יהשבוהו ולא ידחחעאם

 לכבוד הרבד זה שמגלה שאומד במה אחריהם( לבדוק )עכ"פרבדיו
 תחת התידות וחותרים רצונו עוברי משונאיו להנצל כדי המלךולטובת
 בבית כבדחם אם הסימן הוא אז יהודאי( בך מדדו בזה )כמ"ש כבודוכסא
 אז החביבים אורחים לכבוד שנהוג כמו )קורצא( דבש בלחמניותהמלך
 על ולהקוד לרדוש הוא וכדאי רבדיו להתקבל הוא שחשוב הסימןהוא
 וטימן וזהו וכו' קודבנא להו ששדד במה הבחינה בזה שהיה וכמוהדבר

 אח"כ ואם השד או המלך בבית )קורצא( אחת במנה שיכבדוהולחשיבות
 מאוכלי יהיה אז ביתו מאנשי או המלך מיועצי להיות יותר בהיכרותיבא
 העולם אומות מלכי בין גם המלכים נימוס אז היה נדאה כן המלךשלחן

כנזכד:

 מפה"ק זיע הקדוש מאאזמו"ד לשבח טעם בזה  שמעתי עודב.
 סחפים פתם גזרו ע"ב[ י"י ]יף זרה בעבודה חז"ל רבדי פיעל

 דכשאוכל הרי )ע'ץ( י'א משום בנותיהן ה5ל בנותיהן טשום יינן וכו'שמנן
 והנה תבירו. של האלהות לעבודת שנעבור שפו יגיע ביחד נכדיעם

 8מ כשיאכל ואם פרעניות ממדת מרובה טובה מדה ע"א[ הא וסוטהקיניי

 הצדיק עם כמנאכל שכן מכל זרה עבודה שיעבוד זה ידי על יגיעהנכרי
 זה )וכעין עכד"ה יתברך השם את לעבור יזכה זה ידי שעל ה'עובר
 בשם יותר עוד שסעתי וכן ( גדא[ ]פרשת עה"ח משה ישמח בספרראיתי
 גדולי שנוהגים מה על שעם שהגיד זי"ע פפדשיסהא הקדושהיהוגו
 יכבדוזע גדיל הצם תלמיד כן גם הבידו את כשיפגוש דמסידיםתורה

 המתנגדים האשכנזים התורה גדהי אצל כן לא קצת חותיהבאכילה
 גם והגיד זה. עם זה תורה דברי ולפלפל לקייק יתחילו טרד)בימיהם(

 קתודה ודינו ד"א משום גארו הנ"ל זרה  עבודה הגמרא דברי שי עלק



 רצררה תניינא מהדוראדבריקם
 אכילה יזר על כן כמו תבירו עם אהבה ודביקות שייכות לו יש והדיזרה
 התחברות שיש יתברך השם לעבודת שכן מכל עבודתו לעבוד שיגיעעד

 מצינו בלבד התורה בלימוד כן שאין מה האכילה, ידי על כנ"ללטובה
 תוכו ומשני מאחר תורה למד היכי וך"מ ע"בן ט"ו דף ]חגיגה חז"לבדברי
 שייכות לו היה לא לבד התודה לימוד ידי שעל הרי זרק קליפתואכל
 שייכות שיש באכילה כן שאין מה אצלו שלמד אפילו אחר עם לר"מכלל
 במאכל לאוהבו מקודם לכבד נהגו כן על כנזכר אהבה בבריתלבוא

 הנ"ל: הקדוש היהודי עכ"ד כנזכר, קצתומשתה

 מאכילתו השיריים ואוכל החול בימות גם יר"א ת"ח עם כשאוכלודקנה
 הירושלמי מדברי י"ג[ ]אות מה"ק בד"ת בזה שכתבנו מהעיין

 ]ין בגיטין חז"ל שאמדו מה פי על עוד י"ל והנה עיי"ש. השירייםבענין
 הדמב"ם כתב וכן הימנה ידך משוך ממנה נהנה שאתה סעודה ע"א[ע'

 אם קרבן כהקרבת עההו מוסד ספדי ובכל ס"ק הלכה דעות מהלכותש"י
 מתוך ידו למשוך ממנו נהנה שאתה סעודה אכילתו, באמצע תאותומשבד
 קים שבודאי וצדיק חכם תלמיד שאכל משידיים האוכל כנזכרהנאתו
 חפץ הם השידיים אלו הדי שיריים והניח אכילתו באמצע ידך משוךזה
 לתועלת המה בודאי כן על כנזכר כקרבן והם בהם שקיים מצוהשל

 אח"כ: השירייםלהאוכל

 באכילתו בשבת גם כזה לעשות צדיך אם אמנם החול, בימותוזהו
 ז"ל שבתי הר"ר שסידר ז"ל האר"י סידור מרבדי נראהוסעודתו

 חגיכם פרש נקרא מותרות בחול אובל ואם ניכתב ת"ח[ סעודת]במדד
 מן עתד שאוויל אף ויו"ש בשבת שאוכל מה אבל לחיצונים כחומוסיף
 ידו למשוך שרן זה ולפי עכלו: באיברים ונבלע דוחני הוא הכלהצורך
 בפשוטו וגם באיברים ונבלע דוחני דבל שהוא כיון בשבת אכילתובאמצע
 בדף אמנם ממש. נהנה שיצא סעודה באכילתו שבת עונג בזה מעייםומא

 שכתב עצמו את כסותר נראה הנ"ל ז"ל הר"ש בסידור וצםשלאה"ז



 קמא רצררה תניינא מהיוראדברי

 עכל"ה ויו"ט בשבת גם מלאכול ויניח תאותו ישבר לאכול תאבונעורו
 לטובה להכריע אמנם דלעיל, הך עם לכאורה נינהו סתדא"י מיליוהני
 ודרכו כונתו לסדר באכילתו קודש בשבת בעה"י בדעת יעשה ערוםכל

 ואכמ"ל: לדוגמא דק ציינתי וכיוצא, שיאכל מדק הכפיםבמספד

 בכל תודה רבדי שאמדו זי"ע ואבותינו לדבותינו דאיתי הנהאך
 מצוה הוא בעצמה שהסעודה כיון ולכאורה קודש בשבתהסעודות

 אילם א'ן אות ומד"ק בד"ת ועיין תודה רבדי לומד עוד צדיכין למהוחובה
 יקידא ברזא פתודא לעטר וכו' לסעודתא באסדד ז"ל מהאר"י הואכמפורש
 בשבת. השלחן על הסור ח-ך על תורה רברי לותר  היינו וטמידאעמיקא
 שבת של הזמירות בפירוש זצ"ל צמח להד"י מצאתי יותר מפורשאולם

 שכתב וכו' תיקונין עבידו שושבינין קדיבו בפיסקא, הקדוש.להאר"י
 ממנו יהיה לא אם תורה דברי ג' שלחנו על לפחות לומד האדםשצדיך
 בכונתו עיון וצריך עי"'ש. עכו"'ה וכו' אחד במפורש יהיה עכ"פעצמו
 עכ"פ תודה רבדי אחד בכל סעודות בהשלשה הם אם תודה רבדי ג'לומד
 ונראה סעודה בכל פעמים ג' עכ"פ לומר שכונתו או פעמים ג' הריפ"א
 סעודה בכל פ"א עכ"פ סעודות ג' בכל היינו פעמים דהג' כונתויותד

 מדבר אחד קדוש בשם אחד מחסיד שמעתי והנה ז"'ע(. אבותינו)וכמנהג
 תודה דבדי אומד אינו פעמים( דדובא )דובא שהוא טעמו כתהוז"'ע

 בצאת למעריב מגהה בץ מדרש לקבוע שאץ משום שלישיתבסעודה
 רצ"ב ס" או"ח בש"ע נייח עכ'ק- דבינו מעיה פטירת מפני קודשהשבת

 קאי לא רוהו כתן צדיק אותו מפי וה יצא אם אאמין נלא ברמ"אן ב'סעיף

 קודם לאב"כ ש הסעודה קודם )רק ג' הסעודה בתוך טעושץ מהי
 כמבה"ד אמד הסעורה בתוך מים לשתות גם הרי כן לא ראםמעריב(

 בתוך זה דגל ווידוי אלא מוצש"ק למעריב מנחה בין עלבראשונים
 4ה2ד הקדושים דבותינו כמנהג תורה דבדי לומד ומצוה מותרהסעודה

 מ"ג[ אות ר ומהדורא נ"ד, אות ה' מהיורא בד"ת ניעלז פשוט וזה ז"'ע,מעולם

עיי"ש:



 רצורה תניינא מהיורא דבריקסב
 בשתא אית רשימון ויומין ע"ב[ קצ"ו ניו בלק פרשת בזוה"קג.

 ופקדן כחוטטן רוחין דאינק תשרי ויומי ניסן יומיואינק
 רשימין אלין יומין אבל משסטן סגיאין וממנץ ואע"ג דאיצטריך.לאתר
 מצפצפן דצפרין כחיזו וחד חד כל דגינתא שורין גבי על ואיתחזקאיבון
 בני חיי על וצלותא דקוב"ה רשבחא צפצופא והאי וצפרא, צפראבכל
 וכו' במצות מתעסקין כולהו ישראל יומין ושלין בגין עלמא והאינשא

 בחדש כי פ"חן נפרק הישד בקב כונתו כנראה אלו הזוה"ק וע"דעכל"ה.
 שם הביא שלא נהגם החיים על המתים מתפללים תשרי בחדש וכןניסן
 כתב מדוע יפלא כן על כיון( הזה טהור למקורו כנראה הדברים,מקור
 קדישין נשמתין על הגדול בחסדך שתאיר רצון יהי שיאמד שם הישרבקב
 ביומי רק דוקא ולמה הנשיא קריאת אפרי ימים בי"ג דניסן ביומיוכו'
 דנשמתין בזה הן שוין דהרי דתשרי ביומי ולא אלו ימים ובי"סדניסן
 ביומי הקברות על שהולכין מה ולענין כנה. כצפרין מהדחשיןקדישין
 וכתב זה מטעם שהוא כן גם הישר בקב כתב ועיו"כ בער"הדתשרי
 %" שם שולט שאז משום זה מפני הקברות על הולכין אין דניסןדביומי
 הדגיש לא במ"ש נאכן תחנה אומדים ואין יו"ט וכולו רחמים שהואכסדרן

 כלל(:לכתוב

 לא וכי אמתך לבן והושיעה ע"א[ פ"ר נדף לך לך פרשת בזוה"קד.
 ולא דגמיה בשמא אמר דליהו עד איתו דישי בריהדוה

 עלאה מלה לקבל בש בד ייתי רבד אוקימנא הא אלא דאבוי,בשמא
 למבוי ולא לאמיה אדכד דא ועל וראי דאיתו במלה למהך בעילאדכרא
 כל באמם בספק חשיך ע"ה דגללך דוד וכי נשגבה פליאה ושיאעכל'ה.
 כן השל ישי הוא אביו לאו דילמא ולירוש ח"ו אימים על לחשרידדו
 מ"ש ז'ע לונואנו די הר"מ בתום טפך במקדש וזיין דאגתה בשמאותכיר
 כלל חיישינן הלא רופא בתר אזלינן קה"ת קבע והא קשה ועודבזה.
 שם לה דדחי הגם ע"ב[ י"א ניו בחולין כדאמרינן הוא אביו לאודלמא
 ב12ם למזכיר דאפשר כיק הכא אבל אדוב סמכינן שאני אפשר דלאהיכא



 קסג וצורה תניינא מהיוראדברי

 תפלתו, בעת טוב( )מהיות הוא גמור דודאי בשמא ההזכיר "'ל ע"כאמו
 או מקרא אי רובא בתר שמלינן כן גם שם ומסקינן פסקינן הרימ"מ

 ברובא גם ע"א( "'ב דף בחולין שם רש"י )כפי' מסיני למשהמהלכה
 התורה מדרך יותר לחוש לנו למה כן מה"ת רוב טהוא וכיון קמןדליתיה
 ע"ה דגולך שדוד יתכן דלא כנ"ל וגם חד. 141רייתא דהוא קוב"הלגבי
 ישראל של רבן אא"ק זקיני בהם ]שלמד שלי ובזוה"ק לאמו, ח"וחשד
 כתב הנ"ל אא"ק זקיני מכי"ק הגלית על נרשם זי"ע[ יששכר בניבעל
בזהרן

 תפוחין תרין הוא העליונים פנים הארת אלי פנ"ה שאמר רצ'י
 בעינן כן על ואמ"ת מדת והוא התוקע פני הארת מסוד כידועקדושין
 כן על ואמ"ת מדת עליונים פנים לעורר ודאי אמ"ת שהוא דברלהזכיר

 עכל"ה: לשוו על נופל לשת אמת"ך בןאמר

 העל כנ"ל הכונה נראה הדברים בפשטות אבל דברים של בסודן זהוכל
 ע"ב[ ף ]דף ב"מ מקובצת בשיטה ז"ל מפלוזי הרא"ש שיטתפי

 לתפוס דאפשר במקום כן רעל התירתו שהתורה אלא ספק רק הואדרוב
 א' ס" ה' חלק מנח-א שו"ת כח" מפלוזי הרא"ש בדברי ]ונארכתי  עדיףהודאי

 דאימא בשמא מנייני כל ע"ב[ ט"ו ]דף שבת הש"ס דבךי עבן ובזהבעה"י[.
 לצו קרי יותר ויש פעמים ג' אותם שכופלין ומפני לחישות כלפירש'ע
 ילחשו דלחולה הרי עכל"ה. פלונית, בן פלוני דאמא, בשמאמניני.
 סכנת פעמים כמה ברובן דיש סיכום וי"ל דאגתה בשמא רקלרפואה
 אמו 012 מזכירין כן על הרוב אחר הולכין אין נפשוה ובפקוחנפשות
 אביו לש1 דלמא חוששין אין רוב מטעם התורה פי דעל הגם אביוולא
 דהוא אמו שם לומר צריך כן על למיעוט גם חששו בפק"נ מ"מהוא
 כתב כמת, חתי נא אל בד"ה בהעלותך( נפרשת יפת בפנים אמנםודאי.
 וקיום שעפלות הלחשים שכל חז"ל אמרו דכבר אמו מרחם אמרויק

 עכל'". אביו בשם נשמה עליות ותפלות אמו בשם הוא הגוףבריאת
 כוונתו אמו בשם דוש בה"ג וקיום שעפלות הלחקרם עכל מ"שוהנה
 הש'" מדברי לעיל טהבאפלמה

 יפות בפנים מ"ש אמנם הנ'ע, שבת



 ר~ררדע תניינא מהדורא דבריקסד
 מקום בשום זאת מצאתי לא אביו בשם לומר צריך נשמה עלייתשתפלת

 חז"ל.ברבדי

 הבעש"ט הקדוש מתלמידי הצדיקים דבותינו בשם זה מקובל שמעתיאך
 בעדו, לימוד או תפלה בעת אביו בשם רק יזכירו לנפטר כיזי"ע
 מאבותינו ומקובל נהוג וכן כנ"ל אמו בשם רק יזכירו החיים בעדמשא"כ
 קוויט"ל שקורין נפש פדיון בכתיבת כן המנהג ונתפשט זל'עהקדושים

 שם בהזכרת בזה לעיל שכתבנו ומקורות ומטעמים תפלה, ענין בכלוכן
 ע"ה המלך שדוד לומד שייך וכי  לעיל שתמהתי במה י'ל אמנםאמו.
 כיון תקשי דלא י'ל דמיעוטא, למיעוטא אפילו הקדושה לאמו ח"וחשד
 בשבילם כן על קץ  עת מר הבאים ולדודות העולם לכל תדמיםשייסד
 אחד נפש בפקוח הולכין ואין מיעוטא עכ"פ שיהיה כיון זה לשוןיסד
 חוששין הזה עולם בחיי פק"נ שהוא החולה בעד בתפלה והתינחהרוב

 שפיר בעדו התפלות גם העליון בעולם בהיותו כן שאין מהלמיעוטא
 כנזכר. מנהגינו ונכון אביו בשם ומתפללין מה"ת שהוא רובא בתראזלינן
 בשמא מניינא כל מ"ש בשבת שם הנ"ל בלשון לזה תבלין עוד ליתןויש

 על שמתפללים הטעם בהבנת החנו עכל"ה בשמאלא קטרא וכלדאימא
 מלא הוא הזה דהעולם משום דאימיה בשמא רק הזה בעולםהחיים

 שמאל מצד דק המה אשד ר"ל החיצונים והתגברות ברע טובתערובות
 ישחיתו ולא ידעו ולא התפלה על כ"כ יקטדגו לא המה גם כיוצריכין
 דינים. הוא אימ"א בחינת כי כידוע דאימא בשמא להזכיר צריך כןעל
 בתר באים בהיותם ממנה מתפחדים לאשד החיצונים מבדחת הואוגם

 להתפלל צריכים כן על השמאייך בקו  שהוא ממנה דביםהשתלשלות
 כדי הוה בעולם ישועות מיני וכל לרפואה כשצריכין דאימאבשמא

 בשמא מנייני כל בגמרא וז"ש יקלקלו ד"א כנזכד המה גםשיסכימו
 בהמשך אחת כונה כי כונתם בקדושת עכ"ל בשמאלא קטרי וכלדאימיה
 וכל דאימא, בשמא לומר צדיך אחד טעם סיכום תליא בהא והאהדברים

 כביכול. האימא שורש ששם בשמאל"א,קטרי



קסה וץךרדו תניינא מהיוראד12רי

 המכשפים דרך וכן בזה"ל ע"ב[ י"ז נדף שמות הזוה"ק דברי יובןךבזה
 של אביו שם לעולם מזכירין אין וכן חשדא בו שאין דברלקחת

 מש"ס כנ"ל והיינו עכל"ה וכו' חשדא בו שאין דבר אמו רום אלאאדם
 בכחם משמאלא הס"א שיסכימו היינו בשמאלא ולחש קוטרי רכלוזוה"ק
 בעולם רק וזהו כנ"ל. אמו שם דהיינו וספק חשדא בו שאין ודאיולדבר
 שהוא אחד על כשמתפללים ר"ל החיצונים ושליטת המעשה עולםהזה

 האמת עילם הקוריוז בעולם כבר שהוא מי כן שאין מה כנ"ל הזהבעולם
 ידי תחת הוא פן חוששין ואם הזה. מעולם כבר ונסתלק ימיןשכולו

 ר"ל אותו שמענישין והשוטרים הדינים הם בשמאל שהם ח"והחיצונים
 ימין  שהוא הקדושת תח"י ולהביאו משם להוציאו רוצים אנו אדרבאהלא

 בשם בעדו בתפלה להזכיר צריכין כן על שמו. יתברך בחסדוהרוממה
 שורש שזה אבותם לבית משפתותם על ויתילדו הח[ א' ממדבר כמ"שאביו
 ושמעתי ראיתי אולם מנהגינו. ונכון שפיר ואתי ישראל, בית קדושתיחוס
 כי להיפך מנהגם וכיוצא באונגארן העליון בגליל וגם אשכנז במדינתכי
 וצרכי בהיותם נפש פדיון וכשנותנים אמו בשם יתפללו הנפטרבעד

 וחסרון בידם הוא טעות רק כי בטח וחשבתי אביהם שם כותביםפרנסתם
 אתם הצדק כי לכאורה לומר שיש אמרתי אולם להם. גרם בזהידיעתם
 ונמצא בזה וכנ"ל רופא בתר אזלינן התורה פי על הזה בעפלם לאשדבזה
 שם לעולמו כשנפטר כן שאין מה אביו. בשם להזכירו ויש הואדאוניו
 רוב לענין הזה העולם משפטי בתר אחיינן ולא לאמתו האמת העולםהוא
 כאיקא איכא מי ושם לברה-י ליכא הזה ובעולם ספק רק הוא דרוסוכיון
 חוששין כן ועל לתכליתו הברור האמת שם שיודעים כיון שמיםקמיה
 לתת יש כן אמו בשם הנפטר את ומזכירין הוא אביו לאו דילמאשוב
 והזוה"ק הגמרא לדברי כסותרים נראין מנהגיהם אמנם למנהגם.מעם

הנ"ל:

 בפנים כן ומ"ש ז"'ע ורבותים אמותינו כמנהג בודאי יחגר נדאה כןעל
 מרבו כן שקיבל מחמת רק ודא כנראה כנגע כן ליה פשיטאיפות



 רצררחה תניינא מהרוראדבריקמו
 ממעעיטהם הגדול המגיד דובעד מהד"ר דבינו אלקים אישהגה"ק
 כמה יפות( ופנים הפלאה בעל ז"'ע )הגה"ק שד5תופף כנודעזרע
 המצבות עלינו עדה וכן הגדורים. תלמידיו בין ונחשב בצלופעמים
 קבורת על האד מצבת שנים מאות הדבה זה ישראל בתפוצות מאזהנהוגים
 שם ימצאו אלף מני באהד לפעמים )דק אבותם שם דק נזכרוהנפסדים
 כן גם נעשי המצבות אלו והדי אשכנז במדינות גם אמו( שם גםאולי
 בספרים כנזכר לטובה בעדו ולהתפלל הנפטר זכות להזכירמטעם

 אמו ולא הנפטר אבי נום דק להזכיר שצריכים כרחו ובעלהקדושים.
 שלום סוכת בפפר דאיתי שוב כנ"ל. להיפך שעושין לאותן הואוטעות
 לרבדיו כיונתי ובעה"י בזה סובא שהאריך ה'[ נכלל ז"ל מגריידיץלהגה"צ
 דווקא דאב בעום רק יזכירו לנפסד כי ככה העלה דעתו וגם הגדולדברי

 מערכת תמד שדה בספד הראוני שוב לטובה. כנהוג אמו בשם החייםובעד
 בשם פטירתו לאחד גם בעדו להתפלל צואתה )שם בהתחלתו -י[ שיקמ'
 אצותינו מנהג נכון ובודאי שכתבנו. מה זה כל דאה לא וכנראהאמו

 מ"ט[: אות ח"ח ר"ת ]הרץ כנ"ל. במדינתינוורבותינו

 סוף בה ומעיין בתפלתו המאריך כל ע"ב[ ל"ב ]דף ברכות בש"שה.
  שתעשה ומצפה בה ומעיע ופירש"י לב כאב לידיבא

 ממושכה תוחלת שמצאת  נעמית שאינה %ף 'הארכתו, ידי עלבקשתו
 י"ה ויו חום עכל"ה באה תאותו ואע מצפה כשאדם לב כאב והיאחנם
 בלבו אומר פירש"י בה. מעיע בד"ה תפלה רעית זו מימרא לע"א[

 בירושלמי תראה ]וכן עיי"ש, בכונה שהתפלל לפי בקשתושתיעשה
 בי אר"י גשמים ירדו הלא שהתפלל המעגל בדוני ט'ן הלכה ]י"גתענית

 אלא בהאלה בעשה בא שלא משה הפני פירש  בענוה בא שלא בוןד'
 ירדו לא לפיכך הוא בתפלתו שבטוח ומדאה וכו' והכניסו צאו להםאמר
 עלה אהד ואם תו'י מדברי זה שנודע עכשיו זה ולפי עכ'י[מיד

 ורזיי כרגעי גרוטה התפלל כי ל(מי'כ ש תפלתו בעת רקבמחשבתו
 השיושבה ידי על הלא בתחשבכן ונבהל ברתע זה ידי העל בקהותושתעמנה



 קסז רצורה תניינא מהיוראדברי

 ואם תז'י( מדברי נכנזכד כן שחשבתי כיון בקמותי יעשה לא ארדונהזו
 ראוי שוב כן ואם בקשתו שתעשה עוד מצפה ואינו לבו נכנע שובכן

 יודע אם זה לעומת באמת אך תפלתו. דברי וימלאו  בקשתושתעשה
 גם כן ואם בקשתו יעשה שוב ההוא המחשבה על שנתחרט לה ידישקל
 מיה יודע הוא כן ואם בקשתו ממלאין שאין תפלה עיף בכלל אוליזה

 והוי בקשתו. שיעשה ראוי ושוב הנזכרת המחשבה ידי על לבוונכנע
 מטה חסד ורב האמת יודע תעלומות היודע וה' תכלית. לבליכמתהפך
 הלב הרודד על ולכפר תפלותיה, לקבל שמו יתברך בחסדו חסדכלפי
 תפלה שומ"ע אתה כי שאומרים הענין זהו כי ו"'ל הוא. שגגהכי

 ומחשבות הדיבורים לכל שומע שמו יתברך ד"א הכל הדי קשהולכאורה
 שומ"ע דהיינו י"ל זה ולפי זה, על בספרים עמדו וכבר התפלה דוקאהלאו
 מבי"ן שמו יתברך שהוא והבננה( עבדך שומ"ע כי ט'[ ג )ש"אמלשון
 תפלה עיף של גאוה ממחשבת ח"ו פסול אין אם תפלותינו לקולומאזי"ן
 כרוך כהיתר הוי כנ"ל תפלה לעית תרשש לבו נכנע זה ידי שעלוכיון

 יתברך והשם תפלה עיף בבחינת החסרון בזה האדם שיודע כיוןכנ'י
 יתברך שיודע אותן בהכנעה באמת הם אם לבות ובוחן תפלותשומע
 במהרה בקשתינו. וימלא ידחמנו. שמו יתבדך והוא כנ"ל לטובה שהםשמו

 לשבת בדרושים יששכר בשער  בעה"י בארוכה כתבע זה )וכעיןבימינו.
 כדברי נתחרט זה על גם אם וכו' ואשוב אחטא האומר דרך עלשובה

 ואכמ"ל(: חמול. מפלגוהרמ"ע

 בחיבוריו זצ"ל חיד"א הנ"מ מביא הנה כי בזה. ושלין לאלוקרערז8
 דגצצוה. עשית בשעת התפלה שתהיה שתתקבל התפלהבתנאי

 שתתקבל זה מץ על ולבטוח מגמתו. בהפצצת בתפלה מתאמץ אינוואם

 בכל שמו יתברך אליו להתפלל שמצוה משני שמתפלל רק כונתו.מפני
 עשיית בשעת התפלה הוי חלש מצוה בעצמה התפלה הוי כן ואםצרכים
 כן ויאין נמה כנזכר. להתקבל וראויה בעצמותה התפלה שד"אהמצוה
 לפועל כדי מגמחה רק צדכהצ על שנתפלל התפלה למצות כומשכשאין



 רצדרה תניינא מהדורא וקבריקסח
 ולמ"ר התפלה מצות לשם כונתו איז כל ואם עליה שמבקש ההואהדהד
 הוי לא כן 141מ ס'[ סיטן או"ח ]בש"ע כות" דפסקינן כונה צריכותמצות
 כנזכר( תפלה מצות חובת ידי יצא דלא כיון המצוה. עשיית בשעתהתפלה
 ומתהפך כדוך כהיתר הוי כן אם תפלתו שישמעו כשבוטח זה על גםאך

 רבדי י"ל עוד בך"ה שלחן )טרשת יוסף יעוזב בתהודות ]ועייןכנ"ל:
 בבחינת דק וכו' ברבדח בקשתו שיעשו יתפלל שלא מ"ש וכו'הדמב"ם
 בדברינו וקמן ]ועלז ותבין[ עיי"ש פרס לקבל מנת על שלא המעולהעבודה

 פ"א[: אות ח"ז ע"ג, אות ח"ו ובד"ת עישש תענית הש"ס מדברי ק"ו אותבזה

 לתפילה יד( )של תפילה בין סח חז"ל אמדו ע"ב[ י"ג ]יר ב:מבחור2ר*
 מערכי עליה וחוזך בידו הוא עבירה ראש()של

 דהנה "י המלחמה. מערכי חזרה לענין זה דוקא שנקטו מההמלחמה.
 הנכרים כל להביא יד של תפילין מניח הדיני בסידור כמ"ש אומדיםאנו
 תחת הנכדים כל להביא דאש של ותפילין תתאה השכינה דשותתחת
 מאוד הארץ כל ל ליץ ה' אתה כי ט[ צ"ד ]תהלים ככתוב עילאהדשות
 דבים השתלשלות בתר נמשך ומהם השרים היינו אלקים כל עלנעלית
 תתאה והשכינה בזה, השדים דשות תחת לדבניסם וצריכים הס"אהמה
 בהד מושיעים העלו בימינו במהרה שנזכה לישועה וצריכים מלכותהיא
 ולהעביד בגוים ומושל המלוכה לה' והיתה עשו, הר את לשפוטצית

 והנה כביכול תתאה השכינה את סובבים אלו שכל וכו' הארץ מןגלולים
 ארץ הקדודיה גבול להרחיב כדי הוא המלחמה עורכי היית מצוהמלחמת
 ראין לשל יד של תפילין בין סח הוא ואם תחתיה עמים ולכבושישראל
 עילאה השכינה דשות תחת הנכדים כל הבאת ענין בין שמפסיקהיינו

 אצלו נחשב דאינו תתאה השבינה דבובבים הנכרים ובץ דאש שלדתפילץ
 תפילין בבחינת למטה הסובבים העולם האומות ולהכניע להעביר כךכל
 זו בחינה כי דאש של לתפילין יד של תפילין בין מפסיק וע"כ יד.של

 המלחמה מעדכי חוזר זה ולפי כך. כל אצלו נחשב איש יד שלבתפילין
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 ורשות תת"י ולהביאם ישראל ארץ גבול להרחיב הנכרים עםשלוחמים
 שפיר: ואתי כנזכר. ישראל ארץ בחינת שהוא תתאההשכינה

 דהנה ראש(. )של לתפילה יד( )של תפילה בין סח  הענין רמזא"יז.
 מערכי עליה התתר דוקא זו עבירה נקט למה לדקדקיש

 "הפסיק" נקט ולא לתפילה תפילה בין "סח" לשון נקט למה וגםהמלחמה
 בורת שהיה ששמעתי מה פי על וי"ל בזה. "שיחה" ענין ומה וכו'בין
 לגדוע הזקן על גם קצר )בזמן הגזירה בעת רוסיא מלכות מלפניאהד
 עיר לדזיוך"ב ובא אז( ברו"פ והשוטרים הפקידים ברשעתולגלת
 מרן המפורסם הקדוש הרב זקיני אצל השנה בראש והיה לגבולהסמוכה
 הלחמים על טעם אומר שהיה ושמע דוום אב"ד זי"ע אליעזרמוהר"ר
 )זקיני ואמר ראדי"ש שקורין יו"ט לסעודת השנה בראש לעשותשנוהגים

 הצדיקים )כדרך כן. אותן שקורין מפן על וגימטריאות רמזים הנ"ל(הק'
 ישראל מנהגי בעניני ובפרט חה~ע בשיתות גם זי"ע ואבותינורבותינו
 ובא ולמדינתו למקומו הבורח ומכם ושב קצת הזעם עבר ובעתושמותם(

 אשר וגם ררכו מתהלוכות וסיפר זצ"ל מגור הרי"ם הגה"ק רבואצל
 ונרפד ראדי'"2 שקורין למה רמזים  ד17ם ואדומו"ר מהרב בדזיקובשמע
 גלילות אנשי יעשו מה כי בלבו וחשב בעיניו, כן היה לאשר כמצחק,זאת

 האלו הלחמים לקרות נהוג זה שם להם שאין פולי"ן ברוסי"א כמואחרות
 הערב זה רשל לצון( אנשי ודיבורי )וכמהשבות ומאת הכונה אצלם איןהכי
 אתם "בתפילין" גם הלא מכזה תשחקו אם מגור האו"ם הגה"ק סירלו

 מיד פירש כונתו כרגע הבינו לא ולא17ר )ת"ו( ממחוק ספיקותמטרלין
 והיו מהכתוב בתפילין פרשיות ר' למדו הלא ירמוז( מילין)בקוצר

 שחים בכתפי ס"ט עשן ד' דף מנהדרת חז"ל ודרשו עיניך ביןלטוטפו"ת
 למספר קורין שאץ אחרות מדיעת אנשי יעשו ומה שנים באפריקיפ"ת
 החשרה רמזה חיווי אלא ח"ו תפילין יניחו לא וכי פת ולא סט לאשנים
 הוא תורה ישראל של ומנהגם לשונם ובפרט בעולם. שהוא לשוןלכל

 הנ"ל.  עכ"ד בגוויתנו גבתוסובא
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 'שח" )החנו ראש של לתפילה יד של תפילה בין סח יודמז זה פיועל

 העל בלבו גם יחשב והפקד לבוז אצלו הוא חולין ששיחתדייקא
 אין זה לפי כי ראש" של לתפילה יד של תפילה "בין פוגם הוא זהידי
 בתים לד' כנ"ל שהוא מקום בכל הלשת משיחת שלמדו במה אצלוממש

 אין כן אם דמה להבל הוא לשיטתו חולין השיחת ואם דאש שלבתפילין
 תפילין בין חילוק אין כן אם כנ"ל דאש של תפילין בתים לד'לימוד
 )אם בידו הוא עבירה כנזכד( ופדשיות בבתים דאש של לתפילין ידשל
 תכלית כונת פנימות )כי המלחמה מעדכי עליה וחוזר כנזכר( מאמיןאינו

 העל מהם. הניצוצות מזולל יקד להוציא כן גם הוא העמים 8מהמלחמה
 ולהודות וכיוצא וכתפי אפריקי מלשונות ופדשיות בתים ר תודה למדהכן
 ובכונת בהם להדבק דבותינו הצדיקים דרכי מזה נדע אנחנו וגם ככה(על

 אציע אצל ונהוג המדובד זשארגא"ן יהודית בלשון גם דבד בכללשונם
 ודבותינו אבותינו המה הן אך הוא חול לשת כי אם הקדושים ישראלבני
 הקדושה לגבול אותו הכניסו ודיבור דיבור בכל ויחודם בכונתםז"'ע

 בעה"י: במק"א גם מזהוכמ"ש

 וכו' לחליצה קילה ליבום הערלה כל ע"ב[ מ"א ]דף יבמות בש"שח.
 הכי וכו' מתיבשת ולא חולצות הספיקות חיננא דב מתיב,

 וכו' היא וייגום חליצה בת קידש רהא ויאמד אליהו יבא אם התםהשתא
 דזזן2יב וכו' למיעושא הושעתן אין בזיקה ע"כ[ ס"ז דף ובתמות שם בתתיוכן
 יכולה היתה אילונית דאינה ויאמד אליהו יבא דאם כית לייבוםעולה

 אפשר דאי לענין ע"ב[ ל"ה ]דף ביבושת התוס' ]ומ"ש עי"ש וכו'להתייבם
 בנבואה הלא וכר ויאמד אלעע יבא אם דמיידי לענין הא העתידותלידע
 יעקב ישרש בספר עו"ש לע אעיון להגיד ויוכל העתידות לידעאפשד
 בדברי וכתבם עליו שפלפלנו ומה אלו התוס' דברי ותירץ שפירשמה

 כרדף בל והנה ועי"ש[ נ"א סימן א' ולק מנח"א שו"ת בת" שםהתוי

 אליבי שיבא במה ולא גלותה בעת השתא ויאמר אליזע יבא דאםמחרי
 באמת יתגלה )ע"מ ולגאלנו לבשדע וגאולה בעת בימינו במהרהלעתיד
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 ונבאו "'[ י' ניי"י ה'. את דעה הארץ כל ומלאה כי ט'[ י"א נטיעיההכל
 דלא קטנה דגם ע"בן מ"א נבדף שם קאמרינן דהא וכו'( ובנותיכםבניכם
 גם כן פי על אף לראשון( ט' בן ושתהיה להבחנה חיישינן )ולאמיעברא

 דג' חכמים גזירת לבטל ביה שהגחינן לא לייבמה ויאמר אליהו יבאאם
 כרחו בעל והיינו בתקנותיהם חכמים פלוג דלא משום הבחנה שלחדשים
 לבטל משגחינן לא כן על היא בשמים לא דתורה כיון בזמנינו רקדמיירי
 בקטנה כמו פלוג לא משום גזירה רק שהוא במקום אפילו חכמיםתקנת
 לעתיד אבל כנזכר חדשים ג' הבחנה צריכים כן פי על אף מיעבראדלא

 בעת כן לומר יתכן לא כ"כ הנבואה בהתגלות בודאי בימינובמהרה
 פלוג לא משום רק שהוא בכה"ג חכמים בגזירת בפרט הנבואהשיתגלה
 זה שייך לא הבירור וידעו ה' דבר ובהגלות לגזירה גזירה כעין רקדהוא
 המשפחות טהרות לגלות בפומבי לעתיד הנביא אליהו כשיבאובפרט

 אין שם למ"ר שיש הגם ע"א[ ע"א נדף יוחסין עשרה בפרקכדאמרינן
 חדשי ג' בענין מקום מכל נטמעה שנטמעה ומשפחה וכו' לרחק באאליהו
 ואיך לאחרון ז' בן או לראשון ט' בן הוא אם אז יאמר אליות הריהבחנה
 גלותנו בעת דמיירי כרחו בעל ודאי אלא )ח"ו( ביה נשגח דלא לומרשייך
 ליבום ראוי שתשבוהו עד גבייהו שכית אליהו כך כל היה כן פי עלואף
 דהיה ואמוראים תנאים בהרבה שמצינו מה מלבד לחליצה עולהוע"כ
 אולי להסתפק היה עכ"ז ומדרשים בש"ס כמבואר גבייהו שכיחאליהו
 המיוחדים שבדור סגולה ביחירי דשוא כיון דמיעוסא כמיעוטא זהנחשב
 אם לפלא היה והאמוראים התנאים בין שגם דהיינו אלפים אלפי מןאחר
 שכיח דהיה משמע הנזכר והתוס' הש"ס דעת לפי אכן אליהו. לגילויזכו

 למ"ד בחשס' שם דהא ככה על לשאלו ויוכלו אלידע גילוי אצלםהרבה
 איילונית תמצא שמא למיעוטא רחייש דכיון הקשו למיעוטאדחי"2ינן
 ליבום עולה רחשיב ותירצו לחליצה עולה אינה ליבום עולה דאיזוכית
 עכל"ה להתיבם יכולה היתה איילונית ראינה ויאמר אליהו יבא האםכיון
 למיעוטא אבל למיעוטא רהייש למ"ך דגם ע"כ[ ק-ט ניכשת דקיי"לוכיון

 מיעוטא אינו ויאמר אליות דיבא דדו כרחו בעל כן אם חיש לאדמ"מטא



 נקררה תניינא מהיורא ד21ריקעב
 דמיעוטא מיעוטא רק היה ראם )דשכיח( מיעוטא רק שכיח דלאדמיעוטא

 והוי למיעוטא דניחוש התום' קושית מיתרצא לא  עד"1 כן אם שכיחדלא
 כיק וכו' אליהו יבא דתם והתירוץ לחליצה עולה אינה ליבום עולהאינה
 עולה זה ידי על נקרא להיות כלל נחשב לא דמיעוטא מיעוטא רקשהוא
 דיכא הך דגם ודאי אלא דאיילונית למיעוטא דניחוש קשה ועדייןליבום
 שכיח דהיה וכרבדינו התום' רבדי שפיר ואתי )דשכיח( מיעוטא הואאליהו
 גילוי להם נפרץ תזת ה' דבר שהיה מקום בכל צדיקים להקתבדורם

 כנזכר: לטוב זכור הנביאאליהו

 מכבה עבירה ואין מצוה מכבה עבירה ע"א[ כ"א ]יר בסומהט*
 לכבות יוכלו לא דבים מים ב,[ ]שה"ש שנאמרתורה

 הביאני ב'[ ]שם דכתיב תודה זו האהבה את לכבות פירש"י האהבהאת
 מה פלא הוא ולכאורה עכל"ה. סוד יין אהבה עלי ודגלו היין ביתאל
 שנקרא תודה מכבה עבירה ראין דוקא בזה לפרש רש"י עיננו מאורבעי
 עבירה באמת סודות שאינם התורה דנגלות משמע דייקא סו"ד יי"ןאהבה
 היין בית אל דהביאני ללמוד דדצה בשביל ואם זה לו ומנין אותן.מכבה
 במדרשים רז"ל דרשו הלא סו"ד 17עולה יי"ן של מספרו בשביל תורהזהו

 עה"כ וכן לתורה כינו ישן של ומרתף וכו' תורה זו היין בית אלהביאני
 יין ושתו שבכתב תורה זהו חז"ל דרשו בלחמי לחמי לכו הין ג']משלי
 ולא כולה פד, שבעל לתודה "ן דקראו הרי פה שבעל תורה זהומסכתי

 להשמיענו בא רש"י דרבים נראה כדץ בעל ודאי אלא בלבדלהנסתרות
 ב'[ בסתיחתא נאיכ"ר מ"ש כי זי"ע הק' הבעש"ט מתלמידי רבותיםכדברי

 על לא למוטב מחזיר שבה דגואורבתורה
 פלפלי

 לנו דלולות החשרה
 בעוה"ר פעמים הרבה ההיפך רואות עינינו דהרי הדברים נאמרובלבד
 וכן זי"ע מזבריזא פ"ביש מודו"'ר להה"ק אמת דרך בספר בזהוכמ"ש
 ללימוד ושדאל בני לבות ומלהיבים המעוררים בספרי ובפרט סה"קבשארי
 זי"ע משתצ"א וועספות טוב ועשה מרע שר בספר וכמו האמתחכמת
 התורה בפנימיות ומסנרן ונלומד מי על קאו דקץקר  ע~12"הודומייך



 קעג רצררה תניינא מהיוראדברי

 יתברך בהשם לדביקות בלימודו יזכה אז בתורה טמונים אשדוסודותיה
 עבירה ראין הך על בפירושו דש"י וז"ש למוטב מחזירו שבהוהמאוד
 כרבדים מצאתי וכן כנזכר. סוד יין שנקרא אהבה דהיינו תורהמכבה
 שמדו ותודתי עזבו אותי הלואי ז'[ הלכה ]פ"א חגיגה בירושלמיהאלו
 לסודות רמז שבה השאור  עדה הקרבן פ" אצלי מקרבן היה שבההשאור
 ע"ב[ נ' ]דף בפסחים דילן בש"ס ולאשד עי"'ש לטובה מחזירן היההחכמה,

 אמרו וכאן למוטב מחזירן שבה המאוד אמדו איכה דמד"ד בפתיחתאוכן
 התודה סודות עיקדו שהוא המעמיד הינו "השמוד" הנ"עבידושלמי
 הם דהעיקד הנ"ל הק' כרבדי ונרי הפירוש( כן שמצא בקה"ע~כמ"ש

 היכן עד והבנתך לבך שים אחי ועתה כנזכד. למוטב מחזיר זהוהנסתרות
 באחרית שיהיה מה בדוה"ק וכתבו ורמזו נו"כ המה כמלאכיםוהראשונים חז'י בדברי דוכתי ובכמה בגמרא דבותינו ראו ואשד מגיעיןהרבדים
 בקרוב: באהבה שמו למען ויגאלנו בימינו במהרה יעזדנו ה' האלוהימים

 העברים סולדי בד"ה אגדות בת" במהרש"א ע'צ[ י"ב ]דף שמטה שםי*
 שנולד למ"ר ואפילו מהול אותו שראתה וקאמד וכו' ידעהמנא

 מועטים הם מייל הנגלדים כי נימול שהוא חשבה פדעה בת מהולכשהוא
 שיש טפי ניחא בדית דם ממנו להטיף צריך מהול כשהוא דנולדולמ"ר
 אמת הן צע"ג ודבריו עכל"ה. וק'ע מהול הנולד ובין הנימול ביןלהכיר
 מיעוטא והמה מועטים הם מהול נולד כי מ"ש ונודעים הדבדיםכנים

 דגם ו'[ ס"ק רס"ו וסי ר' ס"ק דס"ג ]סי שלום אות בח" וכמ"שומיעוטא
 כדי לחתוך וצדיכין מהול שלד אינן מייל" "נולד בזמנינו שקוריןלאותן
 שביארתי כמו בימינו שכיח אינו ממש מרגל ונולד העתרה חוטלגלות
 צריפי מהול כשהוא נולד דלמ"ד המהרש"א מרן מ"ש אך וכידועשם

 מהול הנולד ובין הנימול בין להכיר שיש ניחא בדית דם ממנולהטיף
 שצריחך ממש מהול נולד בנפציו היה בודאי בימיהם הנה כנזכרעכל"ה
 מןע.י"ל נ12ם רס"מ סימן נימד משה בדרכי כתב אמנם ברית דם לדפדףרק

 ובספר ברכה בלא בצמידן דם מעט ממש שהתיפו נממש( מרגלבנולד



 רנוניה תניינא מהדודאדבנריקער
 הטיפת זה דיטיפו הפוסקים מלעפן בידך הג[ ס"ק רס"ג ]סיפן הבריתכורת
 ולפי כלל בהגיד יסרסו ולא למעלה העטרה שעל הגיר מעור דוקאדם
 ניכר לא השני ביום והלא מהעוד דם טיפת הוציאו אם יש היכר איזוזה
 דם והטפת ירחים גולשה בן כבר ע"ה רבינו במשה היה )וגום כללעוד
 דם הטפת מקום ירחים ג' אחרי עוד ניכר ולא ללידתו ח' ביום כברהיה
 בני בידי נימול כין חילוק בזה אין ממש מהול בנולד דמיירי וכיוןברית.
 מרן דברי להבין יכולתי לא כן על לגמרי העטרה בהתגלותאדם

 לנולד הנמול בין להכיר שיש מ"ש כנזכר טפי ניחא ולמההמהדש"א
 מסתפק רן ס"ק רס"ג ]סימן הנזכר הבדית כורת בספד ]והנהמהול.

 בו להטיף יש אם מהול נולד והשלישי מילה מחמת מתוכשהראשונים
 דם בהטפת גם נפשות סכנת ספק הוא דעתו לפי כי לשמונה בדיתדם
 בריא שהתינוק סי על דאף לסיהעהו זכי קא גבוה שלחן ומספרברית
 לומר מוסיף חעא הערלה מכריתות לו קשה ברית דם הטפת מקוםמכל
 בדית דם כשמטיפין לדעתינו מובן אינו זה וכל נפשות סכנת ספקדהוא
  כעצמו( ברית )מספודת כנ"ע מעלה של מהעור מחש יפי על אחתטיפה

 בכדו'ג( יש סכנה זהמה

 זה העברים מילדי פרעה בת אמרה אשד כפשוטו נראה באמתאמנם
 הנכרים לגלדי שדשא השבה ולא מהול שנולד שראתה ידיעל

 שומא הנ"ל כתירוצו עיקר הוא המגחש"א כקושית מהול שנולדרק
 שליהודים והגם כנזכר ממש מהול נולד היינו מהול נילדמיעוטא

 כנ"ע מהול נולד מקום מכל דגוצריים לגבי מיעוט כן גם היו)הנימוקים(
 מילדי ואמרה יותר בזה תלתה כן על שכיושן דלא דמיעוסא מיעוטאופא

 כנזכר: זההעברים

 ח"ג דץ חקור ]נאסר זצ"ל מפסע הרמ"ע למרן מאמרות בעשרהודינה

 מספו הסנפו באדר ובי"ד מדול ששלד ע"ה ךביט מעיה כיפ"א
 עשש מורים( יום )שהוא ואכפר מרדכי ביסר אויב לתשבית בריתדם



קעה רצררדן תניינא מהיוראדברי

 ומשה קודש. בדית היסו"ד תיקון בדית דם הטפת הוא כי העניןמונן
 הארת שהוא הפודים יום דקגדים ויומא אבא יסו"ד בחינת ע"הדבינו
 והענין ע"ה, דבינו משה והאדם )הזמן, יחדיו אלו ושלשה אבא.יסו"ד

 ואכמ"ל: אחד לרבד מכונין יחדיו אבא(.היסוד

 עמד בך"ה ע"אן י"ג דף ]סיטה אגדות בחידושי במהרש"א שם עוריא.
 ראשה על וטפחה אביה עמד וכו' ראשה על ונשקהאביה

 דצ'ה ישי שדש מספד הגירסא הביא ובמהדש"א נבואתך היכן בתיואיל
 דלא ליישב ויש שמות במד"ר הוא וכן דאשה על וטפחה אמהעמדה
 כדקאמד שגידשה אחד שיחזידנה כדי לאביה אלא זו נבואתה אתגילתה
 ידעה שלא אמה ולזה וכו' וכו' נבואתה העלימה אמה לגבי אבללעיל

 כולו היה שהבית כבד דאתה אם גם ליאור שהושלך בשעהבנבואתה
 עכ"ל ודו"ק וכו' לה וטפחה עמדה כן ועל אחדת לסיבה לה חשבהשדה

 מנבואתה כלל ידעה לא אמה באמת דאם כלל להבין זכיתי ולאמהרש"א
 שהושלך )בעת לבתה דאשה על לה טפחה זה מה כן אם משה שנולדטרם
 בעת גם מנבואתה כלל ידעה לא הלא נבואתך היכן בתי ואמרהליאוד(
 שהושלך בעת ככה על )לבתה( שאלה זה ומה המהדש"א( )כדברישנולד

 פלא: והואליאוד.

 דכתיב דבקה של נבואתה נתקיימה בד"ה במהרש"א שם עודיב.
 אלא היה מדעת כמתנבאה דלש וצ"ל וכו' אשכללמה

 בפרק נביאות ז' בהדי דבקה תשיב לא שהדי ניבא מה יודע ואינוכניבא
 מדרשים כרחך בעל דהא ותמהני זצ"ל המהדש"א עכ"ל דמגילהקמא

 מפורש דהא מזה יותר אלא דוקא לאו נביאות דז' רס"ל ויש וםחלוקים
 נביאות אמהות פזי בד חנינא א"ר וז"ל ע"ד[ פ' מצא ]פרשת רבהבמדרש
 דוקא לאו נביאות דז' מפודש הרי עכל"ה וכו' האמהות מן ורחלהיו

 סוטה בש"ס בזה חשיב וע"כ האמהות כל וגנן אסם רחל בזהדקחשיב
 וק"ל: ממש נבואתה שנתקיימה לנביאה האסותת( )מן אמש דבקהשפוד



 נקררה תניינא מהיוראדבריקעו
 ובשפ"ה ל"דן ]נ"ט ויצא פ' וברש"י ה"נ[ ]פ"ט ברכות בירושלמי]חרק

עיי"ש[.

 בתחלה פרחיה בן יהושע א"ר תניא ע"כ[ ק"ט ]דף מנחות בש"מיג.
 עתה הארי לפני ונותנו כופתו אני לה עלה לי האומרכל

 לדקדק יש חמין. של קומקום עליו מטיל אני ממנה לירד לי האומרכל
 )עיין ארי לפני כפות מניחו היה להרבנות עלה לו דלהאומר בלשונםבזה

 "חמין" של קומקום רק לירד לו ושבאומר ממש להודנו היינופירש"י(
 הרוק מחמימות יותר רק הרי וחמין "רותחין" של תני ולא עליומטיל

 רק כך כל נפשות סכנת אינו פנים כל רעל לחומרא הפוסקיםבדבהי
 שלמד ממה )וגם ארי לפני שכופתו עלה לו כהאומר ולא ולייסרולדהותו

 אינו דוד" את להרוג ביקש וכשעלה ממנה ברח שאול "שהרי דאמרזה
 רק למעתו כשרצו המלך שאול דהא בעלמא, אסמכתא רק דהתםדומה
 קומקום הדמיון אין וגם לגדולה עלה לו האומר את להרוג ולא ממנהברח
 אסמכתא ודאי אלא דוד את להרוג שבילף? למה ירד לו להאומר חמיןשל
 גהס לא ווילנא[ ]בש"ס שם במנחות מקובצת בשיטה וגם כנזכרהוא
 ]פרק באדד"נ וכן וכי( ממנה בדח שאול שהרי מ"ש זה כל לגמריומחק

 לגדולה שאכנס קודם שיאמר מי כל סבאי בן יהודא בשם זו מימרא"ן
 לירד שאומר מי כל שנכנסתי עכשיו לחייו עמו שארד אני רוצה הכנסזו

 כן גם דנקט הדי עכל"ה תמין של קומקום עליו שאפיל אני רוצההימנה
 עמו לירד רוצה לגדולה הכנס לו שאמר מי וכל כנזכר חמין של רקבזה

 ממש.לחייו

 מ8ראהסחא ירחמיאל הר' רבינו הקדוש מהרב המקובל פי עלוי"ל
 ויקע מפרשיסהא היהופך הנה"ק מרן אביו פטירת אחרי כיזי"ע

 אביו מתלמידי א אליו שבא ומי לרבי ולקבלו פדיונות לו ליתןרצו
 כקנח שהיה קרדום עליו חטף הרבנות עליו שיקבל ככה על לבקשוזצ"ל
 חז"ל אמרו כי לך, ברח המהרה בהתראה לו ואמר עליו לשרים כדיבביתו



 קעז רצררה תניינא מהדוראדברי

 ארומר'ר( )להיות והרבנות להורגו השכם להרגך הבא ע"א[ ע"ב דף]סנהדרין
 קיבל ]ולא ההורגו( מן יותר חבירו את )והמחטיא ר"ל הנפש הריגתהוא
 צדקתו, קדושת ועומק תורתו בחכמת ענוותנותו, מרוב כידוע אזעליו
 כמה אחרי רק כפו מיגיע ומתפרנס שעות המורה בתיקון נפלא אומןוהיה
 אליו ונהרו ואדומו"ר מנהיג להיות עליו קיבל מאז הידועה( )בסיבהשנים
 בקרב ונפלאות ישועות פועל והיה שמו ונתפרסם ונתגלה אפסים,מכל
 אני עלה. לי האומר כל מ"ש הלשון מדויק יובן זה ולפי ז"'ע[הארץ.
 קרוש איש כדברי להרגו" השכם להרגך "הבא היינו ארי לפניכופתו
 רק כן על להריגה בא אינו כן אם ירד לו שאומר ואח"ם הנ"למדבר
 פניו שמחציף חצוף כדין ולייסרו, לבזותו עליו, מטיל חמין שלקומקום
 לא ענוותנותו מרוב כי כנזכר להורגו לא אבל ישראל ומנהיג רבנגר
 והיינו כנזכר. שירד לו ואומרים נגדו לרקמים נפשות דיני לדונםרצה
 עשה פ"א[ ]באבות לשיטתו רס"ל הוא פרחיא בן יהוידע ר' בשם זהרתניא
 כל את רן והוי חבר, לך וקנה ומנוהג( רב בעצמו להיות )ולא רבלך

 זכות: לכףהאדם

 אשר ויראה חכמה וקטני שנים צעירי לאותן השכל מוסר וכלכאןיד.
 מרוב עצמן בפני מושלים ולדרות לגדולה לעלותרוצים

 ת"ר ע"א[ כ"ב ]ין סוטה ש"ס ועיין מגמתם. כל אך וכבוד וממוןגאותם.
 שלא קטן מה ואמרינן עולם מבלי אלו הרי חרשיו לו כלו שלא וקטןוכו'
 רש"י( )עיין ברבותיו, המבעט חכם הלפיד זהו תרגימו הכא חדשיו לוכלו

 הדברים:והבן

 יהזק14ל רבינו הקדוש הרב ארומו"ר מכ"ק דשכחערציטד*
 הקיזה הקדוש רבינו בשם זי"עכחשיבאווע

 הגאולה קדשו ברוח שרואה בשמחה הגיד אחת פעם כי זי"עמלדבלין
 כן כי בעדנו להלחם לילך לרועעורר מנוה הבני החלו וכבר מאודקרובה
 מניד מלובלין( )הרבי בכה זה אחר קצר וזמן השמים. מן רצה העתהוא



 קוררה תניינא מהדוראדבריקעת
 מהליכתם כמחזרו השמים מן כרוז שיצא קרשו ברוח רואה כיואמר

 המנהיגים בעץ לזמן נדחית הגאולה כי מפני בעדנו למלחמהועריכתם
 על אבתר" נעני מה ואנן  עכר"ה אמלוך" "אני אומר אחר שכלברורינו
 )וכבר בימית. במהרה ירחמנו ה' הזה החשוך השפל ברור וכמה כמהאחת
 הקרוש רבינו בשם פעמים כמה החומש על הברכה היכל בספרנודע

 רבות בבכיות באילן בראשו אחת פעם עצמו את שהכה זי"עהבעש"ט
 בזה'ע רביים האחרונים ברורות שיהיה מה ברוה"ק ראה באשר מנחהבעת
 הגאולה מעכבים יהיו והמה מאור, הרבה שומשמין( )כמו מא"קיא"ק

 אמן: בימינו במהרה שלימה גאולה יגאלנו ה'עכד"ה(

 יתד ישדאל ארץ בכל טד12ים לך ואין ע"ב[ ל"ד )דף בסוטה עודטז.
 שלח[ שפרשת בפירש"י הוא וכן שיכבי בה רקברימחברון

 רהיכן הבנה, וקושי פלא והוא מתים. לקברות לחברון הקצוהשלפיכך
 האבות קבורת ששם בתורה שנזכר ואם מתים קבורת הוא דחברוןמבואר
 אבריהם שם שדרו משום בקרא הוא פשוט הלא המכפלה מערתואמהות
 קברי ועשאוהו אברהם וכן שרה את שם קבר כן על בחברון אשתוושרה

 אחר כל אותם קברו שם שמתו אותן במק"א כן והלא אח"כ.משפחתם
 ההכרח כרחו ובעל מתים. לקברות הקצוה חברון כי ראיה זה ומהבמקומו
 הנכרים מתים לקברות הקצוה חברון כי מקובל אצלם שהיהלומר

 היותה מפני לקבור מתיהם שם הביאו ד5מונים המקומות מכל אהננענימ
 הקברות לבית להקצות להשחית שלא לזה הקצוה כן על טרשיןמקום

 זה. מצינו והיכן דחוק. והוא וטובות. שמינות שרות שהם אחריםמקומות
 אדם רגשכפלה במערת 012 נקבר הזוה"ק רברי פי שעל כיון י"לואולי
 ע"א[ ד"ח )דף בתרא בבא ועיין ע"א[ נ"נ נדף עירובין בש"ש וכןוחוה

 אדם של קומתו הקב"ה שכפף נ"ח[ )פרשה שרה חח פרשת רבהובמדרש
 שם שנקבר כיון לסימן זה היא ע"ע המכפלה מערת בתוך וקברוהראשון
 שהקצוה האות זהו בראשון מיתה נקנסה שעליו בחברת הראשוןאדם



 קעט רצררה תניינא מהיוראדברי

 השלישי ביום מיומים יחחנו ה' עולם. לרורות מתים לקברותלחברון
 אמן: בימינו במהרה לפניו ונחייהיקימנו

1 להנהטך"ב*  של קומתו" את הקב"ה "שכפף במד"ר שאמדו 
 בחגיגה ראמרינן מה פי על כנראה הוא הראשוןארם

 ולאח"כ קומתו היה סוט וער העולם מסוף הראשון שארם ע"א[ הד~דף
 בשם אגרות בתירושי במהרש"א ועיי"ש ומיעטו עליו כפו הקב"הנתן

 אמה ק' קומתו נשאר הראשון ארם של קומתו שמיעט שלאחרהילקוט
 כ"כ מהכיל קצרה היתה המכפלה  מעדת כי להיות יוכל כן העלעיי"ש
 אולם שם. להניחו כרי קומתו לכפוף הוכרחו כן על הקבר לשרך אמהק'

 רהלא ובפרט המערה אורך ולחפור להרחיב היינו להאריך יכלו רהלאקשה
 מתפשטת רמכפלה מערת הוא המבינים ואה"ק חברון מאנשי המקובלכפי
 מבחוץ העיר בצד שיש מערה שפתח וי"א חברון העיר כל תחתלמטה

 השני מצדה המכפלה המערת 9תח הוא רור אבי ישי קבר ששםשאומרים
 אמה מאה רק שהיה הראשון ארם של קומתו לכפוף הוצרך לא זהולפי
 באמת אמה המאה נחשבו כי י"ל אולם טפחים ו' של אמות מאה זהומה
 מלך  עוג גבי התורה שאמרה כמו מקודם שהיה גדלו ערך ולפיאיש

 קומתו: לכשף הוצרכו כן על גדלם כמה יודע ומי איש באמתהבשן

 נטיותי,  בביאלאבזעג בהיותי מילתא, ארכרן בזה רבנהיוועיח"י*
 אדומ"ר רו"ז הוא תותבי אז שאלוני חתונתי,אחרי

 סופרים במסכת המבהרר פי על זי"ע יאיר שרגא מו"ה הקרושהרב
 ע"ר כנגר קומתו גובה היה ע"ה אבינו אברהם כי ט'ן הלכה ופכ"אבסופה
 לעירו ש לחצרו ועץ ברגליו הלך אם ונמצאאנשים

 כ-

 בערך  פסיעות
 משאר יותר פעמים ע"ר פ1,ותיו שהיו נכיון אמה אלפים עבר כבראז
 )והיה שבת חילל כבר מסיעות כ"ז לחוץ כשהלך לומד וקשה אדם(בני
 האחרונים גרולי ושארי דרכים הפרשת רנסתפקו למה לחצר מקוםאולי
 דילמא פרטיו בכל השבת את ע"ה אביע אברהם שטר היכן בספריהםז"ל



 נקררה תניינא מהיוראד21ריקפ
 כל ותירצו וכו' חייב ששבת נח ובן נח בני מכלל עוד יצא לאלחומרא
 שומר הוי ולדיריי כנזכר אמה מכ"ז יותר שדיך ל'ל זה ולפי לדרכואחד
 דכבר כיון העולם לכל כן שאין מה פסיעות כ"ז רק הלך דלא כיוןשבת
 ועריין שבת. לענין נח בני חומרת כן גם בזה יצא וע"כ אמה אלפיםעבר
 ול'ל דאורייתא דתחומין כלב"ק ולא דרבנן תחומין פסקינן ראנן כיוןצ"ע

 לענין עדיין ונמצא שבת שמירת על עובר הוי לא ררבנן מלאכהדעושה
 דיותר כיון ששבת נח בן הוי עדיין דמדאורייתא כיון נח בניחומרת
 דאינו כללא הך בזה שייך אי צ"ע וגם ראורייתא, לאו בתחומיןמאלפים
 ובפרט ואכמ"ל(, נח בני חומרת לענין מראורייתא ראוי אינו מדרבנןראוי
 )וכן מיל ג' אבינו אברהם של פסיעותיו שהיה במד"ר ראיתא מהלפי
 מוכרח שהיה נמצא סופרים( מקרא בפי עיי"ש סופרים במסכת שםנראה
 החוצה לבר פסיעה אפילו יפסיע ולא בשבת בביתו ליוגב אבינואברהם
 דברי פי על והשבתי השבת. את חילל וכבר מילין ג' עבר כבר אזכי

 עילול תהא מה הבשן מלך עוג דאמרינן ע"א[ מ"ח ניו עירוביןהש"ס
 סעיף שמ"ט ]סימן או"ח בש"ע ועיין עיי"ש איש באמת דחשבינן ודאיאלא
 בש"ע מיידי דשם הגם דימדם גודל לפי דחשבינן א'[ סעיף שט"ו וסימןא'
 היכא בפרט תחומין לענין גם כן ל'ל מקום מכל אמות ד' לעניןרק

 נמי הכי עירובין מגמרא כנזכר הבשן מלך עוג כגון ביותרהמישתני
 וגם שם סופרים במסכת כדאמרינן אברהם זהו .בענקים הגדולבאדם
 לומר שייך לא בודאי מיל ג' שלו ופסיעה פסיעה כל שהיה כנזכרבמד"ר
 כן גם התחום דחשבינן אלא לתחום חוץ כבר אחת פסיעה עלדעבר

 מידי: קשה הלא גדלו, לפי אישבאמת

 אערעו אי4 דדיו עד וע"ג[ ע"א נ"א ניו תזריע פרשת ב:זודץ"קילך.
 קסיר הוא אחאי א"ל וכי ובריה אתי דהוי נש ברבחד

 אורייתא אוליף הוה ברי וזיתו רומאי מבני דליהו כפר בחד הוא ריוריא"ל
 ליה ונזיק קמיה רוחא חד אעבר וכר חד יומא  והצותא וכר יומאבכל
 ר' א"ל כו' וכו' למטלא יכיל הלא אתעקמו וידוי ועינוי פומיהאעקם



 קפא רצררה תניינא מהיוראדברי

 אחרא, ב"נ חד ביה דאתנזק רנא קדמת מל ידעת ביתא ובההואיהודה
 הוה דמדעא אמדי והוו ב"נ חד ביה אתנזק יומין מכמה דהא ידענאא"ל

 אתנזיקו. ולא  נשא בני כמה ביה אעלו ולבתר דביתא דרוחא אמריומנייהו
 ובאור עכל"ה מיליליו על רעבדין לאינון וי חברייא דאמרו היינואמרו
 שכיון וכו' חבדייא דאמדו והינו וז"ל זצ"ל הרמ"ק בשם פירשהחמה
 ולא אדם בני כמה שם שידורו אפילו רעה רוח השק בביתא אדםשניזק
 היו נזוקו שלא שאותן שאפשר ינוק שלא לומר זה מפני אפשר אינזוקו
 שאין אפשר או ]חוצץ[ )חושש( אינו במינו דמין רשעים או הרבהצדיקים
 משם ירחק נפשו שומר ולזה וכיוצא לזמן מזמן אלא מתעורר הסמאהרוח

 לומר בעיניו הדבר יקל ולבל ולמהר לידע הדברים העתקתיעכו"'ה.
 התנאים בדברי בזוה"ק מקורו הלא כי נינהו. דנשי מילי פטומיבכה"ג

 להקל לתלות אין הנזכר בפי' הרמ"ק כדברי וגם עיי"ש וכנזכרהקדושים
 טעמו. כנזכר אתנזיקו ולא מקודם בנ"א שמה שדרובמה

 החסיד יהודה רבי בצואות המבואר פי על גם בזה לדת ישולתאורה
 עמד שלא קרקע על בית אדם יבנה לא כ'[ י"ס וניסןזצ"ל

 דצם להקל לצוות זצ"ל ודבותינו אבותינו הצדיקים שנהגו מעולם בניןבו
 שאם הנ"ע בצוואות שם שכתוב ]הגם מקודם לילות איזה עכו"ם בוישן
 נהגו לא מקום מכל תמימה שנה בו ישב לא אז פנוי להניען רוצההוא

 משום כנזכר עכו"ם בו לישן מקודם ימים אמה רק כך כללהחמיד
 שמעט ולא בזה העולם ההמירו שלא כית בידם מקובל ודהשבודאי
 אם לסכנה יותר לתוש יש בזה אדרבא כי תמימה, שנה פנוילהניחו
 וע"ז ע"א כ"א ]דף קמא בבא דאמרינן כמו תמימה שנה ושמם פנוייעמוד

 מקובל היה ודאי אלא עיי"ש פועך יוכת בעותיה כ"ד[ וישעיה ויה"כע"אן
 בלבר לזרעו דק ושממה פשיה תמימה שנה יניחנה בנה דתם דרךאצלם
 לא החומרא סההו מקובל כן בודים כן שהחמירו מעולם שמענו שלאכית
 רבדי בתשובת רביע ריה"ח בצואת כזה שחולק כמו נאמדה העולםלכל
 ]סימן שלום שת בספר בדברינו ועיין ח'[ וגססן ז' סימן אהע"ז )ח"אחיים



 רצררה תניינא מהיורא דבריקפב
 הזוה"ק רברי ולפי בעה'ע[ בחיבורנו רוכתי בכמה 1ע1ד ר"ג[ ס"קרמ"ח

 אחר אדם או עכו"ם בו ישן אם גם התמה האור שכתב מה לפיהנ'י
 עידוד לזה לדמותו הוין ביותר רשע או ממם צדיק היה כי לומד ישהלא
 בלשונו החילוק נראה אך וכו'. סכנתא וחמירא הנ"ל פי על אח'שבו

 באוה"ח כמ"ש וגם מקורם נש בר תר ביה האתנזק דידע בזוה"קשכתוב
 סכנה מהזקת להוציאו אין אחר פעם אפילו רככנה שיתוחזק שכיתבזה
 הרמ"ק בשם באוה"ח הטעם כמ"ש איתנזיק הלא אחר בו שדר ידי עלונזק
 כיון מעולם בנין בו עמד שלא במקום ביתו כשבנה כן שאין מהכנ'ל
 לסכנתא כלל למיחש איתהזק הלא מעולם אדם בני מם רניוק שמענודלא
 הבו כן על העולם לכל ריה"ח ציוה זה אם נודע לא וגם המקוםבזה
 וה' כנזכר די שתים או אחת לנלה עכו"ם נום ללון עלה לוסיףדלא

 בימיע: במהרה ויעזדנוישמדנו

 בר" עם נש בר להאי ראשכחוה המעשה בתחלת נזמ"ק. שם עורכ.
 מערתא לגבי ששינא רא'ע ר"ל וניזוק חמרא על קסירשהיה

 מלה לי ילפף דילמא ודנכשפים( המצורעים )היזנו דסרוניאדסגידו
 נפק שם שהכנען הנתק רבנו שם מצינו ולבסוף וכו' וכו'ראורייתא
 עמא לבתר להו ושויכח וכו' וקטליה ברישא ליה ומחא דאשאקיטורא

 עוברא. לון וסת קמייזע בכה אילי דהף חזקיה וך' יהודה ור יצחק' לר'חד
 עכ'ל תמן למיהך ד(צ~ר לך אמינא סגיאין ומנין הלא יצחק רביאמר

 כן נראה לא שם בזודף'ק המעקה בהמשך דכא פלא ולכשרההצה"ק
 אדרבא הלז הנתק השלה עם שם ליכנס שזימור יצחק ר' שתושהזהיר
 אסור יצחק א"ר ונחמי נשא בני האי בהדי נמל אמרו בזה"ל שםאמרינן
 אלישע לגבי נעמן כגון חטאה דהיל רבא גברא לגבי אזיל הוה אילן
 געלי אורייתא רחיקי עלמא רחיקי לגבי אוזל דירות  השתא אבתריהניזל
 והאי מנתזן * שזיב די רחמנא בריך קמייהו לאתהזאה * אמדמכלא
 בסות שיהוה מה להאות לילך היה מודא ר' דסברת הדי וכו' ליהאסיר
 ואסוד ליה ומציר יצחק ר' לו השיב זה הצל שם הרפתקת לו יוחילואם



קפג רצררדן תניינא מהדוראדוקרי

 אבל האלו הטמאים המכשפים אצל שהולך מה מעשיו לראות לילךלן
 בסוף כמנום הלא עצמן לבין בינם יהורא ור' יצחק ר' של ריבורם היהזהו

 למיהך דאסור לך אמינא סגיאין זמנין החולה אבי האיש לאותו יצחקדא"ר
 דאמר לומר ובע"כ אחד פעם אפילו בפניו שהזהירו מצינו לא והריתמן,
 בינותם הקדושים התנאים שדיברו מה רק בזוה"ק בזה נזכר שלא רקלו

 נגע לענין מקודם שם שעסקו מקודם שם שנזכר )וכש בזה תורהבדברי
 וגו' לתקף יוכל לא מעות כתיב דא בזמנא יצחק וא"ר בבתיםצרעת
 החולה( אבי לאותו זאת שיציד לא אבל שם. רפואתם לו יועילשלא
 ור' יצחק ר' ביניהם שדיברו מה וכאלו האלו הרברים שיגל אוכנזכר.
 יצחק ר' זאת והגיד רם בקול דיברו וכיוצא יועילו ולא לי' דאסוריתודא
 ידי יצא ובזה לנפשו ויזהר ומולה אבי האיש אותו גם שישמע כדיבקול
 דאסוד לך אמינא סגיאין שזמנין אח"כ לו הגיד שפיר כן עלתוכחה

 כלל זה על עמדו לא ]והמפרשיםכנזכר.
 בזוה'"

 שם(:

 יהודא דא"ר יהודא ור' ר"י שפלפלו מקודם שם שאמרו ומהכא.
 )ר' איל וכו' ארמדה מעצי חוץ מתרפאין בכל תנינןוהא

 בנו מעביר בך ימצא לא כתיב רהא אלא עוד ולא אידר ע"ז ודאיצחק(
 כערפים רק ע"ז היה לא זהו דהא להבין צע"ג  עכל"ה גו' באשובתו
 לדיורפ14ת דמותר ז'[ סעוף קע"ט ]סימן יו"ר בש"ע פסקינן והריטמאים
 פקוח בפני שעומד דבר לך ראין חבר חובר ידי על נפשות סכנתבמקום
 תשובה בדרכי ועיי"ש דמים ושפיכת עריות גילוי זרה עבודה רקנפש
 זרה  עבודה אינו דזו1 כנ"ל סגל יהודה דך' יתידה וך' יעתק ר'. היו שבזה ונראה שם[ מקומות גכטה ועוד ל' ס"ק ל"ח ת"ק קע"טבסי'
 שאין מה כך גל ר'ע שנענע בנו נפש סכנת במקום לו מותר היהע'ע
 והוי האלו הס"א וכוחות  להכשופים שד,ומח11ו היה דזהו ס"ל יצחק רק

 פשוט, תה שם וכמבואר נפערת בסכנת גם 14סור כן על מבהו זרהעבודה
 בימינו: במהרה ויווציענו יצילעה'



 ווורה תניינא מהדוראדבריקפד
 )בהיותו זי"ע מפה"ק הגהיק אאזמו"ר בשם שמעתי הנהכב.

 בקהלת מילה ברית בסעודת נתיעד פ"א סטדיזוב(אבד"ק
 מלבוב ז"ל אורנשטיין מהרצ"ה המפורסם הגדול הגאון עםרישא
 ונידב תורה לומר לאא"ז מרישא הגאון וכיבדו רישא( אבד"ק ש)בהיותו
 לומר רצה לא מרישא הג' גם זה היעומת מרישא הרב יאמר אא'ץואמר
 לעבור רצה ולא תורה דברי שיאמר הגה"ק באא"ז עוד בו הפציררק
 )תהלים כתיב הקדוש( )אאזמו"ר ויאמר ויען דאתדא מרא דברי עלעוד

 המד"ר דברי פי השל דעת יחוה ללילה ולילה אומר יביע ליום יום ג'[י"ס
 קרא ולחושך צריקי"ם של מעשיהן אלו יו"ם לאור אלקים ויקראבראשית
 שני )כשמתועדים ליו"מ יו"ם וזהו רשעי"ם. של מעשיהם אלוליל"ה
 לחבידו( אחד )כל יביע צדיקים( של מעשיתן יו"ם בבחינת שהםאנשים
  שהם המתגאים. אנשים שני )כשמתועדים ללילה ולילה )אתה(אומר

 )רוצה דעת יחוה מהם( אחד כל אז דשעי"ם. של מעשיהם ליל"הבבחינת
 חובת ידי זי"ע אאזמו"ד יצא ]ובזה וחריפתו(. דעתו להראות כדילהגיד

 הנ'י( דאתרא ומרא גאון האי רבדברי

 דוד נתן מו"ה הקדוש הדב בשם כן גם שמעתי זה וכעניןכג.
 קודש בשבת צאנז בקהלת בהיותו זי"עמעוידלאווצי

 ח9ם רבדי בעל דבינו צוהו זי"ע חיים דברי בעל הגה"ק רבינואצל
 באהבת דבוק היה משידלאווצי( )הה"ק והוא תורה לומר דהשלחןבעת
 זה כל ועם בפניו תודה לומר ומתיירא כנודע גדולה ביראה דבוואימת
 וישמע שמינק )בפרשת ואמר פתח כן על לומר שלא פיו להמרות רצהלא

 ובאן שומע ואורין תורה אומד משה היה  פעם בכל כי בעיניו, 91טבממזך
 ומשה תורה דברי אמר שאהרן )נמצא  משה וישמע וגו' אהרן ויאמרנאמר
 דברי ולשמוע לקבל יותר שטוב דאה כי מוצה )של בעיניו וייטבשומע(
 מדברי לשמוע תורה דברי אמירת חובת ידי יצא ובזה מלאמרם(,תורה

 מ"ח[: אות ח"ט ת"ת )ע"ז הנ"ל:רבו
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 משידלאווצי הקדוש ושב )של אביו בשם שמעתי זה ומעניןכד.
 מו"ה המפורסם הקדוש הדב הוא( הנזכר.זי"ע

 זי"ע ממאגליניצא הגהייק את שכיבד מפדשיסחא זי"עירחמיאל
 תורה לומד וכיבדו תזו"מ פרשת קודש שבת על לפדשיסחא אליושבא
 י"ד )ייקרא עה"כ דשדשה מענינא ואמד לסרב דצה לא ממאגליניצאוהה"ק

 אהל פתח ה' לפני ואותם המטהר האיש את המטהר הכהן והעמידי"א[
 בזוה"ק כמבואר הצדיק הכהן )נקרא המטהד הכהן והעמיד ופ"מועל

 מפרשיסחא הר"י הה"ק על היה כונתו ]היינו ישראל( נפשות"המטהד"
 המטהד האיש את ישדאל[ נפשות המטהר הכהן בחינת שהוא אליושבא
 כך כל גדול צדיק אינו אך ישדאל נפשות המטהד הצדיק החרש)נקדא
 ולהיותו כנזכר המטהד" "איש פנים כל על דק המטהד כהן בבחינתלקרוא
 הבאים האנשים אותם )היינו ואותם ישדאל( בני נפשות מטהד הואגם

 הה"ק עם אז באו אנשים הדבה ]כי כנזכד( המטהד האיש עםומסתפחים
 מועד אהל פתח ה' לפני אותם והעמיד לפדשיסחא[ עמו אתוממאגליניצא

 כנזכד המטהד איש את לקח המטהד כהן בחינת הגדול שהצדיק)היינו
 ובזה ולזכותם( לדשנותם גבוה )במדרגה ה' לפני אותם והעמידואנשיו(

 בחכמתו והגיד נצטוה, כאשד תודה רבדי אמידת חובת ידי יצא כןגם
 נקדא ספד נדפס עתה ]והנה הנ"ל. ממאגליניצא הה"ק עכ"דמענינו,
 כחבו ושם ממאגליניצא מהה"ק וסיפורים תודה דבדי חיים" "שיחותבשמו
 נסע דק קודש בשבת בפשיסחא ד"י הה"ק אצל היה לא שמעולםבשמו
 ואין הדבר בטעם שם ונתלבט החול וימות ד"ה על פעמים כמהאליו
 ומלבד בעה"י נאמן ממקוד מקובלים באמת הם אשד לדברינו מינהנפקע
 הגאונים, הסכמות עליו יש כי אם הנזכד חיים( )זניחות הספד הנהזה

 דוכן אשד כאלו וחולדות מעטויות ספדי כדוב וגורלו מהותואמנם
 האמת לכוון דייקו ולא ודמיונות בכזבים ומערבים ומבלבושםמבולבלים
 מדבותיה הרבה כבר עליהם צווות וכאשד לגברא גברא ביןהלהבחין
 שהיה המחלוקת ענין טעמי הנזכד בספד מ"ש וגם ז"'ע הקדושיםואבותינו

 ז"'ע מפשיסחא הירודי הקדוש הרב ובך זי"ע מלובלין דוקדוש דבינובין
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 וחומר וקל לאומרם שכן מכל לשומעם שאסור דברים המה שםמ"ש

 מזל"א ע"ח אות להלן בדברינו זה מכעין ועיין והמ"י. )עיי"ש(להדפיסם
 צ"ד( באותוגם

 נ"ט דף אחוי ]פרשת בזוה"ק עוד הנ"ל זה כעין נמצא ובאמתכה.

 וכו' לרפב"י הלכו בנו וד"א דך"ש ע"א[ וס'ע"ב
 לגבי חדתא מלה ואימא בקיומך קום בריה לר"א ר"ש אמר אליווכשבאו

 משה אל ה' וידבר ואמר פתח אלעזר ר' קם חברייא ושאר פנחסדר'
 אחרא ב"נ ביה ישתמש לא ובחייך וכו' וגו' אהרן בני שני מותאחרי
 ומלה להו אתמסר דלא מה לאקרבא דאבוהון בחיי אקדימו ואביהונדב
 דדחקו להו גרסא דא למשה קובייה א"ל כו', וכו' ביה דטעו להון גרםדא

 ורבי אבא לגבי אנא כך, כל לגרמייהו גרמו וכו' אבוהון בחיישעתא
 וברכיה נשקיה פנחס ר' אתא וכמה. כמה אחת על חברייא ויפארפנחס
 לו צוה כי בחכמתו בר"ש ר"א הקדוש התנא עשה כן גם וזהועכל"ה.
 לפני תורה דברי לומר רצה ולא דאורייתא חדתא מלה שיאמר ר"שאביו
 בש'ש כדאמרינן אביו של חותנו שהיה יאיר בן ר"פ זקנו לפני וגםאביו
 אימא לבנו ר"ש לו לנאמר בזוה"ק בזה שאמרינן ]ומה ע"ב[ ל"ג ]דףשבת
 וכן פנחס( )ר זקנך" "אבי לגבי אמר ולא פנחס דר' לגבי חדתאמלה

 דר' קמיה ברי אימא בנו לר"א ר"ש רא"ל ע"ב[ ה" ]ין בהקדמהבזוה"ק
 אמן" "אבי רק ר"פ שהיה מפני אולי פנחס. ר' זקנך אמר היא וכרפנחס
 דרב ע"א[ מ"ט ]ין בשטה דאמרינן כהאי וס"ל אביו" אבי ולא ר"אשל
 אשפתן א"ל גדל כי ברתיה, בר יעקב ברב ביה איטפל יעקב ב"ראבא
 אנא ברתך בר רבי דבי אינשי דאמרי והיינו אנא בריך לאו א"למיא
 בתור לרפב"י קרא לא כן על כי לרשב"י גם כן ק"ל וע"כ הגמראעכ"ל
 רמ"ח ]סימן יו"ד שיך ועין אמו אבי דק שהיה מפני )לבנו( זקנךאבי

 הבחמ"ל. תבירו לבן תורה( )~מדו קודם בתו בן אי הכ"מ בוזם א'[ס"ק
 ולא ר"פ אצל ר"א שנשאר בזוה"ק הלשה בהמשך ניחא זה לפיוע"כ
 היה דר"א לומר ואין כנזכר. ודאי אלא תזקנו" ר"פ אצל כן גםהזכיר
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 נול נכרו היה הלא רפב"י מבת ולא רשב"י של האחרת מאשתו רשב"יבן
 פנחס ר' שאמר ר"ג[ ]ין בלק פרשת בזוה"ק מפורש רהא אינו זהרפב"י
 מלכא קמי איהו דחשיב חדינא קא ברנא" אלעזר "ר' על חתנולרשב"י
 שווא בתו בן היינו "ברנא" קראו פנים כל על עי"'ש מינן כחדקרישא
 של וכבנו ר"ש בן  כיהוא ר"ש עם יחר "ברנא" והוא כבנים בניםבני
 ר"ש שאמר ע"ג[ י"מ ]ין פנחס ברע"מ יותר מפורש וגם כן. גםר"פ
 וכו' ברי אלעזר יאיר בן פנחס רר' ברתיה דא יולדתך ותגל בנולר"א
 על כראמרן[ יראי אלא רפב"י בת היתה ר"א של אמו כי מפורשהרי
 הזקן לגבי ולא רשב"י אביו בפני תורה לומר רצה לא ר"א פנסכל

 ע"כ לומר לו שצוה אביו דברי על לעבור לא וגם חברייא ושאררפב"י
 בחיי שעתא שרחקו מפני נענשו זה על שרק אהרן רבני מעניניהגיר
 וגדול לאביו הראוי ומינוי כבור בשום להשתמש שלא ראוי ובאמתאביהן
 ולומר להתפשט רוצה איש )ר"א( הוא גם כן על כי ור'ע כנ"ע.ממנו
 לדברי לשמוע חובה ידי יצא כבר ובזה ממנו. שגדול ומי אביו בפניתורה
 אות הלזו ב' ובמהרורא ק"ג אות מה"ק כד"ת בדברינו ]יעכז וכנ"ל ממ"נאביו

 : ע-קקע"ד

 בשם יפב"י[ שיך הדורות בסדר ראיתי אשר בזה לעורר אמנע לאושנזל
 האזינו[ ]פרשת בארר"ז האמרינן מה על שהקשה היוחסיןספר

 שבש סבא דמטנא ולרב חותנו לרפב"י פטירתו קודם ראהדרשותי
 היה ואיך רשב"י קודם שמת כרחך ועל למעלה מקומו ולהכיןללוותו
 בשם רבי פעמים כמה כרמצים ררשב"י תלמידו )12היה רבי בביתרפב"י
 כדאמריק רבי אבי כשב"ג אצל רבי של תבירו היה בר"ש ר"א וגםראפ
 ע"ב[ ]ז' רחולין בפ"ק כדאמרינן ע"ב[( פ"ר ]דף הפועלים את השוכרבפרק

  בעת לימים צעיר רבי אז היה רכנראה לענ"ר מירי קשה לא תהועכ"ד.
 שהיה נגיד אז היה )ורבי ימים ושבע זקן היה ורפב"י אצלו רפב'1שהיה
 כראמריק רפב"י עליהם שהקפיד אותן ופרדות וכבור עישר בביתולו
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 כאן ואין באדד"ז. שם כנראה דשב"י קודם דפב"י ונפטר שם(בחולין

סתירה.

 הענין כ"זן כ"ג ]משלי ובינה. מוסר חכמה תמכור ואל קנה לשמוץכך.
 ומחיר בכתי שנקנית רבד הוא האמת וכי להביןצריכין

 למכרו שלא להזהיר שיצטרכו עד במחיר למוכרו יוכלו וכי יקנוהוובאם
 מוסר תיבת וכתב ובינה מוסר חכמה שסיים הרבדים המשך להביןוגם
 היינו הכל. מן אוסב האמת אמדו באמת כי הענין ו"'ל לבינה, חכמהבין
 כל. מן האמת ויקר אהוב הוא ומעלות וכשדונות טובות מדות משארגם

 כגון לאמתו אמת שאינם בדרכים משתמשים עראי דדך לפעמיםאמנם
 או לרביעים הלהחניף שצריכים מה וכיוצא השלום מפני לשמתשתזידו
 דק להיות צדיך זהו תוה"ק דת וחיזוק טובת למען המד בגלותנולרשות
 האמת לח-ך ישיב אז ביותר נחוץ לו יהיה שלא ובכ"ע וכו' שכפפוכמי

 מעשים שאד בעד )היינו קנה אמת וז"ש כלום רבדיו ישנה ולאכפשוטו
 לפועל ולהוציאם לעשותם יוכלו לא אמת בדדך יתנהגו באם אשדטובים
 במחיר טובים הדברים אלו כל ותתגם ביותד אהוב האמת זה כלעם

 לאומדו. לצורך לפעמים נחוץ שהוא דק אמת, שאינו )מה ואלהאמת(
 לך שנדמה והגם אמת בדרכי להחליפו עת, ובכל )מיד תמכודכנ"ל(

 כל מם כנ"ל מאוד לטובה פעמים יפקעו אמת שאינם שתאמדשהדברים
 לפלס אמנם כנזכר אמת דרך  בעד כשתוכל מיד ותחליפם תמכדםזה

 בין "מוסר" )וחשב ובינה מוסד חכמה צריכין( בזה אורחותיומעגלי
 והאמדו כמו דבד מתוך דבר מבין הוא 'צינה" הנה כי ובינה""חכמה,
 הוא כי ולחשוב בדעתו א"ע להטעות יכולים אך ע"כ[ ע"ג נסגהדריןחו"ל
 ובאמת הראוי בדדך לעשות מה כדת לאמתו האמת דבד מתוך דבדמבין
 וששכם בזה העמיד כן על תאותו וחשקי  עצמו לשבת להשת אנסולבו
 מוס"ר בלשת זה ונקרא ה' יראת שהוא "מוסד" קדקד בדוח אדםמכל
 ומצותיו שנן יתברך רצות בער נפשו מוס"ד להיות צריך שהאדםהיינו
 "מנסר" כי לבינה, חכמה, בין "מוסר" וז"ש כלל עצמו טובת לנגיעתולא
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 וכונותיו פעולותיו בכל נפשו כשימסור היינו "לבינה" מקודם להיותצריך
 רבר מתוך דבר מבין "בינה" בבחינת להיות באמת ידע אז יתברךלהשם
 לאשורו הדבר יבין כנזכר לבינה ומשם למוסר יומשך מהחכמהלאמתו
 ולפעמים האמת לקנות אופן באיזה להתנהג ואיך לעשות מהכרת

 כנ"ע: שמים( לשם בחזרה יקנהו ואיך להחליפוכשצריך

 במדינתנו אשכנז מבני אחר וזקן גדול רב  בשםשמעת*כז*
 בחרש הלבנה לקרש שלא מרקרקים להיותשצריכים

 ארר ז' יעבור אהר ער מהמולד( שלימים ז' אהר כבר כשהוא וגםארר
 לקרשה שלא שמרקרקים וכמו ע"ה רבינו משה פטירת אבילותמשום
 לא בודאי זהו הלא אקרא. תמה ותמה  עכ"ד. ת"ב אחרי עד אבבחדש
 שאנו אמת הן כי הוא. בורות ומנהג זצ'ע הקודמים זקנינו מפייצא

 משה מפטירת צדיקים תענית שהוא כיון אדר בז' תחנון לומרמדקדקים
 שווא ]ומה במחבר ב'[ סעיף תקפ"ו וסימן ע"ה בש"ע כמבואר ע"הרבינו
 בו אומדים שאין  בעומר בל"ג רשב'" מפטירת ש"ע( פי על וגםחלוק
 שעתן דיין אבל בזה[ החילוק בסה"ק ידוע כבר הרמ"א. כמ"שתהנה
 בחרש הישועה היה ההוא ביום )וגם ושלאחריו שלפניו כן לא ההואביום
 מגילה בש"ס כמ"ש ארר בז' ע"ה רבינו מעוה שנולד כיון המן בימיהזה
 משנכנס ע"א[ כ"ס ובתענית הוא מפורש ש"ס חולא ומדרשים( ע"ב[נהג
 הוא חלוק והלא חלילה. אבילות בו לומר 12ייך ואיך בשמחה. מרביןאדר

 בפשיטות לכל כמובן בשמחה ממעטין אב משנכנס נאמר שקום אבמחודש
 נהפך אשר כולו( ההרש )על והחדש נ"נ[ נט, במגילה הוא מלא מקראוגם
 מעת ז'  עברו כבר אם כן על טוב ליום "מאבל" 'לשמתה" מיגללהם
 או ארר ז' ביום גם לכתחלה יקרשוזע בוראי מהמולד שלמיםלעת

 כן שאמרו האלו ]ומהרבנים כנזכר: השמחה בחדש ובשמחהשלפניו.
 ומפליגים ומדקדקים ביותר מאריכים הם לאשר כנראה המדה עלהפרמו

 משמחה לעלעת להם נרמה ע"כ אדר בז' שנה בכל ודרשותיהםבהספדים
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 ליו"ט מאבל ונהפר באמת. הוא. ונהפור הלז. שמחות בחדש ח"ואבל

 כנ"ל(ושמחה.

 וגו' ה' יום בוא לפני הנביא אליהו את %ם שולח אנכי הנהכח.
 פירש מלאבק ]סוף חרם. הארץ את והכיתי אבואפן

 שאמרו מה על דקדקו המפרשנם והנה ואבדון. כריתה ענין חרםבמצודות
 עתידין בניסן נגאלו בנינך יהושע דר' אליבא ע"ב[ י"א רף ]ר"החז"ל
 לגאולה. ובא המשומר לילה לה' שמזרים ליל מב[ י"ב ]שמות שנאמרליגאל
 בערב ולא שבת בערב לא בא אליהו אין ע"בן מ"ג רף ]עיייבין קיי"לוהנה
 אין ודשו פסח ערב שהוא שמורים %יל מקודם יום אליהו יבא ואיךיו"ט
 ח"ב המועדים על נועם באמרי עיין בזה. והאריכו יו"ט. בערב באאליהו
 ח"א מנח"א בתשובת ובדברים י"א[ ]סימן המחבר מבן בתשובהבסופו
 לטובה ומליצה אפשר בדרך וי"ל וכר[. עליו תמהתי אמנם בר"ה ל"ה]סימן
 אבוא פן וגו' ה' יום בא לפני וכו' אליהו שדלח אנכי הנה כי אחב"יבעד
 חרוב חרם הוא הארץ שכבר בזמנינו כן שאין מה חרם. הארץ אתוהכתי
 הזה דשדש [ ] סה"כ ב,[ פהח בא ]במר"י חז"ל שאמרו כמו ומקוייםונחרב
 כ"בן ב ]חגי יחרבו. חרוב והגוים י"ב[ ס, ]ישעיה הכתובים דתשבלכם

 א"צ )ואז בימינו מקויים כאשר וגו' מעט עוד וגו' ממלכות כסאוהפכתי
 אז במק"א( מנה כבריש צדק גואל לביאת ניסן חדש על דוקאלחכות
 הכל לבא יוכלו רק דוד בן לביאת מקודם יום אליהו שיבא א"צממילא
 ערשה ד"א וכנזכר( חרם ושרץ את והכיתי אבוא פן שייך )דלףביחד
 במהדס שנזכה רצת יפי כן שיבוא יום בכל לו ותווכה הנ"ל.קושיא

 אמן:בימינו

 הרחמן מסח על העולם שמתמהין מה בזה ארשש ואגבכט.
 הוא רוחמן מילה ברית בסעודת בבהמ"דשאומרים

  בשורות לבשר וטעם למולות חתן בזכות תמים, הולך משיחו לנונשלח
 דויצע אמר וואח"כ העמים בין ומפורד משחר אחד לעם ונסוטים,טובות
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 ומדקדקים אליהו(. זה דפנחס אליהו על דקאי צדק כהן לנו ישלחהוא
 גבי זה חשב ולמה הנביא אליהו יהיה הוא טובות בסידות מבשדדהא
 במדרשות דמצינו מה פי על זה העולם והקשו אליהו גבי ולאמשיחו
 ז'[ צ"ב ןבק4עיה מ"ש על סופל"ה[ נוכחי ופסיקתא תעה[ רמז שעיהנלקיט

 אליהו על קאי דזדש וגו' שלום משסיע מבשד דגלי ההרים י נאוומה
 לבשר ההרים על ויעמוד צדק גח"ל לביאת מקודם ימים ג' שיבאהנביא
 גדול אמדו רבנן בזה'אל פ"ט[ סוף נצו במד"ר דאיתי באמת אמנםוכו',
 נאוו מה שנאמד בשלום אלא פותח אינו בא" הפה4יח "שכשמלךשלום
 הכתוב דקאי בפירוש הדי עכ"ל שלום" משמיע מבשד דגלי ההריםעל
 חלוקים )ומדרשים טובות בסידות שיבשר בעצמו צדקנו" "משיח עלזה
 תמים הולך שמשיחו הרחמן נוסח שפיד כנזכר צו המד"ר רבדי ולפיהם(

 כנזכד: וכו' טובות בשודותיבשד

 והרי שם הנזכר בנוסח משיח אחרי אליהו של הפיסקא שחשב מהוגום
 אולם ככה. על שאלוני וכבר משיח קודם לבשר יבא הנביאאליס

 טובות הבשורות לבשר בעצמו משיח יבא ראם הנ"ל המד"ד לפיבאמת
 חשב כן על המסרח ומלך הנביא אלדע יחדיו שניהם לבא יוכלו כןאם
 ואי בנשמתו "הנידה" ושורש ומלכווע חשיבותו לפי מקודם צדקנוטינית
 כתבנו הוי וגר לפני הנביא אליהו את לכם שולח אנכי הנה הכתובמשום
 הקולם והירום ונדבן אחדי יחדיו שניהם דיבותי בימינו די"ל הקודםברבוד

 וגם ריסיהם אליבא וגם נכק. שפיד ע"כ ד"ק לחדם כבדשנהייתה
 לא הרגומן בנחמת דהפיטן י'י מקום מכל מקודם אליות שיבאכשנאמד
 נשי בן דוד בראש ומי כנזכר. חשיבתן, כסדד רק ביאתן כמדדחשב

 בימינו: במהרה לגאלנו לביאתם שנזכה רצון יהי בראש.מלכנו

 בש"ש תי'פ(. קודם ת"ח בנשיאי בדכות י בסעודת שמדתי )מהל.
 תודה רוקדיב כאלו תימר אאוה דבי וכו: קולות בה' שנתנה לתורהזוכה דיב'י אמר שש"י מה )לההתן( כהתמהן ואם ע"ב( ר נירבדכות
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 כאלו אמד יצחק בר נחמן רב ה' בית תודה מביאים ל'ן ]ירמיהשנאמר
 ]פ"א באבות חז"ל דברי פי על וי'ע וכו' ירושלים מחורבות אחתבנה

 גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים 12לשה עלמ"כ[
 שבלב עבוד"ה כנגד הוא נשמ"ה כי שבאדם נר"נ כנגד הוא כיחסדים
 חז"ל שאמרו כמו וגם ע"א[ ה' תענית בריש חז"ל שאמרו כמו תפלהזהו

 הנותן על באפו נשמ"ה אשר וגו' מן לכם חדלו ע"א[ י"ג ]ידבברכות
 משנחן כשניער ]נ"ט תהלים על החיים בארץ ועיין התפלה קודםשלום
 עד אברים ברמ"ח להתפשט להנשמה כח יש ולא באפו הנשם"החוזרת
 אשר האדם מן לכם חדלו וז"ש וכו' י"ח תפלת ומתפלל ק"ששיקרא
 ורו"ח עיי"ש. באפו. רק %א הנשמ"ה התפל"ה קודם ר'ע באשנשמ"ה
 בכונות ז'ע בהאר"י וכמ"ש ודעת חכמה רו"ח היינו תוד"ה בחינתהוא
 כנגד הוא נפ"ש מיי"ש. החשר"ה סוד שהוא דיצירה רו"ח נגד וה' ב'יום
 אחת נפ"ש המקיים כל ע"א[ ל"ז ]מהדרק חז'ע שאמרו כמו וצדקה,גמ"ח

 גם לחתן המשמח כל י"ל וזהו מלכות. למדת %א צדק"ה והיינומישראל
 וכו' ומר חרא אמד )ומר וגמ"ח ועבודה תורה עידנא נר"נ תיקת נגדכן
 אבוה רב קולות. בחמשה שניתבה לתוד"ה זוכה אמדו כן על פליגי(ולא
 שהוא )בגלותנו( שפתיע פרים ונשלמה היינו תוד"ה הקריב כאלואמר

 הצדק"ה היינו ירושלים מחודבות אחת בנה כאלו אמר דנב"יתפל"ה.
 כעהרי"ח הה"ק אדומו"ר ]וכמ"ש ואה"ק ירושלים לעניי נחוצהוהיותר
 עהב )בעל ממעזיבך זי"ע הגה"ק בשם משינאווע זי"עשרגא
 אלקי חלק אש שביב עוד להאדם שיש כמה תבחע. בזאת כיישראל(
 זי"ע רמבה"נ צדקת בנתינת חלק לו שיש כמה ישראל, נשמתבקדושת
 שלשתם כי פליגי ולא וכו' ומר חדא אמר מר המ"ר. אלו כל ע"כלאה"ק[
 נר"נ תיקת )עיעא כנזכר וגמ"ח עבודה תורה בחינת מתאימות יחדהמה

 לפסח המצות בבחינת הרמז י"ל וזהו וכלה. חתן בשמחת מתקניםכנזכר(
 בתורה נאמר כן על וגמ"ח עבודה תורה כנגד שהם נר"נ לתיקתבעשייתן
 וגו' מצות  עג"ת ממצרים %ציע אשר הבצק את ויאפו ל"ט[ -ב]שמות

 כנזכד: ג'כןלוח0 ע'בודה ת'ורה ד"ת)עג"ת



קצג רצררד; תניינא מהיוראדברי

 וגו' לאביונים נתן פזר ט'[ קי"ב ]בתהלים ע"ה המלך דוד מ"שלא.
 וף הנצוצות העלאת בתיקת רמוז נדאה המזמור סוףעד

 צופה שמו יתברך אחרית מראשית המגיד כרצון בשורשו הגמודתיקון
 אדם חטא לתיקת היית וכו'. אדם מחשבות הדודות כל סוף עדומביט
 כונתו, היה לטובה כי בתחלתו הגמוד הטוב לבידוד מעיקרא.הדאשת
 ואלפים האדם את בריאתו, מתחלת שמו יתברך רצון באמת הוה כןוכי

 בגאולה בימינו במהרה יהיה כאשד ידיעתו, היתה וכן תורתו, היאקדומה
 ע"בן צ"ו ודף חלק פרק בסנדודין חז"ל אמדו אשד דור בן בביאתשלימה

 ואדם נפל להיות עתיד ע"ה המלך דוד )ושהיה ליה קדית נפל"יבד
 כנודע( תתק'ע ונשארו שנים אלף כהגנותיו שנים שבעים לו נתןהראשון
 שמך היינו הנופל"ת דוד סוכת את אקים ההוא ביום זה עלואמדו
 דוד מעתה ויהיה בשביד"ה ונתפזד"ו שנפל"ו הנצוצות העלאתנופל"ט
 וידע כ"ה[ ד' ]בראשית כבדיגמונה בחזרה יקויים ואז וקים ח"י ישראלמלך
 בבנינו העולם הושתת שממש )הצדיק( שת והוליד אשתו את עודאדם
 פב"פ האדם אל ויביאם הצלע את אלקים ה' ויבן הדודות, כל סוףער
 לאשד האחוריים בחינת מחלקי החיצונים משליטת עוד פחד אין אזכי
 הטומאה דוח הינו הארץ מן גילויכם לד~ביד בימינו במהרה יקוייםאו

 באלו מרומז זה וכל וכו' עולם לתקן יכדתון כדות והאלילים לגמדייעביד
 יתקרב לאביונים ופזר הצדקה ירי )שעל לאביונים נתן פזדהכתובים
 חטא בימינו במהרה ניתהם ע"א[ ח דף ]בכ"כ חז'י שאמדו כמוהגאולה
 וזהו לטוב כן גם הרע שיתהפך ור"ע טו"ב הדעת מעץ הראשוןארם
 ד"ת ולאביונים נ'תן פץד טו"ב הכל שיהיה ד"ע טר'ב בגימטר"פז"ד
 )בבנין לעד עומדת צדקתו זה( היי על הנ"ל ר"ת שמות מע"ב שםנפ"ל
 הצל"ע את ויבן בסוד ויבא שמו יתברך בצדקתו בימינו במהרה עדעדי

 פב"פ האדם אל ויבייש צל'ע ד"ת לעד עומדת צדקתו כן עלכנזכר
 ויבן תחתנה בש'ד ויסגד מתלעותיו אחת ויקח וייקע נאמד ושםכנזכד
 בש"ד בגימטר" )ד"ת בכבוד תרום קרע ע"כ( וגי הצלע את אלקיםה'

 תדו"ם הרטשת ארם תיקת שהוא דוד של קדנ"ו יהיה ו~מ הנזכר.בסוד
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 עסת רי"ו )ד"ת ו'כעס י'ראה ר'שע יקויים( ואז משיח"ך קד"ןנכבו"ד
 שיניו להאבידם( הרשעים ראש על דשו במספד שהם הגבורותיחולו
 הצדיקים ישראל של בגדולתו כשידאו קהות שיניהם )שיהיה ונמסיחד"ק
 כנמס "חרוק ש'יניו וגם חז"ל שאמרו וכמו שבדת רשעים שיניויקויים
 ומשמס ]בלקוטי ידין ודן קרניים בסוף שכתוב מה פי על תש"'ו ד"תת'(ןת

 הכלבים של 1ט1מאה *יפה עצמ1ת תשי"1 יש כי וכר[ בפליאה איתאבד"ה
 כנודע ועמלק עשו של וצא הכלבים וקליפת עיי"ש לבטלםוצריכים
 הכח יתבטל בימינו במהרה לעתיד וע"כ מקובלים ובשארי אודהבשערי

 ש'יניו בר"ת הנרמז זה כח אדום גלות קליפת שהוא הכלביםמהרשעים
 וגם לגמרי. ויאבדו )יפלו תאבד רשעים ואז( כנזכר ת'אות ו'נמסישרוק
 משכא היצדו'ר. כח ויתאבד יתבטל שאו כפשוטו תאבד" דשעים"תשת
 ותחזינה בימינו במהרה רצון יהי כן כנ"ל( דשעים תאות שהואדחויא

 בעה"י: הרמיזות אלו היטב הבןעינינו.

 י"ס[ כ"ז ]"שעיה ורפאתיו. ה' אמד ולקרוב לרחוק שלס שלוםלב.

 ויש ויר"א חכם תלמיד שלומו איש עם שלום ישכי
 אמר שלום אין מ"ב[ מ"ח ]שם בכלל )אולי( המה אשר אנשים וצישלום
 מובן הכרחי כשאין בפרט השלום גדול פנים כל על אך לרשעים,ה'

 משחקת שעה כשהוא ובפרט המד בגלות הזה בעולם בהם להתגרותשאין
 הולך ואים ותודתו ה' מעבדות יפריענו כשלא הוא טוב פנים כל ועללו

 זה גם ע"כ כרצוע ה' את לעבוד יניתנו רק נגדע ורדיפותבמסידות
 לרחוק בבחינת דיקלום בדרך עמו עומדים שאנו אלא עמו שלוםנקרא

 וז"ש ח"ו דרכנו דרכיו לא כי עמו  בעצם התקרבות לנו שאין מובןכי
 חכם לתלמיד )וריש ולקרוב )כנ"ל( לרחוק שלום( מיני )שני שלוםשלום
 יתברך )שיצא ורשותיו ה' אמר יחד( אתם והכש; באמת שתאהבםוי"א
 עם גם הממלום דרך למצוא שנוכל בזה גם למכה רפואה הקדיםשמו

 כנ"ל(: "לרחוק" השלום בדרך שהםשתן
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 היה כי ז"'ע לוי קדושת בעל הגה"ק יבינו על עליו אמרולג.
 הצדיקים בין וידוע )כמקובל רע"ק נשמת ניצוץבו

 תפלתו בעבודת אחרת בזוית ומוצאו זו בזוית הניחו ארם באשדוהחסידים(
 בשלשה יתירה בהפלגה והצטיין יע"ק גבי ע"א[ ל"א דף ]ברכותכדמצינו
 דורו בני מכל יותר בפושל חסדים וגמילות ועבודה תורה עולםעמודי
 גם לפלא ושהצטיין זי'1 חיים דבשי בעל הגה"ק רבינו על אמרו)וכן
 מפורש זוע ובאמת ואכמ"ל( כנודע יתירה בהפלגה בדורו אלו בשלשהכן

 בשעל רע"ק במעלת ונמ"ה( עבודה )תורה אלו שלשה חו"ל ודרשתבש"ס
 ]חקת במד"ר מצינו הנה כי ולאחריו, שלפניו גם דורו בני מכליותר

 באדר"נ וכן "תורי' בטעמי לרע"ק נגלו למשה נגלו שלא רבריםפי"ט[
 רבינו ממשה גדול לנו מי הרי הרד"ל בהידושי במד"ר מפח"ש ר[]פרק

 )בתורה( לרע"ק שנגלו דברים מצינו כן פי על ואף משה תורתשלמדינו
 אפשר אי מפורש המד"ר דברי לולא )וכמעט רבינו למשה נגלו לאאשר

 וכן בזולתו נאמר שלא מה "תורתו" בהפלגת ברע"ק לנו והרילאומרם(
 יבנה כחכמי אומרים אין חכם שאני מנת ל ע"ב[ מ"ט ]דף קדושיןבש"ס
 חכמת לענין שם ומיירי גרול. היותר החכם שרע"ק משמע וחבריוכרע"ק
 אמדינן תענית(, בריש )כדאמריק "תפלה" שווא "בעבודה" וכןהתורה.
 מרוב אחרת בזוית ומצאו זו בז51ת מניחו אדמ רר"ע ע"א[ ל"א דף]בברכות

 וכן בוולתו, כזה מצינו לא אשר והשתחואות בכרועות בתפלתו"עבודתויי
 שזעי כ"י[ ]יף בקדושין אמרינן וצדקהבגמ"ח

 רע'"
 פרש"י הוא עניים דיר

 שר,וא רע"ק" דשאני חו"ל אכוו )חדליו ומעשה עושה צדקה גבאישהיה
 בני מכל לטובה ומשתה יותר כולנה על ועלית וצדקה" "בגמ"ח"שנעי"
 בפתול יתירה בהפלגה היה הנ"ל  עמודים דבשלשה ושיי בזה( גםדורו

 : ק"ד[ סימן או"ח בנמוקי בדברינו ]יעיה זי"ע.כנ"ל

 ]ביומא בעה"י(. הישובה לעוד בפתיחת שאמדתי ממה )קצתלד.

 לא מינייכו במסולא לרבנן רבא דאמר ע"ש ע"בדף
 בתחרה העמל שיך דריך להבין צ"ע פירש"י ולפי גיורם, תרתיתירתון



 עררנו תניינא מהדוראדוקריקצו
 ותענוג יותר גדול תענוג לר אע הלא גיהנם בשם לקדותו הזהנעולם
 צופים. ונופת מדבש מתוקים בה יפלפל בעית התורה מלימודדוחני(
 בתורה אדם יעסוק לגילם ע"כן נ' דף נכפטחים חז"ל דברי פי על ישאולם
 שאמדו ממה שם הקשו והתוס' לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמהשלא
 )ומוטב נברא שלא לו נוח לשמה שלא הלומד ע"א[ י"ז ]בדכותחז"ל

 להה"ק עינים ובמאוד שתירצו, מה עיי"ש פנית על שליותו לושנהפכה
 יהיה כונתו דעיקר דהיינו תירצו סה"ק ובשאר זי"ע מטחמעדנאבילמהד"נ
 בהתמדה ללמוד רגיל יהיה זה שבשביל כדי לשמה השלא לימודבשעת
 היצר גידר מפני לשמה ללס"ד מיד להתחיל אחשד אי בתחלה כילשמה
 נחת וקדוש גדול היותר ענין שהיא לשמה תודה הלימוד לנגדופיתוי
 שכל ותענוגי בלימוד עצמו את ירגיל כאשד אך שמו יתברך לפניודוח

 הוא אלמלי היצה"ך 17ל ע"אן ק"ת ]י""א בזוה"ק חז'ץ שאמדו וכמוהתודה
 חז"ל שאמרו וזהו לשמה לבא ויזכה יוכל אז דשמעתתא חדוותאליכא
 על יחשוב לשמה שלא לימוד ושבשעת לשמה שלא אדם ילמודלעולם
 קצת. ביאור בתוספות  עכתר'ה לשמה בא לשמה שלא שמתוך כדי(זה

 שלא לו נוח לשמה שלא הלומד כר'ש דהא התתן קושית בזהומיושב
 כלימוד בזה לישאד כשיחשוב היית פניו( על שליותו ~שנהפכהנברא
 העצה וזהו כנזכר לשמה זה ידי על לבא בלימודו חושב ואינו לשמהשלא

 כונתו אך לשמה שלא שלומד עצמו האדם שיראה לטובההיעוצה
 יעשה לא אם כי כנזכר לשמה ללימוד זה ידי על שיגיע כדילהתכלית

 יחטוב דאם ממ"נ חרפנה צד לכל חטאתו מפני בעצמיו שלום אין הדיכן
 עבודה עובד כאלו המתבתה וכל גאות עת הוא הרי לשמה לומדשהוא
 וניצוץ לבבו בפנימית פנים כל על וידאג יחשוב והדי ע"כ[ ד' ]סיטהזרה
 ידי על ח"ו זרה עבודה בכלל הוא כי בקרבו( אשד היהדות אלקותחיות
 ועושה משתוקק הזיע לשמה שלא לומד שהוא בעצמו יחשוב ואםגאותו.
 מח לשמה שלא הלומד בכה"ג הדי לשמה זה ידי על שיבא כדיבלימודו

 כל ידוו זה העל פניו( על טהייחעו שנהפכה לו )מוטב נבדא שלשלא
 תרתי תידתון דלא מינחנו במטותא תורה לומדי לדבק רבא וז"שהדוים,



 קצו נצררה תניינא מהדוראדוקרי

 איך שיחשוב צד לכל וממ"נ בנפשו  עצות לשית יוכל שלא היינוגרזנם
 שלומד לידע העצה רק כן על בלבבו גיהנם צער זה הרי כנ"ל עומדוהא
 לשמה זה ידי על שיגיע יהיה לבבו שהשתוקקות רק עדיין לשמהשלא
 כל  סה"כ "אן ב' יקרא ]פרשת עה"ת ושלום חיים בחיבורי שכתבתיוכמו
 וגו' דבש וכל שאור כל כי חמץ תעשה לא לה' תקריב אשרהמנחה
 קרבן בבחינת למתחילים דהיינו עיי"ש וגו' אותם תקריבו ראשיתקרבן
 היצה"ר מצד שהוא שידע הגם דשמעתתא בחדוותא להיות יוכלראשית
 הנרצה, ולתכלית ניחוח לריח יעלו לא המזבת ואל שידע( )אך כן,גם
 ראשית קרבן בבחינת שאנחנו שנדע רק עדיין( לשמה שאינוכיון

 הנרצה לתכלית להגיע כדי לשמה שלא בכניסתו ביהמ"ר בפתחמתחילים
 במהרה לזה ונזכה רצע יהי כן ה' לשם לשמה בלימוד בימינובמהרה

 אמן:בימינו

 הרב הקדוש בשם זי"ע הקדושים אשתי מפי בידע מקובללה.
 ישראל( אוהב )בעל במעזיבוז מ"כ זי"ע מ884טאהג'

 אדם על חדשה מליצה 4ע שהגיד אח'ע ואמר ביותר בתפלה פ"אשהאריך
 פליצתו בעד סובה לו להרתיק הראשון אדם אליו ובא הסאו לתרץהראשון
 שייך הוא וגו' ממנו תאכל לא ג'[ ג' ]בראשית לאדה"ר מ"ש כיהלז.

 עם ואזהרה שהציוי כבר שידעו אדרני אחרי שהיו לאנשים רקלהעניש
 שהמעשה בזה זה ותלוים ום אחד ממנה ימנע או יעשה אשרהמעשה
 הראשת אדם היה הוא כן שאין מה לאו. או הן ומהרה כפי לעשותצריכין
 היינו כן לעשות שלא לאחד כשמצוין חד אע כי עוד ידע הלאבעולם
 הסברתי ואני עכרנה כן מדוייק כן גם במעשה הפעולה צ"ל ככהחשר
 ב' ]שם השעדתה באזהרה נצטוה אדה"ר לאשר זי"ע הקדושים דבריועוד

 בעונש ע"אן ]יי בסנהדרין ק5'ל והנה תמות מות ממש אכלך ביום כיהז[
 שיאמר והענו למיתה עצמו התיר בו, התריתם העדים את ששואליםמיתה
 שכבר אדה"ר אדוי שנמעדת ובדורות ביכרת רק שייך חין כן. פי עלאף
 מקבל בן פי על אף החוטא וכשהאדם ומר רע הוא איך השרתה עונשרזו



 וצררכם תניינא מהדורא דבריקצת
 ידע שלא אדה"ר כן שאין מה המיתה. עונש לו מגיע כן על שע~ו
 ההתראה עליו שקיבל לומד שייך איך המיתה רעת מהו כ% עודוהבין
 המיתה סיס בע"כ כ% הבין לא כי אחדי תמות מות ממנו אכלךדביום

 ולא למיתה עצמו שהתיר לומה שייך לא כן אם רעתה. ואופןומהותה.
 של כפיו יציר אדה"ר  בעד זכות מליצת שפיד "'ל כן העונש לומגיע
 לראיה ועוד הנ"ל. הק' דברי על ונשען ובעצמו בכבודו כביכולהקב"ה
 רופא אצלו שנכנס לחולה מגיל אחרק פרשת נבריש ופירש"י בתו"כממ"ש
 צונן תאכל אל לו ואמר אהד בא בטחב תשכב ואל צונן תאכל אלא"ל
 הראשון מן יותר זרזו זהו פלוני שמת כדדך תמות שלא בטחב תשכבואל
 הזירוז דזהו מפורש והרי עכל"ה אהרן בני שני מות אחרי נאמדלכך
 הרששת לאדם כי נמצא פלוני שמת כדרך תמות שלא לומר שיכולהגדול
 שמת אדם היה שלא כיון פלוני" שמת "כדדך לו לומר יכולים היושלא
 אדם נפש תיקת היו שהם הצדיקים ואביהו נדב אהרן בני מיתתגבי חז'י אמדו זהו וע"כ וכנ"ל גמורה וההתראה זירוז זה אין כן אם לוקודם

 אנחנו הכלצפן מישאל 12אמהו ז'[ ט' נכמרכר עה"כ בספה"ק כמ"שהראשון
 נדב והמה בכתנתם ואביהוא נדב את שהוציאו הינו אד"ם לנפ"שטמאים

 כנודע. דואשת אד'ט נפ"ש היוואביהוא

 הנ"ל ממעזיבוז הקדוש ולדברי לדברינו דאיה עוד דאיתי עתהודץנה
 המעשה  שנעשה מה ממש בפק"ל שנעשה מה רואין כשאיןכי

 ע"א[ ט"ח נדף גיטץ בש"ס תשא מועלת. אזהרה אינה אז אזהרה ידיעל

 מביא ותל דברי ראשק ביובל אבל שצי ביובל מחלוקת חסדא דבדאמד
 ישראל שכצו שני. בתבל פידש'" וכי דעתייוע סמך לא דרכתיוקורא
 קורא ופוט מביא דגל קאמד בנשיא קרקעות להחזיק הורגלושכבד
 מה עכל'ה שיחזירנה בטוח וזה ליה הדרא רודאי המוכר דעתיהדממכא
 שהיה דפקן הוי תיושרנה דסוכר דעתיה סמכא לא ראשת ביובל כןשזוין
 שמהגים ראו ש שעדתן כיק ביובל השדה להחזיר התורה מצותיובל
 לדרות בלבד השיה של אציף דעתיה סמכא לא להחמר ממש בפועלכן



 קצט רצררה תניינא מהיוראדברי

 בפועל הזיוי כן שקיימו כשראה שני ביובל אח"כ רק כן. היקיימוביי
 וק"ו ראשת ביובל כמו היה באדה"ר אבל הציוי עם המעשה ויחתורממש
 בתהלת אדה"ר שד,יה כית כלל דעתו לכוין ידע שלא ק"ו של בטבן

 כנ"ע. שיעי בלי הויוי עם כן תכונן שהמעשה ידע ולא העולםבריאת
 לתיקת ונזכה וגומלנו צורנו ה' לפניך לבש והגיון פינו אמרי לרצתיהיו
 כתרעא וכח" צ"ט. אות כזה לקמן חייו אמן: בימינו במהרה הגמורעללם

 וגו'[: ממנו אכלך ביום עה"כ עי"ש ר' חלק למנח"אזעירא

 שלח וכו' עלי העומדים ארם בני לר"א עוקבא מר ליה ייקלחלך.
 מאיליהן. כלין והן לביהמ"ר קליהן והערב השכם וכרליה

 ויעריב שישכים בעת יכוין זה על וכי יפלא והענין ע"א[ ד יף]ניטי:
 על הוי והא לימודו ידי על מפלה לשונאיו שיהיו בביהמ"ר תורהבלימור
 "וישומי כהקדמת תפארת צבי בשו"ת אאמרד כזה מ"ש ]יעיז פרס, לקבלמנת

 עשה זה לעומת זה את כי הענין נראה אמנם וטס נא נעתיק כטהרכרים"
 אך זה עם זה ילחיש כאשד במשקל ונימד תלוי הרבך וממילאהאלקים
 ויפקיר שמים כבת- למען רק נגרו( התנאיו נלחמו )בעת האדםכשיכוין

 טובת למען יחשבו דגיה שונאיו הלאשד ונגיעתו כבודו ואת  עצמואת
 יותר במדיגה עומד הוא נמצא ורשעתם נצחונם תאות ולמלאותעצמם
 עצמם טובת והמה ותורתו שמים כבוד יחשוב הוא )כי לקומתם מהםגטה
 "עליהם", גבוה במעלה )התקא. "קליהם" והערב השכם ח"שכנזכר(
 יבקש לבו לתאות רק יחשבו ווצטה גבוה צרכי בשביל תחשיבשאתה
 זה( ינץ הצל למטה. עמה עליהם" אתה תהיה זה ידי דגל כנזכרנפרד

 ויאבדו(: לגמרי למטה )יפלו מאיליוע כליןוהן

 בגיטין יום דאטוינן עוקבא למר ליה מצעד שהיה גניבא ובעניןלז.
 לגניבא ונתנתן ד'ש מפ5 5?א הרבד כנ"ל( ע"א ז']יף

 יתבי הוי הגדא ודב התא דדב ע"א( ס"ס ]דף לואן שם תראה הנהבקולר
 א'ל ויא, ופריין דבר מקסטה ניקום לחבריה הד (י'ל גניבא~ ואזילחילף



 וצררה תניינא מהדוראדבריר
 מצערו שהיה החכמים על חולק פלגאה, פירש"י ניקום, פלגאהומקמי
 רהם"י. עכ"ל ע"א[ ז' ולעיל בפ"ק כדאמרינן דין בית אב שזפן עוקבאלמר
 מצערו שהיה במה רק ומביא "החכמים" על חולק לגניבא דקראוהרי
 חכם אלא זה אין והלא בדיוק. לשוע כנזכר אב"ד" "שהיה עוקבאלמר
 נקרא זה הדי דאתריה מרא אב"ד לדוב שציערו שבמה ודאי אלאאחד

 מתלמידי קמעא אמתלא לו ימצא ולא כולם החכמים על כחולקפלגאה
 כהן אלא לך אין רק במק"א. אחר רב חשוד"י( )כלומר חסיד"יאו

 יורוך: אשר התורה פי על ההוא המקום ומןשבימיך.

 חיים דברי בעל מצאנז רבשכבה"ג הגה"ק בשם נזה ושמעתילח.
 מריה שאמך כ"ש ט"ז קרח ]נפרשת עה'ע שאמךזי"ע

 עליהם יפקד האדם כל ופקודת אלו ימותת האדם כל כמות אם ע"הרבינו
 שתם ובלעה פיה את האדמה ופצתה ה' יברא בריאה ואם שלתני ה'לא
 האלה האנשים נאצו כי וידעתם שאולה חיים וירדו להם אשר כלואת
 שימותו )גם מיתה יגזרו למה שלחני ה' לא ראם העולם ומקשים ה'.את
 למנהיג הצדק ואין שלחני ה' שלא כיון ועדתו לקרח האדם( כלכמות
 מחלוקתו ובעלי מריביו 8מ הצדק כן אם כהוגן עמשי הלא העיר אוהדור
 המעשה היה )כן דאתרא המרא כי הנזכר הה"ק ואמר  יענשו, ישפךולמה
 אין אם גם זה( על שהגיד מה דאתרא המרא נגד שעשו מה אחתבעיר
 להעמיד ורוצה ויר"א ת"ח רב בכללותו קמעא )כיון אחד בדבר אתוהצדק
 ובאיזה שיהיה מי יהיה עליו החולק ע'צ( וידאה התודה דגל בעירוולהיים
 ועא החילוק רק ר"ל. מיתה ועונש מפלה לו שיהיה בע'צ ערפיהאופן
 אם גם לשגיאות עלול האדם )כי הזה בדבר דוב עם הצדק שאיןבאם
 מחלוקתו בעל זה כל עם וכו'( מחלוקת במקום ובפרט גובי ארזיםכגובה
 וז"ש מטתו על העולם כדרך ימות אז רק כנזכר ר"ל ימות עליוהחולק
 )אז עליהם, יפקד האדם כל ופקודת אלו ימותת האדם כל כמותאם

 ימות מקום מכל אך בזה. אתי הצדק )ואין שלתני י לא כקהראיה
 ופצתה ה' יברא בריאה ואם כנזכר( הארץ כל כדרך ימות אז רקשונית
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 נאצו כי וידעתם אז( ר"ל, משונה ומפלה מיתה שימות )היינו וגו'האדמה
 האחד עשו דעות ושתים כל גם בזה אתי )שהצדק ה' את האלוהאנשים
 בעצמותו היה הדבר נגד ללמום וגם דאתדא מרא המנהיג נגדללחום
 הנ"ל הה"ק עכ"ד כנזכר ה'( את נאצו בזה נקרא כן על אתישהצדק

 זי"ע:ודפח"ח

 התודה כל שתלמדני מנת על הילל לפני להתגייד שבא בנכרילט*
 סני רעלך רא"ל אחת דגל על עומד כשאניכולה

 וכתב ע"א[ ל"א ]שבת גמוד זיל הוא פידושא ואידך וכו' תעביד לאלחברך
 דקדק אמנם כמוך לדעך ואהבת י"ח[ י"ס ]ויקרא דהיינוהמהרש"א
 לדעך ואהבת הלז הכתוב כלשון בפידורו לו אמר לא למההמהדש"א

 ]ייקרא עה"כ זי"ע מרוזין מוהר"י המפורסם הקדוש הדב דברי פיעל י'י אמנם עישש.  תעביד לא לחברך סני דעלך שלילה בדרך דקכמוך
 דרכיה )אשד בתוה"ק לומד שייך איך כי כמוך לרעך ואהבת י"ח[י"ט
 אחד כל שיאהב הפירוש 12יהיה לאמתו( אמת כולה והיא נועםדרכי

 את בשוה לאהוב התורה המקיים ב"י ושיוכל עצמו את כמומישראל
 )כיק המוני ישראל איש וכיוצא עצים להחוטב כמו הדוד וגדולהצדיק
 המצווה שהענין אלא ואחד. אחד כל בשוה שיאהבם נקרא( רעך הואשגם
 את השנו 'שמוך" ישראל כלל שיאהב כמוך לרעך ואהבת ישראללכנסת
 כי ובאבריו בעצמותו בו יש דבים חלוקים ובגופו בעצמו והאדםעצמך
 וכמו השחלה וכאב פגע מכל עת בכל וישמרם ביותר יאהב וסרניו לבואת

 עולם זולתם אשד עיניו וכן לבך נצוד משמד מכל כ"ג[ ר נמשלישכתוב
 מכל וישמרם כן גם יאהבם והרגלים הידים כמו אבריו ושאד בעדוחשך
 לפי אבד בכל וכן ועיניו לבו כמו יתירה בשמירה לא אך וכאבמחלה
 יחשבם כי אם וצפדנים ד,,צעדות באים שיש עד ונתיצתו חשיבתוערך
 בגופו( מחוברים )בעחץ בצפרם ש בשערו בכח ממנו יתלשם שלאויאהב

 הצפדנים או השערות לריבוי יחתכם בעצמו הוא אמנם לו יכאב שלאכדי
 לאהוב שצדיך בהם יש בכללותו ישראל כלל הוא וכן הדבהכשיגדלו
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 והצדיק הסנהדרין אלו העדה עיני היינו בעצמו האדם של ולבו עיניוכמו
 חכמים תלמידי שארי יש וכן ישראל כלל היינו העולם כל של הלבהוא
 ויש דיליה דרגא כפום אחד כל אבריו כמו וחסידים יראים בעה"באו

 כמו להפרידם גריך אשר רגועים וגם גדועים אנשים ישראל כללבתוך
 עכ"ד ישראל כלל וטובת טובתן וזהו ביותר הגדלים השערות אוהצפרנים

 הנ"ל.הקודש

 הבעל )כמ"ש גדול פילוסוף שהיה להתגייר שבא הנ"ל בנכרי זהדלפי
 ואהבת וכלשונו כפשוטו הכתוב הילל לו אומר היה אםהעקידה(

 מישראל אחד לכל שיאהב יתכן איך להפילוסוף לו קשה היה כמוךלרעך
 ואז הנ"ל הקדוש כפירוש יחשוב ובע"כ עצמו את כמו היינו כמוךבשוה
 פסקינן הלא להתגייר אבא אם לי מה בעצמו הפילוסוף הנכדייחשוב
 לנתין קודם מסגך כי הוריות[ מסכת נבסוף בישראל נודע רווחתאהילכתא
 בין וחלקו נפשו גריעות פחיתות הגד שידע ונמצע לגד קודםונתין
 ממנו הרבה חשוב יותר הוא הממזר שגם )עד להתגייר יבא אםישראל
 הגר את ואהבתם מצות שידע )עד בקס"ד לחשוב ויוכל מדרגות(בשני
 כמוך לרעך ואהבת במצות יחשבוהו בזה כי פעמים( הרבה בתודהשנאמר
 הגדולים הצפרנים כמו ביותר הגדוע החלק הוא יהיה ישראל כללבין

 הילל ולאשר יתגייר ולא יתרחק זה ידי ועל כנ"ל השערות אוביותר
 לרחקו ולא השכינה כנפי תחת להכניסו לקרבו איך מחשבותחשב

 ואהבת הכתוב לו הגיר ולא התחכם שפיר כן על בגמרא שםכדאמדינן
 תעביד לא לחברך סני רעלך מה רק כנ"ל וצודתו כלשונו כמוךלדעך
 דבכרי להבין יוכל וזהו דבתוב( בפירוש נכלל )ואינו שלילה בדרךיתהו
 להאדם ורע שנאוי שהוא מה היינו לחבידו רעות יעשה שלא היית כן.גם

 ישראל מבני הארץ כאזרח כגר שפיר שוין ובזה לחבירו יעשה לאבעצמו
 בדברינו )הריו כטכר. לגיירו השכינה. כנפי תחת ויכניסו יקרבו זה ידיועל

 קל"ג[: אותלקמן
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 אבדפה"ק ז"'ע מטר"ש הרב אחרחר קדחם מפה  שמתהיב2*

 זרע סופר משה מו"ה הקדחם הרב כישסיפר
 מרחק בדרך בעגלה אחד פעם נסע מושה( פני שר )בעלמפשעמארסק

 והמה ולאכול לטוש במלת ועמדו ארץ כנעני נגידים יהודים סוחריםעם
 כי ראה והוא לאכול וחטפו מיד ידיהם ונטלו לדרכם ונחפזים רעביםהיו
 ממקבת ופתה דגלי וגם ידים מנטילת שנפסלו עד מראיתן נשתההמים
 ומים הרשויה כלי  שמצא %- השתהה כן על בה מליטול שנפסלהעד

 ושלא מלח עם דושלהן על נקיה מטפחת פירס אח"כ וגם לנט"יהראויים
 הראית ליה זה ואמרו קליו תמהו כן ראו והמה רעבתנות דרךלאכול
 וחרה למשא לדג והיה גדולות וחומרות שהיות העחשה חסיד זהוכמוהו
 לחמו פת על ברהמ"ז שיברך עד כך כל עליו להמחץ שהצטרכו עלאפם
 על ישבו  ובעת ברהכיץ ברכו ואחרי כנ'ל השלחן על ואכל אתושלקח
 מלחשרם כי  שמעתי אחיי, נא אמרו אחזם, שאל הלאה, ליסעועגלה
 במעקץ ממס ראיתם חסודות איזה הלא "חסיד" זהו ואמרתם עליאתם

 הדין משורת לפנים שעושה מי רק נקרא חסיד והלא הלז המלקבבית
 11:מים בהכלי היים בש"ע כמבואר הדץ לפי המוכרח רק פה עשיתיואני
 אמדתם ואיך בש"ע מבואר זה וכל בנטש מזלזל ללזות שלא כנזכרוכו'
 ימאית מאה'ע לפרש בדעתי עלה שלם חסיד, שתוו כהש"ע הנוהגעל
 כי מבץ באין באמש חסד ואנשי לב, על שם איש ואין אבד הצדיקנ"י[
 הכתוב פתח כי בזה ונהיכן רבו והדקדוקים דשמייק. נ(שמף דמעהמפני
 יותר הדין משורת לפנים חטקץ"ם )שדג( חסד באנשי ואח"כבצדיק

 שאשיא י"ל אמנם הצדי"ק נאסף הרעה מפני כי בהצדיק וסיםמהצדיק(
 צדיקים, כתות שלש ישנם באמת הנה כי הד"א הדור רעת על זההגיד

 הכתוב דיבר הלא החשרה על העוברים רשעים דוריי ורגועים,וחסידים,
 וש"ע, בש"ס כמבואר כדינה התורה המקאם הוא צדיתן אמנם בזה.מהם

 לפנים עתר ועישה קונו עם מתחסד שהוא עד מהצדיק גדול הואוחסמי
 למי הראוי "הצדיק" )כינוי אבד הצדיק ההוא הדור וברעת %1ין,משורת
 הוא אם כי הוצא בשמו פלהזכירו "אבד" זה והצ'ק תודה כדץשמקאם
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 )דהיינו חס"ד ואנשי וז"פ( כנ"ל "חסיד" יקראוהו מיד הש"ע כדיןמתנהג
 באין כנזכר( צדיק תואר דק לו שראוי במקום )לקדותו נאספו חסי"ד(שם
 שם( )כינוי נאסף וכנ"ל( כפשוטו ההוא, הדוד )רעת הרעה מפני כימבין
 הדברים היכן עד לבבך שים ומעתה הנ'י. הקרוש עכ"ד )וכנזכר(הצדיק
 הצדיק בדייק צפה כמה ועד ואסתתם, עדכם ויקדת מגיעים,האלו
 נועחו למבין: ודי אלין. ביומיא בפרט הבאים דודות על הנזכרהקדוש

 : קכ"ט[ אותלקמן

 בד ואי יאי אבהן ובד אוריין בד אי ימי הוא אודיין בר אימא.
 דף )מנחות הגמרא  עכ'י תיכליה אישא אודיין בר ולאאבהן

 קשה  עונדתה אוריין בר ולא אבהן בד דלמה לכאורה לדקדק 1יש ע"א[ע"ג
 ממי עדיף הוא עכ"פ הלא דגל אבדון אש היינו תיכליה דאישאכ"כ
 כלל. אבות זכות גם לו שאין ע"ה היינו אוריין בד ולא אבהן ברשאינו
 הגם כ"כ. אבות זכות לו שיש זה כן שאין מה להעתק. מי על לוואין
 ממתעתו תהיה אבותיו זכות הלא כראוי. אורתן בד איש עדייןשהוא
 תיכליה דאישא נאמד ולמה אבהן בד שהוא בשביל התנו ה' לתורתשיזכה
 פי על י"ל אולם כנזכד כן גם אבהן בד שאינו ע"ה משאד יגרעולמה
 הקדוש הרב זקיני ראשונה פעם בא בעת כי בידעו המקובלמעשה

 הגדול דבינו לפני חורפו[ לבימי קודש( זרע )בע'" זי"עמראפשיץ
 לשומר הנ'י( הקדוש )זקיני הודיע וכאשד אלי*. נועם בעלוהקדוש
 ונכד ושע מענדל מנהם מ' לינסק אבד"ק הגה"ק בן הוא כיהפתח
 נודע בקודש למעלה יחוסו וגודל זי"ע מהמבורג הורייץ מהש"יהגה"ק
 קשה "מיוחס" זי"ע אלימלך נועם בעל הגה"ק ואמד ענה אזבשערים
 לחמד ירצה שלא המיוחם טבע כי ה' בדרך ולהדריכו לקבלו לפנימאוד

 דבריו את הדלת אחורי הנ"ל הקדוש זקיני שמע וכאשד עכתד"הבתעיבה
 ואמי אבי אצל נולדתי כי חיב אני מה וצעק בקול לבכותהתחיל
 שמע וכאשד מאבותיהם. עוד מיוחסים המה ואשר במעשיהם,הצדיקים
 ופיעם חדדו לתוך להכניסו צוה בכתתו קול את אלימלך נועם בעלדבינו
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 מלינסק מהר"מ הה"ק אביו קדושת את מכיר הוא כי לו וסיפרברבדים
 מיוחס הלא ואדרבא פה( הענין האקף עת )ואין דנא מקדמת עודזי"ע
 בעבודת להצליח מסייעתו אבותיו זכות ה' את לעבוד באמת ירצה אםכזה
 זכות על וסומך מתגאה הדוב על המיוחס כי כלל דרך הגיד הוא אךה'

 ולשוב כראוי לתקן עשב שאינו ובפרט במעשיו נזהר ואינואבותיו
 עכתד"ה.בתשובה

 ב'[ -ט נויקיא עה"כ הקדושים בספרים מ"ש עוד להקדים צריכיםנהנה

 תיראו ואביו אמו איש קיקיכם ה' אני קדוש כי תהיוקדותכם
 באדם הן שותפין חולשה ע"ב[ ל' דף ]בקדושין חז"ל רבדי פי עלדהיינו
 בודאי זהו הקב"ה, של חלק )על תהיו קדושים וז"ש ואמו ואביוהקב"ה
 ואמו, אביו של )חלק ואביו אמו )אך( אלקיכם ה' אני קדוש כיקדוש(
 לירא צריכין כן על בתאותם שנולד הגשמיות עעהו )כיון תיראומזה(
 יתברך( השם רצון לעשות בקדחכם הכל שיהיה נפשו ולטהר ולתקןמזה

 חרצה בלתי להזיוג אפשר שאי הרמב"ם כמ"ש כן באמת וזובעכתד"ה.
 דיילך בדיד ה[ -ד ויקרא רבה ]במדרש וכדאמדינן עליו מברכין איןלכך
 אבא נתכ11ן כלום 1ג1' 31תטא תיללתי 3עה הן ז'[ נ"א ]ההלים שאמדע"ה

 דוד אבי ישי באמת כי אם להנאתן. אלא נתכוון לא והלא להעמידניישי
 וכדאמרינן חטא שום בו היה שלא היית נחש של בעטיו  שמתו מאותןד"א

 כן על ז'ע. ה-מב"מ מדברי כנ"ל ודאי אלא י"ס דף וב"ב נ"ה, ]יןבשבת
 חעטא מתגאה רק מעצמו עובד אינו אם הקדושים מאבותיו מיוחסבאיש

 אביו של התאוה שחלק ממע( גדול יצדו מחבירו הגדול כל)בבחינת
 שיש הקדושה חלק זה לעומת זה את להחטיאי. ביתר בו מתגבריםואמו
 מתגמד חון כרדף בעל לו יש התאוה גם קי הצדיקים ואמו מאביולו
 איש ע"א[ י"ז ]דף  בסוטה חז"ל אמדו התנה כנזכר. בעצמו מתקן אינואם
 שכלתן א"ש זכו לא עיי"ש( "'ק השם )היינו ביניהם שכינה זכויאשה
 בר אי שהתחלע מנהות הש"ס דברי מובן שפיד ומעתה הגמראעכ"ל
 יש אם וגם לחורה מסיי,מע אבותיו שזכרת )כנזכר יאי אנאן וטדאוריין



 מצררך תניינא מהיוראדברירו
 חז"ל אמרו הדי מקום מכל כנ"ל זה לעומת זה שמתגבר החויו מתאותבו

 תבלין כמו היש תבלין. תור"ה בראתי יצה"ר בראתי ע"י[ ל"ו דך]בקרוויץ
 בקדירה התבלין נתינת טרם כרוגן עלה שלא המאכל טעם חושקןהממתיק

 פי על ולתקנן לשורשן להעלותן התאוה ענין ומתקן האוגן התורהוכן
 שלמד התור"ה כח לו )ואין אוריין בר הלא אבהן בר אי אבל(התורה,
 תיכליה א"2א אז( כנ'ץ, שמתגבר אבותיו מחלק התאוה אתשימתיק
 ובסוטה חז"ל מדברי כנ"ל ואמו אביו ואשה איש מחלק עועא דייקא)"אש"

 ]ין במנחות כן גם רז'ע לשון ומובן אוכלתן א"ש שאכונו ע"אן י"זדף
 בכ"י: בימינו במהרה כראוי לתקן יעזרט ה' בזה( ע"א[י"ג

 מהדברים ללע אדם שמכניסין בשעה ע"א[ ל"א ]דף שנת בש"שמב.
 צפית פירש"י לישועה" "צפית הוא שתוששהשלין

 דמה תיקשי דלא בזה נשטר הנראה כפי עכל"ה, הנביאים לדברילישועה.
 והוא לישרעה האדם צרכי רק חנו הלא לישועה" "צפית להיות צורךזה

 סותרות לבקש שלא צרכיו בעניני מתרשל בעצמו הוא ואם האדםסובת
 ומסתפק בחלקו שמח הוא זה כל עם רבות לישועות הוא צריך כיאם

 למה כך כל ליה וככפת הלא לישועתו יבקש לא בעצמו הוא ואםבמיעוט
 צפית אם זה על הרשיע בערלם שישאלהו גדול לחטא לו יחשבוזה

 הכלל בצרכי רק קמיירי עצמו בצרכי דלש פירש"י שפיר כן עללאתרעה.
 וי'ש נביאיו ירי על שמו יתברך לו והבטיח שניבאו שלימה הגמלהההט

 בתנא חוי שאמרו למה זה מכול שפיר וגם כנ"ל, הנביאים""לדברי
 צפית ח"ש המרע"ה. ימות אלא יש"ע ח5ן כ"ז[ פוק ]א"ר אליזעדבי

 ה%4ןנה עקרי מאג זדו כי בימינו. במהרה צדק גמל ביאת התנו*שוענה
 מהלכות ]בש"א הרסב"ם וסם"ש שיתמהמה, הגם שיבא. יום בכל לואחכה

 זה היי לביאתו מחכה טורנו רק המשיה בבטשן שמאמין מי שגםמלכים(
 שנקפם קצועה משמיע בספר שנתבאר הבכו וכי משה בתורתכופר

 הנביאים לדברי רש"י ח"ש הי'ו, וידידנו אוהבם ינץ על מקרובתתחבר
 חץ על נביחתו בדברי משבטח כמו צדקט משיח שיבוא שמאמיןמטנו



רז רצררה תניינא מהיוראדברי

 ודיעות כדרכי ולא נס ידי על וכיוצא מקודם לבשרנו שיבא הנביאאליגע
 הצבועים המה שבהם והגדועים המפלגות מכל שבימינו הטמאיםכוזבות

 מן ביותר שיפרשו ע"א[ כ"כ דף ניסוטה חז"ל שאמרו כמוהאגודיסטע"ן
ה וכמו פרושים עצמם את שמראיםהצבועים ל  בחיבוריע נגדם גם 
 בימית במהרה ויגאלנו יצולנו ה' כבר. תגודע וכמו בעה"י תמידעולת

 בקרוב: דוד בןבביאת

 שמקובל מפהק"ק )מה-"ש( ז"'ע הגה"ק אאזמו"ר מפי קבלתימג.
 תהלים שקודם ביה"ר לומר הקדושים מאבותיובידו

 ולא )סתם( השושנה את וסובבים והקוצים דועחים כל את להכריתבנוסח
 )וכמבואר עילצה אימא ויינו "העליונה" השושנה כי "דהייונה"תיבת

 וצחים אין שם מפרשים( ובשאר בבל"ד עייפת כ"ו תיקון רישבתיזוה"ק
 נבהלים נאמר שם מלכו"ת מדת הוא סתם השושנ"ה כן שאין מהוקוצים

 צדיך כן ל וכמדע וגו' חך% אשך  עמים רבים כל בתקי קנאתי נ"א[פ"ט
 שכחשב מה לפי גם צדקו קדתי דברי והנה עכר'ה. להכריתםלבקש
 לאבא מלכות ה=ע העליונה השושנה כי בקהויי ומובא האריז'עבכתבי
 ודרדרים. קוצים ולא מצץ מגע אין שם כן גם הלא דאימא יסודשבועך
 כנזכר. מלכות ומדת רחל שנקהאת התחתונה השושנה סביב בעוה"ררק
 מיתערין דינין מינה עץלאה מאימא גם דהא לכאורה לתמוה ישאולם

 ורבה בתר למטה נמשך אימא בחינת שוצא אלקים צירופיומהק"כ
 התפלה מסח מאמר מאמתת בחמשה כדברעו נכריז שיזמר לציןהשתלשלות

 מסת טמןמרים כיון באמת אך מ"ע[ הקדוש אאמו"ר כקום מ"ש כ"געת
 )ושגימא וגם לנמם עילאה( )המחמא נקרא סתם ושושנ"ה בלבדהשושנ"ה
 מה עילאה לנסמא גם כשחן כן ואם נתן במאורת וכמבואר רחלתתהה(
 ובאמת לבד קליתה אימא רק הוא העליונה" "השוטשה יאמרו אם כןשאין
 כנסת והא לשכינה המעיורם והקוצים החותים להכרית כונתיעעיקר

 שומא חבר. בה אית ברשנה מה בראשית[ פרשת נדיש זוה"ק ועייןישראל,



 נקררה תניינא מהקראד21רירה
 כנזכר לומד טוב כן על סתם שושנה נקרא והוא התחתונה השושנהנקרא

 כנ"ל: "השושנה" את הסובבים רק הק' אבותינוכנוסח

 שקורם הנ"ל רצון היתי באמירת כן גם הצעיר אני ונהגתי723.
 זצ"ל הקרושים ורבותי מאבותי שמעתי )ולאתהלים

 קורם הזה מעולם תקחני "ואל הנוסח שנרפס בזה( נהגו איך הלזבפרט
 אשד את לתקן שאוכל נאופן שנה שבעים בהם שנותינו מלאת עדזמני

 אם וגם ויותר שנה  שבעים בן זקן יאמר מה בזה תמהים ורביםשחתתי"
 ויותר שנה פ' בן זען יאמר מה שנה שמונים בגבורות ואם לומריוסיפו
 נקל יותר התאות כלו אשר הזקנה בימי כי בפרט בחיים יבחר לאוכי
 אריכות יתברך השם לו יתן אם וגם נעוריו. בחטאת שיחת אשרלתקן
 מה עוד וישלים עיות אשר שיתקן כדי בע"כ הוא בהגאי ושניםימים
 קצבה יתן ואיך כעת הזה לעולם בבואו נפשו תיקת לתקןשצריך
 בר"ה אז יתפלל לא וכי כנזכר. שנה שבעים אחרי יאמר ומהלשנותיו.
 צעיר לאיש )גם תיקון צריך בודאי הנוסח ע"כ וכיוצא. לחייםזכרנו
 "באופן מ"ש וגם חייו( לימי וקצב קץ לשום מלז כנוסח יאמר שלאלימים
 "באופן במ"ש מתוקן הנוסח אין כן גם שחתתי" אשר את לתקןשאוכל
 לגמרי לתקן יוכל לא ובאם זה באופן רק תנאי משמע וכו' לתקן"שאוכל
 מקום ונווון שנה. השבעים בתוך גם בחייו, ומואס רוצה, אינוכראוי

 לתקן חשדותיו לבי זכיתי לומר יוכל מי כי ח"ו וכו' פיו ופותחלמקטרג
 המקצת אפילו 9הי לתקן יוכל לא חכמה( )בלא ימות אם והלאלגמרי
 ימי ותאריך זמני קודם הוה מעולם תקחני "האל לומר נ'ע ודאיאלא

 לכל ומרוצה השוה נוסח חיש שחתתי" אשד את לתקן שאוכל כדיושעתי
 האריכות מהיה זה לצורך היעו לתקן שאוכל "כדי" במלת וגםבעה"י
 תקפ"ח סימן אפרים מטה נרמיז וכיעיי: כנ'ע. לטובה לתקן שנוכל כריימים

 עו"ש[. ה4 פ' יפות ובפנים ח',סעיף



 רט נצורה תניינא מהיוראדברי

 עה"כ כ"ח[ ]אות הלקוטות במאמד מאמרות[ ]נחמשה שכתבנו במהמה.
 שורש מצאם ובזה עיי"ש, וגו' הצילני עתותיבידך

 קוב"ה קמי אית זמנין אבא א"ר ע"א[ י"ח ]ין אחדי פרשת בזוה"קהדברים
 חימנין וכו' תליא דדינא חימנין וכו' בדכאן ולאשתכחא דעווןלאשתכחא

 בה. אשתכח דרעוא בידחא אית זימנין וכו' אשתכח דדינא בשתאאית
 ועיין עכל"ה וכו' כלא על ותליין אשתכחו דדינין בירחי איתוזימנין
 בו נדבקים ובקליפה כו' וכו' הטובה סוד היא טבת וז"ל 1'[ ]פיקבקרנים

 ד' והתנא וכו' צפון בעל ה-ע מהכלב יונקים והמה תתקמ"ד נפשסי
 מאיד ד' והתנא הענין ידין בדן ועיי"ש עכל"ה שמבשלו מוכיחמאיד
 ע"א[ י"ח דף זזה עבודה ]במסכה דאמדינן מה פי על מבשלו דמבה"ניהוא

 וכו' מכלב ינצל וכו' ענני דמאיד אלהא כשאמד סימן מאיד ד'שנתן
 וכמ"ש טב"ת, בחדש בעוה"ד דאינו בעניותן אנן וגם פלא. העניןעישש
 בזוה"ק וכמבואר וכו' אשתכחו דדינין בידח"א אית זימנין כנ'עבזוה"ק
 פרשת]ריש

 שמוני
 תמו"ז היינו וטב"ת א"ב תמו"ז ירחים שלשה ותצפנהו

 יששכר שקד בחיבודע וכמ"ש במג"ע וכמבואד עש"ו של חלקו הואא"ב
 דבלבים כי נפש ידי הכלבי"ם התגברות הוא כן גם טב"ת בחדש ע'עשם
 כי שם וצפיי ט'[ ]שער שרה בשפדי כמ"ש העמלקים טומאת שודשהם
 עמל"ק והא כל"ג, תמונת תפלתם בבית להעמלקים להם יש היוםעד
 לו יש טבת בחדש גם כן על אדו"ם אבי עשו הוא עש"ו בן אליפזבן
 כלבי"ם בחינת שהוא כנ"ל[ לחלקו שנפל א"ב בתמו"ז ]כס עש"ו שלכח

 חדשי ימי ]אלו הגבוה והחמה הקיץ לימי קרש כן על אזשמתגברים
 של ]זרעו במכרים דואים עינינו כן ]הדל הכלבים" "ימי א"ב(תמו'ץ
 ועיקד יבושו( ]לא שבהם הככבדים השדים וגם בימינו גםעשיו(

 והמה אסחט אדרים בגלות להיות כל"ג עם דק הוא  ושערדעםהתפרדותם
 בגלילותיך שבדוד ע"פ המה הן נפש מי דבלולם שדוזגברו וכחם(שורשם
 ושינהו וכע"ג דמבה"נ הצדקה מעות כח ולהדוס ולגדף לחרף הלזבחדש
 כן על כנ"ע כחן מבטל הנס בעל מאיד ד' התנא כי חזי מהייים חזולא
 והבן. דייקא. דמבה"נ מעות על הלז בחדש דייקא הללחום לחלקהחלו



 הנךךה תניינא שהווראדברירי

 )מאמיני הנוצרים של טבת תקופת אידיהם ימי תלין טב"ת בחדש כןהי
 אדום של קרנות עשר עשו וצלות מהשלי כולם שמם ר'ל( האישאותו
 שירש והם"י( עיי"ש דניאל על גאון סעדיה רבינו בפירוש שחשבם)וכמו
 מ"ק ]אות מד"ק בד"ת ועיין כנודע כל"ב וקליפתם תמונתם שהואעמלק

 בד"ק רחק ]פרשת סה"ת ונגלום חיים בחיבורי בארוכה מזה כתבנווגם
 ומעשיהם ממזימותם יצילנו יתברך השם באורך. וגר מפדן בבוזייואני
 דפס היה וזהו בימינו. בקרוב ויגאלנו ענני. דמאיר אלהא עינינו.ויאיד
 )וכמ"ש לעונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל וק"'ס מצריםביציאת
 דמעות השעות מן נפשותינו ויציל מתפללין אנו זה דיל ידין( ודןבקרניים

 בימינו: במושה רצון יפי תן כנ'ל וכר ביצה"רויגער

 כתיב מי מאיר דר דביתהו ברוריה ע"א[ " ]יף ברכות בש"שמו.
 זה ומאמד כתיב חטאים דוטאימ יתמו ל"ה[ ק"ד]תהלים

 מקובל מסיני לכהיה הלכה הוא כאלו טועים ורבים העולם בפישגור
 ברוב מלכנו בדוד מצהב ד"א כן אם אמנם חולק בלי בהחלט כןבידים
 בתיהם חשת שתם וקילל רשעים( )להיותם שונאיו שקילל תהליםספר

 פסוק דרש אם אתני זה ומה קללות. מיני בכל ובפירוש בפרטותובניהם
 דיעה יכחישו תהלים פסוקי רוב אם כתיב חטאים במסורה בתחליםאחד
 באבוד דמקראות בכל כן פעמים כמה מורנו וגם כנזכר לזה שעתריםזו

 בעשוי כדגה ונע עצמם( שנשאים הינו די"עא, )רשעי"םרשוו"ם
 )בשתו אמריקן שם בזה הגמרא בהמשך הלא העיקר( )חעא ועודמקראות,
 נכר עולמים בהמחשה שדר אביו דוד וכו' רשב"י פדיום יוחנן 4ריעמוד(
 1471ץ מן חטאים יתמו שנאמר שידה ואמר רשעים של במפלתןושמן

 זו במימרא משדש העיי הללויה. ה' את נפצר ברכי אינם  עודורשעים
 "הרשעית" של רק וחטאים העונות 91ל היא רשעינף' של במפלתן"ראה

 דועש בזה להגמדא ללעכיד ליה הוה פנים כל השל בעצמם,)וע1טאע0
 להשיש לה והע דלא פשוט ודגר אלא דר"מ. דביתון כברוריה דלאבזלוף
 אפילי אויהלדברי

 דשון ע"ב[ ס"מ דף ]יימא וקק"ל כוותה דלא כמאן לומר



 ריק נקדרה תניינא מהיוראדברי

 שאמרו מה על וגם ברוריה. כמו להצדקת אפילו בפלד אלא לאשהחכמה
 דעתן נשים ע"מ[ ס' דף ]בקדושין חכמים שאמרו מה על שלגלגהבברוריה
 עצמה מנקה לה וכשנודע ונתרצית וכו' אותה ביחנו זה ידי ועלקלות
 זרה עבודה בש"ש כדאמרינן הזאת  ממעשה כיסופא מחמת ר"מ וערקר"ל
 בזה. ברוריה לדברי לה רחש לית ודאיאלא כנ'י וחוטאים רשעים יתמו הוא המלקנא וגם ברשיי, ליי"ש ע"ב[ הת]דף

 כמו דה"א פשוט הרשעים נושלים שאין רבות פעמים רואין שאנולמדה
 הרשעים מנולות לא בידינו ובאין מי"ד[ ס"ד ]אבות חז"לשאמרו

 ז' דף ]ברכות זאת כבר שאל רבינו כהנה וגם הצדיקים מיסורי לאואף

 הבחירה שתהיה מטעם הוא צלחה רשעים ודרך לו וטוב רשע מדועע"א[
 מעשה פתגם נעימה אין אשך י"א[ ח' ]בקהלת המלך שלמה וכמאמרחפשית
 אלין ביומיא ובפרס רע.  לעננות האדם בני לב מלא כן על מהרההרעה
 פניו יאיד עד ר'ע גברו ודמט"א גדול פנים ודו~תר משיח חבליימי

 בקרב. תמים הולך משיחו לנו ונשלח בימינו במהרה עלינו שמויתברך
 יתברך כבודו למען כנזכר יגדע רשעים קרני הוא האמת משפטאבל

 במימרא לעיל שכתבנו וזהו בימינו, במהרה צדיק קרנותותרוממנה
 כנזכר והגמרא וכו' יתמו הכתוב כי אמת הן דד"מ. דביתהודברוריה
 רחמניות לה, )צדקניות( נשים דרך בהענין כנראה אבל כוותה דלאכהגמע
 חלק" אבא ר' באשת ע"ב( כ"ג ]דף בתענית אשכחן והכי כזו.בשיטה
 רחמי בעית תדע שימותו רחמי בעי דה"א בשיבבותיה דהוי בריוניבהני

 סחממע הגשמים על תפלתה בעת מצדה בא והענן בתיובתאדליהדרו
 חוטאים. חטאים. יתמו בתהלים שם רש"י ועיין בזה. יותר לה הואדוכות
 להוציא רבא ודאי אלא שבפשוטו ופשוט זון הלא בזה. השמיעתומה

 יתמו לאמתו כפרמטו הפירוש אלא ברורים דר12תה ושאין ברוויה,מדברי
 לפרש בע"ע ז"ל רש"י דרך וידוע בפיניש. כזה פ" ע"כ חוטררם,חטאים,

 ~הטעם הפשרנים המפרשים שכתבו ד"פ2עש כפירוש ולא חוייל ברברירק
 פירש לא ובזה ולהציע(. להאריך מקומו כאן ודון במק"א אמרתילזה



 נצררה תניינא מהדודאדבריריב
 להשמיענו ודאי אלא כפשוטו דייקא רק ברוריה בשם הגמראנדברי
 דר' בשבכותיה דהוי בריוני בהני ע"א[ ל"ז ]דף סנהדרין ש'" וזמיןכנזכר.
 וכו' רבנן קפדי והוי בתיובתא דנהדרו היכי כי להו מקרב דהוהזידא
 בדודיה כשיטת ס"ל לא כרבים( נוהלכה דרבנן כן גם משמעולי"ש

 בתיובתא: דנהדרו היכא כי כונתו שהיה והגם זירא ד' עלוהקפידו

 ע"ד שאמר זי"ע העשיל הר"ר האמיתי הגאון בשם שמעתילענדך
 דליהדרו רחמי דליבעי לר"מ שפיד בדודיה שא"ל הנ"להגמרא

 אם מיית, ממינות דפדיש כל ע"א[ י"ז דף ]בע"ז דקיי"ל שכיתבתיובתא,
 חכמים( ברבדי ומינים פוקרים שהיו בריוני נהני בתשובה כשישובוכן

 ענוש גם ס"ק "ז ]משלי דקיי"ל מה והנה הנזכר הגאון עכ"ד ממילאימותו
 הטוב מדדך כי טוב לא הוא בעצמו הצדיק  בעד היית טוב לאלצדיק
 הקוצים לבער טוב בודאי הוא להעולם אמנם עונגתם ולא טובלהמערך

 ד"ת ]רעפן דנה, רשעים ובאבוד "[ הא ]סשלי וכמ"ש ישראל בית כרםמן

 ל"ב[: אותח"ג

 שאמר זי"ע משינאווע הגה"ק אדומו"ר כ"ק בשם שמעתימז*
 היינו לעצמו יחיד תענית לכתחלה לקבוע רצהעלא

 א'( יום ובכל  שבתם חמן אידיהם יום שהוא מפני א' ביום שובבי"םבימי
 אשר הווז"ה יחזקא"ל הלא אמדתי והנה אנ"ש. מחסידים שמעתי כאןעד
 ולבנית לנו הנגלות וש"ע גמרא פי על בקודש דרכיו בכל שפירחזה

 דבריו והנה פנימה( בקודש דדכיו היו אשד אלקינו לה' הנסתרותומלבד
 מתענין היו לא מעמד היאנשי ע"ב[ כ"ז ]יף תענית בש"ס טהךד מקורןז"ל
 או בפירש"י( עיי"ש הברי' וובחלש ליצירה שלישי קמעא מפני א'ביזם
 והנה קודש, שבת במווכחי ממש שמלכה יתירה הנשמה חולשתמפני

 היו לא ע"כ 1? בכל הקבוע רבד שד,יה מעמד לאנשי רק האלומטעמים
 הרי צומות ד' כגון לפרקים בתענית לדידן כן שאין מה א' ביוםמתענין
 וכמו א' ליום נדחה  בשבת כשמל וגם א' ביום שחל חכז"ל דקבעוהחזינן



 ריג רצוייה תניינא מהווראדברי

 גם להתענות מקפידץ אין תמיד קבועים שאינם תשובה משום תעניתכל
 א'.ביום

 הה"ק אדומו"ר שהגיר מטעםאולם
 יום אידיהם יום שהוא משום הנ'י

 ידי על שלנו השסי"ן ברוב נחסר הזה הטעם שבוע, בכלא'
 שלא שם כן נמצא השכחה ובאומר הישנים בשסי"ן אמנםהצענזורי"א

 פירש"י הנוצרים מפני יווען א"ר לא, מ"ט בשבת בא' וכו' מתעניןהיה
 בחידושי ובמהרש"א עכל"ה שלהם טוב יום אותו שעושים הנוצריםמפני
 שאנו קלינו שיעלילו משום לפרש אין בזה רש"י דברי על כתבאגדות
 תקיפה וידינו קיימינן קיים המקדש שבית בזמן דהא שלהן ביו"טמתענין
 שלא תעניתם ביום מלאכה עושין היו לא משמר דאנשי ר"'ל אלאעליהם
 מלאכה בו לעשות שלא ביו"ט כן גם אותו מחזיקין משמר שאנשייאמרו
 משסע דהא איש. אותו שהיה מקודם כן נהגו דעכו"ם נראה זהומתוך
 ואותו זה פטרם א' ביום משמר אנשי מתענין היו לא ראשך בביתדגם
 מ"ש בדבריו להבין זכיתי ולא המהרש"א עכ"ל שני בית עד היה לאאיש

 ביום מנוחתם יום לעשות ראשך בית בזמן גם מקודם כן מדגיםרהנכרים
 זו עשו אח"כ החנו ומאמינו איש מאותו דרק הנודע לפי תמוה הואא'.

 ישראל מחכמי כי תולדותם ונורע המקובל וכפי שבתם ליום א' יוםבשמו
 גועשו בו המאמינים המינים לבב את להטות פראות בתחבולות כןקמיו

 יום מעתה יעשו כי וסריגתו( מותו אחרי להם גילה הוא כאלובחכמה
 שהתחברו בעחי'ר בום היו כי יען קודש. שבת ביום הלא י ביוםשביתה
 וגרמו ישראל בין הפסולת מעורבים היו שבת ששמדו ידי ועל שלולכת
 היו ישראל תפלת לבית קודש בשבת באים שהיו ידי ועל רבותצרות

 פי )על לבבם את שהטו ידי העל פנימה ישראל בתוך והריגותמחלוקת
 שר"י השרש אותו בנום לומר ומקובל( דגודע כפי ישראל, חכמיתחבולות

 שלו הכת אמ פועלי כל התפרדו זה ידי על א' ביום לשבות צוה הואכי
 ארע זמן קודם לכ"ע אבל ישראל. מהקהל פנימית המלחמה נשבתועכ"פ
 ראשת בית בזוין ובפרט א' ביום הנכרים שישבתו ענין שום היה לאהאיש



 רצורןץ תניינא מהדוראדבריריר
 עוד כלל היו לא והנוצרים הנוצרים מפני אר"י בגמרא דאמרינןונפרט

 ראשון.בבית

 כמ"ש כרדד בעל הוא ז"ל( נלהמהרש"א זה לדוחק שמכריחו מהאולם
 ביום מתענין מעמד אנשי היו שלא תקנה דהך לו שנראהמשום

 תקנות דהרבה כלל הכרח זה אין באמת אמנם דאשת מבית עוד הואא'
 וממילא שני בבית רק היו שלא בש"ס מציע המקדש בבית שהיווענינים

 לדעת זה נתקן שני בית בסוף זה באמת דהיה די"ל מירי קשה לאזה
 לפרוץ אז שהחלו הנוצרים מפני מעמד אנשי א' ביום יתענו שלא יוחנןר'

 יוחנן ר' לדעת כלל זו תקנה היה לא ראשך בית בזמן אבלבעוה"ר
 משום יחלש טלא הגוף תקנת משום אחריני טעמא רס"ל מ"רולדעת
 דטעם ראשון בבית גם היה תקנה דהך באמת י"ל וכיוצא ליצירהשלישי
 לכאורה. פליאים המהרש"א מדן ודברי פשוט. וזה כן גם אז נוהג היהכזה
 מאור גדשם רביע פירוש שנדפס שם בתענית ווילבא בש"ס ראיתישוב
 בשבת באחד שלהם חג שיום לפי הנוצרים מפני וז"ל שפירש ו"להגולה
 כדברי זה והרי ז""ל ר"ג  עכ"ל כואטים היו מתענין ישראל היוואם

 שיכעסו שני בבית חשש באמת שהיה וכדברינו בקס"ד.המהרסר'א
 הרת חופש שיש בימינו זה לפי פנים כל על כנ"ל. ויעלילוהנוצרים
 ביום להתענות לכתחלה מותר כן אם שיכעסו חשש שייך ולאמהממשלה

 כשקבעו רק זה טעם לפי חשש היה לא בימיהם וגם זה טעם לפיא'
 גדול פרסום היה א קיים דמקדש שבית בזמן מעמד לאנשי צבורתענית
 יחידים הרבה אפילו וכיוצא עושתיו לתיקון יחיד לתענית כן שאיןמה

 אלו ובגמרא( הנ'ץ אחרים טעמים לפי אמנם פשוט. וזה שריבודאי
 זי"ע משינטוע סהריח"ש רבינו לדברי בזה מקום וזדה ביטינו גםשייכים
 זה על מדקדקים דיו אם זי"ע רבותינו משאר שמעתי הלא ראיתיולא

 שחל כגון א', ביום תעניות  שתקש לחכז"ל ראית שהיי נראהוהטעם
 או א' ליום קודש שבת מיום נדחה שהוא או א' ביום ט"ב או בתמוזי"ז

 ה-ווי אלא הנ"ל לטעמים מועלם חששו ולא א' ביום  שחל סיף יתענית



 רטו רצךר4ה תניינא מהיוראדברי

 מעמד לאנשי שבוע בכל קבוע שהוא מעמד אנשי על רק היהרהקפידא
 כן על באקראי רק שהם צבור תענית גם תעניות בשארי כן שאיןמה

 כלל: לתוש אין בוראיבימינו

 משמונה אחר האאי לקאיו ע"אן ה' ]יף סוטה ת"ל אמרוכלח.
 המספר זהו מה רבים נתלבשו וכבר מותרבשמינית

 ]פרשת לוי רוקדושת רברי פי על וטע גאוה. לענין שבשמיניתשמינית

 בה' נושע עם כמוך מי ישראל אשריך כ"ט[ ל"ג ]רברים ~יך'צך הבריהןוזאת
 רבר מעמם לירא שלא מותר זה רק להתגאות ראסור הוא הענין וז'ידוגו'

 חכז'ע רמזו זה על ואפשר שבשמים אבי "פשרון" לי שישלהתגאות
 ישראל אשייך וז"ש הקליפות הורג זה ידי רשל מותר שבשמיניתשמיני
  שאתה הגאו"ת רזה ר'י גאות"ך חרב ואשר וגו' בה' נחת עם כמוךמי
 אותם תהוו"ג זה ידי שעל חר'ב לך הוא עזרך מגן יתברך שהשםיודע
 בשם שיכונה הקלי%"ת. שלך. הגאוה ימי על תררוך במותימו עלואתה
 כנזכר שתם להרוג הגאוה ידי על בהקליפות די"ן לעשות שצריכעכית הנ'י המספר מכוון נ'י זה ולפי עכל"ה. וכו' תררוך גבהות, לשתבמה
  שמונטה )רומז שבשמיני"ת שמינ"י כן על הדין במדת דק אפשר איוזה

 ר,1"י רברי פי על כפירוטו י"ל וגם ב( רירן. מספר עולה שמונ"ה(פעמים
 רועש קלי יזע טלא גאוה מעש בו שיוויה צריך נוכתב במושהשם

 כבראה ומירי עכל'" כרחם בעל עליוע מתקבלין רבריו וי71יו בומסתוללין
 ע'צ לבזות ולפעמים לסרב ררכו חשב טרצא הבע"ר כי המדת עלביושב
 לגימוע הבע"ר ולהכריח הבריל כעמוד לעמוד לב גבה בע'צ לדשןצמיך
 כנ'עה שבשמינית עדרנית )מטפר הדשן לפסק בע"כ צריך ע"כלקיים

 כנזכר: הלב גבוהתמעש

 דל'ל מדלתא הקדחם הרב וקעי נשם שמעתימט.
 להה"ק טישיד ביבה( יוזמך )בע"סלאנצהוט אבר"

 בעת שריסקיתיץ במרחץ יוריו שהיו פץ מסטרעשין אברהםמוהר"ר



 ועררה תניינא מהיוראדברירטז
 גבול יסודין בעל שהיה מסטרעטין )הה"ק החולה את לבקר אצלושהיה
 עה"ב ברפ"י וחוכא תולדות נפרשת בב"ר חז"ל שאמדו מה על ד"ל(.מאוד

 מה פי על שלוה וסופן יסורין תחלתן צדיקים ברוך[ ומברכיך ארוראורריר
 ולא הן לא א'י יסודין עליך חביבין דאבל ע"ב[ ל, רר בברכותדאמדינן
 יסורים תחלתן צדיקים שאמדו זהו ע"כ ואוקמיה ידיה ליה יהיבשכדן
 הם היסודים ע"כ שלו"ה ד"ת ש'כדן וקא ה'ן ל'א )אומרים שלו"הוסופן

 הנ'י(: זקיני )עכ"ד כנזכר ומתרפאים מהם(בדלים

 קודם שהגיד הנ"ל מלאנצהוט הה"ק זקיני בשם שמעתי גוךנ.
 את נשמע הכל רבד סוף י"ג[ י"ב ]קהלת עה"כפטידתו

 שכתב מה פי על האדם כל זה כי שמוד מצותיו ואת יראהאלקים
 אחת שעה מותו קודם האדמ שב אם גם כי הרק מ"ג תשובה ]הל'הדמב"ם

 והנה תקבלו מיד ישוב אם לו תחכה מותו יום ועד תשובתו. מהני כןגם
 למשמה נחשב לא זה וכל הדבה נוללע"ן שכותבים המרפד כתיבתדדך

 מימין בלה"ק[ כן באמת ]שהוא הכתיבה בדדך )היינו בסוףוכשכותבים
 דבד סוף וזהו וחשוב. דב למספד הקודם גם נחשב אז 1 א' אותלשמאל(

 כמו ותהו הבל בהיותם גם ימיו כל שעשה מה כל האדם חיי)של
 מצותיו ואת ידא האלקים את נשמע הכל ימיו( בסוף אם כנזכדהנוללע"ן
 כל זה כי אז( ומצותיו. ויראתו י לתודת לחזור תשובה )שעשהשמוד
 דוגמת כמו האדם. כל תקף היינו הארם מעשי כל למפרע )נתקןהאדם

 הנזכר(:המשל

 ההלק אאזמו"ר ניהו הוא מבנו זה( )ומעין בזה אזכיר גורנא.

 לאות בשערים נודע פטידתו אשד אבדפה"ק. זצ"למהד"ש
 עליו ד5פד במאמד צדיקים זכרון בחי' קצהו אפס שנדפס וכמוולפלא
 אצלנו עדיין מונח כחי"ק עצם אשד הקדושה צוואתו נדפם שם וגםז"ל

 מיד השלחן בתיבת מונח שם משאבהו וכאשד שלו וארנקי השלחןבתיבת
 ראיתי הסתלקותו טהרי ירחים כמה אולם הטהורה נשמתו יציאתאחיי



 ריז נצורה תניינא מהיוראדברי

 פיסת אביו של השלחן בתיבת שם עור זי"ע הה"ק אאמו"ר מצאוהנה
 דבר סוף הנזכר עה"כ שורות ב' כמו עליה וכתוב רחבה רצועה כמונייר
 כל גם סההו כנראה מיד ואמר מאור אאמו"ר ונתפעל וגו' נשמעהכל
 והלך תורתו( חידושי פנקסי בין כתבה )ולא ביחור מונח צוואהכעין
 על פטירתו לפני כן גם הגיד אשר כנ"ל( מלאנצהוט )הה"ק אביובדרכי
 שאר אמתחות בין אאמו"ר אח"כ אז הצניע הלז הנייר ופיסת הלז.הכתוב
 היה זכרוני כפי אך עתה. מצאתיו ולא וחפשתיו הנ"ל אביו ת"תכת"'ק
 ואת ידב האלקים את נשמע הכל רבר סוף האלו. כרבדים רק שםכתוב
 של המצות )כל שמור מצותיו ואת היינו האדם כל זה כי שמורמצותיו
 מבשרי הארם לראות )יוכל האדם כל זה כי לעשות( בכתך אשר אתתורה
 הכאב ירגיש אז אחר באבר לו ויחסר לארם כואב שאם כמו צלקיאחזה
 באבר רק החסרון שאין אף גיריו ושע"ה אבריו רמ"ח בכל האדם""כל
 אם באחר יחסר אם כי בכווך ליזהר האדם צריך התורה במצות כןאחר
 יחסר  שאם האדם כל קומת שיעור שהם ול"ת המ"ע בכל החסרוןיורגש
 יעזרני וה' זי"ע עכתר"ה כנזכר כולם( ירגישו וגידיו מאבריו אחר יכאבאו

 בכ"י: וכנכון כראוי כרת ה' מצות כל ולשמורלקיים

 ויפלא אהבתך" תולת "נפשי וכו' הרחמן אב נפש ידיד בנוסחנב.
 פשוטים אנשים לנפשו ירא לא איך לכשרה עוברכל

 מדרגה זהו הלא אהבתך" חולת "נפשי יתברך השם לפני לומרכמונו
 המחבר הקרוש )ושאני יתברך להשם אהבה חולת בחינת שווא מיגדולה
 גדולים אפסרם לפני רק כן גם ](מלי[ ועשאה זו במדרגה דודיה הלזהנוסח
 אומרו בעת לכוין וי"ל כנ"ל( כן שאין מה שיאמרוה כמותו ה'אוהבי
 באמת אהבתך לנו שחסר תולה נפשנו שבזה )ההנו אהבתך" סולתענפקף
 )שיד,יה לה נא רפא נא אל אנא כבקש( כן על נפשנו חוקן וזהובלבנו
 זיוך ניעם לה בדובשת לבש( חוזי יתרפא ובזה בלבנו תקחנה אהבתךלנו
 שמחת לה והיתה ותתרפא תתחזק ושי שמו( יתברך לאהבתך נזכה)אז
 אות וש"ת לשמ"ע שתחחנו זמן למאמר ישומכר בנצער בדברינו ]ועתןעולם



 נצררה תניינא מהדוראדבריריח
 ומשם החרדים של בשיך וכו' דוח נחת לעשות עבדר רצון נוסח עלל"ד[

 זה4 לכעיןבארה

 הצדיק אצל כשהולכים כי ז"ל מהצדיקים בידינו מקובלבג.
 גרול ומופת נס בזה וצדיכין נחוץ ענין עלשיתפלל

 לפועל, ויצא הדבד שיפעלו קודם דאפשר מה בכל בסור הרבדיחזיקו
 שלא ויגרום ח"ו הרע עין לעביט יוכל אז מקודם הרבד יתפרסם אםכי
 במעשה ד'[ ב' ]מלכים בקרא מפורש מקודו כן ודאיתי הישועה. רבדיבא

 אישה אל שאמרה המת בנה את שיחיה הנביא לאלישע שהלכהדשונמית
 ויאמד וגו' דמיונות מן ואחד הנערים מן אחד לי נא ש~ה כ"ב[ ר']מ"ב
 אמרה ולמה שלום. ותאמד שבת ולא חדש לא היום אליו הולכת אתמדוע
 הילד אבי בעלה ולפני מאוד לה מדה נפשה בעת בעלה לפני כזהשקד
 איש הוא לרעה פיה לפתוח רצתה שלא ברלב"ג ומ"ש זאת תעליםאיך
 התקוה דק לה יש ואם בנה מת כבד דהא מאוד ודחוק מספיקתירוץ
 וצריכה אליו לרוץ למהך צריכין אדרבא הלא הנביט אותו שיחיההזאת
 להחיות האלקים איש עד לדוץ האתונות להכין שימון כדי לבעלהלהגיד
 אינו גום הרד"ק מ"ש וכן וכו' פה תפתח אל בזה שייך ומה בנםאת

 לפרסמו סכנה הוא הנס נעשה רטרם כנ"ל זה כהשום ודאי אלאמספיק
 יתעכב שלא כדי הנ"ל מטעם בעולם איש משום להעלימו צריכקואדרבא
 כנזכר. הדבר נעשה טרם מבעלה גם העלימה בהכרח כן על ח"וויפרעוהו
 מעין קצת הדגישו ובמצודות אמשטרדם[ דפוס ]בתנ"ך בלולה)ובמנחה

זה(:

 דבי בקסטדא יחיב הוי ד'ש ע"ב[ צ' ]יף אמוד פרשת בזוה"קנד.
 כל הת[ כ"א והקרא אמך קוב"ה ת"ח וכו' מהימנא הלאו הוא פגיםאמד ח2י מעיניה פגים נש בר חד אעבד אדהכי וכו'חסוי

 פגים באתר שריש לא לדע"לא קדושה דהא יקרב לא מום בו אשדאיש
 תבירא באתר אלא שאטי לא קובעה הא תימא ואי שם(  עוד )וכןוכר



 ריס לצורה תניינא מהיוראדברי

 שלים אתר האי דות, ושפל דכא ואת נ"ז[ ]"געיה יכתיב תקוראנמאנא
 דכא ואת אלא ושרוע וחרום ושבור עוד ואת כתיב לא אבל וכו'הוא
 כלל זכיתי ולא עוששן. סק"ח נ"נ סימן במנ"א ]יסיבא עכל"ה. וכו' דוחושפל
 צדיקים כמה על לומר יתכן איך ההא לכאורה משתומם ונבהלתילהבין

 ]במומין ברגליהם או בעיניהם מומין בקלי שהיו דיירות בכלוקדושים
 קדושה עלחהו שרפא ללא עלייהו ח"ו לומד כהונה[ לגבי פסוליםשהם

 בכך נפסלו שרניגים משדם )ואי חלילה מהימנותא בהו ודליתהלעילא
 המזבח עבודת לעבוד יקרב לא מום דבעל הוא הכתוב גזרת רקהלא
 והלא משם( נילף ואיך המקדש בבית עבודה בדיני שהם החוקים כלוכמו
 עולה אבינו מיצחק גדול לנו מי הקדומים מאבותינו בראשונהנתחיל
 א'[ כ"ז ]בראשית שמא והיה קדושתו לרוב לו כדיר חו"ל שאיןתמימה

 השכינה ידי על אבינו ליעקב מאתו הברכות בזפ ואז מראות עיניוותכהין
 כנ"ל( וכר שדיא לא עינים מאור דבהיותו ח"ו נאמר )ואיך עליוששרתה

 מומו שניכר עד ודיכו על צהלם ל"א[ ל"ג בים שהיה אבינו ביעקבוכן
 ופירש"י חז"ל כדרשת פסח תכונתו את הךשעים הפלשתים שצידולכל

 תנאים בכמה וכן יעק"ב בתמולת והפסהי"ם העודים עה"ח ה'[ ב']בשמואל
 משר דהוי מרבנן בצורבא ע"כ[ "' )יף בחגיגה שאמרו כמוואמודאים
 איכו רבי דאמר וגם מאתו ברכה ולקבל אפיה לקבל דבי דאזלעינים
 אהני ומה עייפך אליו הולך הייתי לא אם בדכתא מדשי מנעתןהשתא
 ברב וכן המברך על שורה הקדושה אין ח"ו אם נהור מהסגי הברכהליה
 ע"א( י"א ]ין בקדוחכן כדאמדינן נהוד סגי שהיהיוסף

 ובב'"
 פ"ז זיו

 והפץ כן פי על האף סומא לירותו המצות מן דפסוד ושמח שאמרע"א[
 גם עחפה זו מה לשמתה כנץ ואם וכר  ועושה מצוה שאינו גדולרמ"ד
 ברב נוע ח"ו. קדהשה קליו שריק לא אם שמא בעודו המצותבעשותו
 ]דף בפסחים ועיין ע"א[ ג"ח ]דף בברכות כדאמרינן נהור סגי שהיהששת

 וידא בר' וכן סומין. שהע  ששת ר' ובי יוקר י" בי אגדתא מ"ר ע"ב(קטת
 ובכמה ע"א( ע"ה ]ין במ"מ כדאמרינן שקי תריך קסינא לו קוריןשהיו
 טשו כמו טמרה בצעקו דבים ניכר שהיה ש"מ כן לו קורין ומדהיודוכהי



 וצררנה תניינא מהקראד12ריריח
 ומשם החרדים של בשיר וכו' דוח נחת לעשות עבדך דצת נוסח עלל"י[

 זה( לכעיןבארה

 הצדיק אצל כשהולכים כי ז"ל מהצדיקים בידינו מקובלבג.
 גדול ומופת נס בזה וצדיכין נחוץ ענין עלשיתפלל

 לפעל, ויצא הדבד שיפעלו קודם דאפשד מה בכל בסוד הרבדיחזיקו
 שלא ויגרום ח"ו הרע עין לשלוט יוכל אז מקודם הדבד יתפרסם אםכי
 במעשה ר[ ב' )מלכיס בקרא מפורש מקורו כן וראיתי הישגעה. דודיבא

 אישה אל שאמרה המת בנה את שיחיה הנביא לאלישע שהלכהדשונמית
 ויאמד וגו' האתונות מן ואחד  הנערים מן אחד לי נא זללהה כ"ס[ ר'נמ"ב
 אמרה ולמה שלום. ותאמר שבת ולא חדש לא היום אליו הולכת אתמרוע
 הילד אבי בעלה ולפני מאוד לה מרה נפשה בעת בעלה לפני כזהשקד
 אינו הוא לרעה פיה לפתוח דצתה שלא ברלב"ג ומ"ש זאת תעליםאיך

 התקוה דק לה יש ואם בנה מת כבד דהא מאוד ודחוק מספיקתירוץ
 וצריכה אליו לדוץ למהר צדיכין אדדבא הלא הנביא אותו שיחיההזאת
 להחיות האלקים איש עד לדוץ האתונות להכין שימהר כדי לבעלהלהגיד
 אינו שם הדד"ק מ"ש וכן וכו' פה תפתח אל בזה שייך ומה בנםאת

 לפרסמו סכנה הוא הנס נעשה דטרם כנ'ע זה משום ודאי אלאמספיק
 יתעכב שלא כדי הנ"ל מטעם בעולם איש משום להעלימו צריכיןואדדבא
 כנזכר. הדבד נעשה טרם מבעלה גם העלימה בהכרח כן על ח"וויפרעוהו
 מעין קצת הרגישו ובמצודות אמשטרדם[ דפוס ]בתנ"ך בלולה)ובמנחה

זה(:

 דבי בקסטדא יתיג הוי ד"א ע"ב[ צ' נדף אמוד פרשת בזוה"קנד.
 וכו' טעיניה פגים נש בד חד אעבר אדדבי וכו'חסוי

 כל הת[ כ"א )ויקרא אמר קוב"ה ת"ח וכו' מהימנא ולאו היא פגיםאמד
 פגים באתר שריא לא לדעילא קדושה דהא יקרב לא פום בו אשראיש
 תבייש באתר אלא שאדי לא קב"ה הא תימא ואי שם( עוד )וכןוכו'



 ריס נצררה תניינא מהיוראדברי

 שלים אתר האד רוח, ושפל דכא ואת נ"ז[ ]"נעיה דכתיב תביראבמאנא
 דכא ואת אלא ושרוע והרום וישבור עור ואת כתיב לא אבל וכו'הוא
 כלל זכיתי ולא ע-שן. סק"ח נ"ג סימן כמנ"א נימוכא עכל"ה. וכו' רוהושפל
 צדיקים כמה על לומר יתכן איך דהא לכאורה משתומם ונבהלתילהבין

 ]במומין ברגליהם או בעיניהם מומין בעלי שהיו הדורות בכלוקדושים
 קדושה עלעלה שרייא דלא עלייהו ח"ו לומר כהונה[ לגבי פסוליםשהם

 בכך נפסלו שדבהנים משום )ואי חלילה מהימנותא בהו ודליתדלעילא
 המזבה עבודת לעבוד יקרב לא סטם דבעל הוא הכתוב גזרת רקהלא
 והלא מגום( בילף ואיך המקדש בבית עבודה בדיני שהם החוקים כלוכמו
 עולה אבינו מיצחק גדול לנו מי הקדומכם מאבותינו בראשונהנתחיל
 א'[ כ"ז ]כראשית סומא והיה קדושתו לרוב לו כדאי הו"ל שאיןתמימה

 השכינה ידי על אבינו ליעקב מאתו הברכות באו ואז מראות עיניוותכהין
 כנ"ל( וכו' שריא לא כשוען מאור דבהיותו ה"ו נאמר )ואיך עליוששרתה

 מומו שניכר עד יריכן על צולע ל"אן ל"ב ]שם שהיה אבינו ביעקבוכן
 ופירשא וד"ל  כדרשת פסח תמונתו את הרשעים הפלשתים שציירולכל

 תנאים בכמה וכן יעקי'ב בתמהת והפמהי'ם העורימ עה"כ ה'[ כ']כשמואל
 מאכר דזןי מרבנן בצורבא ע"כ[ ה' ]ין בהגיגה שאמרו כמוואמוראים
 איכו רבי דאמר וגם מאתו ברכה ולקבל אפיה לקבל רבי דאזלעינים
 אהבי ומה עישש אליו הולך החתי לא אם ברכתא מהאי מנעתןהשתא
 ברב וכן המברך על שודה הקדושה אין ה"ו אם נהור מהסגי הברכהליה
 פ"ז )דף ובב"ק ע"א[ ל"א ]דף בקדושין כדאמרינן נהור סגי שהיהיוסף

 עיתק כן פי על תקע טימא להיותו המצות מן דפטוך ושמה שאמךע"אן
 גם עושה זו מה לשמחה כנ"ל ואם וכף ועושה מצוה שאינו גדולולמניד
 ברב וקע ח"ו. קדישה קליו שדיא לא אם סומא בעודו המצותבעקמתו
 ]דף בפסחים וווין ע"א[ ג"ח ]ין בברכות כדאמרינן נהור סגי שדיהערצת

 זירא בר וכן סובין. שדרו ששת ר' ובי יוסף ר' בי אגדתא מ"ד ע"כןקטת
 ובכמה ע"אן פ"ה )דף בב"מ כדאמרינן שקי חויך קטינא לו קוריןשהיו

 שאר כמו שהפה בהדוקו המדם ניכר שהיה ש'ש כן לו קורין ומדהיודוכתי



 רצררה תניינא מהיוראדברירכ
 עיט את מכסין עפעפיו שהיו יוחנן ד' וכן הניכר. מום חריחיגה

 שם ובדש"י ע"א[ ט' ]דף תענית ש"ס ועיין ע"א[ קי"י ]דף בב"קכדאמדינן
 ד' ע"א[ מ"ג ]דף בבכורות כדאמרינן בכהנים מום ווהו עיניה דליבד"ה
 ]פ"א חגיגה בירושלמי וכן שם דש"י עיין שוכבים שגבינין אומדדוסא

 מפני למנותו יכול דלא מתלמידוי חד על מצטער הוי דריב"ל ח'[הלכה
 מום בעל ההוא כיון והא לחליצה ראוי ואינו מעיניו באחד טמאשהיה
 ולמה בישראל ודיין דב למינוי ממילא דאוי ואינו הקדושה עליו שודהלא

 דדב5' דבה הו512עא בך' חק הלכה ]פ"ח פאה בידושלמי וכן זה. עלהצטער
 דב להיות ללמוד כנ"ל פגום לאיש לקח ולמה עייייש סומא הוירבדיה
 עיי"ש. ממט למטה עצמו וישב לסומא שקירבו בדאב"י שם עוד וכןלבנו.
 זו גם איש בנחום וכנודע ואמוראים. תנאים בכמה וכהנה כהנהוכן

 קיטע ירץ משתי גידם עיניו בשתי סומא 12היה ע"א[ כ"א ]דףבתענית
 ]דף גישין ש"ס עיין וגם ע"ב[. ק"ת ]דף סנהדרין ועיין וכי דגליומשתי
 ומאן הוא גמוד דצדיק בדקיעא על" מכרזי דהוו סמיא כלד"א ע"ב[מ"ח

 יכולים היו ולכאורה ע""ש ראתי לעלמא זכי נפשא נייחא ליהלרביד
 במום. שנולד למי דק אולי הזוה"ק וכונת אח'ע לו בא אם ביןלחלק

 יצחק ד' וז"ל שכתב אמור[ ]בפרשת שם החמה האוד דנדי לפיאמנם
 קלקול מורה באדם הפגם כי הענין וגו' פגום דאיהו בגיןאמד

 ומומו ונולד בו ענתה פניו והכרת ונתגלגלה קדמון מזמן הנפששקלקלה
 עון על יודה בפניו בפרט והוא מקטמתו ואינו מחדש בו נולד ואםעמו
 נחום גבי "'ל כן ואם עכל"ה מות אחדי בפריפת כדמוכח זה בגוףחדש
 בשביל חסידותו מרוב עצמו על שפסק מה אח"כ לו שבא כיק זו גםאיש

 "'ל ובוצי בתענית שם כדאמרינן ומיד תיכף להעני לתתשהתרשל
 אח"כ שנעשה יוסף ברב וכן הנ"ל הזוה"ק מיירי דלא האוה"ת()לפי"ד
 אבני לפניו להביא וציוה יום מ' אפל בבית יושב שהיה ידי על נהורסגי
 רוב ידי על מעצמו שעשה היית נציד סגי ונעשה בהם והסתכלשיש

 בפה"ד רעיין שלח[ פרשת ]סוף תחם מקוד בספר כמ"ש ורודדתופרישתו



 רכס וצורה תניינא מהיוראדברי

 האוה"ה ובדברי אשי. רב גם עשה שכן שם הביא וכן יוסף[ יב]עיד
 אינו כן אם פרישתם מרוב בעצמם עשו דהם כיון בזה. קצתיתיישב
 החמה האור דברי )לפי את'ע המום כשנעשה גם ת"ו לעונותיהםסימן

 ששת ור' יוסף דר' דחסידותא מילין בעשר מ"ש בזה יתיישב וגםהנזכר(
 שלא דרב טילי לקיים בעצמם לעמוד יכלו שלא מפני  בעצמםסימו

 אגדתא בשם כן שמביא שם קדושכן בר"ן ועיין כ% לצדדיןלהשתכל
 לכ"ע פנים כל על אתר( באופן וסה"ד מקו"ח ספר בשם הבאנו)ולעיל
 לפגם סימן זה אין בעצמם גועשו מפני י"ל וגם הוו. ונסתמופתות

 וכן כנ"ל אבינו ביצחק בזה לתרץ מקום היה וכן ת"ו. נפשםופחיתות
 ואף וב"ב בנו את ראה ולא ימיו בסוף מזוקן עיניו שכבדו אבינוביעקב
 הקץ את לגלות שהתחיל בעת )רק שכינה ממנו נסתלקה לא כן פיעל

 האור כדברי ודאי אלא כ"ח[( ס"ז ]יחי וכפירש"י א'[ ר ]ב"ר חז'"לכדברי
 כתב הלא )אך בנפשו פגם על מורה אינו בו נולד אין ראם הנ"להתמה
 חדש עק על יורה אח"כ שנעשה גם בפניו הוא דאם בעצמו שםהאוה"ת
 מהפוסקים גם ומצינו רבותינו לשאר נדהר ומה נאמר מה וגם כנ"ל(ת"ו

 יודע ומי הנ"ל חז"ל בדברי וכהנה נהור סגי והר"י הראב"ד כמוראשונים
 זאת הגיד ומי מיעיהם אורות דאו עלא או במומן כך נולדים היו לאאם

 מומין. בעלי את"כשנעשו

 הלכה ]פ"ד מגילה 1יר21ילמי א'[ הלכה ]פ"ר תענית בירושלמי1ט18בינ1

 שם( )כנראה זה והרי עקומה אצבעותיו הוי נפתלי דר'ח"ן
 ]דף בבכורות כראמרינן בכהנים הפוסלים מהמומין כיהוא דנראהמתגלדה

 מסנף )והיינו הפרק מן למעלה מורכבות ארכבותיו כשהיו ע"א[ט""
 לפי הלא העיקר ודוא ועוד פסול. כן גם והפרידן חתכן אפילואצבעותיו(

 כנ"ל חטא על מורה %א אח'ע המום  שנע97ה דגם החמה ך14רדברי
 מעולם אשר והטנדרים דישדושים ורבוהינו אבותינו על ת"ו כזה נאמרואיך
 והצדיקים זי"ע הק' הבעש"ט מתלמידי הק' מאבותינו לרבות וגםזי"ע
 מ"מ ימיהם בסוף רק מהם רה? מזמין בעלי שהיו ז"'ע אחריהםהבארם



 וצררה תניינא מהיוראדברירכב
 אפילו עליהם ח"ו כזה לחשוב והיתכן ועון פגם מורה זה גם הנ"ללפי
 ליישבן. ומצוה לפע"ד איגרא מרפסין הזוה"ק רבדי כן על קצתבאפס
 שהשכינה בהג"ה שנה( מאה )בן בהקדמה טל שפע בספר ראיתיוהנה
 וכתב וכו' בידיו פוסלין ומום חטא כשאין דוקא הכהנים ידי עלשורה
 גלגלת הן נשמות אותן כי אמן ממעי מומין מבעלי תשאלוני ואלשם

 יפעל אלה כל הן בסוד בעולם כבר כשהיו בנשמתן ופגמו וחטאונשמות
  עכ"ל הגלגול בסוד הזה בעולם כבר והיו גבר עם ושלש פעמיםאל

 שמצינו מה לעיל שהקשיתי מה כל וצ"ע קשה ועדיין שםבהגה"ה
 ממקום נשמתן היה ובודאי מומין בעלי שהיו זי"ע בארץ אשרהקדושים

 בכ"ע. וכנ"ע יהלוך. וגבוהקדוש

  משה ויען עה'ע הא[ ד' שמות נפרשת החיים באור מצאתי עתהודקנה
 נבואה שאין התורה[ יסודי מהלנות ש"ז הרמב"ם מדברי הביאויאמר

 דבינו מוצה טען זה הצל וכו' בגופו שלם וכו' גדול חכם על אלאשורה
 מום וכבעל בגופו שלם ואינו פה כבד הוא כי אחרי יתברך הגוםלפני
 היה האיך קשיא מ"מ יפלא לכאורה אמנם עכתר"ה. יתנבא ואיךיחשב
 ועתה יתברך השם תשובת באמת זהו י"ל אך הלו המום 8מ נביאבאמת
 כבעל עוד יהיה ולא פה כבד עוד יהיה ולא וגו' פיך 8מ אהיה ואנכילך

 נ"ט[: אות זה נחלק יקמז ניעצו וצ"עמום.

 את קנס ושידותו( )מדוב זו גם איש שנחום לעיל שכתבנו ומהנה.
 שמת עני אותו בשביל עיניו וסמומו ידיו שיתקטעועצמו

 הייתי אחת שפעם 012 ע"א[ נ"א נגף בתענית דילן בש"ס שאמרווכפי
 וכר מאכל של עתד חמורים ג' משא ונוי והיה חמי לבית בדרךמהלך
 עד המתן לו אמרתי פרדסני, רבי וא"ע בדרך לי ועמד אחד עניבא

 נשמות  שיצתה 8ר דוצצר מן לפרוק רמפקתי לא החמור מןשאפרוק
 ובאמת עצמו. עיניך על ח% שלא  עיני ואמרתי פניו על ונפלתיהלכתי
 זולת למיעבד ליה הוה ומה הלז הצדיק חטא זה מה כי להשתומםיש



רכג י2ררדץ תניינא מהיוראד21רי

 נושא היה לא )והלא שם צרור שהיה ומשתה מאכל החמור מןלמיפרק
 מן שאפרוק עד המתן לו אמר ושפיר ומשקה(. דאכילה מידי הניבחיקו
 מה הוא נשמתו יצאה לביני ביני ואם לך( ואתן ומשתה )מנוכלהחמור
 הירושלמי דברי רבים בענינים כן נראה פעמים כמה אולם חייבהיה

 וררוומלמי לדברי הוא בזה וכן בלישניה יותר מדוייק במעשיות()בפרט
 העני דא'ע זו במעשה מבואר שם כי ומתורץ מובן ד'[ הלכה פ"ה)שקלים
 שאית ממר לאכול צדקה לו )שיתן גבך דאית ממר עמי זכה שהיןמוכה
 מיסתור ות גם א"ש )נחום ואקל המורו( על דורון שמוליך ממה היינוגבך
 אמר והו' מית ואשכחיה חזר לאכול( לך אתן מדרכי. )כשאחזורוהר

 הירושלמי עכ'י וכו' ידים יסתמיץ לך יסבת ולא דחמינך עינייאלקיבליה
 שושיץ )במה עצמו על קשה העון שחשב מה כפשוטו מתודץ פנים כלעל
 כשיחזור לו שיתן שאמר בשביל כזה( קשה משפט עצמו על זה יריעל

 המוכה העני שימות זמן יש לביני וביני רב זמן וזהו חמיו מביתמדרכו
 וכן כפשוטו. חיי בחזרתו אח"כ מית אשכחיה כאשר ברעב זהשחץ

 וכשעולמי: בהגהות שםציינתי

 ח'[ הלכה פ"ח פאה )סוף הירושלמי מדברי בזה לכאורה לעורר ישאך

 שיזכו בקש אחד עני בהן ופגע טבריא למרחץ שהלכו וד"לדד"י
 מרומזן המרחז מן וכשהזרו עמך נזכה המרחץ מן שנחזור אהד ואקלעמו
 עמו וכשנתעסקו במותיה ביה נטפל בתהו זכינן ולא ומאיל ואמרומת

 דר' וכינו ואמרו בגדיו תחת עליו תלוי דימוין של כיס מצעלקוברו
 כעין זה ווי הא קשה ולכאורה עי"ש לרמאדן טובה תחזיק בואואבנה

 בשתו פאה סוף בירושלמי שם כן גם )שנזכר זו גם איש דנחוםהמעשה
 דעת ולפי דבללי. דעת )לפי ההסוד מן שאפרוק עד המתיש שאמרעמוד(

 אסע מת לביני וביש מדרכי( כשמהזור סא"ל הנ"ל שליםהירושלמי
 כן גם הכי ווטו כך כל חמור בעונש עצמו את קנס זה ינץ ועלהעני
 רב( חע )חיש בטבריא המרחץ מן שישרבו עד שימחץ ייל ר"י לואמרו

 החטא על שבו לא למה בזה גם והלא מת מצאתני כשחזרו לביניוביני



 רצררדן תניינא מהדוראקוברירכך
 למרחץ. אז בהליכתן מיד צדקה לו נתנו שלא מפני העני מת אוליכי
 טמון אצלו מצאו בעת שנתבדר משום פשוט החילוק דהא לומדואין
 נפשו להחיות זה צדיך היה שלא למפרע מילתא ואיגלאי דינרין שלהכיס
 רוצה ואינו לו דיש כב"ש שפסקינן כיון הצדקה מן ליטול דשאי היהולא

 יו"ד ובטוש"ע ע"ב[ י"א ]ין ב"מ ש"ס עיין לו נזקקין ראיןלהתפרנס
 כ"ג דף ]בנזיר חז"ל אמדו הרי פנים כל רעל אינו זה "[ סעי רנ"ג]סימן

 שנתכוין מי כמו לה יסלח וה' עה"ב מטות[ שישת ברש"י ומובאע"ב[
 בעלה לה שהפד באשה כן טלה בשד בידו ועלתה חזיר בשד בידולעלות
 "'ל נמי הכי כן ואם כפרה. שצריכין נדדה על ועבדה ידעה לאוהיא
 המרחץ מן כשישובו רק לו שיתש שאמדו מה ח"ו כהוגן שלא  עשושהם
 שמצאו אף מת מצאוהו וכאשד נפש להחיות שעה לאותה צדיך הוא פןכי

 המה מקום מכל כנזכר. למפרע ונגלה התעסקותו בעת זהב דינריאצלו
 שישובו עד שעה אותו על עין שהעלימו במה כהוגן שלא עשולכתחלה
 שם דרע"ק הך ס"ל לא וד"ל דד"י לומד )ודוחק כפרה. וצריכיןכנזכד

 בכה"ג(. כפרהדצדיכין

 לו שיתן העני ממנו ביקש זו גם איש בנחום דצתם ולחלק לתרץויש
 מאכל הרבה החמוד על טעון אז אתו והיה נפעם להחיותמאכל

  עכבו שבסיבת תלה כן על העני מת לביני וביני המתין וועאוטהרתה
 מד"י העני ביקש לא "'ל הכא אבל ברעב. דמיתתו גרסא דין מידמליתן
 היה שלא באמת מלתא איגלי וזהו צדקה של מטבע לו שיתש דקוד"ל
 וצו לא כן ואם כנזכד דינרין של כיס לו היה כי להחיות המטבעצדיך
 ד"י סוף כל סוף דהא קשה ועדיין למיחדה. בשוגג( )אפולו גודפיםכלל
 צריכין עדיין כן ואם דישתן של כיס לו שיש מתחלה ידעי הוי לאוד"ל
 בי זכה בירושלמי תלשון וגם כנ"ל טלה בשד בידו בעלתה כמוכפרה
 הנחמא לחומר כן על זו. גם איש בנחום כמו ור"ל בר"י צדקה()דהינו
 רעל בכיסם מאכל ש מטבע א וד"ל לאי לחם היה לא אילי א(י"ל.
 ש מביתם א לו שיתנו רגצרחץ מן שיעיבו עד דגשים לו אמרוכן



 רכה רצררה תניינא מהיוראדברי

 עון שום להם היה לא כן על להם. להלוות בידו שנהיה איששימצאו
 מאכלים טעת חמורו על מוכן שהיה ג"ז איש בנחום כן שאין מהכלל.
 עצמם על כן גם החמירו בקדושתם באמת ור"ל ר"י אולי או כ(כנ"ל.
 שהתעסקו מה בהתקרבה כבר והתחילו עצמם על וכפרה תשובה ועשובזה

 כשמצאו וגם מותו אחר בו  להתעסק פנים כל על שיזכו כנ"לבקבורתו
 כפרה עוד אח"כ עשו זה כל מן למפרע מילתא ונגלה דינרין שלהכיס
 דהירושלמי רק כנ"ל. לה יסלח וה' עה"כ בנזיר רע"ק וכדברי נפשםעל
 אבוה ר' דברי לענין המעשה לספר רק בזה להכי נחית לא שם[ פאהוסיף

 כנ"ל. לרמאין טובה ונחזיקבואו

 להו דאמר בר"ש בר"א ע"ב[ מ"ג ניו ב"מ מש'" בזה לעורר ישאמנם
 תותי קם זקפוהו, וכו', מצי ולא לפרוקיה, בתריה ואזילתפסוה

 המערסה נערה בעלו ובנו שהוא בעיניך ירע אל א"ל בכי, וקאזקיפא
 ספיקות ומה שישו מעי בני שישו ואמר מעיו בני על ידיו הניחביוהכ"פ
 לר"א היה והרי עיי"ש וכו' וכמה כמה אחת על שלכם ודאות כךשלכם
 שדנה אפילו כפרה דצריך הנ"ל בנזיר דרע"ק הך משום לחרםבר"ש
 ער בכה כן ועל בתחלה בזה ידע לא הוא מקום מכל מיתה חייבהנזכר
 בחן אשר באמת רזון וי"ל ביוהכ"פ. המאורסה נעדה על שבא לושאמרו
 כמבואר מעיו לבני והוציא דשינתא בסמא ובדק בר"ש ר"א עצמואת
 ותוציא כנ'י לכתחלה דוקס"ד על עליו שקיבל היסורים וזהו בגמראשם
 ושרייני בהו אית ולא ממסיחים שעוינם רא; וכאשר בחייו בטנו וחלבמעיו
 מן כי שידע עח"ש לבטח ישכך בשרי אף אנפשיה קרי אז כללממקי
 ז"ל רש"י רבינו רבדי ולולא חטא שמץ ובלי זה על הסכימוהשמים
 הכי ושפילו בגמרא  וןאמרינן מה על ע"כ( ריש ס"ד ניו לדקן שםשפירש
 רחמים מלבקש ופירש"י יתדין עליה וקיבל אדעתיה בר"ש ר"א סמךלא

 ןא"צ הנזכר ולפי עכל"ה וצדיקים מן בא' חטא שמא בימריןומגרלה
 לצדיק ישנה לא באמת כי הצדיקכם מן באחד חטא שמא שחששלדחוק
 מעשה בהאי דגם שפיר י'י רק( כנ"ע. מעי בני שישו וכמ"ש אקכל



 יתרוששו תניינא מהדוראאיברירכו
  מעיו שהוציא בנסיון אח"כ לו ושהראו כנזכר אח"כ לו שנודעדכובס
 עליו קיבל כן על מזה ידע שלא בקס"ד מקום מכל כנ"ל מעי בניושישו
 עצמותם על החמירו כך וכל הנ"ל, רע"ק כדברי יסלח וה' משוםיסורים

 זי"ע: האלו הקרושים והאמוראיםהתנאים

 שהיה בגו" גניז סובא בודאי אך כפשוטו לכאורה ז% אולםבו.
 להחמיר דעביד הוא לגרם" זו גם איש )ונחום כן.צ"ל

 הבעש"ט רבינו מתלמידי הק' רבותים בשם אמרו וכבר עצמו( אתולענוש
 סבלנו עונותיהם ואנחנו וסרנם חטאו אבותינו ז'[ ה' )איכה עה"כ ז"'עהק'
 סבלנו עונותיהם ואנהם באמת( חטאתם )שאינם ואינם חטאו אבותינוהיינו
 תשע יתברך להשם סבלנו[ ]בלשנן סבלונות מזה אנחנו עושין)היינו

 עונותיהם(. כמו יתברך להשם וחשובים טובים שלנו המצות שיהיהשלואי
 צדקת מרוב לנפשם חששו הם רק בפנימיותיהם, גניז טובאלאשר

 זי"ע:ענוותנותם

 מהמאכל לאכול יכולים היו שלא בעת ז"ל הצדיקים בפי לחידקהבז.
 ממאכלם שיריים ליתן ורצו וכיוצא חולשתםמפני

 כמבואר מו"ק בירושלמי מפורש שורש לו יש כי המרוביןלתלמידיהם
 יכולים היו שלא  בעת אמנם עי"ש י"ג[ אות 3מה"ק תורה ברבריבדברינו
 צחות ררך רק ואמרו  להקערה סביב ידיהם שהניחו מהם כמה היולאכול
 ושורש סמך מצאתי והנה שיריים. מזה ונתנו מקדשין ידים קיי"להנה
 אנן אמרין תרימת ורשב"ל יוחנן ר' כ'[ הלכה ]ר"ה ביצה בירושלמילזה
 דיריה גולגיקין מן דרבי אצבעותיה דחסתן בגין אלא לאורייתא זכינןלא

 כח לך והרי עולו( יד בתי מן יצא ררבי אצבעותיה )פירושעכל"ה
 ורשב"ל ר"י שהשתא קנו בעלמא בראיה אשר מקדשים וידיםהאצבעות
 על בכונה ידו מניח אם שכן מכל הצדיק של תעו אצבעות שראובשביל
 ]יעבו במ"ע: לישועה בזה לזכות התלמידים שיוכלו מאכל או דבראווה

 ט'[: אות ח"ח ג'. אות ח"וד"ת



 רכז נצורה תניינא מהיוראדברי

 מלנין '"ל ע"אן קי"ג דף נשבת מכברותי. למאניה קרי יוחנן רביבה.
 זי"ע וישא ר' רבי הקדוש הרב בעגם המקובל פיעל
 גביר לפניו רועשה גדילתה בסעודה יושב אחד פעם היה כימהאניפאלי

 הד"א בעיר בתחלה אהלו חום היה אשר מקום אסטראה בקהלהאחד
 נס לו שנעשה ועד ממש לחם חסר מדוכה ועני שמש בהיותומלפנים
 והיה נפשו להחיות אחד שום זכה שלא מחמת בפיו דדים לו שנעשופ"א
 הצדיק חותנו לו שסיפר הברכה בהיכל הק' חו"ז כמ"ש רבים ימיםרעב
 כבר כשנתפרסם ואה"כ ואכמיה( הנ"ל הס"ק מפי בעצמו ששמעזצ"ל
 הגביר  הבעה"ב וישמין קראוהו אשר ההיא בסעודה ישב לאדמו"רבעולם
 ישב דגעודה ובאמצע ונכבדים חכמים תלמידי רעדה חשובי עודלכבודו
 ופתאום ומוחו במחשבתו ותפוש מהסטטים הקדושים ורעיוניו בדם"הה"ק
 ואמר בו לבש אשר משי בגד על וזרק לפניו עודניה ובשר מהמרקלקח

 מען האט דיר לכבוד נאר דיין איז דאס בעקישי פרעם נא האלוכדברים
 הדברים בשמעם והמסובין אלדינג, אין פלייש דאס אין יאך דיעגיגעבין
 פירש הוא אמנם בדעתו א למשתולל ח"ו וחשבינו ונשתוממו נבהלוהאלו
 מה בדעתי עתה חשבתי הנה לרם ויאמר הנכברים המרובים לפנישיחתו
 קל5 מרחם איש היה לא הזאת בעיר דר שנים כמה לפני בהיותי אשרזה

 קף'י כי הגם ברעב מסתכן שהייתי פעם וכל לחם בפיסתאפילו
 וב"ב

 וכנ"ל מנעמה ש קל5 השגיחו לא זה כל עם למזונות בודקין אין ע"א[ט,
 לאכול לי שנתנו די הלא בעדי סעודה ועשו כזה בכבוד קראוניועתה
 להם ונותנים נכבדים אנשים הרבה לכבודי קראו עוד ויין ובשרמרק
 טעשח תקנתי עתה ועד שמאז בשביל ואם זה. ומה ולשתות.לאכול

 מעשי שהטבתי מרגיש אינני בעוה"ר הנה פרנסתי הורחב כן עללטיבה
 עני זריתי כאשר קרועים בבגדים הלכתי שאז מפני כרדד בעל ודאיאלא
 אותי ומכבדים נותנים כן על משי בבגד כבר הולך הנני ועתהואבית
 בשבילך ואמרתי הלע שוב מאכל מכל להבגד נתתי כן על הבגדבשביל
 הצדיק הגיד זה כל ציתי. בשביל הלא זה כל הזמינו ובשבילך 14תיקראו

 צדקתו.  בקדושת ענוותנותו. מרוב כנודע זי"ע זישאהר"ר



 רצורדן תניינא מהדוראדברירכת
 כשראה ענוותנותו קרושת מרוב כן גם יוחנן ר' כונת היה י"לוזהו

 בעיניו נבזה היה והוא הרור לגדול כראוי אותו מכבדיםשהיו
 היקרים( )מלבושיו למאניה יוחנן ר' קורא היה כן על בענוותנותובאמת

 חשב כן זכותו. בשביל ולא אותו( מכבדים מלבושיו בשביל )כימכבדותי
 רברי פי על לשיטתו יוחנן רד' בזה עור י"ל והנה כנ"ל. עעותעתומרוב
 דר' קמיה אמי וך' אבא בך חייא ך' יתיב ע"בן קמ"ה )דף שבתהש"ס
 מצויינין שבבבל חכמים תלמידי מה מפני וכו' מנמנם וקא ר"י ויתיריוחנן

 )פירש"י תורה בני ששינם לפי נאים( בלבושים עצמן מציינין)פירש"י
 מכברין תורתם. מחמת ישראל ארץ כבני לכבדם. כך כל תורה בנישאינם
 ראתער דאמרינן למה וגם עכל"ה( חשובים שנראין לבושיהן מחמתאותן
 לפי בלבושיהם מצויינים שבבבל חכמים דתלמידי הטעם ואמר יוחנןר'

 פירש"י תותבאי מתא בלא שמאי במתא אינשי ראמרי במקומןשאינן
 היינו שם כולם לרעת פנים כל על עכל"ה וכו' בשמלתו תלויכבודו

 לבושיהן מחמת רק ובגלותן שבבבל חכמים לתלמירי אותןשמכברין
 מרוב זי"ע זושא ר' רבי הה"ק דברי וזהו כנ"ל ללבושם הכבודונותנים

 כנ"ל:ענוותנותו

 בעל בענין הזוה"ק דברי על נ"ך[ )אות לעיל שכתבנו במה יהנהנט.
 עליו שתשרה שראוי צריק לגבי בכהונה( )שפוסלמום

 מפורש העה"ק ע"ר ראיה נ"ע והנה מום. בעל להיות יכול אםשכינה
 תפרוש שנאמר היה אמות עשך רבינו משה דא"ך ע"א[ ע"ד )דףבבכורות

 עשיתו כן אם לרב חייא בר שימי ר' א"ל וכו' המשכן על האהלאת
 גרול רגופו פירש"י וכו' מאבריו גרול גופו דתנן מום בעל רבינולמשה

 סוטה בש"ס דאמרינן הך דבשלמא יפלא ולכאורה עי"ש וכו'מזרועותיו
 כנער חולו ילד הוא תנא בוכה נעך והנה דבינו במלוה ע"אן י"ביף
 מום. בעל רביע למשה  עשיתו כן אם נחמיה ר' א"ע מזדה ר'דברי

 ניחא תה עכל"ה. הטרד לעבודת בקול ונפסל לוי והוא מחש בעלפירש"י
 דאברים מום בעל כן שאין מה במשבן השיר לעבודת שנפסל הקיללענין



 יכט וצררה תניינא מהיוראדברי
 בבכורות רטצינן הזה הרעש קול מה כן ואם בלוי ולא בכהן רק פסולאינו
 הוא הלא מאבריו( גדול גופו )לענין מום בעל רבינו למשה דעשיתוכנ"ל
 גם דס"ל ודאי אלא השיר לעבודת כלל בו פוסל זה מום ואין לוירק

 שפיר כן ואם מום בעל על קדושה שריא דלא הזוה"ק כרברילהש"ם
 רבן שכינה השראת במקור לומר שייך איך ונשגבה נוראה בתמיהתמה
 י"ח ]ין נדרים ש"ס ועיין מום. בעל נוהיה ע"ה רבינו משה הנביאיםשל
 על אלא שכינתו" משרה "הקב"ה אין אר"י ע"א[ צ"כ ]דף בשבת וכןע"א[
 על האהל ויפרוש דכתיב גבור ממשה וכולן ועניו וחכם ועשירגבור
 דהיה לומר שייך אין עליו" שכינתו "דפתרה וכיון עיי"ש וכו'המשכן
 דהקשינו מה סוף כל סוף )אמנם כנ'ע. בבכורות הקף12 ושפיר מוםבעל
 עדיין כנ"ל הזוה"ק רברי פי על וקדושים צדיקים מכמה להבין זכיתי%א

צ"ע(:

 רבינו  במשה בסוטה הש'ש בדברי הקודם( )ברבור כנ"ל דברי רמזיים.
 וצריך בקולו מום בעל שהיה לומר שייך ולא לוי שודהע"ה

 מכמה לבי ש ונתתי ראיתי הנה כנ"ל. בשיר יתברך השםלעבורת
 ונודע מקוטל אשר ז"'ע ותלמידיו בעש"ט ז"ל הקדושים רבותינוצדיקים

 רעש בקול טובים בימים בפרט העמוד לפני התפלל הק'ומהבעש"ט
 לא ממעזוקטש מהדד"ב ההיק הגרול תלמידו זה ולעומת ונוראגדול

 )כנודע( ורגלו גוש חולשת מפני קהי "'ל כי והגם העמוד. לפניהתפלל
 יש אשר זי"ע מרבותים שלאחריהם צדיקים בהרבה לומר אולי ישוכן
 )לאותן פשוט הטעם תהיה און. שנמנעו ויש העמוד לפני שהתפללומהם

  בעשר כמ"ש בזה שתלוי לכאורה נראה וכן קולם תולשת מפנישנמנעו(
 דיל קרמונים הגאונים בתקרבת ]שהם נוהג רב סיעי דחסירותאאולין
 רב שהיה חיים[ ארחות פירוש 8ז בימים ונרפס תשובה שעריהנקרא
 להג )מגרונך( סימנך ה' אות כבד מאש ולקיים דוציבה לפני לירדרגיל
 על ויורד שמע על כששרם ערב קילו שהוה אחריו אדא בר חייאר

 )ההנו מדונך י את כבר ההעד דאדגיך ממאי לבוראך ארגי אפרהתיבה



 הצררה תניינא מהדוראדברידל
 היה ערב קולו שהיה אדא בר חייא ר' דדוקא הדי עכל"ה. כנ"ל(מגדונר
 דמפני פשוט ונראה תלמידיו שאד ולא התיבה לפני לירד כדב זהנוהג
 דב של בבנו מצינו וכן אחריו זה לקיים יכלו ולא עדב קולם היהשלא
 התיבה( לפני )עבד דדבא קסטה ךנחית ע"כן פ"ז נדף ביומא דב( בד)עולא
 והיינו עש"ש( חיים ומה אע במה ותהם בחדתנו באתה )פתחבנעילה
 )בריבוד לקמן עיין בנעילה התיבה לפני להתפלל דב אביו כמנהגשנהג
 הקודש דוח בעלי הצדיקים בשם בידינו ומקובל ידענו וכן באורךזה(

 המ"מ הה"ק כמו )לחשיבות( לדוגמא ואציג שלפנינו בדודותדבותינו
 ועוד ויו"ט נוראים הימים בכל התיבה לפני עובד שהיה זי"עמקאזניץ

 שנשאוהו עד וחולשתו זקנתו  לעת גם כן ונהג ויום יום בכל אלולמימי
 לעמוד שיוכל דוב של וטוב רך עוד תחתיו פרשו ושם המדרשלבית
 בעבודתו וקולות בשאגות ביומו יום מדי התפלל ושם העמור לפניעליו
 מלובלין הרבי הה"ק זה רלעומת לביתו. נשאוהו אז תפלתו. אחדיעד
 בשמו ושמעתי כלל. מנגן היה ולא העמוד לפני כלל התפלל לאזיע
 לכבד העמוד לפני ולהתפלל לנגן יכול שאינו על  בעצמו והתמדמדשהגיד
 ממיוחסי גלוי" אנחנו הקדוש בלשונו ואמד יפה בקול מגרונך ךאת

 מעודד היינו מנק היים ואם הנביא( כשמואל גם ואהיל קרה )סהדעהלצים
 סרבנה יתברך העטם לפני כביכול למעלה חשק נתעודד שהיה עדבהנגינה
 הלויים עבודת כהלכות בתוכו שנזמר כדי בימינו במהרה מקדשובית
 בו להאמין שאמרן למי הדברים וראויים  עכד"ק, לנגן עדב קולםשהיה

 בקטל דק הדבר דתלוי לומר קשה זה כל ועם הקודש. ברוחובדבריו
 עבודתו. עדך לפי דתלף לומר ומובן ראוי ויותר לא. או לו יש אםנגינה
 וניצוץ חלק באיזו שורטי סחן נשמתו בשורש לתקן שצריך מהוהעיקר

 ארשנו. צורים מראש כי וענין אופןובאיזה

 דגסוינן ע"א( -א ניו ערכין בטרום חז"ל אמרו ע"ה דבינו במשההנה
 משה מהכא אמר ישווע ד' וכי החצרה מן שירה לייקדמרין

 לסטרר פצותו שהיה פירש"י קול עסקי על בקול יענם ודשלקיםידבר



 רלא וקררה תניינא מהיוראדברי

 בשעה קול עסקי על פירש גרשום ורבינו עכל"ה היה לוי שמשהלפי
 שהיה הרי עכל"ה בקול לו יעננו האלקים לוי 12הוא כתיורר משהשהיק
 זה כל ועם יתברך להשם נגינתו בקול ה' ויעבד מכבד ע"ה רבינומשה
 האריז"ל( בכתבי כמבואר ע"ה רבינו מ12ה נשמת )שהיה ברשב"ימצינו
 )רשב"י( לאבא חמינא אלעזך דא"ך ע"א[ "ח )דף ויקרא פרשתבזהה"ק

 קאים אי אלא נש בר מכל צלותא למשמע בעי דלא ויוה"כ רר"הביומי
 דהאי בצלותא הכי אמר הוי דר'אט ליה לדכאה קודם יומין תלתעליה
 רחשוש בשל"ה ומובא הזוה"ק עכ"ל עלמא אתכפר מדכנא דאנא נשבר

 תפלה להבעל ליה לדכאה לרשב"י ליה ולמה ט'ן ס"ק תקס"א ורימזובמג"א
 לפני בעצמו להתפלל לו היה הלא ויו"כ בר"ה התפלה ממנושישמע
 כנזכר עלמא מתכפר תפלתו ידי שעל כך כל גדול ענין דהוא כיוןהתיבה
 קשה כראוי עצמו את ויטהר ישוב שהאחר אחרים מץ על בשמירה)וגם
 שרשב"י ודאי אלא וטהור( קדחם ובעצמו בכבודו הוא כן שאיז מהמאוד
 של תלמידו טימוא רב ולעומתו כלל התיבה לפני לעביר דרכו היהלא

 כמאמר ז"ל מפאנו הרמ"ע ]כמ"ש הזוה"ק את שכתב אבא ר הענורשב'ע

 העמוד לפני להתפלל נוהג היה כמדע[ בשה"ג ז"ל בחיר"א והובא לוחותשכדי
 הנצנים בתשובת שהביא ט~ג רב שהזה דחסידותא מיעלן מעשרכנ"ל

 אלו דחסידותא מילין עשר על )פירוש חיים ארחות בספר והנהקדמתכם
 התיבה לפני יורד היה דרב להך מקור כתב הגדוען ר"א לצוואתשנספחו
 בצלותא מאריך דרב ידי על מתנה דא,ן4 א'ן הלכה ס"ד ]תעניתמירושלמי

 בו תלוי היה הצבור שכל כהגמע שמים שעוץ לנעילת מגיע הויסגין
 בכל גוברי' רב היה ז'ע מחברו כי ואם רגינר חטם ארזית בספרעכ"ד

 לימודי בדרך כי אגיד האמת בזה אמנם בידחטלמי ובפרט התורהמקצועות
 היה דרב משם ראיה איזה ושהיה ידמה כן לא לבבי הנה שםהירושלמי
 רב כדגן ור רב דאתפלגק 012 אמרינן דוצה דווקא העמוד לפנימתפלל
 012 ופרכינן היכל שערי בנעילת שטי יוחנן ר שמים ויערי בנקןלתאמר

 בצובא דרב גולתיה מציר הוה אדא דרב דאימיה אהה דהאבירושלמי
 תיחמי כד )רב( ק"ל ביוהכ"פ( רב וטל שליתו  שומר שההם  ופירושרבא
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 רא"ל )פירוש שעדים נעילת דנצלי גולתי ליה תיהב דיקלא בריששמשא
 תפלת בו למתפלל כדי טליתי לי תן דקלים בראש השמש כשתראהדב

 אמר הוא תמן דדב שיטתיה מחלפא דהא( הירושלמי פדיך ומזהנעילה.
 בנעילת אמד הוא וכא הכוכבים( בצאת בלילה ושהוא שמים שעדיבנעילת
 מתנה א"ר אילנות( בראש כשהחמה יום מבעוד עוד )היינו היכלשערי
 שמים שערי לנעילת סמוך מגיע הוי סגין. בצלותא מאדיך דדב ידיעל

 הדבה בתפלתו מאריך דב שהיה ירי על היינו שם נופי' הירושלמיעכ'י
 נעילת עד לסיימה נמשכת היתה אילנות בדאש כשדממה מתה"לוכשדיה

 בלילה(. שהוא שמיםשעדי

 שיעור גדול ערעור הוא דיעות כמה לפי דהא לעודד שם אמדנורדקנדק
 מקודם עוד )ובפרט השקיעה מתחלת וחומש שעה השמשותבין

 נוהלת זמן שהוא אח"כ שקיעתה סוף עד אילנות( בראש כשהחמההיינו
 שי'ע )הגם וחומש שעה נעילה של בלבד לחש תפלת והיינו שמיםשערי
 גם פליג. לא משום וחומש שעה שיענד במדינתנו מחמידין אנושדק
 בין זמן וזוז יוהכ"פ דהיית בערך שוין כמעט והלילה שהיוםבזמנים
 ולוחות[ עבדונות ובעל הלתוכנים כידוע בקיץ משיעודו פדותהשמשות

 כל השמשות בין אודך שם ואין המשוה לקו יותר סמוך הוא באה"קוגם
 השל כנודע לחורף קיץ בין שם גדול הפרש שאין הקיץ בימות גםכך
 בין שיעור דזוטד שבת בהלכות כתב באה"ק שהיה המחבר מרןכן

 ועל עח"ש כ"א סימן א' נחלק מנח"א שו"ת בת" שביארתי כמוהשמשות
 בתפלתו מאריך רב שהיה גדול כרעוד זה הרי הדיעות( לכל פניםכל

 אבא ד'שהוא
 מאריך היה ע"ע סודותיו וכותב רשב"י תלמידי מגדולי

 החתום. אחרי הולך והכל החותם בזמן אז וגם הכונה דוב לפיבתפלתו
 סגי בצלותא מאריך הוי דרב רקאסד הירושלמי מרבדי פשוט כנראהוגם
 רק )ש הנ"ל מטעם וודא תפליוו בכל מאריך דב שהיה ארדועהיינו
 שהיה כלל סחה נזכר היכן אבל כנ"ע( כן בקודש דרכו היה החותםבגמד

 כנ"ל(. או"ח בש" נמתם אן התיבה לפני עוברדב
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 ומזהיר מזכיר דב דהוי כפשוטו בירושלמי מ"ש קצת לקשהוהגם
 יתן לשקיעתה סמוך החמה שתהיה שבעת שלו הטליתלשומר

 בצבור תלוי היה ולא אז לבדו שהיה משמע נעילה להתפלל הטליתלו
 ובעת והנורא הקדוש ביום הדין בעת בצבוד דב התפלל לא ולמהכלל.
 מאייך דב 12היה מפני דאדדבה א( לתרץ. חשבתי אמנם כנזכר.החותם
 עקיבא בדבי כדאמרינן בצבור להתפלל רצה לא כן על כך כלבצלותיה
 סורח מפני ועולה מקצר היה בצבוד מתפלל הכשהיה ע"א[ ל"א דףןבבדכות
 בזוית ומוצאו זו בזוית מניחו אדם עצמו לבין בינו מתפלל וכשהיהצבור
 רצה לא התענית סורח מפני בנעילה ביוה"כ ובפרס כן. דב וגםאחרת.
 תפלת שיסיים עד קריו ושימתינו עמהם כשיתפלל הצבור אתלהטריח
 הש"ץ של התזרה תפלת ואח"כ כנזכד הלילה עד שנכדתךהלחש

 התום' דעת לפי בר"ש ד"א להתנא שהוא הקליד פיוסי אז כבדאמרו ]ואווי
 בחיבורנו דוכתי ככמה ועוד י"א ס" א' חלק מנח"א כשו"ת נוע=ז ז"לוהאר"י

 זוטא האדדא כותבם בעת הנ"ל לפי דב של הבידו היה ד"א והתנאבעה"י[
 מאות ר וי"א שנים ממות ג' לי"א אחריו ימים האריך דב אבלמרשב"י
 קבלו ולחלי בד"ש מד"א יותר מאוד הדבה ושה"ג( בסה"ר וכמבוארשנים
 ומילתא הקודש לחיבת בד"ש ר"א הקליד פיוסי דב של מדדתה בביתכבד

 חזרת פנים כל על כלל אז פיוטים אמרו לא אם וגם יקידא.אלבישייוע
 דבכל מקודם ועוד דגמדא מדינא טההו וידוי עם ונ"כ קדחנה עםהש"ץ[
 בקול בתפלה הש"ץ עם יתוודו בנעילה גם היינו ביוהכ"פ תפלותהר

 זנה התענית יומשך הרבה כבר שהאריך הלחש תפלת אחר זהוכשיהיה
 שהתפש לומר יש וגם ב( להסריחם. רצה לא כן על להצבוד בלילהדב

 בתפלתו להאריך שיוכל כדי הכנסת לבית או המדרש לבית הסמוךבחרד
 וגם ופרוד תפלת במעלת יצטרף וגם כנזכר הצבוד את יטריחושלא

 נ"ה[ נייסף 1"ח במושיע פסקינן דהא וכיוצא קדחנהבאמירת
 לענין שבשמים לאביהם 5'1ראל בין מפטרך אינה ברזל של מחיצהדאפילו כרשב'י

 כן. דכאונן דהלכתא אליבא רב ונמצא עמתם להתרדף קדישהאמידת
 י"ל וגםג(

 דהתפ~
 טליתו ד,וטומר לו שנתן  ובעת בצבור רב באמת



 רצךךה תניינא םהדוראדברירלד
 הש"ץ לעבור גם התחיל אז להתפלל והתחיל  נעילה לתשלת הטליתללבוש

 יחדיו. הצבור עם ולהתשלל התיבהלפני

 שהתפ% וראיה סמך שום אין הנזכרים תירוצים הג' אלו מכלריקנה
 בע"ס להגאת ס'ע ואוקף דייקא. העמור לפני וגם בצבור רבש

 התעטש לא אולי אז מנהגם ולפי טליתו לו שנתן כית שם חיםארחות
 ראיה כן ואם הצבור ולא לבדו הש"ץ דק גלימא( )שקראו גדולבטלית
 נראה ואררבא זה ליה רמנא אינו זה אך התיבה לפני התפ% ררבמיה
 ובפרט לתפלתו גרול( )טלית בגלימא התעטף שד"א מנהגם ומובןפשוט
 וגם בלבר הש"ץ רוקא ולאו נעילה תפלת בעת רבא( )צומא הקדושביום

 כמו אז התעטף בחסירותו רב פנים כל על אז התעטפו כולם לא אםייי
 ראיה אין אבל התפלה בעת ובפרט ע"ב[ כ"ה )שבת אלעאי בך יהודהרבי
 ואמר התיבה לפני עמר שרב הנ"ל הרב כרברי ואם כנזכר. ש"ץשהיה
 היינו שמים שערי נעילת ער נמשך זה וכל כן גם בקול חזרהתפלת
 וכנראה מהש"ץ בקול התפלה של גמר אחיי כבר וזהו השכביםבצאת
 מהירושלמי אלו רב רברי שמביא א'[ נס"ק בט"ז ועיי"ש תרכ"ג[ וסימןכתו"ע
 עם כרחו בעל והיינו שמים. שערי נעילת ער בצלותא מאויך דדייבזה
 לפני רב שהתפלל פעיקרא ראיה איש זה באמת אך בקול, החזרהתפלת
 "מאייך היה ררב הירושלמי לשון מפשטות ואדרבא וכנזכר.רעיבה
 זמן במשך בקול החזרה עם יחר בלחש נעלה תפלת ואם סגק"בצלותא
 כך כל רב זמן אז שאיש בבבל( )ש ישראל בארץ ובפרט השמשותבין
 התפלה עם יהר כשנחשוב בצלותיה טהריך זה הוי לא אופקם לפיאז

 הצבור. עם כראוי המתפ% ש"ץ שאך כמו אלא כנזכר. חשידויבקול
 מאריך דהיה באמת וע"ע בלחש בעצמו רב מתפלת רמחרי ודוויאלא

 תפלת עם יחר מירי כנ"ל דבש"ע והגם ואזכר. הומן במשך סגיבצקותיה
 מזה כ% מיירי דלא י"ל רב לגבי הירושלמי מ"מ דש"ץהחזרה
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 הך כן גם דהוא א'[ הלכה ]ס"ד בדכות הירושלמי עבדי ראיתישוב
 מאריך ודהוי נעילה בתפלת שם( בתענית וכמו דרסמימרא

 בדברי הפנים במראה שם האדיך שמים שערי נעילת עד סגיןבצלותא
 בתפלת גם כן אמר דדב לעיל 012 בירושלמי דאמרינן ובמההידהסלמי
 יסתרו שלא וכדי החמה לשקיעת סמוך בעת גלימיה לו ליתןמנחה

 דבתפלת לתרץ ונדחק שם לבאר האריך רב של במנהגו אהדדיהמימרות
 והיא לירד החמה שהתחיל בעת היינו השקיעה תחלת קודם ר'ימנחה
 האריך לא ובמנחה מנחה תפלת רב התחיל אז אילנות בראשי נראהרק

 בה והאריך ממש החמה שקיעת מתחלת התחיל נעילה בתפלתאמנם
 עיי"ש אנעילה כן גם דלעיל וקאי מנחה גרעינן לא שם דלעיל רקכן ס'י דלא ז"ל החרדים בעל להקדוש בהפידוש עיי"ש אמנם עיי"שכנזכר
 שהיה משמע סגין בצלותא האדיך דדב בידהסלמי במ"ש כנ"ל נדאהוכן
 מקצר היה לא במנחה וגם תפלותיו בכל היינו בתפלתו מאריך שהואידוע
 מפורש הרי וכנ"ל ראיה אין מזה אם גם פנים כל על להאריך.ואכ"מ
 ש"ס ועיין וכנ"ע. התיבה לפני עובד היה שדב דחסידותא מיליןבעשר
 דרבא קמיה דנחית האי ע"ב[ נ"ו ]יד שם וכן כנ"ע ע"כ[ פ"ז ]יףיומא

 בתפלה הכשרים יום סדר אומר והיה דרבא קמיה דנהית ש"ץפירש'"
 לפני עובד היה לא בעצמו דרבא הדי ז"ל דש"י עכ'ע אוסרים שאנוכש

 12"ץ שהיה ז'י מהרח"ו במרן מצינו והנה דיוהכ"פ. מוסף בתפלתהתיבה
 בהגהות ז"ל וויטאל מהר"ש בנו כמ"ש הקהל לפני בדמשק נוראיםבימים
 שכתב א'[ דרוש פורים ]ענין בשעה"כ קצת נראה וכן תפלה( ננוסחשסה"כ
 שושן נהיינו רפודים ב' ביום בדמשק מהרח"ו לאביו 12יאהמהרש"1
 היה רבדים שארי כי שם ]ומ"ש בשמ"ע הנסים על אומד היה לאפורים(
 בזה מ"ש עיין לאביונים ומתנות מטת משלוח היינו ב' ביום גםעושה
 הגליון על לדידן גם ~דים בשושן שמחה חיוב לענין לדברינוראיה

 ]סימן או"ח ובנימוקי ג'. חלק מבח"א שו"ת בסוף מנחה שיריקונטרס
 השמ"ע באופדו וכי זה פמט שמע דאיך 1ק2יה עיי"ש[ ד( ס"קתרצ"ה
 צ"ל רהא לחצר אפשר אי וזוהו שומע, אחד שהגה עד כ"כ בקילדלחש
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 ובהאדיז"ל בזוה"ק כמ"ש לאחדים כלל ישמע שלא בלחש שמ"עתפלת

 )ואף בתפלתו קולו המשמיע עונש בענין העמידה[ מחזרת א' ]ייהרבשעה"כ
 לא עצמו לאזני דגם מבואר ויגש[ ]פרשת ]ובזוה"ק ממש( אצלולהעומדים
 הזקוקין בפ" ומק"ט כ"ח[ ]פרק א"ר בתנדב"א וכן בתפלתו קולוישמיע
 שכן 131כל ב'[ ס"ק ק"א ]סימן או"ח שע"ת ועיין דאשא ובעידיןדנודא
 רגיל היה דמהרח"ו ודאי אלא אסוד[ דבודאי ובצבור אחדיםלאזני

 בתפלתו ושמע התפלל רפודים ב' ביום גם ואז העמוד לפנילהתפלל
 הנסים. על שמד היה שלא הש"ץבחזרת

 ]בשעה"כ מ"ש רקדתם האר"י דבו בשם כן גם שם הלשון משמעוכן

 ז'ע למודינו שראה הכהן ממהד"י 12מעתי וז"ל שם[ פוריםענין
 של ב' יום שהוא לארד סר'ו ביום אשכנזים של הכנסת בבית]האד"י[
 מאוד וקשה עכל'" הנסים על אומד היה לא ת"ו בצפת בהיותוהפודים
 על אמד שלא שם בביהכ"נ בהיותו קולו( שמע היינו )בע"כ דאהדאיך
 דגם כרחו ובעל קולו להשמיע אסוד והלא אדד בט"ו בשמ"עהנסים
 חורת בתפלת ושמע להתפלק דגיל שהיה אז העמוד לפני התפיהאדיז"ל
 גבור אתה ברכת אח"כ בר"ה ו' ררה4 ס"ה ]עזיז בשעה"כ משמע וכןהש"ץ

 שעשה זללה"ה ]האד"י[ מודי של במחזור כתוב מצאתי גם וז'ידוגו'[
 "וכן במוסף כמו הרחמים אב יאמד ביוה"כ נעילה בתפלת גם כיהגה"ה
 דאיך בשרד וקשה הקדחה. לשונו כאן עד מתפלל" כשהיה מפיושמעתי
 ובפרט לחש בתפלת קולו להשמיע אין הא מתפלל כשהיה מפיושמע

 בד"ה וגם חילוק שום אין והאדיז'ע הזוה"ק ועפ"י כנ"ע אחדשישמע
 מרימנוב מהר"מ )להדייך ציון מנחם בספר מ"ש נודע וגם אסודויו"כ
 קולו לד,וממיע ויו"כ בד"ה שנוהגים בש"ע שמבואר מה גם כיז"'ע(

 בצבור להתפלל רגילים שאין רבפרים בני האדצים לעמי היינובתפלתו
 לא בוזינו ויונח חכמים לתלמידי אבל ויו"כ בד"ה להעיר אזובאים
 שהיה ודאי אלא האקטיע דבינו כמ"ש ויו"כ בד"ה גם בקוליתפללו
 השרץ חורת בתפלת מתפלל שהיה ח4מע העמוד לפני נעילהמתפלל



רלז עררתן תניינא מהיוראדברי

 ויו"כ בר"ה בדמשק ש"ץ שהיה מפורש זי"ע במהרח"ו פנים כל ועלבקול
 תפלת התיבה לפני מתפלל האריז"ל שהיה שנראה מה )וייצן כנ"ל.בקהל
 כותב שהיה רשב"י תלמיד אבא רב שהוא רב כמו בזה נהג ביוהיענעילה
 ושורש יוהכ"פ  בנעילת העמוד לפני מתפלל כן גם שהיה וכנ"להזוה"ק
 ופלפלנו שביארנו מה כפי והיינו האמת בחכמת הקדשים בקודש להםאחד
 נאמר אם נעילה בתפלת אבא ר' לענין הירושלמי פירוש ברברילעיל

 כנ"ל(. חיים הארחות כפירוש העמוד לפני אזשהתפלל

 צריך הוא המנהיג שהצדיק )לראיה זי"ע הקדוש מאאמו"ר שמעתיוכן
 ע"ב[ ]קט"1 משפטים בזוה"ק ההע"מ מדברי התיבה( לפנילהתפלל

 אתקרי עלמא חי דצדיק וכו' חובתו ידי נש לבר ליה אפיק צבורדשליח
 המנהיג הצדיק צריך זה ולפי ז"'ע אאמו"ר עכ"ד עי"'ש עכל"ה שמיהעל

 ולא התפלות להעלות עולמים חי היסוד נמשך ידו על אשר הש"ץלהיות
 וצא ולמה צדיק יסוד הבחינה הוא האיך כן דאם אחר שליחלעשות
 העיקד או בזה נמטר וטעם דרך לו שיש למי אולם אחר. ולאהמנהיג
 אולם אפשר משאי אפשר דנין אין חולשתו מפני נשמע קולו שאינולמי
 וראוי מהנ"ל סמך יש בודאי פנים( כל על )קצת ויפה ערב שקולולמי
 ותעל דלתא ברעותא לדש2פלל שתם יעורר ובקולו האדונע"ר שיתפללרק

 בכלל ויהיה תפלתו מקול יתעוררו בודאי שלומו אנשף כי ה' אלתפלתם
 ס"ה ]אבות חז"ל שאמרו )כמו ידו על בא הטף אין אשר הרגיםמזכי

 דרכיהם דחלוקים בזה והרי כנ"ל כחו ידי על תפלתם שיעלה וגםמי"ח[(
 וכן משכלת שגבה למעלה הגבה בקודש דרכו לפי אחד כל רבותינושל

 המה בארץ אשר הקדושים המה בדרכיהם. בזה חלוקים אתריהם.הבאים
זי"ע.

 בנוסחי ובפרט מצותתים ודרכי הנהגותיהם בהל משע וכןמא.
 דש2פלה שסח בסומר ונדפס כתבנו כבר )ובזהתפלותיהם

 האקד( עת אין לבי לוח על חרות וגם כתוב הוא שם שקריתם מסהויותר



 לצררה תניינא מהיוראדברירלח
 כפי בעבודתו. אחד וכל לזה זה מכוונים פתחיהם אין מדותיהם.ונבל
 האחדות למקור אחד מקום אל הולד )ודבל בקדושה. נשמתו.שורש
 כ"ז ניד מגילה בש"ס דמצינו וכמו לפניו( רות נתת לעשות שמויתברך

 לכמה ששאלו דוכתי ובכמה וכו' ימים הארכת במה ע"א[ כ"ח ודףע"ב
 ונשמתו דרכו לפי אחד וכל וכו' טפי זהיר היה במה ואמודאיםתנאים

 קדושין סוף בירושלמי נא ותראה להאדיז"ל. הגלגולים בספר וכמ"שכנ'י
 וחשבון דין ליתן אדם עתיד רב בשם כהן ר' חזקיה ר' הב[ הלכהת"ד
 ליה ומצמיח שמועתא להדא השש לאהד ד' אכל, ולא עינו שראת כלעל

 בטו"ז )ומובא הירושלמי עכ"ל בשעתא חרא מילה מכל בהון ואכילפריטין
 הקרבן ופירש עיקש( י"ד[ ס"ק רכ"ה סח ובאג"א בסופו כ' ס"ק רכ"ז סימןואו"ח
 פרוטות מקבץ והיה זו להלכה חושש היה שמועתא, להדא חוששעדה
 לברך כן עשה ל"א בשנה. אחת פעם המתחדש דבר מכל בהןלקנות
 ליהטת טובות בריות שברא על יתברך להשם והודיה שבח וליתןשהחיינו
 צדיקים כמה נהגו מכאן והיורש וכנראה עדה הקרבן עכ"ל אדם בניבהן

 כנזכר שהחיינו ולברך לקנותה שמתחדש ופרי פדי כל על לברךלדקדק
 כנזכר(. עדה דהקדבן הב' כפירוש  לעזר ר')כשיטת

 ישזסכר ב2י בעל זי"ע מהרצ"א הגה"ק זקיני בשם שמעתיאולם
 ואמר שהחייט עליו לברך פרי אחרי לתזוד שלא דרכושהיה

 כמו החביבות הגדישת מצות על וכיוצא לולב ונטרלת שופר תקיעת"על
 חשובה( ואינה )המצצה קטנה פרי כל ועל שועודינו מברכים פסחליל

 אצלי שיה הוא כאלו שהחינו עליה לברך אחריה אחזורשמתחדשה
 כבוד זה ואין הנ"ל בקדושתן והנוראות הגדולות המצות כמובחשיבוה
 טובע לו היה כונה עוד ומדשתם צדקתו בחכמת הגיד כן הנ"ל"המצות
 בני בעל זקני מכתה"ק נעלם לא ובסח הקדושיכם בדבריו בגויהגניז

 שם מורה דשני כפידוש סגל היה הוא אך הנ"ל הירושלמי דברייששכר
 הפרי על לברך רק שהחיית ברכת על קאי דלא עדה בקרבן הא' כפ"או
 שההיה דברכת וכיק הנ"ל. עדה בקרבן הב' כפירוש היא ומין. מיןמכל



 רלט נקררה תניינא מהיוראדברי

 במנ"א פסק וכן ע"ב[ מ' ניו בעירובין כדאמרינן דשות רקהוא
 וסיסי

 רכ"ה

 יעקב ובישועת בב"ח ועיין ר[ס"ק
 ~סיסי

 דבינו חשש אולי ימן שם רכ"ה[
 דמין לשנה משנה מתקיימות פירות הדבה שיש הנ"ל יששכר בניבעל
 הוי כן ואם שם י"ר[ נס"ק במג"א כמבואר זה על שהחיינו לברךצריך
 להביא לא מדינא גם עשה שפיר כן על לבטלה בדכה ספק מהםבהרבה
 לכאורה אמנם שהחחנו. לבדך עליהם לחזור ולא חיוב לידי עצמואת
 שאמד רדב מילי לקיים חסידות מתורת צריך היה פנים כל רעלקשה
 אכל. הלא עינו שראת על הדין את ליחן שעתיד משמו כהן ד' חזקיהר'

 לפירוש ס'ע היה מזה כנראה ]אך העץ. פדי בדכת פנים כל עלהיינו
 שרא'א על דאמרינן משום שהחיינו בדכת על דקאי עדה בקרבןהב'
 כמ"ש דווקא "דאיה" בגועת מדינא דמחוייב שהחיינו בדכת וזהועינ"ו
 מתחדש חדדן פרי הדוא"ה ג' בסעיף שם המחבר ופסק עירוביןבש"ס
 דק לברך שלא שנהגו המחבר שסחם אלא שהתהנו מבדך לשנהמשנה
 הגד"א נהגו וכן כנזכר ראיה בגועת הוא ההלכה מעיקר אבל אכילהבשעת
 לא כנראה כרחו העל קשה לא זה אך ז"ל[ אחרונים כמה ועודמווילנא
 עינו שראתה מה על דק וחשבך דין ליתן שייך ולא לפניו שיביאתערצה
 אותה ומוכדין פרי אותה שנתחדשה ששמע מה על הלא עליה בדיךולא

 בהך עצמו בפני ענין לו "2 צדיק רכל העיקד אמנם בפשיטות.כמובן
 כנ"ל ואמוראים התטרים אצל וגם כנ"ל בהן וכיוצא הן דחסידותאמילי
 ביותר נזהרים היו מהירושלמי כנ"ל ר"ל אך רב בשם חזקיה רורק

 היו בדורס אחדים וצדיקים חדשים. פירות מיני כל בברכותומחמירים
 נשמתו צודך ענין כפי אחד כל אחדים ומצות בענינים ביותרנזהמים

כנ"ל.

 ליתן יצריך דאמד לכאורה פליאה הוא בידח2למי לישיש הןאינפרא
 מהברכה הזכיר ולא אכ'ע. ולא עיט שראת על וחשבךדין

 נפשי השביע שלא מה וחשבת דץ קדד יתן זה על וכי מהאכילה רקכלל
 וכל "[ ה' בקהלת כמ"ש לכאורה זה וזעיי  עינו סי~ש? מה מכללאכול



 הצררה תניינא מהדוראדברירם
 תאות למלאות מעיה אינו דבודאי וגו' מהם אצלתי לא עיני שאלואשר
 שיברך כדי בגויה גניז רטובא ודאי אלא לאכול, עיניו שראו מה מכללבו
 לעולם האדם בא זה בשביל אשד הנצחתן דשיאת הוא ומהברכהעליו
 שראה כית כן על נפשו לחלק השייכים הנצוצין בפרט להעלותןהזה
 זה שונים אחדים שונים נצפנים לו יש )בודאי ומין מין מכל הפריאותו
 לחלק שיוכנס עיניו לנגד שבאו כית ובודאי להעלותן( שצריך מהמזה
 הכל ]רק ח"ו במקרה דבר שום אין כי להעלותן הנצוצין אותןנפשו

 לא ואם שיעוד[ לאין שבפרט ופדט ופרט פרט כל על פדטיתבהשגחה
 ששייכים כית קליו צועקים הקדושים הנצוצות הרי עליהם ויברךיאכלו
 הפרי כשראה וחשבת דין ליתן צריך שפיר כן על כנזכר נפשולחלק
 לאכול ומין מין מכל דצריך מה מובן ושפיר עליהם. ומברך אוכלםואינו
 מיכלי ר' רבי הה"ק במען מאבותינו מקובל ששמעתי כמו עליוולברך

 הקדושים בניו ונסעו גדול בחולי למשכב נפל שהיה זרעמזלאטשוב
 סעודה בעדם ועשה אביהם לרפואת שיתפלל ז"'ע מקארעץ ר"פלהה"ק
 שיתרפא בעת עליו שיקבל לאביהם שיאמרו ואמר וגבינה חלב מאכלישל

 היינו ההוא המאכל והיה מעולם אכלו לא אשר גבינה המאכלשיאכל
 היה וכן להעלותם אוכלם איש מדוע עליו מקטרגים שבוהנצוצות
 נבעל ז"'ע מראפעהץ וכו' הגה"ק זקיני  בשם שמעתי וכן אזשנתרפא

 בעת גדול ביוקר פירות לקנות אחד פעם שהשתדל מה קודש[זרע
 על במעשיות ואכריע שהחיינו לברך כדי בוויען( )בהיותו מחדששהביאם

 ודיינו ומין מין מכל לאכול שצריך בירושלמי מפורש מקורו פניםכל
 ומין. מין כל של מהנצוצות הנ"ל מטעם רק כרחךבעל

 דג'ע זי"ע תליונים קדושי דהני רבותיכם חזי ופוק ומובן פשוטאולם
 פרישוהם מגודל מעולם הנ"ל הה"ק אכל היה לא גבינהדהמאכל

 בגוף חיותם להחזיק ההכרח רק אוכלכם היו הלא הזה עולם ענינימכל
 לצדיקים רק ואולי הנצוחית העלאת שייך בודאי כאלו עליתולקדושי
 כונוס. יהיה תאווע. למלאות כדי לא אבל כנ"ל הירושלמי כונת היהכאלו



 רמא יצורה תניינא מהקראדברי

 בליקוטי דמצינו וכהאי לנפשו להזיק זה עוד יוכל הנצוצין העלאת בלאכי
 וכו' גדולה בכהונה שנים פ' ששימש גדול כהן יוחנן על להאדיז"להש"ס
 כראוי העלאהו שלא ידי ועל במאכלו ניצוץ ידי על 17היה ע"א[ כ"ט]בדכות
 קצת ומבין הדואה ראש שעדות תסמר ח"ו. להחטיאו בנפשו גדםעוד
 י"ג אות במה"ק בד"ת בדברינו ]יעיז לנפשו. בעי מיהא למיחש פנים כלועל

 לקיים טוב מה בודאי שמים לשם כונתו ואם וכרן דאשמעיון ומהבד"ה
 מרומז שפיד הנצוצות בהעלאת מ"ש ולפי כדאוי. לתקן זי"ע חכמיםדברי
 המבואר פי על אכל ולא עינ"ו שדאתה כל על בלשונו הירושלמיבדברי
 פקח על האדיז"ל()בכתבי

 עיני'י
 שצדיך עיני'ט נקראו הנצוצין כי ודאה

 ידי על שצדיך מה הנצוצין העלאת היינו עינ"ו שדאתה וז"שלהעלותן
 כנ"ל. ותשבק דין ליתן עליו צועקים כן על כנזכר אכל ולאאכילתו

 בדכת לענין יששכר בני בעל זקיני בשם לעיל שכתבתי מהולענין
 מדודותיו ז"ל אחד צדיק בשם שמעתי זה לעומת הנהשהחינו

 כי ואמד ופדי פדי כל על שהחיינו לבדך ומהדד ביותר מדקדקשהיה
 דרכו לפי אחד כל זהו כי שאמדנו הרבד והוא ימים. לאריכת מסוגלזהו

 נשמתו: קורש לפי כאלו בענינים דחסידותא במ"תושיטתו

 בחלום ראיתי תרפ"ג. בא פרשת קודש שבת ערב ו' ליום אורסב.
 דבדיעל

 הזוה'"
 שאומדים מה ע"א[ ]קי"ה תדומה פרשת

 )ואח"ם וכו' שב"ת איהי דשב"ת דזא קודש שבת בערבית כגוונאבנוסח
 קורא בתחלה הנה וכו' שבת"א עייל כד וכו' שבת"א דמעלי צלותאאמר(
 שבת"א. תרגום בלשון ואח"כ שב"ת הקודש בלשה קודש השבתאת

 אמנם עקבא בחינת אועדיים בחינת הוא תרגום כי רומזוהענין
 גם שמו על נקהלת וים כביכול לפניו דכד עם המלכות כשבבהקההוא לה'"

 בתחלה אמד כן על ז"ל הראשונים במקובלים כמבואר דכד בלשתכן
 ז"א בחינת עוזיא הקדש בלשון שב"ת )קוראו שב"ת אידו דשב"תרזא
 )ע"כ דאחד רזא עלה לכחודי דאחד ברזא דאתאחרת ומפרש( והולךדכד



 הנורה תניינא מהיוראדברירמנ
 תפלת )היינו שבת"א דמעתי צלותא הקדש( בלקטן אח"ד בחינתהוא

 קראה ע"כ נוקבא המלכות עליית בחינת שהוא קודש דשבתערבית
 בחינת בו נכלל בכללותו קודש השבת והיינו כנ"ל. תרגום בלשוןשבת"א
 שבת ליל בפרטות כן שאין מה הקדש. בלשון שבת וקראו כאחדרו"נ
 וגם שבת"א( בזה נקרא כן על כנ"ל נוקבא בחינת הוא ותפלתהקודש
 קודש שבת ליל כניסת בתחלת )היינו וכו' שבת"א עייל כד אח"כאמד
 נקרא כן על כנ"ל קדושין תפוחין תקל נוקבא בבחינת הוא עיילכד

 אמנם כנזכד. סליקו משכבי על רעיוני בעת בעדתי הראוני ע"כשבת"א(
 הגיד כי זי"ע טוזזין א"א הקדוש הרב בשם כבר שמעתי הלזבענין
 האל"ף בלא בכתי"ב שינוי ח"ד תרגום בלשון הוא אח"ד בלה"קלאשר
 רמוז וזהו האל"ף השלים שבת"א תרגום בלשון הוא שב"ת במלת כןעל
 חסר )והוא ח"ד לקבל ח"ד לעילא עמהון למהוי דאח"ד ברזא מ"שבזה
 בלעגן )שנקרא שבת איהו לשבת רזא אח"כ( אמר זה על כנזכרהאלף
 דאתחרת זה( ידי רעל שב"ת לתיבת האל"ף בזה והשלים שבת"אתרגום
 בתיבת דממ4'ף השלים זה ידי )על דאחד רזא עלה למשרי דאחדברזא
 יתאחדו בזה ואולי בשמו. ששמעתי קדשו עכ"ד דאחד( וברואאח"ד

 ולהשיג קדושים דעת להבין המרנו ה' הנ"ל. בחזיזן מ"ש עםהדברים
 זיל פירושא אידך יורה ואז באהבה. יתברך שמו למען האמת.בחכמת

 נחת: מתוך ולעשות לשמור וללמד ללמוד ונקייםגמור

 השלמה ]חרא בתחלתו מפו נעוץ הש"ס בסיום שאמרתי מהסג.
 מאמרות חמשה בספר שהדפסתי מה לער סמוכיםלמאמר

 אות לתחלתו הש"ס סיום בשילוב בתחלתו לעד סמוכים במאמרועי"'ש
 אל לו עולם הליכות כשאמר הש"ס דמסיים מה זה באופן גם וחלז'[

 נקרא מישהאל האדם דגנה הלכות אלא הליכותתקרי
 הולי

 הוא תזזה
 לך ונתתי ד[ ג' וזכרי ככר'ש עומדי"ם שנקראים המלאכים עלמעלתו
 על בקודש מעלה היסכתו ידי ועל כנודע. האלו העומר"'ם ביןמהלכי"ם

 צנרו על להתגבר האדם  עבודת זוז טובים ומעשים ומצות תורהידי



 המג נצררה תניינא מהיוראדברי

 שנעשו הברודין ירי השל הזרם לעולם בא זה )ובשביל כנסיועתולעמוד
 הח"קק חיש הולך ונקרא נפשו ומעלה הנצוצות מעלה הנסיונות ידיעל

 הולך בחינת גבם ששך לא כן על ונסיונות יצה"ר להם שאיןממלאכים
 חז'ע בדברי כנודע יומיא בסוף הם הנסיונות בכח הבדודים עיקדאמנם
 לטובה דבר איזה וכשעושים ר"ל ד~;ליפות הכמבדות ידי על כיוסה"ק
 שם )וכנזכר ועליה גדולה הליכה בחינת ונעשה כעת גדול נסיוןהוא
 האדם שנברא )מה לו עול"ם הליכו"ת לעד( סמוכים במאמדינולעיל

 הול"ך נקרא זה ידי ועל לעשותה התורה ולקבל הזה בעולםלהתהלך
 עיקד )כי הלכות אלא הליכות תקדי אל ל"ו( עול'ט הליכו"תחיש

 ]מדת פה שבעל תורה על לקרש יש הוא כנזכר הול"ך בחינתההליכו"ת
 יזכה והלכותיה[ פה שבעל ]התודה ידה שעל כנזכד[ יומיא בסוףמלכות
 נעוץ חדר עליו(. שעומדים הנסיועת אלו כל נגד ולהתהלךלהתגבר
 יתברך העלית יתד )הייע שמע את קורין מאימתי הש"ס בתחלתהמכות
  לעת החושך )בעת בעדבין כנ"ל( ובדורין הנסיועת ידי על שעושיםשמו
 ורע טוב התערובות עירוב לשון  בערבי"ן וגם המד הגלות שלעד"ב
 נכנסים וו( )עובדי שהכהנים מהנעה כנ"ל( לתעלו ביותר עתהשמוטל
 לתקן ביזוים אין כי ]אם הטוב ברצתם בתחלה נכשתם פנים כל)על

 ועיין לזה יהיה בתהלה הרצת פנים כל על כראוי העקימותבתכלית
 ובדברינו ל"ד[ אות וח"ה. לשמ"ע שמחציו. זמן למאמר יששכר בשערבדברינו

 כמבואר העע"ד )ההע לאכו"ל שנזכה( יהיה[ והרצון נ"ב[ )אית לעילבזה
 בתרומתן וגי( אכיל"ה בבחינת היחוד דוכתי בכמה האריזתןבכתבי
 הקדוש מהשם ה' תרו'ט תדומ"ה על כמ"ש הקדושות הנצוצות)לששם
 הגאולה התקרבות ותהו וכמדע והעלאתן הנצוצין בברורי היינוב"ה(

 אמן: בימיע במהרהוגלימה

 ברבים שלמדו גתרא בבא מסכת סיום בסעודת שאמרתי מהסד.
 היוצנו  ערב בהלכות במתניתין מסתמת הזאת דםסכתאהנה

 רבית מלב ממיש ובגמרא דורין, בני מנכסים בבה שטרות הרתוםלאחר



 סנדרה תניינא מהדוראדברירמך
 על וי"ל ליה. ומשעבד גמר ליה דמהימן הנאה דבההיא קנין בעי לאדין
 חכמים סמיכות הגאון בשם לעד סמוכים במאמר כבר שהבאתי מהפי
 רומזים בבות( )ג' מסכתות השלשה דאלו חכמים לסמיכת בהקדמתוז"ל
 ב' כנגד שני אלפי משית הראשון החלק קמא ובבא שני. אלפילשית
 החלק בתרא ובבא תורה, אלפים שני כנגד מציעא ובבא תהו,אלפים
 ב"ב מסכת סיום כי נמצא עיי"ש,  המשיח ימות אלפים ב' כנגדהשלישי
 יהיה שאז השביעי באלף לבא לעתיד היינו המשיח  ימות סיום  כברהוא
 במסכת כדאמרינן אותנו המצדיק אבינו יצחק והנורא( הגדול הדין)ביום
 ויאמרו ויענו חטאו בניך ויעקב לאברהם הקב"ה  שיאמר ע"ב[ כ"ט  ]דףשבת
 הם בני רבש"ע א"ל לי, חטאו בניך ליצחק א"ל שמך, קדושת עלימחו
 סובל אתה אם עיי"ש( נכומות בשענות עליהם )וימליץ כו' וכו' בניךולא
 ואמרו פתחו קמך נפשי קריבית הא עלי כולם ואת'ע וכו' מוטב כולםאת
 כנגד הראו להם אמר והוא אמרו, יצחק כנגד )פירש"י אבינו אתהכי

 מסכת וסוף בסיום רמוז שפיר יובן ובזה הש"ס עכ"ל אביכם( שהואהקב"ה
 בעדנו הער"ב אבינו יצחק שאז כנזכר לבא לעתיד על רומז 17הואב"ב
 קמך נפשי קריבית הא כדמסיים ערב ולהיות להמליץ ובא יוצאוהוא
 על שטרות חיתום ובעת לבא לעתיד ולאחריהם שני אלפי השיתבסוף
 מעולם הוא היה לא ישראל כנסת על הדור בעונות שיצאו חובשטרי
 החסד במדת במדתו אברהם )היינו ויעקב אברהם רק לחסד להטותהער"ב
 הגבורה מדת יצחק כן שאין מה החסד לצד מכריע רחמים מדתויעקב
 שתיות ער"ב כי רומז הוא וגם כנ"ע יצח"ק )היינו ערב וז"שמעולם(
 ער"ב לפנות בשדה לע"ח יצחק ויצא מ"ג[ כ"ד ובראשית כמ"שער"ב

 יום בקר תהי ערב תהי דורך וז"ל ל'[ תיקון )סוף זוה"ק בתיקוניוכמבואר
 נ"א[ תיקם )בסוף שם וכן עכל"ה דאברהם ובקר דיצח"ק ער"ב ואינוןאחד

 דמנחה צלותא דא ער"ב עדי וכו' ער"ב עדי ולעבודתו לפעלו אדםיצא
 חיתום לאחר היוצא ער"ב( לפנות בשדה לשוח יצחיק ויצא בהדאיתמר
 כל חיתום לאחר לבא לעתיד ובא יוצא אבינו יצחק הוא )הנהשטרות
 מעה"ק עמד ולא ישראל על שהיו ר"ל וקטרוגים ודינים שט"חהשטרות



 ימה וצררה תניינא מהיוראדברי
 חורי"ן בני מנכסים גובה כנזכר( לטובה לבא לעתיד אז עד בעדםלער"ב
 נכסים הבא עולם דחירו"ת עלמא בחינת הוא שאז לבא לעתיד)היינו
 ולהצדיקם לזכותם מחטאתם להצילם בעדם גובה והוא חורי"ןמבני

 )היינו די"ן דבי"ת ער"ב הגמרא שמסיים וזהו שבת( מש"ס כנזכרבמשפט
 הגדול העיקר דין הבית הוא סתם די"ן ובי"ת כנזכר יצח"ק נקראער"ב
 שבת מש"ס וכנזכר לבדו הערב הוא יהיה שאז כנ"ל הבא לעולםוהנורא
 )כמו קני"ן בעי לא יצחק( רק יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהםעה"כ

 ומעולם מ"ק ]6"1 אבות במסכת כדאמרינן קני"ן שנקרא אבינואברה"ם
 יעקב ש ישראל את זכה והוא החסד מדת במדתו אברדין המצדיקהיה
 )להקב"ה ליה דמהימן הנאה בההיא רק( להם כ% בעי לא א אבלכנ"ל
 לטובה ומקבלם לקב"ה מהימן לזכותנו הדין במדת בטענותיו אבינויצחק
 טעמא בסבי לא הקב"ה ויאמר כנ"ל ח"ו שאמרו ויצחק אברהם כמולא
 לעם ליה מהימן וגם בלבד יצחק לטענות ישמע רק עצה בדרדקיולא

 ורק בטענותיו שיצילם בשביל גואלנו אבינו אתה לומר שירצוישראל
 הוא( מהימן פנים כל על לו ולא להקב"ה זאת שיאמרו להם ירמזהוא
 קמך נפש"י קריב"ת הא עלי כולם ואתש )האמר נפשיה ומשעבדגמר
 כנ'י. ב"ב מסכת בסיום מכוון שפיר וזהו לגמדי( נפשי"ה משעב"דוהיינו
 והסדים קדושות גבורות היו יצחק של הגבורות כל כי למפרע יתגלהוש

 מהריז"ל בד"ה פ"ז המצנת חג ]שעי בפע"ה וקרין הגאולה יהיה וממשבשורשן

 ובדברי א'[ שת א' ננחמה נחמו שבת מאמר יששכר ובבני וכר[ לכםמהידענא
 בכמה בעניותן ובחיבורנו י"מ[ ]סימן תפארת צבי בשו"ת זי"עאאמו"ר

 צ"ב[: אות ח"ט ד"ת ]ריחן בעה"י:דוכתי

 לנישרף רחמנא קרייה בד"ה ע"א[ ב' ]דד צחים ריש ברש"ימה.
 לבושו מעטה מעו"ד שברא המאירה לבריאהקרא

 א'ן אות מעומר לל"ג עיני גל מאמר יששכר שער רטיבותו מ"ש הריועכל"ה

 ריקא. מעו"ד לשוע בקדושת רש"י נקט זה מה לכשרה לדוריןצריכים
 פירש"י שכינה בכנפי מוטל משה שזדה מלמך ע"ב[ הג ]דף בסוטהוכן
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 וכן כנזכר. הוד"ו נקט זה מה לכאורה יפלא כן וגם הור"ו לבושנננף
 וכו' לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בוצעה ע"א[ פ"ח ניו שבתבמסכת
 וכתב שכינה( מזיו )פירש"י כתרים שני לו קיררו מישראל ואחר אחרלכל

 פניו עור קרן מש"ה כשנשלם לפיכך היו הוד של כתרים שניבתתי
 ונתן ל"ג[ תיקון נסוף התיזוה"ק דברי פי על  הענין רמז קצת ויובןעכל"ה.
 מדזיקוב הגה"צ ש"ב בשם ששמעתי מילתא ]ארכרן למש"ה.הו"ר
 וז"ש בעומר ל"ג כנגר שהוא רייקא ל"ג בתיקון זה מרומז כי ז"למהר"י
 רשב"י )שהוא למש"ה העומר( בספירת שבהו"ר הו"ר )עתה הו"רונתן
 הוא וכן בבל"ר בדברינו עיי"ש עכ"ד[ כנודע( ע"ה רבינו משהנשמת

 ברברי עיי"ש בהודאה תמינאה בר"ה ע"ב[ כ"ח ]ין "'ג תיקוןבתיזוה"ק
 מצינו פעמים רכסה תתמה שאל הע"ח רברי פי על בבל"ר זי"עאאמו"ר
 כי פנחס ברע"מ וכן גום נאמר כן פנים כל על בהוד. ואהרן בנצחמשה
 מש"ה שהיה כנ"ל בסוטה ברש"י נאמר שפיר כן על למש"ה הו"רנתן
 למעלה משה של בבחינתו היינו הויתו לבוש בכנף שכינה בכנפימוטל

 לפיכך היו וד"ר של כתרים שהשני בשבת תוס' מ"ש וכן הו"רבבחינת
 נידיין הקדוש. לספנם כנזכר פניו עור קרן בחינתו( )שהוא מש"הכשנטלם
 ,לחג וסועדים עה"ח בנים בתפארת אלו התוס' רברי בפירוש הק' אאמו"רברברי

 הקדוש בלסתנו ז"ל דש"י מ"ש וכן עיי"ש[, המגיד( בספר בע"ההשבועות
 למעצה כן גם רומז לבושו מעטה מהו"ר המאירה לבריאה שקראבפסחים
 ותרא בתולדתו ב'[ ב' ]שסות נאמר העליו כנזכר הו"ר בחינת ע"הרבינו
 כולו הבית שנתמלא ע"א[ הב רף )סוסה חוץ וררשו הוא טוב כישתו
 שנעשה היינו פניו עור קרן הו"ר מקרני כי התתה כמ"ש וכןאור"ה
 רש"י רומז כן הצל באל'י( )או"ר חיים מלך פני ע"ר פניו עו"רמבחינת
 תורה זו דצ"ל( )דרשו ער"ה היתה וליהודים ה14"ר בבריאת זהשפיר
 ידי על אז נעשה והנס רבינו כער"ה ידי על שניתבה ע"ב ט"ו רף)מגלה
 יבין והמבין בהאריז"ל כנודע אבא יסוד כחנ"ה מדת בחינת שהואמרדכ"י

 בימינו: בכמריה בכ"ע עיננו יתור וה' עור ויונכם לחכם תן הרמיזותאני



 רמז רצךךה תניינא מהיוראדברי

 אנפין דינרר זיו למיחזי דכסיפין )מהאריז'ע( היכלא בני בזמרסו.
 נאוה בביתו אבינו יעקב שיתגלה יעק"ב מדת)שהוא

 שאמרו כמו בית שקראו כיעקב בימינו( במהרה צדק גמל בביאתקודש
 השתא הדו גדפין וכל עירין בגו וכו' להדא צבו פ"ח[ דף ]פסחיםחז"ל
 ליה דגלי דיליה רעו עוד שם וכן זעפין הית רעוא דביה שעתאבהאי
 לכל ולבטלא זעפין, ולית דרעוין הרעוא זהו ובאמת קליפין לכללבטלא
 זה יהיה ש צדק גואל בביאת בימינו במהרה לעתיד רק יה"קליפין
 רק וכו' הקליפות כל לבטל הארץ מן גלולים ולהעביר השלימותבתכלית
 כן שיהיה זה על רחמים לעורר אז צריכין שלישית בסעודה רצוןבעת

 כת"י עה"ח ושלום חחט במסר בדברינו ]ועין צדק גואל בביאת בימינובמהרה
 שיש מה אמנם גדפיי[ וכל עירין בגו זה נוסח על מ"ש בתחלה ויצאפרשת
 וכל )המלאכים( עירין לומר ענין מהו גדפין" "וכל הק' בלשונולדקדק
 אמנם להם יש כנפים כמה לדידן מינה נפקא ומה כנפיהם( )בכללגדפין
 שש כנפים שש כתיב דפריך ע"ב[ הג ]דף בהגיגה הש"ס דברי פי עלי"ל

 לאחת כנפים וארבע לאחת פנים וארבעה אומר אהד וכתוב לאהדכנפים
 המקדש בית שאין בזמן כאן קיים המקדש שבית בזמן כאן קשיא לאלהם
 כשמבקשין זה ולפי הגמרא. עכ'ע ושיות כנפי שנתמעטו כביכולקיים
 עירין בגו אומדים בימים במהרה המקדש בית בנין על רצף בעתאז

 שנתמעטו דננפים להם שיותירו כנפידם כל להם שיהיה גדפ"'ןוכ"ל
 המקדש בית שיבנה בזמן גדפין" "וכל ויהיה המקדש בית הורסן בעתלהם

 אמן: בימינובמהרה

 בהני שמואל אמד יתודא דא'ד ע"ב[ כ"ג ]דף מציעא בבא בש"שמז.
 ובפוריא במסכת במל"זצ רמשני רבנן עבידי מיליתלת

 המילי על דקתי צדדת דרך על דבריהם כונת במתק וי"לוב~ושפיזא.
 בעש"ט מתלמייך מרבותינו ויש ז"ל דבותינו חכמים שנהרגיםדבדיהותא

 ובדיחותא צדית בדרך שהיו דבריהם וכל נסתר דרך בזה להם שהיהז"'ע
 נודן וקצת מעלה  בשמי גדולות פעולות בזה ועשו יזעדים מלאיםויו
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 אולם בזה[ מ"ש צ"ז אות מה"ק תורה ברבוי בדברינו ]יעיז סודם מבין לכל%ה
 ובדיחותא. דצחות במיות ידועים לזמנים דק בזה נהגו מהצדיקיםרובן
 בסודם אשר אחריהם הבאים התלמידים ילמדו שמא כן תמיד ינהגו אםכי
 שאמרו וזהו ח"ו ליצנות בעון שישתרשו הרעים מים וישתו נפשם באולא
 המה דצחות מילי )היינו בספייתו רמשנו רבנן עבידי מילי בתלתרז"ל

 )כדאמרינן במסכ"ת צחוק( בדדך רק כן. האמת שאינם במלייהו""רמשני
 מילתא אמד לרבנן ללמוד ללן דפתח מקמא דדבה ע"א[ קי"ז ]דףבפסחים

 שנקראו כמו המג"דים ימי )היינו "בפודיא" דבנן( ובדחודבריחותא
 כנהוג שדוק בדרך אז עושין והשמחה אינון פו"'א ימי תעניתבמגילת
 ברבדי יעיין א'[ סעיף סוף תרצ"ה ]סיטן או"ח בפה"ע וכמבואר העולםבכל

 דב ע"א מ"ב בדכות בד"ה נלפווים ומועדים עה"ת בנים בתפארתאאמו"ד

 בשמחת דעוכות חג בימי )החנו 1באושפיזא עח"ש( וכר[ פוריא תותי גנינהנא
 ע"ד ביותר( שמחתינ"ו זמן שאז בסוכות האושפיזין בקבלת השואבהבית

 סבין: דאוד"תאפטפוטי

 שאין לזוג לגרש למהר דאין כתבו ע"כ[ ס"ה ]דף יבמות בתושיסח.
 מדובים שד' רחמי כי הבנין לעתוד ואין בניםלהם

 ד'ע בנים לחושכי קמיע שכתב אחד גדול רב בשם )ושמעתיעכל"ה.
 מ"ח ס"ק ]טף ז"ל מקאזניץ מים להגה"ק ישראל ובנר בזה( התתימלשון

 מרובים "שד'" רחמי החשס' כתבו בךי1ק כי כתב גאת[ האי דבכליקוטי
 בהקדמת בדברינו )ומובא עיי"ש לבנים רפואה בא הזה שמהשםמפרי
 ברמז וי"ל וכו'( קורש בדית אות בר'ה מילה הלכות על שלום אותספר
 תל"ע שביעפה ביומא ותתא דלעילא ברכאן כל כידוע קודש שבתכי

 ע"א[ פ"ב דף ]בב"ק ריש שאמדו ככן בני"ם הולדת 1בפדט ע"ב[. פ"ח~ח"ב

 הישוותן. בא קודש השבת ומכת שבתות בשלי בעתו יתן פריואשד
 וגם כינית. חדש ביזעדא נאמדו אחד בדבור ושמו"ר זכר'ד הואוהשבת
 )י"ג וטמטם הי"ג טרה וטמשיכין חלות י"ב בסוד הוא ווי'ן מתרין כינודע
 הארק'י בכתבי שכח"ב כמו בחונז'ץ בא דיקנא(תקוני

 וגם דוכתי בכמה
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 ושמו"ר זכו"ר בתיבות רמוז כן ועל שבת של לזמירות צמח הר"יבפירוש
 כלשונם מ'רובים ש'די ר'חמי )ר"ת שמ"ר וגם זכו"ר. הוא ו' עם זכ"רכי

 הברכ"ה בא קודש משבת ע'צ שמור הוא ו' 8מ כנ"ל( בתוספותהקרוש
 שני והם הנזכר בר"ת שמ"ר וגם כנזכר זכ"ר בו להוליד זכ"רגימטריא
 כל חן, ליודעי כנודע מזליו מתריו הי"ג ממדה להמשיך הנשאריםוויל
 מדה יסו"ד בחינת שהוא השב"ת בכח רמוז וכן בימינו, במהרה רצעיהי
 ]שעד ז"ל גיקטילא להר'ע אורה ובשערי בר"מ בזוה"ק כמבואר לבינההז'

 תורת במאמר בדברים פעמים כמה )כנזכר במקובלים מקומות ובשארימ'[
 המילחה מכונת וכידוע כנודע שדי ב17ם הוא ורמ"ד ומדת בעה"י(שבת

 כנ"ע: מרובים שדי רחמי בדיוק התוס' כתב שפיר כןעל

 דא רעל ע"א[ מ"כ נדף בשלה פרשת מחמיק תיני, נפלאתסט.
 ליומא יומא מן מזונא לבשלא לאינש ליה לבעילא

 יום רבר ולקטו העם ויצא הה"ד אחרא ליומא יומא לעכב דלאאחרינא
 עכל"ה וכו' דאוקומנא כמה לשבת  שבת מערב בר דייקא ביומו יוםביומו.
 חיים ובלב מ"א[, ]אות דפרקא באגרא ועיין קנת[, ]סימן במנ"אומובא
 אחד מיום לבשל שלא בזה שהחמיר מי מעולם שמעתי הלא ח"ב,הספרדי
 מתקלש ומהמאכל מפני ביומו יום דבר מבשלים ממילא כי ההגםלחבירו
 וכדאמרינן למחר אכילתו ור לעת מעת נמשך לא אם וגם לחבירומיום

בש'"
 פגמה דלא אפשר אי נמי יומא בת קדירה ע"מ[ מ"י ]ין זרה עבודה

 וסיב, בריא דגואכל שיהוה כדי להאכילה סמוך מבעסין כן רעלשרתא
 מתקלקלין שאינם מאכלים השני יום על שמבשלים לפעמים יזדמןאולם
 ש דשוקא יומא ככהיה טרומים יהיו שלמחר כגת ויותר ימים שניעל

 שדוגיש מי מעולם שמענו ולא בביתו. בהיותו וגם נסיעתו,לצורך
 בכרע: בימים במדוה עינינו יארר וה' אלו, העש"ק בדברי ליזהרונתעורר

 טמ14ם הראיה מן פטור דזעלה א'[ הלכה ]פ"א חגיגה בירושלמיע.
 עדה הקרבן ופירש ושמהת ט"ח ניכויםדכתיב
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 עגומה נפשו מקום מכל להלוך שיכול פי על אף וחולה ושמחת.דנתינ
 לקולא תרווייהון וחולה זקן לענין בירושלמי שם אמרו וכן  עכ'יעליו
 משה, בפני עישש שמחה בכלל אינו אבל להלוך שיכול חולה וכגוןוכו'
 עיי"ש רבנן חולין מאן דאמרינן ע"א[ מ"א נדף נרדים מש"ס להעירויש
 ההלך אפילו דחולה בירושלמי אמדינן והדי חולין אותן דקרי וכיוןבר"ן
 שמחה להם אין דרבבן לומר והיתכן שמחה לו אין מקום מכלברגליו
 ט'ן י"ס ותהלים כתיב מקרא וגם לאמיתה, הלכה לכוין יכלו איך כןדאם

 בד"ה ע"א ט"ז נדף ר"ה התוס' דעת ולפי לב משמח"י ישרים ה'פקודי

 יחלו שלא חכמים תלמידי היינו דמריעי ומנזעק אקצירי האידנא מצלינןכמאן
 דעת לפי אבל ניחא שפיראז

 הש'"
 והגם כנזכר. קשה בלשונם בנדרים

 המוטלים הם קצירי דהיינו ממש, חולין לאו דת"ח בנדרים פשידחשבינן
 כן גם הם התודה מלימוד כחן תשות מחמת ת"ח הם ומריעיבמטה.

 בשוק הולכין אם גם הנזכר הירושלמי דעת לפי הרי מקום מכלחולין. בכ~
 הואאם

 בכ~
 נבשבת קיי"ל הא וגם כנזכר, וקשה שמחה לו אין חולה

 מצוה. של שמחה מתוך אלא עצבות מתוך שורה הביכינה אין ע"ב[ ל'דף
 עה"ת הש"ך מביש התנדב"א ע"ד לכאורה זה מעין לתמוה יש]וגם
 ומתוך דוחק מתוך צער מתוך תורה שילמדו חכמים תלמידי עלשנגזר
 זה שמכל וכיון בין לימוד רות על הרגל ניבשמחת עיי"ש כו' וכו'טלטול

 ללמוד יוכלו איך השמחה להםיחמוד
 כנוכרי

 מיניה רפואתן זהו באמת תורה הלומדים חכמים דבתלמידי זה בכלדי"ל
 בלבותם שמחה ישיגו לב הכבמחי ישרים ה' פקודי ידי עלוביה

 צ"ב[ קי"ט נההלים ע"ה המלך דוד וכהיאמד חיותם חמדת וכל ושנטועםוזהו

 יובן ובזה שמחה, להם יש ושוב בעניי אבדתי אז שעעיעי תודתךלולי
 בכל חש וכו' בתורה יבודק בראשו חש ע"א[ י"ר ניו בעידובץ שאמרומה
 צחות דדך ואומדין זו מימרא על תמהין והעולם וכו' בתורה יעסוקגוש
 גוש בכל חולה הוא אם וכן החשרה, שכליחו בעמקי לעסוק הראשכאב לי יש אם יוכל והאיך בתודה יעסוק בראשו חש בתמיה בדרך הואכי
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 )בניחותא( כפשוטו פירושו הוא האמת אבל בתורה לעסוק יוכלאיר
 יתחזק מהתורה לו שיהיה ושמחה תענוג מחמת לרפואה לו תהיהשהתורה
 חז"ל ודייקו גופו בכל יתרפא זה ידי ועל עצביו וגם לבבוויתרפא
 היינו תודה ילמוד אמרו ולא בתורה יעסו"ק בראשו חש כמעבלשונם
 בברכת א'ן ס"ק מ"ז ]סימן או"ח הט"ז שכתב מה פי על יעסו"ק רקכפשוטו
 לבבו כהצמח וזהו ועידן בפלפול התורה עסק היינו תורה בדברילעסו"ק
 בכלל זה דהרי לומר סברה היה ולכאורה כנ'ץ. ועורקיו  לעצמותיוושיקוי
 תורה בדברי לדצורפאחן וימוך ע"א[ ט"ו דף )בשבועות דיב"ל דאמרמה
 מכל ז'ן סעיף קע"ט ]סימן יו"ד ש"ע וזמין שאני להגן שם דאמרווהגם
 וחיזוק גופו לרפואות הוא רק בלבד המזיקין מן להגן איש זהומקום

 זה תורה בדברי להתרפאות אמר בכלל זהו והרי כנ"ל ועורקיומחשבתו
 דועודה ועסק לימוד מתמת בגופו השמחה קאתי ממילא דוהו קושיאאינו
 בדברי לעסוק המשמר על לעמוד יוכל בלבו שמחה שיש זה ידיועל
 ה' תורת ללמוד שיוכל כדי גבוה צורכי והוי תליא בהא והא יותרתורה

 דהוי תורה בדברי להתרפאות להך דמיא הלא הלב ושמחת הדעתבהרחבת
 לענין ט"ו( אות ]מה"ק תורה בדברי בדברינו ]ועיין כמובן. לו שדוצהדבר
 באף שלמדתי תורה כל ע"ה המלך שלמה שאמר ט'[ ]ג"כ קהלתהמ"ר
 בעוה"ר נתפשט באשר אמנם הדברים[ בישוב שכתבתי מה ליעמדה

 גורם חין אדם בני ברוב כמעט ננערווע"ז( העצבים מחלהבדורותינו
 בערק הולך אם גם הירושלמי רבדי ולפי ר'י ולילה יומם בלבבםדאגות
 מן  פטור  שמחה לו אק זה ידי ועל בטפו או בלבבו מהלה לו ישרק

 אולי אמנם הדאיה מן פטורים ככויה רובן העולם רוב היו  גמראהראיה
 הבית בזמן אבל בעצבות"ם לעולם חולשה שירדה באו מקרוב הדשיםזהו
 לא ובבבלי( דילן בש'" וגם כנראה, זו מחלה וניכר נתפשט היהלא

 הולך אפילו עברייה החנו שמחה לו אין שדוגלה משי זה טעם כללנמצא
 ישעין שאין מפני כ"א חקן ההע הטעם כנראה רק בנ"ל פטורבשוק
 בעגלות להובילו  צריי שאן  אשטעינן חלס רזי-ם. וכתיבלהלוך

 מהמת ש זקטע מהמת הן ברגליו לילך יכול שאין כית רקלידוולים
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 וחולה דהזקן חגיגה[ מהלכות ]פ"ב הרמב"ם פסק וכןלגמרי. פטור~יו
 ]ולענין וכנ"ל. ברגליו לעלות יכול שאינו מפני פטוריןמאוד ורךוהענוג
 הירושלמי דברי פי על מ"ג[ אות ]מה"ק בד"ת מ"ש עחן העצביםמחלת

 עיי"ש4שבת

 ז% הנה האמת. דרך על נחשבו האיך וגוונין האג[ בעניןעא.
 ונ"ב כמאדים סומקא זהיר זחתה הקרמתו בדישבתיזוה"ק

 על מורה הוא אוד"ם מראה כי שם ראי לחי בבאר ואאמו"ר גבורה.דא
 בפרדס כן כתב ובאמת פ"ג[ הגווניו ]שער מהפרדס כן והביא וגבורהדין
 הגבורה מדת אל מייחס בזוה"ק מקומות בכמה כי שם כתב אמנםשם.
 נראה וכן עיי"ש, התכלת לגוץ זו המדה יחס מקומות ובקצת שחורהגוון

 כי תפילין של מבתים היוצאות שחורות שערות של בהאריז"למהכונה
 נוטה הוא כי נודע תכלת הגוון )וגם דין קטנות מבחינת שחורותהם

 ולכוון להסתכל הציצית בפרשת ק"ש בכונת ועיין שבו בהירקותלשחרות
 אינו לאדמימות עכ"פ רחל של עיניה ולהאיר התכלת שהואבהשחרות

 שחור דם החלזון מכיס בא התכלת כי כנודע וגם התכלת. כללנוטה
 ממנו נעשה אז ידועה במדה במים ממנה אחת טיפה כשמערביןואח"כ
 תכלת גם עכ"פ ב'[ הלכה פ"ב ציצית ]הלכות הרמב'ש וכש"ש ירוקצבע

 דברי על אדום מראה לענין גם הפרדס שם וכמ"ש הוא. שחודבשורשו
 הפרדס כתב עוד שלקה( אלא היא אדום ולהוך ע"ב( ש"ז דף ]חולקחז"ל
 שחו"ר לגוון המלכות מדת מייחס מקומות בכמה בזוה"ק כי פ"ד(]שם

 ולפענ"ד עישש. גוונין מכל כלולה שהיא מלכות מדת בכ"מ נחשבובאמת
 מה רק כלום מגרמה לה לית מלכות מדת כי אחרי סותרים הדבריםאין

 ממה רק חשוך גוף שהיא הלבנה דוגמת מכולם. אור מקבלתשהיא
 גדול היותר האור כי המרקדים כתבו וכבד השמש משר אורהשמקבלת

 יסגור כאשר כי חשך מראה הוא לגמהי האור ומניעת לובן הגותהוא
 תשלל נעדר באשר עיניו לנגד מזיה חשך מראה רק אז עינד אתהאדם
 כשאינה מלכות למדת התשוך מראה יתייחס שפיר זה לפי ומעתההאורה.
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 ש הי'" מכל אור וכשמקבלת כביכול ודלה עניה וכשהיא אורהמקבלת
 סתרי דלא ונכת בה וטאירים בהם שיש גוונין מכל כלילא מרגניתאהיא

 ואכמ"ל דוכתי ובשאר הבכורים חג מאמר יששכר בשער מזה )ייצבתיאהדדי.

בדרוש[.

ה בספר ראיתירערזזק ל  דף קארעץ )דפוס הפליאהן )ספר הגדול קנה 
 בכל כפחד דין ואין צבעים וו בכל כשחו"ר די"ן אין ע"ד[י"ס

 בחינת הוא הגבורה הוא דפחד דמדת דס"ל מפורש הרי עכל'ההמדות
 דכונתו לומר ואין וגוונין. הצבעים בכל גדול היותר הדין וזעא שחו"רגוץ
 כלולה היא דהרי דינ"א דמלכותא דינ"א גוונין בבחינת מלכותלמדת
 ואיך הזד כולם בו ונכללו שניהם גם וגבורה הסד והמדות הגווניןמכל
 כנ"ע. ורק אינו דזה ודאי אלא גדול היותר הדין שהיא בה לומרשייך
 בענין א,[ יידיש רודף'ק שער בספר האריזתן רבינו מדברי נזכרתישוב
 בדיו עינו לנגד האות מצייר אם כי )במחשבתו( עיניו לנגד הוי' שםציור

 בבריאה לבן ואם ביצירה הוא אדום ואם בעשיי' הוא שעדיין ידעשחורה
 מי כי וז"ל שם עוד וכן  השחור( ע"י האדום מראה מעלת )הריעכל"ה
 ואם למעלה ופגם שחטא כמרה שחורה כתיבה אלא נגדו יצויירשלא

 תטעה ]האל עי'"ם עכל"ה וכו' מתוקן הוא אז אדום אש בגווןמצטייר
 מוזהרין וכאשר גשמיות צבע שום בהגותין בזה לחשוב אחי)חלילה(
 וגוון ציור או תמונה שום בספידות לחוטב שלא מרבותינו כבראנחנו
 אצל משל דרך רק שודו בפרדס דישדוש שם כתב וכאשר ח"וגשמי

 שמו[. יתברך מאתו בכחם הנמשך הינו פעולתן לדורותהגוונין

 איום מראה על שהקפידו יש ז"ל מרנותינו דודיקים מנזע תבקלבזה
 שמראה הג'ק כדיעות שסברו ההנו בלבושיהם ווע במטפחותהן

 בידיהם אדום מראה של מספחות עולקתן הנן ביותר גבורה מדת הואאדום
 הראשונים מהמקובלים הקנה כדעת סברו לאיור לבותיהם כינניובחיך
 כנ"ל להאריז'ע הגלגלים כהגער כהגמע וכן שוורים כגוון דין אין כיז"ל
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 ולקחו ח"ו( כ"כ לעורר )שלא שחוד המדאה האפשרות בכל הרחיקי כלל

 דינ"א מלכות למדת להתפחס )ויוכל קצת ממתג שהוא אדוםבמראה
 )כנראה( נוקסנדי דמין ממדת להיותו אם לדלן( כשכד דוד מדתדמלכותא
 הוא אדום שמדאה עמנו זקני בפי ששגור כמו כן גם מעלה בושיש
 הרע לעין בלחש כמ"ש שהוא וי"ל הרע עין ישלוט שלא לגדשמסוגל
 ליעולם ג'בוד א'תה )ר"ת הגבורה שם שהוא אגל"א בשם לכויןבסופו
 הקליפות ויתפחדו הרע העין יגרשו הגבררת ידי על היינו כנודעא'דנ'(
 עדך לקט. ששכחת ראובני בילקוט ונסבא רזי בגליא שכתב וכעיןויפרשו.

 הצערן שהוא הקליפ"ה נייצא כד5 בצפרנים הפריעה כטזעושיןמילה[
 אותו ויבטלו בו יבעטו ממש שכוחותיו צריך וכן כחם יבטל הערלהויקרע
 שיהיה צריך באומות נקמה  לעשות שבא גבור או מלך שכל צריךוכן
 בעת מן שבא פינחס כגון האומה אותו עם קיקדד או חבור איזהלו

 לקיים במדאב נקמה עורה מדות שבא ודוד במדין נקמה עשהפוסיאל
 עכל"ה( וכמוו ממך ומאויביך מהדסיך י"א מ"ט ]ישעיההפסוק

 באיזה הצדיקים מנהג בענין מ"ש בעיניך יפלא ואל הנ'י תביןריכזה
 העומדים ובדברים דברבי בתעלי תלוי כי שלהם המטפחתגוון

 בחיבורי וש"ע וירושלמי בבלי מש"ס ביארנו כבד כאשר ערלם שלברומו
 להיות צריך ולבוערם גשמיות מעשי עניני כל כי כ"דן אות מה"ק)ד"ת
 המסומר סנדל על שבת מירושלמי שם שדכאתי כמו ורמזים בכונותדגל
 כל שעשו ז"1 ורבותינו אבותינו הצדיקים במנהג שכן ומכל עי"'שוכר
 במהרה שיקוחם אודם במראה העגין וזרא ערעור. לאין עמוקה בכונהרבד
 אדו"ם מדוע וכף בגדים חמוץ מאדויים בבואו מ'[ מ"ג ]ישעיהבימינו
 וי"ל עינים קה ש אד~נ"י היא י"א[ ט"ז נש"א ע'" המלך חזרללבושך
 למדת אדו"ם מראה יתייתם 4ש הגבורה מדת הוא טעעד דמראהלמ"ר
 אדמונ"י שהוא אדו"ם מלכות ויבטל עינים יפה אדמונ"י שהיא דודמלכות
 דג"ל( רזי הגליא )כדברי וכחו משורעי לבטלו זה לעומת זה את)עשו(
 בחינת והיא הם אחד והאדו"ם ודה"ב מראה כי בפרדס שם שכתב כמווגם
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 להלכה ושיהיה לעתיד הכסף על הזה"ב מעלה ובחינת דו"ד גי'זה"ב
 ע"ג ג"ד ]דף הקדוש בקנה ראיתי )שוב המפרים בכל כמדע שמאיכבית

 חש"ך וימ"ש יש"ו האיש כח שם גי' חשך וימ"ש ונכתב קאראץ[מדפוס
 את תמחה ימחה שסף והיו"ד שמו על אותיות ג' עם הנצד"י יש"ובגי'
 יותר דין דאין בזה שהבאתי לעיל לשיטתו הקנה והיית עכל"ה עמלקזכר

 אותו טמאת מרומז חשך ויטש ע"כ הס"א יניקת ששם חש"ךממראה
 ויושיענו יצילנו ה' בעוה"ר האחרון בגלות ממשלתם אשד ר'עהאיש
 כן שיתקיים רצון ויהי בפשיטות, הדמיוות אלו והמ"י וימינו(.במהרה

 בקרוב: בימים כמהדה עמלקשימחה

 מה ז'[ ]שג"ש דכתיב מאי רבא דרש ע"אן ג' ]דף שיגה בש"שעב.
 וכו' אבינו נידהם של בתו וכו' בנעלים פעמיךיפו

 תנחום ד' כהוום מניומי בד נתן רב דרש כהנא א"ר לגדים, תהילהשהיה
 אלא מים בו  רואין יודע איני רק לךנוך ל"זן ]בראשית שנאמד ממשמעוכו'
 הסמיכות על לדקדק יש הגמרא עכ"ל בו ק2 ועקרבים נחשים בו איןמט

 וי"ל לזה זה  רתכות מה אחד וממרא מבעל נואינו ובפרט לזה זהענינים
 דברי פי על ונסתפק שעלה הנודעים דרכים דיישת דברי פיעל

 דבנה לשמתא נח בני דין להם היה האבות אם ולברר לבארהראשונים
 לגמרי נח בני מכלל ויצאו סבורים היו דהם ואחיו יוסף מחולקיםהיו
 כן דאל נח בני דין להם יש דלחוטרא נוול ויחלף לחומרא בץ לקולאבין
 נח. לבני ושסוד מפרכסת ש"ט כור מן אבר ומאוכלים דיבתם אתהביא
 התלאה ע"ה אבינו מאברהם באמת כרחך יעל דרכים בפרעחז שםוהעלה
 דקרכן הנזכר דחגיגה ש"ס מהך לחומרא( )גם לגהוץ ניראל דץ לוםיש

 ש"ת לגמרי ישראל כדין פמש גד השיט לגרים תחלה אבינולאברהם
 והנה עתיקי, והדברים גר נקרא ארבו נח בני דץ לשמתא להםשהיה

 שדנו להשבטים להם היה טעם מאמה ולתרז לפרש נתלבטוההפרשים
 א% כדין שתו שדש לקדודי אחד כל וביארו לשיטתם למיתה יוק*את

 כמה בזה גם נגדו ככהים רובם היו עתם הכבהדיין על שחלקממרא
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 וגר לכו רעתה עה"כ ההגב )פרשת ובאוה"ח לחומדא נח בני כספק אותםשק

 רעה דיבתם שהביא במה זוממ כעד אותו שדנו כתב שהאחים[ אוליכד"ה
 אבר שאכלו אמת דיבת הביא דהא להבין יש ולכאורה עיי"ש אביהםאל
 אינו כן אם כנ'י לשיטתו החי מן אבר שהוא מפרכסת כשאכלו החימן
 לגמרי להם יש ישראל דדין ס"ל שהמה כיון כנ"ע באמת אמנם זומםעד
 ניחא ובזה זומם עד והוי כלל החי מן אבד הוי ולא השחיטה התירתוהרי

 ראיה )שמזה לגרים תחלה אבינו אברהם שהיה רבא דדדש במההסמיכות
 ממש גר גמור ישראל דין להם שהיו השבטים כשיטת דרכים הפרשתשל

 אין מים רק והבור וכו' נתן רב דרגן ליה( סמוך מיד שפיד כן עלכנזכר
 היינו ובע"כ ממש למיתה דנוהו כן ואם בו יש ועקרבים נחשים אבלבו

 שהם משום תליא בהא והא כנ"ל זומם ועד ממרא לזקן שחשבוהומשום
 ע"ה אבינו מאברהם כנ"ל לחומרא בין לקולא בין להם ישדאל דיןכבר
 הסמיכות ונכת שפיר ואתי וכנזכר זה על חלק והוא לגרים תחלהשהיה

כאמור:

 דיני דנין וכי לדוד לו שאמרה באביגיל ע"א[ י"ר )דף במגילהעג.
 דיש נ"א[ הדסיה דכתיב מעסם פירש"י בלילהנפשות

 למידייניה צדיך ולא הוא במלכות מורד )דוד( לה אמר כשפטלבקר
 דמה וקשה עיי"ש בעולם טבעך יצא ולא קיים שאול עדיין לואמדה
 הועיל ומה בלילה )לנבל( יצתו ידת שלא בטענתה הנביאה אביגילדועילה
 שאמרה כפי ואם למיתה )לנבל( אותו ידק לא אז וכי הבקר עד ימתיןאם

 במלכות מורד דין לו ואין בסנהדרץ למידייניה וצריך קצם שאולהעדיין
 ופעילה ומה בסנהדרין רק בעצתו כלל למידייניה א"ל ביום גם כןאם
 דם רואין וכי א"ל בלילה דם לו שהראתה תחבולה ידי על שאמרהבמה
 גם כיום גם עה לפי דיש בלילה נפשעת דיני דנין וכי לו אמרהללילה
 בחכמתה דרסנה ו"ע בלילה. דוקא ולנן בעצית דוד וצתו ידה לאכן

 כנ"ע העט בלילה נפשות דיני דנין וכי שאמרה במה המלך לדודשפיר
 למדין אם כתוב ומאותו פ17פט לבקר דינו דכתיב פשוםמפירש"י
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 ולא דן לא מלך במתניתין דאמרינן מה )על דאר"י ע"א[ י"ס דף]בסג"ירק
 אותו ודנין דן דוד בית מלכי אבל ישראל מלכי אלא שנו לא אותו(דנין

 סנהדרין מהלכות פ"ב הרמכ"ם פסק )יכו משפט לבקר דינו שנאמר)בסנהדרין(
 פסוק מהך כי לו אמרה שפיר כן 2ןל ז'[ הלכה מלכים מהלכות ופ"ג ג'הלכה
 בית דמלכי כן גם למדין אנו בלילה דנין דאין דלמדו משפט לבקרדינו
 הסנהדרין לפני אתו שיעמיד צריך המלך דוד כן אם אותו ודנין דןדוד
 אביגיל מחולקים כרחך בעל היו בזה אמנם כנזכר. בעצמו למידייניהולא
 כנזכר בסנהדרין אותן דנין דוד נית דמלכי אף ס"ל דגולך דוד כיודוד
 כדאמרינן כנגדם במלכות מורד לענין לא אבל דברים שארי  לעניןהיינו
 היה במלכות מורד דאם לדוד דס'ע החתי אוריה גבי ע"א[ נ"ו ]יןבשבת

 עיי"ש: בסנהדרין לדיינו דוד צריךאין

 יוחנן בר' מעשה רבנן תנו ע"א[ ג' ]יו חגיגה בש"ש שם עודעד*
 יהושע ר' פני להקביל שהלכו תסמא בן ור"א ברוקהבן

 תלמידיך לו אמרו היום, המדרש בבית ורה חידוש מה להם אמרבפקיעין,
 אף להם אמר בפניך(, לדבר לנו ואין )פירש"י שותין אנו ומימיךאנו
 של שנת לו ואמרו וכו', והדוש בלא המדרש לבית אפשר אי כן פיעל

 להם אמר וכו', בה דדש ומה וכו' היום הגדה היתה ובמה היתה,ראב"ע
 בגמרא עיי"ש וכו' ממני לאבדה ובקשתם בידכם היתה טובהמרגליות
 )שאין שותין אע ומימיך אנו תלמידיך לו ומהשיבו אחר כי מאודויפלא
 פי על אף להם שהשיב זה מה כן אם הנזכר( כפירש"י בפניך לדברלנו
 חידוש שום היה שלא המה אסי-ו וכי תידוש בלא המדרש בית איןכן

 לומר לט שיש משמע ונצ' אנו תלמיריך אמרו דיי אדרבא המדרשבבית
 מפני תלמיד אימת בתודת בפניך לגמר לנו שאין אלא שם שנתחדשמה
 ממין תשובה שאינה חידוש בלא המדרש בית אץ להם השיב זה ומהרבו

 ר"א לפני שהיה יוסי מרי ה"ה לה* שם שנראה וכמו לכאורה,הטענה
 חסמא בן וד"א ברוקא בן ר"י בזה רצו לא כן על כי בגמראדאמרינן
 כמו רבם בפני הלכה טורה בכלל יהיו ומלא טרד בהדיא רבם לפנילומר



 ולררה תניינא מהדוראדברירנת
 ע"ב, אגרות בתירושי במהרש"א )ועי"'ש כנ"ל ר"א לפני יוסי לר'שאירע
 כנזכר( חידוש בלא המדרש בית איו בזה להם שאמר מה אהני מה כןאם
 הא" ר"א לו שאמר להבע מאור קשה ר"א לפני יוסי בר' וע"כ[ שםוגם
 כמת חשוב )ושמא בפניו שמועה שהגיר על עיניך וקבל יריך פעוטיוסי
 וסגד במהרש"א( שם כתב כן מיתה רחייב רבו בפני הלכה כמורהוהוי
 שום לכם יהי אל )פירש"י למנייניכם תחושו אל להם אמור לך ר"אאמר
 כך עכל"ה( להלכה הסכמתם שהרי ותיקנתם שמיניתם במה וגמגוםחשש

 למשה הלכתא מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי בן יוחנן מרבימקובלני
 והגירו הגמרא עכ'ע וכו' בשביעית עני מעשר מעשרין ומואב עמוןמסיני
 בעיניו הוטב שלא משום קיללו ולכך תליא בהא רהא משמעכנזכר וכי מקובלני כך להם אמור לך עיניו שיסמאו שקללו אחר סיר זהלו

 תחושו אל ר"א הגיר אם אררבא והלא וגמרו שנמנו לו שהגיר מהלהלכה
 למשה הלכה ער כבר מקובל שכך להאמת שכיונו וכו' מקובלני כךוכו'
 שהגיר יוסי ר' על כעס ולמה שם כראוי וגמרו נמנו שפיר כן אםמסיני

 בשבילם.זאת

 לו ציוה רבו אם להסתפק שיש מה כשנקרים זה כל לתרץונלע"ד
 רצונו שאין השיב והוא אחר בגום תורה רברי לומרלתלמירו

 יסרב אם לומר רבו עליו יצוה אעפי'צ ואח"ז רבו בפני תורה רברילומר
 ב"ה כ"ד כ"ג כ"כ אות לעיל שכהבתי מה נועיין בקולו ישמע שעור

 בעגיי
 להודיע להתלמיר לו יש אם כי להכריע ונ"ל רכם כפגי תורה רכריהגרת
 יסרב אל אז לו הוא תדוש כי מזה רבו יהנה בטח אשר חדש רברלרבו
 צדע כבר אולי הרבר אם כן שאין מה רבו עליו כבמצוה מלומרעור
  כערצחע, גם יאמר היא רבו מורא ותרס לעצמו עטרה יטול אל אזלרבו
 כהיאמרו דדתה בעה"י וחמר כמין הש"ס רברי כל ולתרץ "ע זה פיועל
 אי לרם הגיד בפניו שמועה לומר רצו ולא אנו תלמידיך יהושע לו"לו
 כשיש היינו שפיר ברבריו דיק "חידוש" בלא המדדש בית אין כן פיעל
 מנה יהנה כי כלומר יסדבו ולא לומר להם מוחד אז "חידוש" דבדלהם
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 לאבדה ובקשתם בידכם היתה טובה מרגליות אח"כ להם שהגידונמו
 דייק ר"א אצל יוסי בר' לה* כל שאיל מה מהחידוש, שנהנה מחמתממני
 עד איש מפי איש הוא מקובל שכבר דבר לו שאמר מפני בדבריור"א
ה למשההתה ל  כיון רבו בפני לומר אסור וזהו אצלו הוא חידוש ולא 
 פשוט יוסי לו אמר זה בשביל כן על ומקובל ידע שכבר חידוששאינו
 כך וכו' להם אמור לך ליה סמוך ושפיר להענישו. עיניך וקבלקרך

 שפיר ואתי הוא חידוש דבר ולא כבר מקובלני שכך כיק וכו'מקובלני
 כ"הן: אות לעיל בדכוינו ]יעיו בעה"י. דבל ומיושבונכון

 לא ומזוני בני חיי רבא אמר ע"א[ כ"ח ]יף קטן מועד בש"שעה.
 עכל"ה מילתא תליא במזלא אלא מילתא תליאבזכותא

 אמת ע"ד וכונתם ולשונותם דבריהם בכל חז"ל דברי עמקו מה עדעהנה
 במה"ק תורה כדברי כדבויע ]יעחז ולהבין לדקדק יש מהם אחד אותואפילו

 הכונה דאץ בספרים קצת רואה לכל מובן וזהו בזה[ מ"ש צ"ז( ע"ג)אוח
 באלה לא מסחרו, שעת או שנולד הכוכבים במיל מילתא תליאבנילא
 )שהוא בזנות"א לא הכונה רק שמו יתברך קרובו עם וישראל יעקבחלק
 017 וכמו בהאריז"ל. כעדע ולחובה לזכות האדם את שדנין ועכו"תהיכל

 חסדא ורב הוו צדיקי תרתי ורבה חסדא רב דהא זה על לראיהבגמרא

 ובבית הלולי שיתין חסדא רב ובבית ארבעים רק ורבה שנים צ"בחי
 או בזכותם תלי לא בע"כ הוו צדיקי דתרתי וכיון ל"ע תבלי שיתיןרבה

 לבנון מן ונוזלי"ם ס"ק ד' ]שה"ש מו"ל לשון )שהוא במעל"א אלאחובתם(
 שיריק עילאה מזלא והיינו במפרשים וכעדע ז"ל מפיגו הרמ"עבמ"ש
 השפע שקרל והיינו כנודע הויות ג' זבל"א בגיטסריא וי"א תתאםלמזלא
 רבא דייק כן ועל מילתא. תליא כביכול( לבדו יתברך השםמרצת

 חב"ו דהמם כי כנזכר במיל"א חב'?( )ר"ת ו'מזוני ב'ני האיי לשועבקדושת
 בהאויי'ל ועדע כנודע, הנדחים ומקבץ דיסו"ד לתיקון הוא הנ"ל()ר"ת
 דדיקנ"א תיקונים הי"ג תיקון כי וק"ן לו אץ סר"'ס וד"ל שאמרובסוד



 נצררה תניינא מהדוראדברירם
 הלז השם בד"ת נקט שפיד כן ועל היסוד בתיקת תלוי עילאהממזל"א

 כנזכר: מילתא תליא במןל"א שהוא היסו"דתיקון

 תנא יצא. לא למפרע המגילה את הקורא ע"א[ ז' ]דף מגילהעד.
 באבות חז"ל אמדו הנה ותפלה, בק"ש וכן בהלל,וכן

 תעשה אל מתפלל וכשאתה ובתפלה בק"ש זהיר הוי אומד ד"ש מי"ג[]פ"ב
 רבד חובה עליו שיש כאדם קבע, בדטנודא, הד"ע )פי' קבעתפלתך
 המגילה את הקודא י'י וזהו זה( חוב מעלי אפרוק אימתי ואומדקבוע
 שיפרענה( עליו חובה כמשא והוא חובתו ידי לצאת כדי ,חובו,למפרע
 ברעותא המגילה לקרוא שמו יתברך רצונו זהו ,כי חובתו ידי יצאלא

 תנא וזוב עמנו( שמו יתבדך 17עשה הנס גודל על וחבה ובאהבהדליבא
 כדאמדינן גדול בהתעודדות כן גם להיות צריך בהלל )כי בהללוכן

 שמע בקריאת וכן איגרא( פקע והלולא פסחא כזיתא ע"ב[ פ"ה ]יןבפסחים
 ואהבה בחשק דק חובתו לפרוע כמו יעשו שלא ליזהר )שצדיכיןותפלה

 הזה: אבות ממתניתין כנזכד לבו( מכונתויראה

 מאודות דאה שלא כל אומד יהודה דבי ע"א[ ע"ד ]דף מגילה  יל*מזו
 תניא נע"ב[ בגמרא חמם שמע על פודם אירמימיו

 מימיהם. אותה דאו הלא במרכבה לדרוש צפו דובה ידידה לד' לואמדו
 הכא וידע מיכוין קא והא מילתא תליא דליבא באבנתא דוום יהודהור

 כל יפלא וועד הגמרא.  עכ'ל וכו' הנאה ליה לית והא הוא הנאהמשום
 לצופה סומא לדמות יהודה לר חכמים הקרץ זה ומה זו מימרא עלעובד
 דק רירה אצלם יקרא לא במדכבה התם באמת דילמא במרכבהודורש
 צפיה אצלם שיקרא לא אבל סלקי דלגבוה אומר"י בהני שכד וקבלדרוש
 דוה"ק בעלי חוזיתם שנקראו הנביאים משום ואי ראיהאו

 רואים הם אוזי
 לברך 17צריך סומא לענין יהודה לד' הקשו זה ומה  ממטרת ראיהבאמת
 דבתה נדאה אולם בימיו. כלל אהום ראה לא וודא בגשמיות המאורותעל
 באתכסיא מלאכיא ולכל ע"א[ א' רף דיקדמה בריש דון"עניס דברי פיעל
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 ולא שכליות השגה הענו כי ראי לחי בבאד אאמו"ד ופ" שכלונארח
 דאתעתיד לאליהו רע"מ ונאמר ע"ב[ ןק"ד מזו"ח בתיקונים וכמ"שחושיות

 ועיין עכד"ה. 9"י'יי דיליה בשכי דנשמתא מסטרא נביא לכללאתגילאו
 דאנת דא כל עם מהימנא רעיא ר"ש אמך ע"כ[ קט"ז נדף משפטיםבזוה"ק
 שכן כל במלאכיא ולא "בעיינין" דאתי עלמא בבני לאסתכלא יכיללא

בקוב'"
 בבני בכלא חזי את "דלבך" השכל" "בעין אבל ובשכינתיה,

 ומעתה עכל'" לך דסתרין ושכינתיה ובקוב"ה ובמלאכין דאתיעלמא
 "חוזים" דנקראו כיון ס"ל דרבנן ור"י רבנן בזה מחולקים במה מובןשפיר
 ומדרגתם נפשם הזדככות ידי על גשמיות בלתי בראיה רואים אםגם

 האורה בהניית שמשיג כיון כן כשומא גם כן על במרכבה "צופים"ונקראו
 מלתא תליא דליבא באבנתא התם שפיר מתרץ יהודה ר' אבל לברךיוכל
 הניע ותיקונים הזוה"ק כדברי ומכוון השכל בעין היינו מיכתן קאוהא
 תוונתא היינו ובלב"ך שכ"ל. בארח היינו דלבך השכל" "בעיןשכ'

 אינו אבל במרכבה הצופה דקמכוין בזה בגמרא יהודה ר' דקאמרדליבא"י
 דגואורות ביוצר סומא לענין דנין אנן זה שעל גשמיות לראיהדמית

כנזכר:

 נפלאות סיפורי מהרא"ל תפארת ספר נדפס מקרוב זה הנהלמזל"א.
 זייד"ע שפאלער הנקרא קדישא סבא הקדושמהרב

 בדפוס שם והנה נאמנים ממקורות הדברים שלקח כותב והמו"לזי"ע
 שנכשל הכס תלומד אברך 8מ טעשה ע"נ( ל"ע )דף תער"בפיעקטרקוב

 מיתתו לאחרי חמיו של השניה אשתו אלמנה העט חמיו באשתבשוגג
 ר'ע והכשילתו ששן ישן יין דהטקתוו ויניא בביתו דד הזה האברךאשר
 לו ההגיד תשובה לקבל נששו במר הה"ק לפני דאברך וכשבאבלילה
 וכו' שנים יקרא אחד דף ~סוד רגיל וגה שאם קדושים ד~מד"רמדברי
 דגזכר. בספר עכ"ל ככה תעשה אל ח"ו טעמם לברוח מחשבתך דבדועל

 מצוברות שקר שפתי ותאלמנה ההטת שכך לברנים אר ובמתומםועמדתי
 לנגד כזה דבר שיאמר קדוש פה הניע קדישא התבא הוא עתק צדיקעל
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 אחרי הנזכרת הזונה 8מ בביתו עוד הנ"ל האברך שידוד ח"והתודה
 12אמוד י"זן סעיף כ"ב וסימן אהע"ז בטוש"ע מפורש והלא ר"ל בהשנכשל
 כאן העד בביתה שכן מכל אלמנה בו שיש בהצר לשכת חכםלתלמיד

 אבל עוד הכשילתו כשלא היינו עמו דדתה כבואשתו התידולא
 יסור לא אם הלא כנ"ל יין שהשקתו ידי על חמוד בעון כבדכשהכשילתו

 הוא הרי כזה עוד יארע ואם עוד אנום יהיה ולא פושע כבד הואמביתה
 גרושתו לענין ק"ט[ תימן באהע"ז שנמצא דמה פשוט וגם ח"ו.כמזיד
 עי"'ש צדקה לה ליתן באקראי לביתה לילך שמותר מדגוד"דשנדאה
 וכל אסוד לכ"ע בקביעות בהצידה לדוד אבל כ"ה[ נס"ק מחוקקבחלקת

 תעא כ% דומה ואין ענין אינו בהכשילתו אבל כ% הכשילתו בלאזה
 שם שהביא המעשה )וגם כזה דבר לומד יפקד הלא יזכר לא ובדודפשוט
 וישא וסוהר"ד אלימלך מוהד'ד דבותינו הקדושים מהאחים לדמיוןשאמד
 ליזה באו ולא בנסיע עמדו אדרבא שם כי דמיון ולא ענין שום אינוז"'ע

 כ%(. מעולםמכשול

 ובידח2למי ע"ב[ ק"ל ניו בב"ב רז"ל שאמדו מה מילתא אדכדןובזדן
 למדין דווין ו'[ הלכה ש"ב פיאה 1ביד2,1למי ח'[ הלכה נפ"אחגיגה

 דאין 2ום הפשוט הפירוש כי מליצה דרך זה ]וכתבתי מעשה מפיהלכה
 כן1 ועשה לך למעשה הלכה ושאמר עד התש מעשה מפי הלכהלומדין
 שאן בבית ידק של עלה שאכל ר"מ על ע"כ[ 1' ]יף חולין בש"סוזיין

 לשומען וכלצד כלי אל מכלי הודקו אשד כאלו מעשיות ובפרט עי"'שוכי
 טוב ועשה מרע בסוד כבד שכתב וכמו התורה נגד שהם אותןולספד
 ערווה דבו שהוא אפילו לצדיק כשרואין כי זי"ע צבי עטרת בעללהה"ק
 אמשים הצדיקים רשויים )כי אחריו תהרגי אל הש'"ע שנגד דבראיזה

 אליות כעין לפעמים דבד עושים כי עליתם לומד דוה"ק בקקידבותינו
 השם למען כונתם בעומק הענין לנתיצת שעה למיראת הכרמלבהר

 סיפורים שכן מכל כמדע וכו' כן לעשות כמרשהו תעשה אל אבלותחנתו(

 מעשי סעורי כי ואמת רבו. קא ממירא ופטרעת כמהין כם אשרכוהי
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 כן על רבד לכל ומסוגלים שמים ליראת גורמים הם האמתייםהצדיקים
 סתירות מלאים מזה ספרים ומדפיסים הנ"ל הכזבנים התגברו זהלעומת
 וגם התורה. נגד שהם כאלו בדברים עולם ומחריבי מבלי והמהושקרים
 בדאותם בעיניהם המשכילים הסכלים את ביותר וגם ההמת אתיביאו

 בוקי יתלו זה ידי ועל שקדים. שהם הידועים כאלו הכוזבותהמעשיות
 אגדות תורת סיפורי בכל וגם ז"'ע הקדושים ואבותינו רבותינו בכלסריקי
 פיגול מחשבות עליהם לחשוב כמלאכים הראשונים מעשיהם ורובחכז"ל
 וכן ר"ל( וכפירתם יצרם מזימות הספר על להעלות בזה כדאי )איןח"ו

 צווח אשר מפהקה ז"'ע )מהד"ש( הגה"ק אאזמו"ר מפי ביחודקבלתי
 ומעורבים, מדוייקים, ולא בדוקים, שאינם כאלו מסיפורים ספריםעל

 אמת ממגידי ששמע מה רק ביותר וגרס דייק ז"ל והוא כזבים.בהרבה
 מרבותיו או מאבותיו איש מפי איש המקובל ורובם ויודעיםהמדייקים
 דרכנו. בעה"י וכן ולמעלה המזבח מן בורקין ואין ז"'עהקדושים
 מקורן להדאות לרוהטם עטרה לעשות כדאי כאלו והנהגותולסיפורים
 מהפוסקים או דרז"ל ושארי ירושלמי או בבלי בש"ס חז"ל ברבדיושורשם
 עמנו, ה' יהיה תורה בדברי המהדורות בכל בעה"י דרכנו וכאשרוהאריז"ל
 ]ועיין בימינו[. במהרה יעזרנו ותודתו שמו כבוד דבר ועל ענינינו,ובכל

 צ"ד[. אות ולקמן בסופו ע"ד אותלעיל

 בא"ק חולין ועובדות מעשיות כי הנ"ל עולם מבלי של דרכם זהורהבה
 ביותר הגדולים עליה בני ריצה דודים בארץ אענד בהקדושיםגדע

 בסוכה דאמרינן דשב"י כמו כנ"ע( טוב ועשה מרע בטד שכתב)וכמו
 הם עשים ואם מועטין, והן עליה בני ראיתי משב"י יאמד ע"ב( ד"ה]יד
 כא6 עליך וקששי כד נלא עקלי דושים שם ומסקיק וכר מול ובניאני

 לטעות יכולים היו מעשיהם שרש דמלמהים גם בקומתם חמהשהעניקו
 הלכה כן לעשות זה מטעם סומכים אין כן על דרכיהם עומק ווכץמבלי

 יוחנן דא"ד ה'( והלכה ב' הלכה נפט סוטה בירושלמי וכלאמריקןלמעשה
 עלייתן, ממכין ולא פרנק השדין הכין, דהכין אילין סע דדשנ"י אילץכל



 נצררה תניינא מהדוראדברירסד
 גילו דלא מהנך רשב"י בשם שנאמרו הרבדים אלו עדה הקרבןפירש
 עלי" סמכינן ולא גדול בא"ק ותלאן הן יחידים דברי האומדן מישמם
 ביותר הגדולים הקדושים מדברי סנה לדק האיך ודג2"י עדה. הקרבןעכ'ע
 נראה שהדבר בטקום כנזכר בשמם יאמרו אם למעשה להלכה לדוןאיך

 למבין: ודי המחוורת מהלכהמוזר

 אלא ישע אין כי כ"ז[ פרק נא"ר אליהו דבי התנא דברי נודעעט*
 בנים בתפארת אאמו"ר בדברי וכמובא המשיתימות

 במקומות  בעה"י בחיבורנו וכן רוכתק בכמה עור וכן נלהו"ר ומועדיםעה"ת
 שלימה הגאול"ה אלא ישראל לכלל ישוע"ה אין כי מספר איןרבות
 פ' רף קמא גבבא דילן בש"ס והא כן כי לעורר וראיתי בימינו.במהרה

 הבן ישוע לבי ואמרו הבן שבוע לבי איקלעו אסי ורב ושמהשל רבע"א[
 מתרגמינן ישו"ע בכור הבן לפדיון שעושין משתה הבן ישו"עפירש"י
 תרגומו היינו דישוע"ה מפורש הרי ז"ל, רש"י עכ'ע פדיו"ן כמופורק"ן

 בימינו. במהרה רצון יהי כן מהגלות. ופדיו"ן פורק"ןוכונתו

 אני לפני שמשוועין בשכר ד"א ע"א[ ר ניו זרה עבודה בש"ס עייןוכן
 כמו פדיהן להם נותן אני שוע. להן בד"ה ופירש"י אתכםמושיע
 מפורש: כנזכר והיינו עכל"ה פדיו"ן הבן ישו"ע וכמו ופח"קויושפע

 בתוך לומר אדם צריך רבדים וסלעיה ע"א[ ל"ד ]דף שנת בש"שפ.
 הונא רב בר רבה אמר וכו' חשיכה 8ן שבת ערבביתו

 צריך וכו' תסבכה עם לומד אדם צריך דברים ג' רבנן דאמוראע"ג
 לא יפש אופי רב אמר מיניה דליקבלינוו היכא כי בניחותאלמימרינהו
 ולכאורה וגמרא.  עכ"ל מסברא הלימתי הונא בר דרבה הא לישמיע
 דב שיקימו עד בניחותא לשוהתו שצריך כך כל פשוטה סבראאינה
 דתם להיאר סברא גם "ל אדרבא הלא שקיבלו טרם גם מסבראאשי
 אהד בפעם לו ישמתי אם גם או מהם כמבקש רך ובפה רשה בשפהיאמר
 פעם בכל ככה על ולשאול לבקש דרכו כאלו בעיניהם מדה אחרתובפעם



 רמה קוררה תניינא מהיוראדברי

 והמכשול האיסור הומר ובמורא בכח יזהידם כשלא ממנו יראו לאאבל
 יאמר אם כן שאין מה בזמנו שבת של נר ולהדליק לערב ישכחואם
 לנפשותם הץהרו והדבר הענין עמר ויביע ידעו )קצת( באימהלהם
 אימה אדם יטלל אל ע"אן ר דף )בגיטה רז"ל אמרו לא כאן רעדביותר.
 במהרש"א ]ועיי"ש )דייקא( יתיד"ה אימה היינו וכו' ביתו בתוךיתירה
 סברא. יש בודאי התורה. אזהרת בדרך להזהירם אבל אגדות[בהידושי
 תרי בי הנהו ע"א[ נ"נ )דף גיטין הש"ס דברי פי על "'ל אולם)כנ"ל(
 דוו שבת( ערב של שמשי בי )פירש"י שמשי בי כל שטן בהודאיגרי
 9ן- שמשי בי תלתא  עכבינוץ להתם ר"מ איקלע דודי בהדי מינצוקא

 גברא לההוא ר"מ דאפקיה וי )השטן( דקאמר שמע" שלמא להודעבד
 מחלוקת שיהיה הבע"ד מתגרה אז שמשי בי שבת דבערב הרימביתיה.
 שבת בערב אז שיאמר חז"ל הזהירו שפיר כן על בית הבני ביןדברים
 בניחותא. רק הנר( את הדליקו ערבתם )עשרתם הדברים אלו שמשיבי

 בקול כשיאמר גם אז כי קסטה אז לעודר שלא כדי ובנעימות.בנחת
 זה אדע הלא עלי ותצעק תכקןס למה לענות חובל אשתו גם קצתרעש
 דמיא דבידקא לציבורא דמיא תיגרא וזהוי וכדומה. שבת. ערב בכלמכבר
 אשי רב אמר וחפיר כן על ע"א[ ז' דף סנהדרין רז"ל שחמרו כמווכו'

 כדי בניחותא אז שמשי בי שבת בערב למקמיט שצריך מסבראדקיימתיה
 ונכון: שפיר ואתי כנזכר. אז וטויבה קטגוריא לחוררשלא

 במוטנט גם אלא בזה ליזמן צריכין שבת בערב לבד לא אמנםפא.
 כ"ס דף קארעץ )דפוס הגדול הקנה בסה"ק כמבוארשבת

 ריגולך וילוה וטן' שלחנו ויסדר מלאכתו יעשה הבדלה ואחר וז"לע"ק
 מש להם שאין וארץ 8מי שעושים מה בגי היאית ותשבחותבשירות

 רבות וסעודות בחטת וסרבה ומנשקו מחבקו בביתו אוהבו יבאאם
 רבים ההינים לכבודו יעשה טה לשכיר צריך אין ממנו להפרדכשרוצה
 וכשטיבע בביוע בא והססך תוצץ. אקש במים ומין ממינו טתעאיזע

 שי במשיקת" ממם ולצאת ביתו בני 8מ "לחלוק גניבות מטענהעמתיא



 נצררה תניינא מהדוראדרורירסו
 הוציא כי שמים לשם כרסו מילא אשר  לתענוגים ואוי לביתו ואוילו

 השטן יאמר. חכם. אליו יזדמן אם אפילו מחלוקת מתוך מביתוהמלך
 וכו' כך תעשה אל בני אתה אבל שיניו עליו והרק יקום. מתיהביאו.
 ועושה ביתו בני עם שחולק מי על שהזהיר הדי עיי"ש. הקנהעכ"ל

 יעזדנו וה' ליזהר. וטוב נחוץ ובודאי קודש. שבת במוצאי בביתומחלוקת
 אמל: בימינו במהרהבכ"ע

 של תענית מיני דכמה מהרי"ל במטם ג'[ ס"ק תקג"ח ]סך במג"אפב.
 ויין. בשד תענית במוצאי לאכול ראין אשכהןתשובה

 וה' ב' )כגון אלו  דבתעניתים י"א בשם ט'ן ס"ק תק"ם ]סך במג"א הואוכן
 וכן עיי"ש. ולש"ש וכ"כ וחן בשר שלאחריהם בלילה לאכול איןוכהנה(
 משום רק שהוא שובב"'ם בתעניות זי"ע( הקדושים אבותי )מנהגבהגנו
 אחרי בשר לאכול שלא הידוע לתיקון בהאריז"ל כמבוארתשובה
 במנחה ויחל קורין אין כן ועל דאפשד מה כל בסוד להחזיק ב(התעניות.
 כן שנהגו הגם המתענין. מעשרה יותר כשיש גם שובב"'םבתעניות
 הוא ומקורן הישיבות( אצל )ובפרט במדינותינו אשכנז קהלותבהרבה
 )בקצת במנחה ויחל שקורין שם כתב ובלבוש תרפ"ה[ סך בסוף]בסג"א
 לא זי"ע הק' הבעש"ט מתלמידי מנהגינו מקום מכל בשובבי"םקהלות(
 פשוט ניאה וטעמם אז רתענו ככהה שרובן הגם ויהל אז לקרות כןנהגו
 יש כן על הצבור וגזירות צרות על שהוקבע צבור בתענית בשלמאכי

 לכל לחיטובה יחיד תענית חץ כן שאין מה בצבור ויחל ולקדותלעוררן
 כל לכת בהצנע להיות צריך הדבר ע"כ נפש  נגעי לדיואות ואהדאחד
 חטאיה דמפדש מאן וגליד, הציף ע"ב[ ל"ד דף ]ברכות כעין )והוי דאפשרמה

 הלכה ]פ"ע הגיגה ביוץשלמי מפרש הדברים מצאתי והנה גזה(.בצבור

 ששמו אהד אדם )בת בצלים עלי ברת בחלמא גרידא האי חזי דהויב'[
 בחוטי )תלויה היזיב בחיטי תשיא אמד יורה בר' לעזר ר' בצלים(עלי
 פתה של )הציר קליע דגיגכם דתרעא צירא אמר חנינא בר ר"ידד"(
 סנהדדק מדופלמי הגירסא ועט כן צודנה" "גו היים בנהנה קבועגיהנם



 יתז וצררה תניינא מהיוראדברי
 אגל כך( כל נדונית והתה מה )מפני כן דא למה א"ל ו'( הלכה ו'פרק
 קה"ע( תעניתה. ומפרסמת מתענית שהיתה )מפני ומפרסמה ציימהדהוות
 שהיא )ומפרסמת תרי ליה ומקזה חד יום צימה דהוות דאמריואית

 עכ"ל קה"ע( ימים. בדואר תרטן חד על מתענגת א"נ יומי. תרימתענה
הירושלמי.

 ימים בשאר תרין חד על מתענגת שהיא עדה בקרבן שפירש מהוהנה
 פירוש לפי וגם מקב"ה שכתב הירושלמי בלשון הפירוש מכווןאין
 פתרון אץ ימים ב' מתענת שהוא שמפרסמת )בקה"ע( הנ"ל שםדואשת
 ווסתיה באכילה מרבה שהיתה כתב בסנהדרין משה ובפני "מקזה".למלת
 באכילה מרבה היתה ימים ב' כנגד רק ימים ב' לא והיינו ימים שנינגד
 על קאי דווש ונ'י כלל. פירש לא מקזה תיבת אבל התענית.אחרי
 שבת בש"ס כדאמרינן דוזענית אחרי כן עושה שהוא ויין בשרסעודת
 ואין דם דקיז "הומה", אחרי ויין בשר לאכול שמוכרחים ע"א קכ"םודף
 צרכי מאי סעודה, צרכי מהן ויספיק שברגליו מנעלים ימכור יאכל מהלו

 נפריא, חלף נפריא בשר אמר רב חן, אמר ושפצאל בשר, אמר רבסעודה
 עכ"פ 8הף. ועיי"ש הגמרא עכ"ל סומקא חלף סומקא יין אמרושמואל
 שפיר וטעתה יץ( ולשמואל בשר. )לרב וחן בשר סעודת נחוץ"להקזה"
 )והעיקר "הקזדף' סעודת שהוא ויין בשר סעודת החנו ליה "מקזה"יתפרש
 ליה דעבדי ובשבה( שם אמרינן יין רס"ל לשמואל דגם "בשר"ודא

 וזום תשובה של יחיד  התענית אחר שתנכל בשר שהוא הכחולאתבשילא
 מוך""י לדבריאסור

 שם(. רש"י וקרין והמנ"א

 היינו בשר פעמים יום בנל לאמי שדרכו דמי להפרץ ישאמנם
 בשובבי"ם  תעניתו בימי גם בערב כן חשהג  ובערבבצהרים

 חולי שחאלת משום יום בכל שהירגל מכפי לשנות שלא לדלול "שאולי
 מי כן ימעין 8ה .ע"ש קא דף צהובות חז"ל שאמרו כמו ופז שינוימעיים
 סעודת אוכל שובביים התענית אדוי ו(מ חלב משכלי לילה בכלשאוכל



 נצררה תניינא מהיוראדברירסח
 דעבדה על שנענשה הירושלמי דברי בכלל והוא נכת. אינו בודאי זהנשר
 דעבדין שבת מש"ס כנ"ל "הקץדו' סעורת כמו היית "בהקזה" תרין חדעל
 ליום נמשך שהלילה כית אחד ביום בשד בכפל היינו תרין והוא וייןבשר

 אצל ראינו צבור בתענית )אמנם בצהרים בשר כן גם שיאכלשלאחריו
 טעם עוד ושמעתי ח"פ בשד סעודת בערב שאכלו הצדיקים וכלאבותינו
 שהימים כיון זי"ע אחר צדיק בשם מפה"ק זי"ע הה"ק מ84אזמו"רלזה
 יהיה וכו' העשירי וצום הכנהיי וצום הרביעי צום כמו צבור תעניתהאלו
 עושין כן על הס[ ח' מכריה טובים ולמועדים ולשמחה לששון ידידהלבית

 ומשתה מאכל וסעודות ויו"ט לששון שיהפכו להורות בערבהסעודות
 בירושלמי שם דאמרינן ממה אמנם בימינו( במדוה צדק גואלבביאת
 לתשובא יחיד תענית כרחו בעל )ה"נו תעניתה שפדסמה עלשנענשה
 וכיוצא ויחל בקריאת פרמם לעשות שלא למנהגינו ראיה גם מזהכמובן(
 בתשב"ץ הובאו בחגיגה אלו הירושלמי ודברי וכנ"ל. שובבי"םלתענית
 ומפרסם דהמתענה ו'[ סעיף תקס"ה וסימן או"ח בש"ע כן ופסק יוסףובית
 יורנו וה'  עי"'ש כך על נענש הוא מתענה שהוא להשתבח לאחריםעצמו

 בימינו: במהרה ותודתו שמו למגע אמתבדרך

 כעת( נתנאלה תח"י ,אשר  הקדושה תורה בספרנפג.
 המני כת"י

 הריי' שם כתיבת נמצא ז"'ע יששכר בני בעלהי
 אדוכה היש ו' כעין בתזמנת השמאלי הקו הוא ראשונה י וב"שב"ה

 השמאלי הקו שניה ה' אמנם מהאריז"ל(, לה* )כנזכר למטה לברופסיעה
 ראיתי וכן יו"ד. תמונת לכעין ונוטה גדולה נקודה כעין ורק קצרהוא

 זה לעומת אמנם חכמים. ותלמידי דווקני מסופרי תורה ספריבשארי
 שעשה אביו פי על חשת עוגה כי הגיד אשר אחד מסופד תורה ספרראיתי
 ההי"ן התמונות ועשה ואחריות בחסידות מפורסם סופר דבו כתב פיעל

 אחרונה וה' ליו"ד ונוסה קצר השמאלי הקו ראשונה ה' כי להיפך)בהשם(
 כן על ו'. לתמונת ועטה יותר ארוך השמאלי הקו הוא שניה(והיית
 קופה אם גם הנזכר מועשר במח"ל ויה משגה כי בזה לכתוב נכוזדורתי



 רטט נצררה תניינא מהיוראדברי

 כמפורש זקיני קדוש דברי וכנים שיהיה. מי יהיה ז"ל רבו ציוי פי עלכל
 הענין אמנם וי'ל ס"ק פרק ההמילין נשער בפע"ח זי"ע החי האר"י מפייוצא
 להו ינקא היא אז היו"ד של התחתון בקוץ תחלה הבינה בהיותה %אכך
 ראשונה ה' (1ת בבחעת בהיותה כו' וכר יו"ד מילוי של ו"ד אותיותלב'
 הנוקבא יצאת הוא"ו ובסתם וכו' ה' נעשין ו"ד אותיות ב' ואז השםשל
 עכל"ה וכו' רגן דף בלק נפרשת בזוה"ק כנזכר לבר פסיעה אושיטבסוד
 השמאלי הקו שתל הדום של ראשונה בהה' כי הנ"ל כתמונה מפורש)הרי
 פסיעה צ"ל וגם ה' יחדיו ויוניו ר צורת עם יצטרף ואז ו' כתמונתארוך
 צורת וכל וז"ל( י"ר[ נפרק בפע"ח לעיל שם וכמשרש למטה עודלבר
 למטה לחוץ יוצא מאוד קטן קוץ כעין להם יהיה הו"י' של ראשונהההי"ן
 טגן דף בלק נפרשת בזוה"ק לבר פסיעה ונקרא ה' שבתוך זעירא ו'בדגל

 לתמונת ונוטה קצר השמאלי הקו שהוא אחרונה ה' צורת אמנםעכלנה.
 ב"ן 2ום וזוע ול'ל פ"בן סוף הנסירה נשער הע"ח דברי פי על יתבאריו"ד
 צ"ל שפיר לומר יש זה ולפי עכל"ה, וכו' י"ד צורת מהם ה' כלבציור
 כנזכר. דל"ת יו"ד צודת צ"ל כנודע לב"ן הרומזת מהשם אחרונהה'

 וז"ל ס"ק פרק התפילין נשער 2ום בפע"ח ממ"ש בזה לכאורה יפלאאמנם
 שיש הקשר כן גם לרמז ראשונה ה' דוגמת שניה ה' אות יכתובאח"כ
 צורת שיעשה שכתבנו מה תמורת כי אחד שינוי יש אמנם הת"ת. עםלה

 אחרונה דה זוית בקרן ו' צורת  יעשה ראשונה דה' הימיני זוית בקרן"
 בההי"ן למעלה הימיני זוית בקרן שיש השינוי דזולת דכתב הריעכל"ה
 )ונוולי ראשונה הי דוגמת הוא השניה בה' רק אחרת שינוי איןהנזכר.
 ואין השמאלי בקן בתמונתם 12וין בהקים הער"ן שני העושים סמכומזה
 לשנות שאין לואר מוכרחת ראוה אינו זה באמת אהלם ביניהם(חיריק
 דמעם כנ'ע( ורמני בזוית בתחלה בכתיבתו )זולת בתמצתם ההיק שניבין
 דוי כן לא דשם הוא דוקא ל(1 הראשונה דוגמת אחרונה י לעשותשיש
 הגל יזרה ראשונה הה' שמתוך כנ'ל שם בפע"ח למ"ש עצמו בפ"פתר

 הראשניה בה' רק ואדרבא דייניה מי זה שצב המא לבר פסיעההשמאלי
 מ"ש עם נקצה סיתרא"י מ"ת ודגי בזה בתמצתם משונץ המה כןואם



 רצדך4וק תניינא מהיוראדבריער

 זה דומין דקל לש ונע'ע כנ"ל רקדנה הה' דוגמת אחרונה הה'שתהיה
 ה' בין בכונה  בעשייתו כנ"ל זוית בקרן יוננה שבזה לדייק בא רקלזה

 הרגל( והשנו בקו שביניהם החילוק עוד הסיר תנא אבל לשניהראשונה
 יששכר בני בעל זקיני כתי"ק תמונת ונכק ברור תה כנזכרהשמאלי

 כראוי. דווקני שפרי פי על נהגנו וכאשרזי"ע

 וז"ל ח"ן אות תסלין נתיקק חסידים  המקשת נלשת ראעד נעתאמנם
 ולא וכו' ימין קו כל לכתוב צריך וכו' אחרונה הה"אובכתיבת

 להבין זכיתי הלא  עכל"ה וכו' ראשונה בה"א כמו כך כל מתפשש זהיהא
 הלא להתפשש ראשונה ה' של הימין קו 12צריך לומר תיתי דטהיכיכלל
 "שמאלי" הקו רק היינו לבד פם"צה בסור הקו שיתפייט ראשונה בה'מ"ש
 צדיך לא אחרונה שבה' זה להוציא צריך למה כן ואם "הימינ"'ולא

 להאריך 12צריך ה'[ נאות שם הר"ח וכ'ע מפע"ח כנ"ל היכוני הקולהאריך
 ש"ש איזו ואולי כנ"ל, לבר פסיעה בסור הראשונה ה' של "ובצאלי"הקו
 במשנת משרש מצאנו זאת לענינם עכ"פ בדפוס, או המעתיק של012

 יעשה האועיונה ה' של )ר,וסמאלי( התלוי הקו כי ט'[ נאות 012 להלןחסידים
  בעה"י: הנק כדברים והים יו"דבצורת

 לא כי א"א. לבם ישנ"י דא'ל טין רף קק שעד בש"מפד.
 נש'ש מפרש וכדאמריק כלל אחר בן לו שהיהמצינו

 אלף אם מועטין והן עליה בני ראיתי רשב"י דאמר ע"ב[ ב"ה ניופכה
 הוא ואיזו בנו 012 אמר הלא "בני" סתם וקאמר וכר מהן ובני אניוע
 ידעו ע"כ אלעזר ר' אע רק אחר לו ידה שלא ופלצט ברור חיזויאלא
 ערריך עהיע תולדות נבפ' הקדוש האודלח כתב ]וכן היחיד[ "בני"מתם
 אצל אילף וי'ש( ר'שו היים לבש רשב"י דצ"ל דמ"ק המעשה חהוגר(
 שיברכורן צורה של אתורם שים גרים בן מידה ור'  עממש' בן ישתןר

 ושתירו וכך ילה כלשק נראה שפרה נמגר בלשה וברכוזי אצלםוהלך
 שם מ"ש והנה עי""ט בהכתם קדושת את שם בהצנע והשפעהברכתם



 רעש נצררה תניינא מהדודאדברי

 הזה( )עולם עלמא דהאי ה=נו אחשפהך היהוב ביתך ששרובבגמרא
 קרבם י"מ[ מ"ט ]תהלים דכתיב ביתא הבא( )עךלם עלמא וההואאושפיז"א
 תציע קברם אלא קרבת תקרי אל ע"כן ט' דף קטן ]מרעד לעולםבתימו
 לחשר שייך מה להבין קשה אולם הזה. בעולם דשנים ימיםשיאריך
 וקיום נצחי עולם היא הבא עולם הלא דכא עולם על ביתךדליחרוב
 טליצה בדרך גם ביתך דלהץרוב "%רבה" לשון עליו יצדק ואיךאמתי
 שמקום היינו הקבר על דקרי לומר ואין הבא, עולם על זה לומר עדיךלא

 שייך מה הלא הזה בעולם ימים שיאריך מפני גום יחרב לקבר לוהבשכן
 טילא אדם( של קברו )מקום בתולה קרקע שהוא עולם "בקרקע"חורבה
 מערה מקום על דקאי כרחך ובעל נחרבת או נושנת ואעה נגזלתאינה

 בימיהם וגם באה"ק שם שנוהגים כמו אדם בני ידי על נבנית שהנחצבת
 עעין משפחתו בקמץ חידתו בהיים קבר לחשוב ע"ב[ ק' דף ככ"כ]וכדאיתא
 בעולם ימים וכשיאריך סף[ בצוואות כד"ה י"ח ס" ג' חלק מנח"א כתשרכדברינו
 ליחרב פ" ז"ל רש"י ובלשה וישומם. יחרב קברו וחצובת בנין אזהזה
 והוא עכל'ה. ימים לאורך תחיה אלא תמות דלא קבורתך ביתביתך
 ציתך אלעזר אמי הין פ' ויקרא ]פרשה במד"ר חז"ל מאמר כשיקייםכנראה
 ויקבור שיזכה כדי הקברות לבית קבוע יתד או מסמר לו שיהיהאדם
 קאבול הר"ר סידור שבסוף במלהגות )וכ"כ המנג'ר עכ"ל מקוםבאותו

דנה.

 אביו במערת להקבר מוכן מקום בודאי י שהיו נרטש ע"אוששרפ
 שוכב היה פרקדם אמנם באמת, עקם אח"כ נקברכאשד

 פ"ד נכף ב"מ בש"ס כדאמרינן שנים מ"'ח פחות לא נקבר טרםבעלייתיה

 לקבור וכשרצו פנימה אביו למערת אדם נכנס לא כנראה לביני וביניע"כ[
 אשד קבורתם מקום שמם היה )וכ"כ  עכשו דהדדא מצאו מ"א אתשם
 שפיד כן על לדן ופתח אביו אצל בן יכנס ואמרו שם( סובב היהנחש
 בורים דוקא ל"ע התנו קברו בית כמחרב האלו דעזנאים ברוה"קכוות
 מ"" פחות לא בעלית" מונח שם כבשהיה פרידתו לאחר גם אלאחיותו.



 וצורה תניינא מהדוראדבריערב
 למערה שהכניסוהו עד בגמרא( שם )כדאמרינן שנים מכ"כ יותר %אשנים
 ברוהטך וכיונו ז'י רבדיהם עמקו מה נא וראה וכנזכר. קבורתולבית

 עדיין אולם כנזכר. לקבורתו )המוכן( מקום על יתכן זהו אמנםובנבואה.
  עיקד הבא עולם על חורבן לשק שייך דאיך לקרל מ"ש לכאורהקשה
 פי על יובן זה גם אולם ביתם, שם כי הצדיקים, נשמת מנוחתמקום
 בקדישת ומובא )בהקדמה( ז'י להראב"ד יצירה ספר בפירוש שכתבמה
 החכמה כי חורבה( האלקים הר אל ויבא בפסוק בד"ה שמות )פרשתלוי

 עליונים העולמות )היא בינ"ה מקום ואי' עח"ש הורב"ה נקראהלמעלה
 שברכחע וזון הנשמות. ועדן משכן ששם מתפדשין( דלא דעק תדיןחו"ב
 מקוד חודבה )בחינת ולחדו"ב כנ"ל( דוה בעולם לו )טוב אשפיזךליתוב
 טוב )היינו ביתך איתפדשין( ללא רעין תרין חו"ב כי בבינ"ההנשמות

 ימים אודך לאחד מנוחתו ומקום בית"ו שם כי כנזכד הבא לעולסלך
 טובים(.ושנים

 ז"ל שוואדץ למהד"י יוסף רבדי שו"ת בספד ראיתי עתהאמנם
 ש"ס הך על שעודד בסופו ותיקונים הוספות בחלקמירושלים

 הזוה"ק מרבדי בעלייתיה( שכיב דשי בד"ש )בד"א הנ"ל מציעאבבא
 משם העלוהו ואח"כ חלב בגוש קבור הוי בד"ש דך"א ע"א[ ע"א ]יןאחדי
 הזוה"ק מדברי כנראה "קבוד" היה מקודם אבל אביו. קבר למעדתלמירון
 מבואך שכן דאה לא אולם יוסף. הדברי עכ"ד בעלייתיה לבד מושכבולא

 חלב. בגוש דיהבוהו לשמונה( וגם לשבעה חלק תן )עה"כ ]קהלת[במד"ר
 חלב, בגוש 012 בעליי' מקודם שנתנווה הש"ס כרבדי לפרש יש שםאך
 בזוה"ק שם מלך במקדש יוסנן( )הדברי ראה לא וגם קברכם. לאאבל
  מציעא בבא הגמרא מדבדי סתירה כמו שנראה זה על כבר 12עודר]אחרי[
 ללש ז"ל הדמ"ק בשם תירץ שם הזוה"ק( )על ההמה בשד שלםדגזכד.
 בו שלטה ולא קבורה, בלי בעלח' שדויה הזמן אותו אלא קברוהודוקא
 זי"ע: עכל"ה. חלב גוש מתי בכלל נחשב היה שם חלב בגוש והיהדמה.



רעג יצררצץ תניינא מהיוראדברי

 מקום שצ"ל בענין ]תקיא[ המד"ר מדברי *ה מקים ומ"שפה.
 מילתא ארכרן והנה לו. מוכן ואחר אחר כל שלקבורתו

 ברש במתניתין ע"כ[ צ"ה ]דף בכתובות רש"י לשון על העולם שתמוייןמה
 בהיה, אותה שיקברו קס"ד וכי עכל"ה מתה. אם בקבורתה. חייבץאץ
 בתרא בבבא אמרינן רהא מירי קשה לא באמת אבל העולם. מקשיםכן
 )וקוברים ומוחין משפחה בני באין )בחייו( קברו מקום המוכר ע"ב[ ק,]דף
 סעיף פ"ט ]סימן באהע"ז רפסקינן וכיון משפחה פגם משום בע"כ(אותו
 כבורו משל מרובה כבודה אם גם כבודה לפי בקבורתה חייב דבעלהא'[

 שירשה  מששהתה בקבר דתקבר כ'ן סעף שס"א ]סימן וביו"דעי"'ש
 למי ביניהם סכמך כן גם שלה המשפחה בני בין יש אם ונמצאמאבותיה
 ואחר אחד כל וישלמו המערה בתוך יותר והמוקדם המכובד הקברשיגיע
 של המעולה הקבר היא תקנה לא ואם המעולה קבר עבורלחבירו
 ואז שם שיקברוה משפחתה מבני אחר למות יוכל לבעי ובינימשפחתה
 או פן תחוש כי הקבר את בעדה שיקנה מבעלה מקודם ותדרושתבקש
 בעדה פנוי עוד הזה הנכבד המקום לה יהיה לא פטירתה לאחר ודאיאוו.

 דחייב להלכה בזה ז"ל רש"י  עינינו מאור אשמעינן שפיר כן עללקבורה
 המכובד בהמקום החיוב חל אז מתה. אס רק כברדה( )לפיבקבורתה
 שמתה קודם בהייה זה על הוצאות להוציא מחוייב ואינו בעדה ששימצע

 כנ"ל: טענה לה יש אםגם

 ר"ש שארל במה פ"ר[ נבאות קטן במועד הנ"ל הש"ש דבף ובגוףפו.
 עוסקים מצאם אשר וגם הם "צורה" של אנשים בזהלבנו

 תפלס פן היים אורה וכתיב רגליך מעגל פלס תכתיב קראי בהנךדוקא
 קללה כמו נראה שהיה לכת הצנע בלשת דוקא שברכתנו ובמהוגו'.
 בשארי מציע לא ולמה גום כמבואר מרובות הברכות בגוייבה גנטוסובא
 כפשוטו רק כזו בתחבולה מברכים שהיו וחסידים צדיקים ואמוראיםתנאים
 יברך בך בתורה כמ"ש ומנשה כאפרים אלקים ישימך או וגו'יברכך
 )חמין שיהיה. לשון בכל ברכות לשת בשאר או הנזכר( )בלשתישראל



 וצררה תניינא מהדורא דבריעדר
 ויברך בד"ה דברים[ ]טרשת ומועדים עה"ת בנים בתפארת אאמו"רבדברי
 והיינו מחתא בחדא זה כל לתרץ יש אולם לכם(. דיב"ר כאשראתכם
 רל"אן ]סימן דה2"ע ובדדך בפשטות יתברך להשם העובדים צדיקים ישכי

 ההוא האכילה כח שבשביל גשמית דבר כל מרעשה דעות דרכיךבכל
 אמנם וכו' ומתן במשא כיוצא וכן יתברך הוום את לעבוד יוכלשיאכל
 כן גם הגשמיים ועשיותיהם ענינירם כל אשד דיחודא מאדי צדיקיםיש
 בעצמותו תכלית המה ופעהיתיהם עניניהם כל ואז ה' לשם ביחודיםהם
 אמנם ה'(. יעבוד וישא האכילה שבכח כגון לתכלית מבוא רק)ולא

 בעניני כפשוטו העובד כי כן הוא צדיקים השני אלו בין אשרהח"קק
 פי על אף ה' יעבוד ההוא דחלילה כח שבשביל והצמרייםהגשמיים
 בעניני עבודתו אבל תמיד ה' עובד נמצא כן העושה כי בש"ע שםשנאמר
 ותפלה תורה כבון רוחניים בעניני ובעבודתו בחומר"ו. רק הואגשמיות
 וכונות קדושות פנימיות במחשבות העובד אבל צור"ה. בבחינתהוא

 ממנו עדתה חומ"ד בחינת שהוא גשמיי דבר מכל הדסיו נמצאויורדים
 אנשים לבם רשב"י שאמר י"ל ווהו הקדורכם בססדים וכצדעצור"ה
 צור"ה בבחינת עושים עניניהם שכל היינו הם צור"ה של אגשיםהללו
 כן העל נפלאה ברזי עמוק עשוק שמהשבתם מפני הגשמיות עניניגם
 תפלס. פן ודים ואורח רגליך. מעגל פלס קראי רדמו נפסקים אותםמצא
 לעשותה אפשר שאי מצוה בין לחלק ודבדיעו להקדים מצוה איזוה=נו
 בעומק כונתם בדוב כי והינו בגמרא גום כדאטךינן אחרים ידיעל

 כדעת )שלא הכתשו זה כל עם לכת בהצנע בקודש ודרכםהיחודים
 הגשמיות( עבודות ח"ו ויבוזו ומחשבתו בלב רק דגושות עיקר כידגוועט

 מעשה שתתבטל לחוש יש אחרים ידי על לעשות"ה אפשר שאי טצוהכי
 שוכני ישראל לבני בחורתו העיקרי הקב"ה שרצת וכיון דהרתדגצצוה
 כן על הלזה העטרה בעולם גשמיות בעבודה לעובדו כדי אדמהמש

 )כית בגשורות בתעל  עששתה בבחינת המטה מלבטל לטהרצריכין
 ועשיה גשמיות בבוכנת עתי חטיבה אדרבא הרצויה בכונה אותהשעטתה
 ומטר מבחינת לה דהתה דבליה ותקומה "צורה". בחינת מסגה שנעשהכיק
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 לכת בהצנע יחוד ברבדי כל גם אותו בירכו כל ועל וכנזכר.לצודה(
 וקללה כעס לרבדי הנראים גם צוד"ה אנשי בחינת דבריהם שכללהראות
 שם שהביא )וכמו הבדכות ממעון למעלה בכונתם בגוייהו גניז סובאהמה

 בדכות כי ודעימיה ז"'ע הבעש"ט דבימ בשם כמל בנים בתפארתאאמו"ד
 בעה"י: הרבדים והבן יותר( יחולו כזהבאופן

 יעשה אחד כל כי ז"'ע הבעש"ט מתלמידי הק' בספרים כתובפז.
 הרבד מצאתי והנה כנודע. שמו בחתימת יחוד מספדלו

 ימלאכי בחגי שכתיב השמית לענין ח'[ הלכה )ת"ג חגיגה בידושלמימפודש
 ושלש שמונים כנגד ושלש שמונים אלא ואינן חישבתים חונהא"ר

 וחותם הקב"ה של שמו מיחד ואחד אחד כל שהיה  בעזרא שכתובחותמות
 ועל וכו' שבעזרא חותמות ק"ג כנגד עדה הקרבן וכתב הירושלמיעכ"ל

 אחד כל והיה מהחתומים פ"ג ואזיל ומני וגו' התדשתא נחמיההחתומים
 כורתים ואנחנו דכתיב והיינו שמו יחוד על וחותם יתברך שמו יחודמיחד
 "שהיה בעצמו הידושלמי בלשון גם כן מפודש ועכ"פ הקה"ע עכ"לאמנה
 היה בחתימת"ו היינו וחותם" הקב"ה של שמ"ו מיח"ד ואחד אחדכל

 כנזכר: שם מרומז יתברך שמו יחוד ואחד אחד כלעושה

 וזקינה זקן אבינו אברהם של מטבע ואיזהו ע"ב[ צ"ז )יף בב"קפח.
 מגיד בשם שמעתי אחד. מצד ובתולה ובחוד אחדמצד

 י"ר( ל"ט ליצ"ר חז"ל אמדו הנה כי זה על שאמד מליטא אחדמשדמם

 כ"כ רף רעמות ק""ל והנה נשים מגיידת ושדה אנשים מגייר היהאברהם

 שגיידו הגרים שאלו נמצא זה ולפי דמי שנולד כקטן שנתגייד גדע"א[
 וצעירי שנולד כקטן  נעשו בימים גאים בנכרותם בהיותם גם ושרהאבדהם
 טבעו )זוח אביע אברהם טל מטב"ע וז"ש מחדש. להיות החלוימים
 שרה אמנו היא הטהורה ומחברתו אביש אברהם טל ודרכוומדתו

 וזקנה זקן היה( זה ידי השל ונערם אנשים מגחרים שהיו בזה[]וכפירש"י
 לטובה אותם והפכו בימים. באים כבד שהיו הנכרים )אלו אחדמצד



 בררתן תניינא מהיוראדברירעו
 אחר מצד ובתולה ב~ר והנה( השני. צדה על הנהפכת המטבעדוגמת
 ימים צעירי ובתולה בחור זה ידי על ונעשו שניד. כקטן שנתגייר)גר

 לך לך פרשת לתלום חיים בספר בדברעו ]ועיין כנזכר. שנותיהם(שנתחדשו
 הנגבה[: ונסוע חלך אבדם ויטעבד"ה

 הדברים רמז תמצא ז'י רש"י עינינו מאור בדברי ואולםפט.
 ורבקה יצחק ובתולה. בחור שפירש"י מהבפנימיות

 עולה בתו"ר כן על כנודע  גבור"ה מדת מדתו יצח"ק כי הייתעכל"ה
 בתול"ה רבק"ה גבי בכתוב כמ"ש רבק"ה היא בתהי'ה וגם גבור"הבמספר
 יצח"ק שפירש"י וזהו דברים של בסודן בתיזוה"ק וכמ"ש ידעה לאובויש

 ובתולה: בחור הואורבק"ה

 הישנים ובמידורים במחזורים שנמצא הדברים ענין להבין אמצםסג.
 ר"ת וכו' צדיקים ובשפתי תתברך ישרים בפיהרמז

 וכו' ותתברך תתרומם מתיבות וגם יצח"ק וכר צדיקים ישריםמתיבות
 תפל"ה גימטרי' רבק"ה יצח"ק בחינת והוא רבק"ה מהם הג' אות כלהוא

 חולדות( פרשת עה"ת שלמה שם בכת"י מפה"ק הק' אאזמו"ר)כמ"ש
 שעשתה חנה ותתפל"ל חנה גבי ע"ב[ ]י"א בברכות חז"ל שאמרווזהו

 בחינת הדין במדת הגיבוריה בטענות היינו  כביכול קונה עםפלהל"'ם
 יצח"ק מדת בחינת חין הדין במדת היינו בזרוע ונוטלים באיםצדיקים
 שמדים וגם בסה"ק כמדע וש~חנ"ן גל וגם תפל"ה במספר שעה~סרבק"ה
 ובשפתי תתרומם ישרים בפי וכמדה פסוקי בסוף ותשבחות בשירותזה
 ידי על הקליפות לרשתית עריצים לזמר בחינת דזמד"ה פסוקי שהואוכו'

  ומתפררים מתפקשש זה יום על יחפוץ- להשם  ותשבחות שיועתשאומרכם
 ידי על וזהו ופטדה פתוקי בתחלת וצדו בכונת המרא"ל במזדהיוכמבואר
 נום מרומז שפיד כן על כנודע להפחידם ורבקה( )יצחק הגבורהמדת

כנ'ע:



 יעז וצררה תניינא מהיוראדברי
 בא פרשת קודש שבת וליל בחלום סליקו משכני על רעיוניצא.

 ע"א[ ב"ס ]דף בסנהדרין חז"ל שאמדו מה פירושתדפ"ד(

 בזה. הוא דבריהם סוד כי חליף. לא אומנא ואבבא כפנא הוי שנישב
 על וגם כלום. מגדמה לה דלית ודלה עניה בחינת היא מלכות מדתהנה
 בהקדישן וכן ב"ט[ ס"ק וס"ה ]טימן שלום אות בחיבורי שכתבתי מהפי

 כי פדנס"ה בא המיל"ה ידי על כי ז"'ע הק' אאמו"ד ב12ם 2ום,הספד
 פוענח ט"זן קמ"ה ]תהלים מס"ת היוצא הפרנסה שם והוא בחת"ךהמצוה
 ע"כ נ"ב דף ]בסוכה חז"ל רבדי על בזה אמדתי אני וגם כנודע יד'ךאית

 ידי שעל )היינו רעב משביעו באדם יש קטן אבך ע"א( ק"ז דףובסנהדרין
 )חמוק רעב יבא( לצורך )שלא משביעו הלז( האבר הוא היסודקלקול

 שבע )מביא שבע מצוה( לצודך משתפש נורק מרעיבו ר"ל(הפרנסה
 והיינו שניי ש"ב וז"ש השפעות. וכל מזק הכהופיע היסוד הוא כילעולם(
 בגימוש" שנ"ה כי שנ"י וגם ]ז'[ ש"ב מלכו"ת, מדת השביעיתמדה
 כמו ועניה דלה )שהיא כפנא הוי כנזכר( הז' ספידה היינו כנודעספידה
 ואבבא וכנודע( ואבית עני ואני י"ח[ מ' ]תהלים ע"ה המלך דודשכשאמדד

 )הואדאומנ"א1
 מוהבי

 הגמרא בפידוש ע"א[ ק"ט ]דף בב"מ דש'" כמ"ש
 לכיוצא. 1כ1' טייץ דלא אומנ"א הא5 דמילה[ י"א ]פיק שבת בש'טוכןן
 זה ידי שעל מיל"ה במצות קודש בדית היסויד תיקק טשטשה מיהייםן

 לילה. בחזיזן ע'צ והעניות( חליף לא כנ"ל( בהרחבה פרנסה שפענמשך
 אבב"א דמ"ז י'ל וך'כ השפע המוליך הששי"ת מדה דיסוד י"לוזהו

 כות ננותח ד"ת פא'" בגימטד" )אמ"ן דאמנ"א יסוד( הר מדה רוגימטר"
 אמ"ן תהי ז'[ כ' ]במגלה כמ"ש וא"ו חמר א~'ן והביע הפרנסה שם"דיך

 פדגוג אומ"ן מלשון  בראשית פרשת בריש בממ"ד לה ודריש ותסה את!
 כנ"ל, גמעניות חליף לא ע"א[ ש"ט בב"מ רש"י מלשק וכנ"ל אומצתהטע1

 היינו בלה"ק פת"ח שהוא אבב"א בלשת דמוז וגם שפע( פשם נמשךדק
 בגימטר" הוא )בוא"ו( מקמ"ן כה2נהשוב וגם כנזכר. שיך את פות"חרמז

 עניותיה חליף לא ו4מ ובסוד ידי על ומלכות ז"א חיבור שהוא ח"ן מ"הן
 כטדע: דב בשפע ומתמלאת מלכות הז'דמדה
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 זי"ע מזידיטשוב מהרצ"ה הגה"ק בשם בזה שמעתי והנהצב.

 קנ"א ]ין בשבת חז"ל שאמדו מה על צבי עטרתבעל

 חנונן קא והא מיעני, לא מרבנן צורבא האי נקיטינן יוסף רב אמרע"ב[
 הגמדא. עכ"ל מיהדר. לא אפיתחא אהדורי דמיעני איתא אםדמיעני,
 ופסקינן בברכות הש"ס דברי פי על הגאונים בשם יונה ברבינו איתאוהנה
 ואם ידיך את פות"ח בפסוק לכוין שצדיך במהבך ד[ סעיף ז"א ]סימןבש"ע
 דגם ר[ ]ס"ק במנ"א ]ועיי"ש אחרת פעם ולאומרו לחזור צריך כיוןלא

 פשק אלא דאינו וגו' בפותח מקום מכל כונה בשביל חוזרין שאיןהאידנא
 על שחוז"ר היינו אפיתח"א אהדור"י דמיעני איתא ואם וז"ש חוזר[אחד

 כראוי בכונה ולאומרו לחזו"ד ידיך את פות"ח שאומר עת בכלהפתחי"ם
 לעיל שכתבתי וזהו הנ"ל, הקדוש עכ"ד פרנסתו לו יש רק מיעני לאאז

 ידיך את פות"ח של ובס"ת בלה"ק פת"ח היינו אבב"א ושמוךבדבור
כנזכר:

 חת"ך שהוא המיל"ה במעלת צ"א[ ]אוה לעיל מ"ש אמנםצג.
 בטד שהוא גדולה מעלה בזה יש עוד פרנסהלהמשיך

 תיקון בתיזוה"ק המבואר פי על חח"ם שממשיך חי לכל חיי"םהחת"ך
 בשם בבל"ר ועיי"ש יומין תמני"א דאינון ח' וכו' ברית ע"א[ ס"ט ]יןכ"ג
 השמינ"י מלך הד"ר דמלך מסיטרא הוא מיל"ה מצות כי להאריז"לע"ח
 ]סיע שלום אות ובחיבורי עי"ש החיל'ם בסוד וודא מית"ה בו נאמרשלא
 דברי פי על דדוש דרך על בזה אמרתי והנה שם[. ומ"ש בד"ה ר ס"קרמ"ד
 אותו מצלת היא לעני המפרנס ועשיר צדקה המתן כי וישעי אוריהספר

 שנגזר שהמיתה כיון מגית( תציל וצדקה ד[ י"א ]משלי )כמ"שמדחיתה
 עונש לו מגיע היה שלא לדון יש הרשוין אדם חטא רעל )כיון האדםעל
 אלפים שהיא התורה מפני אותו מכרחת שמו יתברך ידיעתו שהיהכיון

 אדם התורה זנאן הד[ הג ]במדיר נאמר ובה והאדם העולם לבריאתקדומה
 וכא בראשית( לפרשת אנדה בהידושי מזה וכמ"ש וכיוצא באהל ימותכי
 אדם נעשה וכמ"ש ח"ו הן רעשיות שתי יאמרו לעולם אדם יחיה שאםרק
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 כשנותן אבל רשויות ב' ח"ו כאלו רק בקטן נמלך הגדול מטעם יאמרולא
 כנזכר. הטועים המעים יאמרו תיתי מדרכי כן אם להעני ומפרנסוצדקה
 ביהד אדם  נעורה לסטיר אמר שהקב"ה העני על קאי אדם נעשההא

 יתברך בתורתו. ככתוב מצותו. וזדן תפרנסון. ואתה אותו אבראוהאנכי
 מנלה למצות ביהוד י"ל וזדן רקיעי. אורי )הנודע( הספר עכת"דשמו.
 לפניו יותר השוב איזו ששאלו כנודע ה'( תזריע ]הנחומא במדרש אמראשר
 ממילה ואמרו אדם בני מעשי או בעצמו הקב"ה( )של מעשיו שמויתברך
 כדי ערל האדם את ברא שדוי לפניו יותר הביב אדם בני דמעשיראיה
 עה"ת ושלום בחיים בדברים ]ועשן עכד"ה למולו אדם בני מעשישיעשו
 מצות ישראל דקיימו בשעה ראובני בילקוט בד"ה תרומה פרשת)כת'ע(
 ועשו כד"א מקדשא בינייהו למיהוי אתבשרא שארזא בהנה ופריצהמילה
 המיל"ה ידי על נמשך שפיר זה ולפי עיי"ש( בתוכם ושכנתי מקדשלי

 דהרי אדם נעשה מהכתוב המינים חשש מפני למות א"צ כי להאדםחיי"ם
 את אברא אני האש אד"ם נעשה הקב"ה שאמר בטוב יתפרש וטההכתוב
 אדווש בשם לקרוא ישלם זה ידי רעל עצתו תמול אדם בני ואתההאדם
 ושלום בהיים שפירשתי כמו וגם מדגשדרש. כנזכר אדם בני מעשי ידיעל

 בהפעלו בהפזלו פירש'ץ ערלתו בנמד גהמילו עה"כ לך[ לד ]פרשתעה"ת
 הדשה בריה נברא כמו המילה ידי על  שנווטה רמוז והיינו בהבראםכמו
 אד'ש נקרא שנמיל מי דק וגם בהבחשם. כמו ברפעלו בהמולוחין

 שלום באות בדבריט וערץ ובוותיק פעמים כמה וד"ל בדבריכמבואר
 במספר עולה מציצתה פריע"ה היתו"ך אשר זה ידי על מכות כיבהקדטה
 אם אד"ם יקרא אז רק כי לאלף אלף ובהחזרת מ"ר אלף היינואד'ט
 מדוייק חיש עייפם כנזכר הזוה"ק רבדי פי השל לה יעשה אלהשלש

נעש'"
 חדוה בזה שמו יתברך לפניו תשוב אדם בני מעשי כי אד"ם

 אד"ם נקרא או רק כי המנלה ה-י על ארש בחינת נעשה לוסותלמיל
 הח' טחך בשנת חים נמשך מהמגלה שפיד כן ואם בזה יתפרשושפיר

 כנזכר: השלם 9וי ההם רק מיתה בו נאמר ההיאהדר
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 שהדפיסו מה ע"ד מזל"אן ע"ח ]כאות וגם נ"י[ נאות לעל עייןצד.

 בימינו כאלו ספרים בריקה וצריכים מהרא"ל תפארתבספר
 שם ראיתי וכזה ממנו המדובר קדוש מפי האלו הדברים שיצאו אמתאם

 תפארתבספר
 מהרא'י

 זי"ע משפאלא קדישא הסבא  בשם מ"ש ל'[ נאות
 ביאת על קץ שכתבו גדולים ראיתי הן ואמר קדישא דבבא פתחוז'יד

 אבל זאת כתבו צורך ללא כי אצלי ספק ואין בכה וזה בכה זההמשיח
 ונורא גדול מסגר עם עור סגור המשיח שהיכל זאת רק לגלות אוכלאנכי
 ת"ר בשנת אבל הזה המסגר גודל על מתפלאים התרשישים ואףמאור
 דחכמתא תרעי יתפתחון דאו ע"אן קי"ז ]ח"א בזוה"ק איתא הששילאלף
 מוכן המשיח היכל של השער ויעמוד הזה המסגר גם נפתח יהיהואז

 בכבודו יתברך השם לא אם שיפתחנו. מי רואה אינני אבללהפתח
 ואביט באה גאולי ושנת בלבי נקם יום כי כ'[ מ"ג וישעיה כמ"שובעצמו.
 נרמז האלה בפסוקים וגו' זרועי לי ותושע סומך ואין ואשתומם עוזרואין
 שם וז"ש הנזכר הספר  עכ"ל לגלות אסור אבל האמיתית. הגאולהקץ
 משפאלא קדישא רבבא רבריו בתוך זה שהשיב תשובה דבריו( )כפיהוא
 המוכיח וכו' להה"ק מ"ש מהאניפאלי זי"ע זישא ר' רבי וכו' להה"קזי"ע
 גדולות בתוכחות ישראל את להוכימ שצריך זי"ע מפולבלה הרי"להגדול
 בפי ]ואמת בימינו במהרה צדק הגואל יבא זה ידי ועל תשובהשיעשו
 אין תשובה בהלכות הרמב"ם פסק כן כי הנזכר מהאניפלע מהרמ"זהק'

 נגאלין[ מיד תשובה שעושין וכיון התשובה ידי על אלא נגאליםישראל
 ירי שעל כף תקיעת לך נותן הנני רבש"ע משפאלא הק' השיב זהועל

 להאמין נוכל כן וכו'. יותר למוטב ישראל יחזרו לא ויסוריןתוכחות
 כי כן שאמרו הקרושים הצדיקים נואר דרך כמו קדושא רבבאשהגיד
 ויותר לתשובה דעתם לכוין ישראל כנסת יוכלו לא וצרות יסורים ידיעל
 לגאלם שמו כבנד למען אעשה למעני למעני שמו יתברך וכאמרטוב

 המדובר שד,יה אמת אם הנזכר הספר דברי כפי )ובפרט בימינו.במהרה
 הדין יום משפט בעת זכות טענות להמליץ מסוגל הזמן ואז בר"ההלז

 והנורא(.הגדול
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 רצוני אין הנה בספריהם. הקץ זמן שכתבו הגדולים בענין במ"שאולם
 ועל ניירות מאות הדבה יכילו ולא לדבר יש והדבה בזהלהאריך

 להאמין אמר בודאי קיצין המחשבי על סרה ולרבד לגמרי לדחות פניםכל
 מפורשת גמרא נגר שהוא כיון זי"ע.  משפאלא צדיק אותו מפישיצא
 יאמר אם הבית לחורבן שנה מאות ארבע אחר ע"ב[ ט' ]דף זרהבעבודה

 שהוא פירש"י תקח לא אהד בדינר דינרים אלף שוה שדה קח אדםלך
 עכל"ה הדינר תפסיד ולמה אבותיך נחלת הקודש להר ותקבץ הגאהלהקץ
 ימים עברו ואשר לשונו  בקדושת הדברים אלו בקראנו לבבנו ימסאשר
 כי ולפלא בא. לא דוד בן ועדיין והלאה דודא מזמן נוראים ושניםדבות
 בזמנו כי אם שם זרה בעבודה כנ"ל פירש ז"ל רש"י ורבינו עינינומאור
 פי על ואף הנזכר מזמן גם שנה מאות משש יותר עוד עברו כברהיה
 כאלו הדברים( הקורא ירגיש )כאשר כנזכר לשונו במתק שם כתבכן
 כי )אם הבית לחורבן שנה מאות ד' קודם ההוא לזמן תקוה עודהיה

 ואנה הנזכר(. זמן לאחר גם ויותר שנה מאות שש כבר אזבאמת
 דהחנו וכתב שליש בדמעות ותשקמו בך"ה ברש"י ע"ב[ ב"ז ]דףבסנהדרין

 היו" ולא עברו "כבר רש"י וסיים שנים ועשר מאות וארבע אלףלשף
 באמת אך צ"ג[. אות ח"ז ד"ת ]חצין אז. הלז הזמן עבר שכבר עוררהנה
 מעתיק או תלומד איזה היו"( ולא עברו "כבר האלו )התיבות כתבוזהו
 בערך רק היה לא רש"י בזמן כי ז"ל רש"י אחרי שנים מאות מד'יותר
 הדבירך. לאלף תתכ"ה בשנת )שהיה ירושלים חורבן אחרי שניםאלף
 ור האלף זמן על כתב ואיך הה'( לאלף תתס"ה שנת בערך היהורש"י
 מעתיק או דתלמיד ודאי אלא מלז הזמן עבר כבר שהוא שנים וימאות
 דוד ב"ר שמהשל ר' הרב בצום כתוב מצאתי שם סיים וגם כנ"לכתבו
 הרעם או עמו ופלפל הרשביץ בזמן היה דוד ב"ר שמואל הר' וזהוז"ל
 חיזוי אלא כלל רש"י בזמן ולא בשה"ג( )כנקש בסמוך לו שקודםבר"ד
 כי בהגהות בזה מפרים בדקדוקי מ"ש נראה וכן כנזכר. אח"כדנוסף
 בדפוסים אשר ודעימיה ממהרש"ל אלו רש"י בלשון הרבהנתוסף

 דניאל(, בסיף רש"י )חציין כלל. היה לאהראשונים
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 ובשארי יששכר בני הקדוש בספד התירוץ נודע כגד זה נעניןאך

 עתים משנה הרודות עת מפני שמו יתברך כי הקדושיםספרים
 הימים כל מאז נברא הוא יתזמן לו יוצדו ימים כי הזמנים אתומחליף
 ומעמיד ראוי העולם כשאין הגאולה יום ומחליף שני אלפי משיתיחד
 המוכן ההוא היום באמת יהיה אז צדקנו משיח וכשיבוא במקומו אחדיום

 וגו' באים ימים הנה ז'[ נ"נ נימיה הנביא רבדי בפירוש וכמ"שלגאולה
 ונדפסו שנודעו בדברים להאריך לי ומה וכו' כתיב ולא קרי "באים"והיינו
 על לומד חלילה בודאי פנים כל ועל זי"ע. ואבותיה דבותינו בספדיכבד
 ולכוונתם כהוגן עשו שלא לומד כנ"ל הקץ בזמן שכתבו ז'י וכש"יחכז"ל

 חקר.אין

 הלבבות ולהלהיב לעודד כדי כונתם שדויה כן גם י"ל בפשיטותאך
 בתשובה שבים היו וכאשד ה'. יום קרוב כי ידעו כאשדלתשובה

 שלימה בתשובה אז שבו וכשלא צדק הגואל בא היה בודאי אזבאמת
 במה ועיין בטח. יבא בא אבל סובא. זמנים וזמן אחד. לזמן משךכראוי

 ובהמצוחן ק'[ אות ואה"ק תורה דבדי בחיבורי הקדוש הקנה מרבדישהבאתי
 ותבין. עיי"ששם

 ונאמר משפאלא קדישא הסבא בשם שכתבו במה שהתחלנו למהנחזור
 ישתקעו כנ"ל וכו' במסגד סגוד המשיח היכל ת"ד שנתשעד

 וצדיק נדול באיום סדוקי בוקי התולין מדמה שפתי ויתפרכוהדברים
 התפלות וכל בשמ"ע יום בכל הבדכות כל שהיו נמצא כי הנ"לאמיתי
 כבדכות בקרוב בימינו במהרה צדק גואל ביאת על וכיוצא נוראיםבימים
 י"ג אמונת הוא והיכן יבוא לא בטח ת"ד שנת שעד כיון ח"ולבטלה
 מ"ש לדמות זה כעין דנמצא לומד וווין שיבוא. יום בכל לו אחכהעתקים
 דק כי גדול דהום עוד וק ואמר פתח בד"ה ע""[ ע"י סיף ואתחנןבזוה"ק
 וז"ש יוחד נמשך העוטת מפני ודק בגלות להיות לישראל נגזר אחדיום
 )יומו שנה אלף הוצא דהיום בזוה"ק המפדרתם ופירשו גדול היום עודהן
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 מחמת הוא יותר שנמשך ומה האחדת גלות ישראל על נגזר הקב"ה(של
 היו המה כי אם שנה אלף הגלות יהיה כי נמצא עכ"פ העונות.ריבוי
 הנה ראשית מידי. קשה לא זהו שנה. האלף מקודם הרבה והבירורשב"י
 אהד יום שנגזר ורק שנה האלף סמן כלל כתב לא 017 בעצמובזוהרך
 גם לפרש יש בזוה"ק אבל כנ"ל זאת כתבו המפרשים דק בגלותלהיות
 וכן צדק הגואל שיבוא יום בכל לו אחכה שלאהדיו ביום היינוכפשוטו
 בדוה דשב"י באמר ע"ב[ קפ"ח ע"א ט' ~""כ בזוה"ק פעמים כמהמצינו
 לא זאת שנה עד כי מחו קצבה ליתן לא אבל אתמשך דגלותאקדשו
 זה וכל לשנה ומשנה ליום מיום נמשך דבו כי העונות מפני דקיבא
 בתשובה לעודד שם כתב וגם כנ"ל הראשון ההוא היום אחד יוםבכלל
 אהישנה זכו חלק[ ]כפרק חז"ל וכמאמר בימינו במהרה לגאולה שנזכהכדי
 )בשם הנ"ל הספד כדברי לא אבל א הוא בעתה של וזמן בעתה זכולא

 מזה לדבר ואין הלז הזמן 8ף במסגד נסגד כי הנ"ל( מהרא"להקדוש
 קדוש מפה שיצא ח"ו התשובה. ועל הגאולה על כלל לעודד ו17לאכלל
 בסיפורי גם כי כנ"ל כאלו בספרים בם אמון ואין שמה. הנזכר הלשתכפי

 אחר לכותב זה מכותב נינהו סיתרא"י מילי הני בעצמם הביאותולדותיו
 עולם של ברומו העומדים בדברים כאלו דבריו ולידע לדייקמכ"ש

 בימינו: במהרה ויגאלנו עלינו יחוס הוא יומין. עתיקושכבשן

 דמשיחא בעוקבתא שיהיה מה חז"ל שאמרו הסימנים פנים כל עלצה.
 מבין לכל עוד נהייתה לא שכמוהו עד הזה ברודנתקיימו

 בהרבה חלק בפרק המבוארים האלו מסימנים ופרט פרט בכלומעיין
 ע"י ]ין חלק בפרק שם מהם ומקצת ע"ב[ מ"ט ]ין שטה ובסוףמקומות

 שמעשם לא אשד מובהקים סימנים גם דבים המה האלו והמימניםע"א[
 להתיר יכתים ואם הקודמים בדורות שכן ומכל שלפנינו בדוד גםשהיו
 פוסקים כמה לדעת אמצעיים( )מכ'ש קטנים גם סימנים בשלשהעגונה

 אשד והחרובה והשוממה העלובה ישראל בת עגונת להתיד מכ"שאחרונים
 כמה בין אחד יסה רגע ובכל עת בכל ממש נפשות ובסכנת למכיםנתונה
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 הסימנים מכל כן נראה באמת אמנם מליצה בדרך וזהו ד'י טורפיםזאבם
 שלימה בתשובה לשוב נזכה ואם ה' יום וקרוב לחננה עת הגיע כיהאלו
 בקרוב נזכה אז הפרץ, נגד בגדד לעמוד דאפשד מה כל בהדורולתקן

 חבלי של הנזכדים הסימנים דובי בין והנה פרץ. בית מלכותלהתגלות
 ופירש"י נום בסנהדרין וו; כלב כפני הדוד פני כי בשטה שם אמדומשיח
 זה יתביישו שלא הכלב כפני ל"א מ"ר. לכלב, ממש דמיין כלבכפני
 יתפלא ומאוד להולמו קשה דבו מפי הדאשת פירוש והנה דש"י עכ"למזה

 ויהיה ממש וצודתו כלב לפני אדם בני פני ישתנה וכי עובד כלויתמה
 בשיעי לרשעים נם שיעשו זה יוניה צודך ולאיזה הטבע שינוי כזהנם

 כמו מזה זה בושה להם רואין דש"י של השני הפירוש אולםפרצופיהם
 אולם נהייתה. לא כמוהו אשד בדודינו. וניכר נדאה זהו נפש עזיהכלבים
 משיחא בעקבות שם בסוטה בכפיל'א דבנז אמדו זה מה זה לפייוקשה
 הך היית הלא כלב כפני הדוד פני שיהיה אמד ואח"כ וכר יסגאחוצפא

 דנתכם.בעזות"א

 אגרת ש שוענים מנולי נמספדי שהביאו משל פי על יובן העניןאולם
 למשפט השדה היות בש כי הדאעינים( מספדי וכיוצאבע"ח

 אדם בני על בקובלנא ושלב גם להתיצב בתוכם ויבא האדי מלכםלפני
 בזיון יחשב וזהו כלב לו יאמד חבידו את לבזות אחד יחפוץ כאשדכי

 מחיות אינני והלא ככה על יענש ענש הערכאות בהשפטי גם אשדגדול
 או אדם בני על אגבח וכאשד אדם בין שום אהרוג ולא ודורסותהטרף
 מאהבת כן גם הוא שה4 בעה"ב של היינו חצרי דרך הנוסעת עגלהעל

 באישון שלי בעה"ב לחצר גנבים יבוש אם כן על כי שלי האד;האדם
 ויציעי שיקוטב כדי קולות בקה. אצעק אזלילה

 שודדי מן עצמם את
 הרוצחים הגנבים את ואנשך עלי את אעשה אני גם לביני וביניהלילה

 אדם בני לטובת ש וגל הבעה'צ הצלת ויבא יברחו זה ידי עלולפעמים
 ושוה וכנזכר( בשמי והרשע הבזוי את לקרוא אדם בני אותי יבזוומדוע
 בני ירצו ואם וטורפות הדורשות הטדף מחיות הנך הארי, המלךאדוני
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 ישרף הזאב אפילו וכן ארי. הוא כי יאמרו הנעלה א"ש בכבוד לדבראדם
 רק זאב אתה לחבירו אדם בני יאמר אם בזית אינו זה כל ועם אדםבני
 ויענה אדם, בני על הכלב טענת זה כל הבזיון לחץ כמסדה ישימואותי
 בני זכות  בעד לו להשיב תרשוני אם אריה המלך ארתי ויאמרהשהגל
 כי אמנם הן והשועל ויאמר דבר. הארי לו ויאמר דברי. את אומרהאדם
 האמת אמנם ביניהם. אחשב הדורסות היים הטורפות החיות בין אנכיגם
 ונירא האדם בני בגבול נלך לא הארי דגולך אדוני כמוך כמוני כיאגיד
 תרמוש בו ומדברות יערים בין רק מאתנו יירום המה מאשד יותרמהם
 הכפירים גם טרף לשרוף נבא ואם ואפילה בחשך זאת וגם יער חיותכל

 כיוצא הולדה או ארנבת שלנו ממין קשנות לחיות רק לשרףנשאגים
 מערותידם כל ויכס הארץ יכסה השלג הגדול הקוד בעת זולתלמיניהם
 יקדימו אז וגם שרף למצוא לבקש ילכו אז לנפשותם מחיה ימצאוולא
 לא אלו גם ואם לנפשם אוכל בהם לברות קשטת חיות ימצאו אםלמו
 נפשם להחיות אדם בני את גם לשרוף למצוא נפשם ימסרו אזימצאו

 לחיות הנכבד!( )הארי קודמים בעצמך חייך כי ופשיטא הנוראמרעבונם
 יעלה לא אז גם ולפעמים ביובל אחת  פעם כזה יארע כאשר אדם.בני
 תנבח, כל על הכלב, אתה אכן כנזכר. הזאב מעשי הוא וכן יבואולא
 תלויה שהיא גדולה אהבה תאהב אותו מחייתך נותן אשר לבעה"בזולת
 כלב שם לך נאה ע"כ טובתך בעד עצמך תמכור ואם עצמך נגיעתבדבר
 טובת בשביל הדרך מני ישה אשר מי לכל יבזו כאשר אדם בני כןהשל

 בחכמה. התיעל עכ"ד ודרכך בשמך יכנהו  עצמו ונגיעתממת

 פני כי לבאר רצו חכדע וכאשר הראשונים בפי הזה המשל נמרץללודז
 'שני בלשונם מחז"ל שדייקו זה ושא כי העולם יאמרו )כאשרהדור

 היינו כלב כפני בעוה"ר( הדור" "פני שנקראו מנהיגיהם הינוהדור"
 עניניו, כל ויעשה יעבוד עצמו לטובת רק אעור דגלב של הנזכרכטשל
 עצמם ונגיעת דבל את יענה הכסף ככבלם רובם בימינו בעוה"ר הואוכן

 יוליכו הדברים אלו ונצחנות. גאוה בשקר מתובל וכבוד תאוהבקנאה
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 ז"ל וכמאמרם בהם הדבקים את שולל יוליכו והמה לבותם ואתאותם
 עביר ענא, על רעיא דגת כד גלילאה ושוא כדדדש ע"אן נ"ב ]דףבב"ק
 והעדר בבודות ונופלת ונכשלת עיניה מנקד המושכת )לעו סמותאלנגדא
 נהור[ וסגי נקיה בלשת ]היינו ישראל משונאי נפרע כשהמקום כךאחריה
 לנגדא עביד הלשון ]ושפיר דש"י( עכ'ץ מהוגנין שאינן פרנסים להןממנה

 וגו' חכמים עיני יעור השח"ד כי כמ"ש עינים( נעור סמותאנהמנהיגים(
 יעור והשחד כנ"ל כיוצא כבוד או ממון בשביל משוחדים המה כיהיינו
 דקלו בימים בפרט ר"ל[ עינים עורק )סמות"א( לדם שעביד וז"שעיניהם
 ראית אם ע"א[ קל"ט ]דף בשבת חז"ל ואמדו משיח וחבלי ר"ל הצרותימי
 שצריכין ,והיינו ישראל בדייני ובדוק צא עליו בשת רבות שצרותדור

 הכשרים דמיעוטא המיעוטא למצוא ישראל דייני בין גדולהבדיקה
 בסנהדרין ז"ל וכמאמרם כנזכר( וכו' כפני הדור פני בכלל שאינםוצדיקים

 ,היינו יהשאך מתמעטין הכמים תלמידי בא דוד שבן דוך ע"אן צ"זודף
 תה בכה זה נשארים להיותם דמיעוטא. מיעוטא הפליטה. יתרשארית
 ואנחה ביגת כלות עיניהם וכו'( ההר בראש כתורן ויחידים מפוזריםבכה

 בימינו(. במהרה ירחמנו)ה'

 מ"ש הוא י"ל כלב כפני הדוד פני מ"ש קצת הענין פנימיתאמנם
 בין עמלקים דב ערב חצופין הני על פעמים כמהבתתוה"ק

 וכיון יומיא בסוף בפרט בגלותא דבשרים וישראל לת"ת דדחקיןישראל
 קליפת הוא ותמונתם עבודתם אשר עמלק משורש נשמתהקדאיתן
 ר"י הראשונים המקובלים לראש אורה בשערי כמבואר כלב""תמונת
 שפיד וזהו מ"ה[ אות בזה בדברנו לעיל ]ועחן שם[ ובפי ט' ]שער ז"לגיקטילא
 לישראל דדחקין ע"ר עמלקי"ם אלין היינו כלב כפני הדור פנידקאמדו
 פניהם המה אשד וכמדע העולם משומות בין מישראל בין כעתבגלותא
 וגם אורה( השעדי בפי' גום )כנזכר כלב תמונת עבודתם בביתותמונתם
 דוב עתה בעוה"ד כי ויקהל[ ]פרשת עה"ת חיים בדברי רבינו מדבריידוע
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 מתאימים הנ"ע הדברים אלו וכל רב. מערב המה וכו' והמנהיגיםהרבנים
 אמן: בימינו במהרה בקרוב ולגאלם להוממיו יתברך השם יקמור נאיחד.

 לו מה שבידו מעבירות הלבב ורך הירא איש יאמרו פן אמנםצו.
 ותורתו. ה' בעד כזאת רעה  בעת ללחום ושאתולצרה

 וכיוצא וכו' הנשמע דבר לומר שמצוה וכשם נפשי עיי שלוםויאמר
 אמדו באמת אמנם הפליטה. יתר ח"ו בנ'* דמעות למען היצה"רבטענת
 מיחה ולא ביתו לאנשי למחות  שאפשר מי כל ע"כ[ י"ג ניו בשבתחז'ע
 העולם בכל עירו, אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי עלנתפס
 שיאמד ע"א[ ג"ה ובדף שם קיד עיי"ש כולו העולם כל על נתפסכולו
 ביד למחות בידם שהיה גמורים הצדיקים על הקב'וק לפני הדיןמדת

 יקבלו לא טיזר שאם לפני וידוע גלוי הקב"ה ויאמד מיחו הלאהרשעים
 גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם רבש"ע הדין( ומדת לפניו אמדהמהם

 לתקן ברהיט אין הלא שיאמרו הנ'י לאותן תשובה ומכאן עיי"שוכי
 הם זה ידי העל לרשעים תחניפו כ% יוכיחו לא זה ידי תעלהעולם
 אם )גם עולם מושיבי המה חץ לפושקתם יד ונותנים במעשיתם.מועיקים
 כי יוכיוו שלא טענתם על תשובה וזוח עצמם( את יכנו צדיקיםבשם
 גלוי מי לפניהם גלוי הקב"ה של לפניו אם והלא להם. ישמעו לאממילא
 מי רק קאמר דהא העולם לתקן בידו שיש במי משרי לא וגםכנזכר.
 נדו בב"ב הכתים דביקת כהאי "מזשה" בדרך היינו צומחות" בידושיש
 לסלקו בידו חשן ט ותופס בשדות יושב דג"ט האחר אם גם ע"ב(ע"ח
 בידו הוא גזולה כי ומודיע מוחה ד"א פנים כל על עתה. לעתמשם

 בו יזכה מז מתחת הגזילה להוורא העת  כשיבא במחאתו עומדוכשועא
 הפירצה על ככרוכיא יצווח תכולתו כוו כפי אחד כל כן נמי והכיכהלכה
 סדיקים. אמה אצל אולי ש אחד אצל ופועל יתקז פנימ כל ועלהנעשית

 יקרם קורא וו אשר סש"ערידים אחד כשכל פנים כל רשל כדאי. כןגם
 להסיר הכל לתקן  לפעמים מצטרפות ומחאות עדות יזהה לסופתק

 משפושר פי כל  012 סיעד בש"ס בזה ואמרינן ישראל. מקרבהמכשול
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 בכל המושל גרול במלך מיירי לא כרחו ובעל כולו העולם בכללמחות
 רק ע"ה( המלך שלמה נזולת בישראל כן היה לא כמעט כי כולוהעולם
 באנשים רק רמיירי ודאי אלא המשיח. מלך בימינו במהרה לעתיר כןיהיה

 בפרט בזה כמבהיר פשוט איש אפילו למחות בידו שיש מי כלכערכנו
 מה כחו בכל למחות למשמעתו הסרים אנשים ירו תחת שיש רבי אורב

 אז רגלו, על ואיש מחנהו על איש ואחד אחר כל וכשימחוראפשר.
 תלוי הקולר לא ואם כנזכר. ולתקן למחות כולו. העולם בכליצטרפו

 ופשוט. ברור וזה בגמרא כמבואר ח"ובצוארו

 ואינו למחות בירו כריקא מי שכל פ"הן ]סוף שם שבת בירושלמיודקנדק
 ראמר בבלי בש'ש ראמרו נתפס והיינו בו. תלויה קלקלתוממחה
 ח"ו האלו לעונות בעצמו רוש עשאה כאלו בו תלויה קלקלתובירושלמי
 פרשת ברע"מ בזוה"ק ]חנחן בפשיטות הירושלמי מפרשי שםכמ"ש

 בשליחותיה אהרר דלא טמא עוך"ב בחינת היזהו ע"כ[ קנ"ג ]דףבהעלותך
 בגין שקץ הארץ עמי שנקראו בשקצים אשתדל רק בתיובתאלאהררא
 עוד עיי"ש מוכיחם ולא מחניפם הוא ממת מאהבת היינו דלהתממונא
 י"ג ]חיאל שנאמר משיח חבלי בימי יהיה לתהו שם ומיירי ותביןברול'מ

 ועיין והמ"י[ וכו'. רבועים והרשיעו רבים תצרפו ויתלבנו יתבררו"[
 את הוכיח אמ שמיס בדבךי כי ח'[ הלכה ו' פרק דיעות ]הלטתברמב"ם
 ומחרפין חטכן ומפרשכן ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר ולאהבירו
 כל שעשו כמו למסב שהנזור ער אותו ומקללין ומבזין בפניואותו

 מיירי זה וכל אבתריה נעני מה ואנן ז"ל הרמב"ם עכ"ל בישראלהנביאים
 לרבים מכסיל שיצא חטא עושין אם שכן מכל יחיד של בחטאהרמב"ם
 ונפשנו. לבבת בכל נמחה לא ח'ץ אם חטאנו כי לנו נא אוי הכ~.וחטא
 כנ"ל שבידם עבירות מפני למחות לנפשותם ירשו כי הסכלים יאמרוופן
 פי על שאינם הבל טענת וגהצה שבידם( פסולה ובעמה להוכיח רמהומי

 הרבים את הבמכה דכל ע"א[ פ"ז נוף ביוסדו חייל אמרו זה על הנההחקרה.
 ועיין עצמו חמשי לצקך 5הף זה ירי על תכה כן אם יזר על בא חטאאין
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 המרפים פנים כל ול ס"א[. אות הלקוטות )המאמר מאמרות חמשה בת"מ"ש
 ידי ועל כנזכר שבידם מעבירות בעצמם יתיראו כי באמדם המוכיחיםידי
 אחיו לבב את ימס ולא על  עוברים המה כמכר וכיוצא יוכיחו לאזה

 סוטה במסכת כדאמרינן ברזל של בכשילין רגלם את לקפח וראותןכלבבו
  חוטאים זה ידי על המה כי מהמלחמה. הבורחים לגבי ע"א[ מ"דנדף

 ובאמת שלמוני"ם רודפי להיות דעתם שיבוש ידי על הרבים אתומחטיאים
 לרשעים ה' אמר שלום אין כ"ס[ מ"ה )ישעיה במקרא פעמים כמהכתוב
 ש"מ רבנן מדשתקו יאמרו זה ידי ועל בחיבורנו( כ"פ שכתבנו)וכמו
 לעמוד  יעזרנו ה' ומובן. כידוע ח"ו יותר עוד מעשיהם ויתחזקו להודניחא
 אות וקמן )יעכז בימינו: במהרה פרץ. בית להתגלות ונזכה ובפרץבגדר

 נ"זן: אות מה"ק בד"ת וכן קחר ק"ו ק"הק"ד

 ע"א[ ע"" ין )ס"ס )לעוה"ב( תבירו של בחופתו נכוה צדיק כלצז.

 דקדק וכבר תחרות ואין קנאה אין שם הא לדקדקויש
 אצלינו המקובל פי על וי"ל דחוק. שתירוצו עיי"ש זה עלהסהרש"א
 זי"ע מרימנוב מענדל ר' דבי הגה"ק בזמן כי ז"'ע הקדורכםמאבותי
 לרבו בהקיץ אולי או בחלום ובא ה' עובד אחד גדול חריר בעירונפטר
 עונות רק בו מצאו ולא מעלה עול דין בבית דנההו כי הנ'"להקדוש
 מפני קשה בעונש לעונשו רצו לא זה כל עם גיורם חייב והיהמועטים
 נפטר פרק ובאותו גדולה ובכונה בכח בתפלתו ימיו כל שעבד ה'עבודת
 רצוני אין התורה כבוד )מפני מפורסם אחד חריף גאת גאליציע"ןבטדינת
 עונות לו היו כן וגם תורה בפלפולי ימיו כל עסק אעור בחק( שמולפרסם
 שיסבלו כדי רק לגיהנם. להורידו רצו לא החגרה זכות ומפנימועטים
 היינו אחד בהיכל דשדש י"ב על אותם נתש עונותיהם. עונששניהם,
 חיותו בחיים כדרכו ובצוותית בקולות ובקשות בתפלות שם עסקשדדו
 בתורה שם עסק דנזכר והגהק בסה"ק( כערדע בעוה"ב גם שם ענשים)כן

 את מאוד בלבלו המתפלל החסיד של האלו והקולות ונמרץ גדולבעית

 מדוע עליו וצוחת מושיבתו את חהפריעו העית בעומק בעסקו הלמדןהגאת
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 ולעומת בקול תפלתו לבשל בו השגיח לא והוא מלימודיו שתויבלבל
 כי מלבד הלז הקדוש להחסיד רוח למורת היו הגאון של הלימודיםזה

 אותו למנוע ירצה מדוע ננה על לו חרה ומאוד כנזנד עליז צעקהת"ג
 והה"ג בתפילותיו כמוך מי ה' תאמדנה עצמותי וכל יתברך השםמעבודת
 רק קצר זמן בתוך להתפלל נוהג הוא איך בעיניו כמתעתע נראההיה

 יותר ולא בחשאי זה וגם בערב שעה חצי וכמו בבוקר שעה או שעהחצי
 אהבה מרגיש שאינו וע"כ כך כל מהר תפלתו גומר הוא איך הביןולא
 על ויצעק לבו יזעף עוד זה ידי העל בתפלותיו לה' בוערת ואשויראה
 שניהם יצאו ובזה כראוי. לבבו מזבח על תוקד תמיד באש המתפללהחסיד
 איש מפי איש קבלנו אשד הנ"ל עכ"ד גיהנם וצער יסודי חובתםידי

 של בעפתו נכוה צדיק כל הענין כונת י"ל מהו כנ"ל זי"עמאבותינו
 מיוחד והיכל חופה שיש משמע דהיה חבירו" "בחופת קאמר ולאתבירו
 וגם( עצמו. )של חופתו קלמר אלא ואחד אחד לכל והיינו לו וגםלחבידו
 כן ועל חבירו כן גם הוא שבחופתו הנע כמעשה רומז היינו חבירושל
 בפעולת אחד כל בזה ומצטער וסולד נכחו כן על חבירו חופת גםנקרא
 ולעומת בתורה פעולתו עיקר שלזה כית לזה זה לפעמים ומבלבליןחבירו
 על דמסיים מיד יובן ובזה וכיוצא. בתפלה רק עיקר עבודתו חבירוזה
 כלימה לאותו לה אוי בחיה לאותו לה אוי בתרא בבא בגמרא שםזה
 מה על בע"כ ליישב נדחק שם ובמהרש"א לזה ושייכות פירושדמין
 לתהו כית זה על רק שפיד שייך זה ולפי עיי"ש זה על ולאדלדלן
 מזה וכמ"ש בושה של גיזצם כש סובל חבידו של בעפרן יחדשיושב

 פ"א[: אות ""ג ד"ח נזריז בימינו: במהרה ויעזרנו יפולגו ה'בסה"ק.

 מרבד אחד קדוש בשם שיציד זי"ע הקרתם מאאמו"ד שמעתיצח.
 כ"א ובמדבר ערוע זעה( הגיד מי בעצם עוז- ושכיד)לא

 כוננו אשד חז"ל בדברי מציע כי חשבת ב(צ המושלים יאמרו כן עלכ"ז[
 הקב"ה עתיד ריבע אמר הכקצע בסוף )כמו נימסר" מספר עלדבריהם
 להנחיל שנאסר ומלמות ועשר מאות שלש וצדיק צדיק לכללהנחיל



 דכא נצררה תניינא מהדוראדבירי

 נזירות סתם ע"א[ י ]דף בנזיר מצינו וכן הוי. הכי בגימטרל "'שאוהבי
 לאין כהנה וכן ל' בגימטרי' יהי"ה קדוש ר[ ]כמדבר מהכתוב יוםשלשם
 נ"א[ ע"ג טשפטים ]נפרשת עה"ח וברש"י בראשונים ובפרט בגמראשישד

 מטטרו' כי רש"י כתב בקרבו שמי כי וגו' מלאך לפניך שולה אנכיהנה

 וראשונים בשיש קצת( לדוגמא רק ורשמתי כיוצא וכן ש"ר'י שםגימטר"
 שהוא מפני כי חלילה יחשבו לא אך האריז"ל. ורביע במקובליםובפרט

 גם במספר יחד ערלש אם לשניהם אחר  ענין הוא כן במספרו ועולהבג"
 אל דוקצה מן לזה זה נינוע סתרא"י מילי הני בעצמותם ום העניניםאם

 בשורשו ה' בסור הבירו עם אהד הענין בהיות רק כן. אינו זההקצה.
 כררין דין הושבנא במספרם כן גם יכוונו אם מאור יומתק אזויובעצמותו

 כמו רק לחכמה פרפראות וגמטריאו"ת תקופות טפ"ג[ זאבות חז"ל)ח"ש
 אם הוא העיקר והיינו ויין. בשר להם הסעורה ועיקר להסעורהפרפראות
 וטעמו בסדרתו אחד וענין לכונה הדברים ומהותם בעצמותםמכוונים
 וכן בגמטריאות(. יחר לכוונם הפרפראות. עליו ינעם אז רק כיונימוקו.
 משלמה טהור ומקורן שהגלים. מעלי כמו במשלים. הראשוניםררכי
 שלמה במשל"י זה כל ועם קדשו. ברוה ודיבר אדם מכל החכםהמלך
 בעצמותו. באמת הנא כן אם המעשה. אלא עיקר המשל אין אךלבושו.

 ח"ש גשמיי משל בררך מלבישם להשומע ולהטעים האוזן את לשבראז
 רכן" ז[ כ"ז ]במרבד מלשק כ'ץ בעצמתו אמת "כן" שהוא דבר ~על כןעל
 מעה"ק )יאמרו המחסלים יאמרו רבעיהם(. כנים היינו דוברות צלפחרבטת
 כי בגימטראות השבק  )יע,12 השבון בצ לפעמים( או להטעימו. זהעל

 היה וכן כנזכר. הרברים יכוונו בעצם גם אם וכמכר. הדברים(מכוונים
 שנמצא וגימטריאות הרמזים אלו כל כי נ"ע דזפאמו"ך בפומיהמרגלא

 האריז'יבכתבי
 ל14תו מספר אותו בעצם הענין ששייך מיוחדת בכונה הם

 ר5מוכה תיבה על במרווח יותר הלז המספר לומר יכולין אם גםתיבה
 מן התגלות שאתי ידי על או ז'"ל מאליהו האריז'"ל ביר מסורת כןודא

 דוגמא ודרך כמובן וכיוצא זו גימטריא עניך זו לתיבה רק כיהשמים
 כל עה"ב בשלחן ]פרשת להאריז"ל בלק"ת כגק ז"'ע( )אאמו"רהראה



 נצררה תניינא מהיוראדברירצב
 ד' לכוין רפאך ה' אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשרהמחלה

 עכד"ה הקליפות זה ידי על להסיר כדי יום בכל לכוין וטוב דע"ביודי"ן
 נדחק ללמה וקשה רפא"ל הו"י אנ"י כ"י בתיבות יודייך הד' שםוקחשיב
 רפאך בתיבת יו"ד שם נמצא לא ובאמת רפא"ך בתיבת יו"דלחשוב
 בתיבות יודין הד' לחשוב יותר היה והלא היתה. כאלו לחשבהוצריך
 דהוא ודאי אלא ביו"ד. עלי"ך כן באמת כתוב ששם הויי אנ"י כ"יעלי"ך
 על וכהנה וכהנה כנזכר כמקובל אות ובאיזה תיבה באיזה כן מסורתרק

 אלו: בכל לשנות ואין להרהר איןכן

 3יייימך ד' חלק למנח"א זעירא בתרעא ובחי' ל"ה[ ]אות לעץ עייןצט.
 אדם חטא על מליצה בענין וגו' ממנו אכלך ביוםעוך'כ

 ענין מהו והבין ידע שלא מחמת למיתה עצמו התיר הוי לא כיהראשון
 כי בזה מילין לאלוק עוד אמנם העונש, מהו להבין שיוכל ר"להמיתה
 עצמו התיר שייך לא וממילא התראה צריך אץ שמים בידי במיתהבאמת
 ככה על והזהירו הקב"ה שענשו שמים בידי מיתה היה שם כן ואםוכו'

 זה אך תמות. מות ממנו אכלך ביום כי ממנו תאכל לא י"ז[ ב'ובראשית
 וכו' עצמו והתיר התראה צריך שאין הטעם זה דמה עוד סתירהאיש

 היה גמוד מזיד אם לב תעלומות יודע שהקב"ה כיון שמים בידיבמיתה
 ניתנה שלא וכיק החטא. זה בעד שישיגו העונש מקודם במחשבתווהכיר
 )כיון יתברך השם לגבי ממילא למזיד שוגג בין להבחין אלאהתראה
 יודע שמו יתברך ויהוא כית התראה צריך אין שמים( בידי מיתהשהוא
 מין אדם בני כבר שהכירו לאחר בזמנינו והתינח כנזכר היה מזידאם
 מהות כלל הבין ולא ידע לא הראשון שאדם כיון אבל המיתהעונש
 מזיד אינו ושוב מקודם העונש שהכיר לומר שייך לא סוכ כן אםהמיתה
 בעד ונכונה סובה מליצה הוי ושפיר שמים בידי במיתה גם העונשלגבי

אדם
 הראשי

 ל"הן. נאות שם כנע



 רצג ינדךה תניינא מהיוראדברי

 אותו ענשו למה באמת קשה דהנה בזה עוד "'ל דרוש דרך עלאמנם
 )וזהו למיתה עצמו התיר דין היה שלא כיון לדורותבמיתה

 בגזירת הוא וחידוש גזה"כ דהוא י"ל אך כנ"ל( שמים בדיני גםשייך
 במשפטי גם "'ל והנה ככה. על הראשק לאדם ביחיד שנגזרהמקום
 תורה ניתנה ואח"כ הראשון אדם שהיה אז נח לבני שנאמרו מההדינים

 למיתה  עצמו והתיר התראה שצריך מסיני למשה הלכה הלכהונתחדשה
 סנהדרין ]יעיז נח לבני ולא בסיני לישראל רק נאמרה דהך פשיטאאבל

 נאמר לישראל אבל המיתה גזירת נשאר העולם לאומות כן ואם נ"טןדף
 חירות אלא הלוחות( )על חרות תיקרי אל ע"א[ ה' )ע"י תורה במתןשפיר
 ]המדבר שחרית( קדושת )קודם השבועות ב' ליום בפיוט ואמרוממ"ה
 שכבר אפשר אי אבל ולהעבירה המות לבטל אפשר אלו תורה[ממתן
 הלישניה ד"ק אכן הגזירה לבטל אפשר הלא קשה ולכאורה גזירהנגזרה
 הלכה דין היה לא ואז גזירה נגזרה הראשנן( אדם בימי כבר )היינושכבר
 הגזירה אז חל היה כן על למיתה עצמו התיר דין שצריך מסינילמשה
 שפסקה כיק מחסדאל נתבטל היה כן פי על )ואף האנושי מין עלזו

 נתן נרדי בססם שדוללך צר ונהיה ללא הראשק אדם בחטא אזזוהמתן
 בימינו במהרה צדק גואל בביאת רק לגמרי זה יתוקן כן על כנודע(ריחו

אמן:

 יצחק דו" קמי דהוו תלמידי תרי הנהו ע"מ כ"ג ]יף בתעניתק.
 דנהשכים קיץ רחמי מר ניבעי ליה אטמו אלישובבר

 מה שכל בידי היה זה דבר פירש"י הכלחתיה. היתה עמי להו אמרסובא
 כך. כל מקובלת תפלתי אין העכשיו לי נותנין היו מבקששאני

 למקום ומרהבה מקובלת הצדיקים תפלת יהיה של* תמהובמהרש"א
 שמזקינים מה כל בהם נאמר חכמה לענץ וודי בנערותם כמובזקנתם
 אאמר'ר דברי פי על ונא שתירץ. מה עי"ש עלהץ מתאשבהדעתם

 ל"ד דף כרכות בד"ה בסאו אמרים ]בלקוטי ומועדים עה"ת בניםבתפארת

 עידנא אני יודע בפי שנודה תפלתי אמ ד01א בן חנינא בך' במתנ"ע"כ(
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 תצנין בגים[ מתפארת וכתב ר"ל מטורף שהוא אני יודע לא ואםמקובל
 יותר לקיימה קשה זהו גבוהים ברום יותר גדולה שהיא מצוה כלדדויה
 וכיוצא מעקידה ראיות שם שהגיא כמו יותר גדולים שהנסיוניתמשום
 והנה ח"ו נתקבלה תפלתו שאין רואה כשהיה דוסא בן חנינא רביוע"כ
 לו נותן והקב"ה דבר איזה על שמתפלל מי כי דמסתברא מילתאהיא

 כית עצמו בפני התפלה שכר גם לו יש שבודאי אף כן ואםמבוקשו
 בודאי אבל יתברך השם מאת צרכיו לבקש יתברך  השם מצותשקיים
 תפלתו שכר אז מבוקשו נעשה שלא היינו ח"ו תפלתו נתקבלה שלאדמי
 רבי כן ועל כלל התפלה ממצות עלמא בהאי נהנה שלא מפני יותרגדול
 מבוקשו( )לעשות ח"ו נתקבלה תפלתו שאין מסימן כשראה דוסא בןחנינא
 משד הרבה למעלה גבוה מרום בשמי יותר פעולתה עלתה דוזפלה כןאם
 היינו הדעת ובלבול טירוף היינו מטור"ף שהוא הסימן ידע היה כןעל

 היא הזו שהתפלה כיון יתפלל שלא למונעו כדי ובלנוליםהנסיונות
 "'ל חין בנים. בתפארת עיי"ש כנזכר מעלה בשמי יותר גדוללתכלית
 שכל בידי היה זה דבר )כפירש"י היתה עמי אלישוב בד יצחק ר'שאמד
 שעלה יען שלחתיה כשהזקין )עכשיו ולמתתיה לי( שתנים היו שאבקשמה

 שממלאין המעלה זז% דוקא דלתו היסב להבין יותר גבוה ומדרגהלמעלה
 במדרגה כנ"ל עוד הוא בקשתו ממלאין כשאין גם רק ובקשתומשאלתו
  לפעמים בעדיכם זאת אפעול ש אם תתפלאו אל כן על יותר(.גבוה
 זי"ע מק51נאווע הה"ק מאדומו"ר ששמעתי מה על י"ל וודאכנ"ל.
 הכפצל  יו"ד( %סטי בשם והנקרא חדש מורר ז"'ע 15טף י"השהה"ק
 לקבל הבאים בעד לפעול יותר יכול דוה נערוו% בימי כי זקפתולעת

 מרוב זאת הגיד הבה  עכד"ה. זקנתו. בעת כן לא תפלתו. ולבקשברכתו.
 ללטי וארי עוינן כד ע"ב( נ"ב נגף ב"ק נורש שמצינו וכעיןע%ות%תו.
 שמשיג זתר במדרגה עוד %1א בפנימית אמנם ~רדקי. דקשץשנאהשתא

 כנ'י: זקפתולעת
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 בן חנינא רבי )לקרין מפורש הוא יותר בפשיטות להבין אמנםקא.
 לו שאמך 12מ ע"ג( ל"ד ]דף ברכות בש"ס כג'ק(דוסא

 דוסא בן חנינא רבי והניח בנו לרפואת רחמים שיבקש לרחב"דריב"ז
 בין ראשו את זכאי בן הטיח אלקלי דיב"ז אמר וחיה ברכיו ביןראשן
 חנינא וכי אשתו לו אמרה אליו משגיחים היו לא כהל העם כלברכיו
 דומה ואני המלך לפני כעבד דומה ד"א אלא לאו לה אמר ממךגדול
 ברשות. שלא רוצא נכנס בית בן כעבד. )פירש"י. המלך לפניכשר
 מתלמיד ושמעתי  עכל'"( לפניו לבא רגיל שאינו המל"י לפני כשרובד"ה
 דבךץ בעל מצאנז ז"'ע ההפק רביע בצל מסחיפף שדרה אחד חסידחכם

 ילד תרה כנודע בזקפתו בנים חיים( דברי בעל )לרבינו לו שהיהחיים
 ועבשי חסידיו עם בסעודה אז וישב ר'י סמוכן חולה בנושעשחרם
 רחמים הלעורר לדועיש צודת מר בקול דילד אם הרבנית ובאהשלומו,
 לדגשיו וציוה בדמ"ז מיד ובירך למאוד חליו התגבר הילד בנוכי

 ולהתפש בצבור תהלים לומר שלו המדרש לבית לילך 4ההמסתופפים
 ר' הבכור בני כשודה נערותי בימי הן אז, ואמר העלה הילד בנובעד

 שנים שבע כבן עלם יאש מעהנ14וע ההיק אדומו"ר )דושיזחקאלי
 חצי ונחלק נפלח כי ואמר ויזפא ובא סוסים מרכבת  עגלה עליועברה
 מ14ד מאוד לי צר תצה שעות אמא רק קדד יחיה הלא מבפניםכבדו

 שמו יתברך בראשית והוצר לפני בבקשתי ובתחנונים בבכימשנפלתי
 היינו המלך לפני פשוט כעבד 4ה הייתי אבל בעד:*. נתרפא כיומשעתי

 לפני בבקשיש אשר ושתחחם אצל המשמד על והתמד פשוט ערלכבן
 כשר וצני המתי לעת עתה אבל ומתח לפני לארץ עצכם יפילהמלך
 בצרכי דגולך לדאשריד לו ואסור עת בכל לבא הבל לא אשר המלךלפני
 אבל כך, כל להפציר עתה ארכל לא כן על כי דגלל בצרכי רקעצטו
 ושעילה )הלא כנ"ל השלה בני בעד להתפלל תוכלו המלך חיל ככניאתם
 דוסא בן חנינא ברבי הבזכר הגמרא כדברי מבואר תשא לטס תפלתם,א?

 נעורי )בימי ודתה עכר אלישיב, בר יצחק ר ה"ש זכאי, בן יועצןורבי
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 לעת )עתה ושלחתי' כנזכר( עת בכל בקשתי ממלאים שיהיולהתנפל
 : ק"ג[ אות יקמז ]ועייז כנזכר. המלך( לפני כשד יותר במדרגה שאניזקנתי

 לפני שבא מאנ"ש מאברך ששמעתי מה פי על בזה עוד א"יקב.
 לו שיהיה בעדו להתפלל וביקש זי"ע הה"קאאמו"ר

 תלוי %א והלא זה להתפלל אוכל איך אאמו"ד לו ודרייב התורההתמדת
 ולילה יומם בו הכהגית ח'[ א' ]יהושע עשה מצות שהוא כית שלךבבחירה
 מתיקות נעימת עדיבות וחשקות טעם שתטעום לה' ואתפלל אברכךאלא

 הנד תכבה ולא לישן תוכל לא בלילה גם זה ידי ועל בלב יהיההתורה
 כי טעמה י"ח[ ל"א ]משלי כמ"ש לילה באישון גם לימודך התמדתמפני
 יכבה לא זה ידי ועל התורה של המתיקות טעם תורה של סחרהטוב

 הנזכר הפסוק פי נדפם"ה ל"ו ]והוא ז"'ע אאמו"ד  עכ"ד נדהבלילה
 ח"ד ד"ת ]תרן בסופו[ אמדים בליקוטי ומועדים[ ]עה"ח בנים תפארתבספרו

 אלישוב בד דד"י תלמידיו ממנו שבקעת בדיוק לנכון יתפרש ובזה ט'[.ארת
 התורה. בהתמדת הידנו בבחירה. תלוי זה חולא סובא" "דניחכיםשיתפלל
 פלפולא לענק )גם תאמן ומצאתי יגעתי ע"ס ו' דף ]נשלה חז'עוכמ"ש
 להשפיע דק צריך כן אם בגמרא( שם כדאמדינן בקיאות לענק דוקאולאו
 סובא, יחכמו וממילא התורה חשקת הם גם שישיגו תודתו מהשקלהם
 וכמו התורה בפלפולי ביותר עוסק שהו נשריו בימי יכול היה זהואמנם
 חדוותא ליכא הוא אלמלא היצה"ר על ע"א[ קל"ח ח"א ]באה"ק חיישאמדו

 זקנתו לעת אמנם לזולתו זה חשק להשפיע יוכל זה ידי ועלדשמעתתא
 הק' הבעש"ט מתלמידי בסה"ת כמ"ש בנפשיה להם במדרגתו עלהכאשד
 זהו וכיוצא בפלפולא בה שמדגיש הטעם מפני התורה חשקת גם כיזי"ע
 ה' לשם לימודו להיות צריך העיקד דק לנימה חסדה העיקר עודאינו
 כבר עתה כעפוש וממילא מעפרא שכינתא הלאקמא מצותו לקיםבלבד

 פלפולי טעם חשק להם להשפיע עתה יוכל לא זו גבוהבמדרגה
 התורה

 כונתו, דייש מררגתו, דום כפי התודה התמדת להם פרדיה להתפללואם
 )כנ"ל תפלה מהני לא וווזה בבחירתם כבד תלוי עש בלבדו, ה'לשם
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 לעורר בכחי היה הקודמים )בימים היתה עמי וז"ש ז"'ע(מאאמו"ר
 יתמידו זה ידי ועל הטעם להרגיש לתלמידיו גם בתורה מחשקיולהשפיע
 ]יבךס )כמו ושלחתמה ועתה( וכנזכר. בחירה שייך לא ולזה הרבהויחכמו

 כל ביד הבחיר"ה שהוא לחירות חפשי היינו לנפשה 21ילחת"ה י"ר[כ"א
 ישפיע אם לבדו לה' בלתי לשמה בתורה עתה מדרגתו כפי ואחדאחד

 כנזכר: תפלה( שייך לא זה על הלא להםגם

 לכסות הקב"ה שצוה רהשוב וז"ל שע"ב[ סימן חסידים בספרקג.
 דם איך עליהם הממונה המלאך יאמר פן ועוף חיהדם

 עכל"ה וכו' וכתולע כשני חטאו אשר חוטא ידי על נשפך חטא שלאזה
 דמם אשר בעופות רק היא כיסוי מצות דהרי לעמד עובר כלויתמה
 לשחיטת נעשה ומה שכיח( ד"א דבר הוא צבי היינו בחיה )ואםמועט
 כיסוי מצות כ% אצלם שייך לא אשר וכבשים ואלים רבים פריםבהמות
 כל כמו נעלה והרבה כנחל ושוטף ונראה ניכר אהד פר שחיטת רםוהלא

 לאין רבים פרים ישחטו והלא והמדינה העיד בכל ישחטו אשרהעופות
 בשעמי וכן הנ"ל. כדברי ח"ו להמקטרג יענו ומה בהמות 171אריערעור
 ובעבור הדם כיסוי במצות כתב צ"א[ ]טימז הבבלי מנחם לדביםמצות
 הבשר את כשנאכל שהרי לכבודה להסתירה צריך בדם תלויהשהנפש
 ועדיין עכל"ה. וכסוס דמו את ושפך אלא הנפש את לבזות רשויאין

 ראוי אין זה לפי כן גם הלא למימר איכא מה בבהמות כן ראםתקשה
 מנחם מו"ה וכו' החו"ב האברך ידינה העירני ]עתה נפשם. אתלבזות
 בקודים לדרכו שכתב קפתן ]מצוה החינוך מדברי קליין נ"י ובהןמנדל
 לקרבן נקרבו הם כי מפני זה, שייך לא בבדאית כי לתרץ זהכעין

 העושת שאר לגבי ום מיעוט לקרבן יונה ובני תורים שיש הגםורעופות
 כסוי במצות עתה הטעם שבך זה מה כי בישר צריך ועדיןעכת"ר,
 זכיתי ולא ב"ב4 והנ"ע הקרבנות, ביהמ"ק כשאין ג"כ( בעלץ)שנוהג
 פירוש להבין דצריכין כיון י'"ל חסידים הספר בדברי אולם כ%.להבין
 על נשפך חטא והלא זה דם "איך דבר לומר המקטרג יוכל איךובריו
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 ומצאנך מבקרך וזבחת ב"א( י"ג ]יבוים הוא התורה מצות והלא חוטא"ידי
 וגם ועוף. חיה בהמה לשחוט שצוה הקב"ה מצות על לערער שייךואיך
 פנים כל על אכילה הכשר רק חיובית מצוה אינה כשחיטה נאמראם

 וציונו במצותיו קדשנו אשר רה1חיטה על ומברכין לכל התירתוהתורה
 הסיוט על רססת ב' ליום חירוררו זטן ]טאמר יששכר בשער בזה מ"ש]וקרין
 מזה וכתבתי בעה"י. בארוכה מ"ש תשחטק בל אחר כיום בנו ואת אותוצדקו
 ]ברקס תשובה בדרכי ועיין ואכמ"ל[. במק"א חסידים ראפר דברי עלעוד

 חג ]סימן תפארת צבי בשו"ת וכן דשהיטה במ"ע בזה מ"ש שחיטה[הלכות

 אות מ"ה ]סימן ח"א מבח"א בתשר בדברים וגם נעתיק[ ומעתה ר"ה ר,אות

 מקום מכל ע""ש. תרס"ז[ ]סימן חסידים ומספר בכתובות רש"י מדבריב'[
 כנ"ל.קשה

 כיסוי דצריכין עופות לענין דמיירי כיון לומר אפשר לכשרהיקקטצנרזי
 וכיק מה"ת לעוף שחיטה אין ע"א[ כ"ח דף ]חצין למ"רוהוא

 ליזהר צריכין כן על לשחטו התורה אמרה לא מדרבנן רק הוידלא
 מה"ת עוף דשחיטת דפסקינן כיון אינו זה אך ולכסותו. כנזכרממקטרג

 על התורה. מן עלמא לכולי ושחיטתה בכימי דחייב לחיה יזהה מהוגם
 כדי אדם לאכילת בזביחתו התורה שכונת כיון הוא דהטעם "'לכן

 כן שאין מה הראויה. בכונת אוכלה כשר כשהאדם למדבר מחילהעלותה
 לומד שמרנו סיכום בשר לאסל אסור הארץ עם ע"כן מ"ט ]דףבפסחים חז'י ששרדו מה חוש רמה שקי ובחנם נפשו לתאות רשעכשאוכלה

 הגר בשר מעלה איש תורה לומד שאינו והיינו מקרא שם כדפדףתורה
 שלא כיון קטרוג יש 17שיר ל14כלו כדי רשע כששוחש כן ואםנתעכלו
 דלא אינש שומא וכיק אחד אדם לאכילת שרשי בעוף והתינחיעליץ.
 כן שנוין מה דפו לכסות וצריך לקטרוג לעש יש שפיר כן עלמעלי
 בן אחד ממנה יאכל שלא ימלט ולא ממנה האוכלים רבים דישבהמה
 כן ואם יתברך לה17ם יתפלל ש ילטוד ההיא האכילה בכח אשדתורה
 אץ כן על שמו קוברך הבודא ברצק כראוי למדבר מתי מיעץשפיד
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 שהוא שהגיד זי"ע אחד צדיק בשם שמעתי זה נומטעם כיסויצריך
 כי עוף בשר רק לאכול שלא המחמירים כדעת שלא בהמה בשראוכל
 על קצת לשפשפו שצריכין לפעמים שחיטה אהד ר5כין השש ישבבהמה
 כיון בהמה דעדיף דעתו היה זה כל ועם הסירכות בשאלות וכן פנים.כל

 לפעמים שנשחט עוף כן שאין מה עדיף ממנה האוכלים דרביםדזכותא
 שצריך בחיה זה לפי תקשה עדיין אולם כנ"ל[. אחד איש בשבילרק
 לבדו אחד אדם שיאכלה מציאות אין בימינו כמעם כן גם אשרכיסוי
 מצות הטעמי דברי לפי וגס בזה. יש אהד שעם אולי כרחך בעלאלא
 עניננו, בכל עיננו, יאיר וה' דבהמה. בנפש כנזכר תקשה  עדייןהנ"ל

 בימינו:במהרה

 ע"א[ נ' ]דף זרה בעבודה הוא וכן ע"אן ק"ד ]דף פסחים בש"סקד.

 משום קדורכם" של "בנן נקרא חימאי בן מנחםדר'
 הסתכל לא מנחם ר' דהיינו התוס' וכתבו משבע בצורת הסתכלדלא

 בזה קדושתו דתלו התוס' וכתבו ואמו אביו על קאי ולא הזוזבצורת
 שגם משום קדוש( הלא קדושים של בנן ליה דקרי )במה אביובקדושת
 תנאים כמה מצינו דהא יפלא ועדיין התוס'. עכ"ד קדוש היהאביו

 השבח תלו הלא מדותיהם. שבחי בשמות נקראים שדרוואמוראים
 זה שם על נקרא שהיה הקדוש רבים וכמו בעצמם. בהם רקבאבותיהם.
 ענין זהו מאבנטו למטה ידו הכביס קולא ע"מ[ קי"ח דף נשמת זהבשביל
 ומסייעתו נמשך ואמו אביו אבותיו מקדושת בודאי הוא הימדשמירת
 רשב"ג התנא קדוש היה אביו וגם המדה זה לשמור צריך שהאדראלא
 ולא בעצמו וקדוש רביב רק קדושים של בנן קוקווו לא כן פי עלאף
 שהשבח משמע קדושים של בנן בקראו כי וגם אבותיו. בשבחדברו
 אביו שגם בתירוצם החוכר הוקפלו לא באבותיו רק כ% בו אינוקדוש
 כנזכר. וקשה  עצמו שבח בסיפור הספר מן חסר ושייקר דהא קדושהיה
 שבנן כי ראים בדורותיה בעוה"ר( האמת הוא )אמנם צחות דרך עלו"'ל
  עיניהם בכסף טפט אמנם ממצבתם קדוש ממקור באמת אשר קדושים"של



 נצררה תניינא מהיוראדבריש
 לאסוף כדי וזכותם אבותם בכבוד כשתכשו רק הוא וענינם עמלםוגל
 גדול הירום גורם והוא זרוע בעלי לכל יחניפו זה ידי ועל יומןזהב

 ודק ממנמשיהם, ילמדו אשד סביבותם ולכל ביתם. ובני להםלדתה"ק
 )הנקראים שבהם המנהיגים וגם עשייתם, וזהו מגמתם. הממת אחרלרדוף

 לבנן והחשיבות היחוס מה )היינו קדושים של בנן הגמרא וז"שאדמורי"ם(
 דלא ומשני( כנזכר לממת אך חפצם תכלית רמגמת כית קדושיםשל

 הוא בודאי אז להזוזים. ושואף מסתכל אינו )אם דזוזא בצורתאאיסתכלו
 וגם מסייעתו( אבותיו וזכות קדושת כי קדושים של לבנן גדולחשיבות
 שמו נקרא למה א'ן הלכה ]פ"נ זרה עבודה בירושלמי דאמרו במה בזהי'ע
 על ואמרתי מימיו. מטבע בצורת הביט שלא קדשים קודש אישנחום
 )סתם( "קדושים" שנקראו בארץ אשד הקדושים הנה כי צחותדדך

 מיוחד שבח עליו לומר הוכרח כן על כנ'י ממון אוהבי המהבזמנינו
 השגיח שלא היינו ימיו כל מטבע בצורת הביט שלא קדשים" "קודשאיש
 זה כל קדשים" "קודש קראוהו כן על יחפץ הזו"ז בגבורת ולא זהעל

 ולהודיע להזהיר וצדיכין האמת הוא כן כנזכר אמנם צחות. בדרךאמרתי
 כדאי: כן גם אחר אצל יצילאולי

 ]קהית ע"ה המלך שלמה ברוה"ק אמרו כבר כי הוא כן אמנםקה.
 טובים היו הראשונים הימים היה מה תאמר אל י[ז'

 מציע זה ולשמת וכו'מאלה
 בדחז'י

 דוכתי 31כמה ע"נ( קי"נ דף 7שבת
 הלוך באמת אשר ענינים כמה בין לחלק ויש וכו' מלאכים ראשוניםאם

 האקר עת ואין ררי אכשור דברים בכמה מציע אמנם לדור מרורוחסור

 אך בזה ירבו והפרטים בירור ותכלית שיעור לאין הדברים ירבו כיפה
 וז"ל א'ן הלכה ת"ו דיעות ]הלכות הרמב"ם רבינו בלשון פלא דברותכיר
 טובה לא נדדך נוהגים שמועתק ושומע יודעם שד"א דגודיעת כל היוואם
 בעת הנה זמניע" "במו אלו התיבות ושני עכל"ה וכו' זמנינו""כמו
 זאת כתב ובזמע בימיו ז'י רומב"ם אם ראשינו. שערות תסמרקראם.
 בשם ז'ע משד"א שכתב אמת הן כז. שדוה ובודאי באמת כרחךבעל
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 היו הרמב"ם בזמן כי פתבגי הר"י תשו' בשם הרמב"ם[ ]מערכתהגרולים
 מצרים מרינת קהלות כל החזיר ז'י הרמב"ם והוא קראים רובםבמצרים
 לכאורה כונתו זהו ע"כ בארוכה שם כמ"ש חז"ל דברי פי על מוגהלתורת
 כתב דהרי אינו זה אמנם בזמנינו" "כמו סובה לא בדרך מתנהגיםשהיו
 בררך נוהגים שמועתן ושומע יודעם שהוא המדינות כל היו "ואםכנזכר
 מתנהגים היו בזמנו העולם בכל המדיעת שכל הרי זמנינו" כמו סובהלא

 בדברי עוד ק'( נ"ר אות ר )מהדורא בד"ת בדברינו ]יעייז )בזמנו( סובה לאבדרך
 נעני מה אנן אשר נורא ענין זה והרי במצרים[. אז שהיה אלוהרמב"ם
 לא בררך ישראל תפוצות בכל כן היו האלו הקדושים בימי אםאנתר".
 ריתמי יתמי האלו האחרונים בדורות משיה בחבלי יעשו מה ר"לסובה
 כנודע ובסנהדרין סוסה בסוף ושש שאמרו הסימנים אלו כל מקוייםואשר
 האהרון הרור ואמר א'[ ]3"ט נצבים בפרשת בארה"ק עוד מבוארואשר
 החמישי אלף שף היה הרמב"ם בזמן אז כי לחלק מקום היה כי והגםוגו'.
 וקיני לקדוש גנים במעין ובפרס בסדו'ק כמבואר דו"ה היום כלבשד
 זמנו על זומב"ם עיננו מאור והעיד מ"ש פלא הענין אמנם עיי"שזי"ע

 כנזכך: ישראל תפוצותבכל

 הדור רעת על לחפות צריכע שאיל נלמוד מזה פנים כל ועלקן*
 הרמב"ם דהא ישראל כנסת על ורב ללמד שלאבטענת

 לוחכיה צריכיז פנים כל נעל כנזכר. בכ"מ המדיעת כל על בזמש זהכתב
 ]אות בזה לעיל וכמ"ש הדבר טוב לא כי "מחאה" בדרך היינוולמהות

 לא כנזכר בדיבור פנים כל על למחות שצריכק בעת וגם עי"ש.ת"ח
 כמו ישראל כנסת על זכות לימוד ורפך שהוא בשביל למנוע לומרשייך

 זי"ע אלימלך הר"ר אא"ק רביע מדברי אצליע מקובלששמעתי
 ל"ב יתודא מיטה כד"ר רבינו אה"ק לזקעי שאמר מהמליזענסק

 נועם בעל ורביע בליוששפק קודש שבת אצלו היה בעת משאטבז"'ע
 בצלו ומסתופפים להשומעים תעכיר קודש שבת בליל תורה הגידא41מלך
 קדוש התפלא זה העל בדורו. ההנהגו סיב לא וכי יתברך הווםבדרכי



 רצררה תניינא מהיוראדברישב
 בקרבו בועד היה אשד ישראל אהבת מהפלגת כידוע זי"ע הדמ"עזקיני
 כנסת על יותר זכות ימליץ לא מדוע תמיה כעין לו ואמד תמידכאש

 למלך משל בדדך ש"ע( אלימלך נועם  רבינו )של תשובתו  והיתהישראל.
 בארכו הבגד של המדה לידע בע"כ וצריך הבגד  בעדו התופר החייטאשד

 אז כמדתו שיהיה הלובשו המלך כבוד ולפי בדיוק יעשור ואיךוברחבו
 שיעמוד וכן המדה את עליו שיניח כדי ידו שיגביה למלך לומד לוההכרח
 עושה היה ואם שיעשה הבגד מדת ולידע ולמדוד לשער כדי ישדאצלו
 עליו כשיצוה דעיכות בכבוד בפגעו למלך ראשו נתחייב היה כזהאחד
 בגד זה ידי על שיעשה הוא כן שאין מה ידו להניח ואיך לעמודאיך
 מלכים בני ישראל כי אמת אם גם הנמשל כן כמובן. כבודו זהולמלך
 אבריהם לרמ"ח דרבנן חלוקא היינו בגד להם לעשות כדי אמנםהם

 ולאמד להוכיחם כרחם בעל צריכין התודה בדדך באמת כראוילהתנהג
 לשבתם זהו כי וכיוצא ידיהם יגביהו ואיך ילכו או יעמדו איךלהם

 זי"ע הבעש"ט אא"ק רבינו בשם נודע אך הנ"ל. הקדוש עכ"דולכבודם.
 ליזהר שצדיכין יווסף יעקב תולדות הגדול הכהן הק' תלמידובספד

 ישדאל כנסת על ח"ו וחובה קטגוריא לעודד שלא ומוכיחיםהדרשנים
 שהזכרנו ]וכמו מעשיהם להטיב כרי  זה ידי על לכוין שצדיכין מהרק
 ספר בשם כ"בן אות בשופר תקע נתאמר יששכר וועד בחיבורי זהמעין

 להטיבם לטובה כונפן כתשר פנים כל על הנ"ל[ הק' דבו בשםתולדות
 צ"ו(: ברעת )וכנ"ל איכא ומצוה חובהבודאי

 ונסיעת האדמורי"ם מענין ק"ד( אות לעיל שהזכרנו )מה אמנםקו.
 מלבד ורמב"ם בש"ס טהור מקוון הנה אצלםהחסידים

 הצדיקים עם עמהם ולשתות לאכול לענין א'[ ~אות לעיל שהזכרתימה
 ע"א[ "' זיו בתענית חז"ל בדברי המקור הנה נ"ל. מהרמב"ם שםכמ"ש

 לוחשי בשביל ומטד של מלהוריד כנחשת משתכין שדהומים דוד רואיםאם
 תקנתן מאי תלחש( תפלה מתעללים נואק )פירש"י בדור עתרןלאירית
 ילך תקנתיה מה נענה הלא לחש ואם וכו' להחם אתודע טד אצלילכו



 שג וצורה תניינא מהיוראדברי

 לילך דצריכין הדי הגמרא עכ"ל בתפלה עליו וירבה שבדוד חסידאצל
 כמובן. אצלו פדטאות הרבה אפילו לילך צדיכין זה ולפי שבדודלחסיד
 דעתו ומגים בידו העלתה תסיד( )אותו לתש ואם בגמרא שם דאמדו]ומה
 שהתפלל אח"כ שאומד תפלה עיון מענין הוא לעולם אף מביאעליו
 שמו קידוש ולמען כן שעשה שמו יתברך חסדיו בשביל ולאכראוי.
 תפלה עיון לקשין הש"ס מדברי ה'[ ]אות לעיל בזה מ"ש  ועייןיתבדך.
 ילך ביתו בתוך חולה לו שיש כל ע"א[ קט"ז ]יף ב"ב בש"ס וכןהנזכר[.
 בקוט "[ סעף של"ת וסימן יו"ד ברמ"א והנה רחמים. עליו ויבקש הכסאצל
 קליו שיבקש שבעיד הכם אצל ילך ביתו בתוך הולה לו שיש דמיהנמ"י
 מבהגר תענית מש"ס לעיל אבל שבעידו לחכם דק נזכר לא )ושםרחמים
 לבקשו שצךיכיז כית פדסאות הדבה מדחק אפילו היינו שבדודדלחסיד
 דבינו שמביא הדברים במקוד באמת אמנם הזה( בדוד משכנובמקום
 בדרכי כן גם שהביאו כפי מבואר בנמ"י שם והנה הנמ"י בשםהרמ"א
 חולה לו שיש מי כל פנחס ד' דרש ע"א[ קט"י ]ין בב"ב גדסינן שםמשה
 שכל בצדפת זה ומנהג וכו' רחמים עליו ויבקש הכם אצל ילך ביתובתוך
 שיברך ישיבה התופס הרב לפני מבקש ביתו בתוך הולה לו שישמי

 ]-ח, עה"כ יתרס ]פרשת בדמב"ן וכן בר"מ. עח"ש וכו' הנמ"י  עכ"לאותו

 לדדוש העם אלי יבא כי ח'ע אלקוש לדרוש העם אלי יבא כיט"ו[
 דרישת יקרא זה כי להם ידבר מה ולהודיעם חייהם על להתפסקאלקים
 כה בישראל לפנים סק ט' ]ש"א שאמד כמו הנביאים גם יעצי וכןאלקים
 ח'[ ח' )מ"ב וגע הרואה עד ונלכה לכו אלקים לדדוש בלכתו האישאמד

 אם ויודיענו עליו שיתפלל זה מחלי האח" לאמד מאותו ה' אתודרשת
 שפירשתי כמו ה' את לדרוש ותלך כ"ס[ ב"ה ]בראלית וכן תפלתונשמעה
 רשות סמלצת ]פ"ב ברמשים ע"ד וכן ז"ל. וומבץ עינינו מאור עכ'לשם

 רופאי שהם החכמים אצל ילכו הנפשית. תקנת הוא ומה וז"ל א'[הלכה
 הטובה. לדרך  שיחזידום 8ף אותם שפלמדין בדעדת חליים וירפאוהנפשות
 אותם לרפא החכמים אצל הולכים ואינם שלהם הרעות בדיעותוהמכירים
 הדמב"ם עינינו מאור עכ"ל בוו אוילים ומום- חכמה שלמה אמרעליהם



 יוךךה תניינא מהד1ראדברידש
 בכל להוודע כדי וחכמים הצדיקים אצל ונסיעה הליכה מפורש והריזץ.
 שלא ולהבר וקירות לדקדק צריכין אמנם בגשמיות הן ברוחניות הןצרכיו

 בה לחפור קרדום זה  ועושים עיניהם בממק שנותנים לאותםלמתחבר
 החומש על הברכה ובהיכל הסה"ק בכל הביאו וכאשך צ"ק צ"ה ]כאותכנץ
 לרבינו שמע זי"ע מזלאטשוב מיכל הר"ר א"א הה"ק כי פעמיםכמה

 יהיו אשר צווחות בקול ובכה ראשו שהכה זי"ע הבעש"ט א"אהקדוש
 יהיו שהמה שומשמין כמו רבים נאדמורי"ם( רבחם דסהציחאבעקבותא
 לאשורם הרבדים והמ"י ס"ק. אות לעיל ]ועחן בעוה"ר הגאולהמעכבים
 כי זי"ע מזאקילקוב מהרא"ל א"א הה"ק בשם שמקובל וכמובעה"י
 להצדיק לבוא שיזכה שמו יתברך קונו לפני ולהתחנן לבקש האדםצריך
 בודאי שלם ונלבב באמת זה יתפלל ואם המל לדהיקרנים ולאאמת

 רצת: יהי כן אמן לזה ויזכה יתברך דהמםיעזרדן

 מצינו מקום %ל כנ"ע, צ"ו[ ]אית לעיל שכתבם לענין אמנםקח.
 דחוני בריה בר חלקיה אבא ע"א[ כ"ג ]דף תעניתבש"ש

 הלענין עיי"ש עשה אשר ונפלאות הגדולות תום ומספר וכו' הוההמעגל
 דזכות בא ללמד כרחו בעל אלא הוה המעגל דחוני בריה רבד אמרינןמה

 ראיה זה והרי אביו אבי עשה כאשר נפלאות ועשה פסייעתו היהאבותיו
 ולכאורה באמת אבותם בדרכי הולכים אם קדושים של בנן לכחגדולה
 ל"כ[ סימן הו"ר ]""כ חיים דברי כשו"ת רבינו למ"ש סתירה כמו זהודי

 לבניו ירושה שייך לא האדמור"'ם( כבוד ,היית בזה כי התשובהבסוף
 חוייב למה כן ואם עח"ש. קדשו ודברי טעמו בטוב שם שהאריךכמו
 לא באמת אך המעגל חוני נכד שהיה להתפלל אצלו שהלכו לעניןבזה
 רבי ולהיות להתנשא שרוצה במי שם מחרי חיים הדברי כי מידיקשה
 אנץ שם שביאר כמו מה חזקה שייך דלא כתב זה העל אבותיובמקום
 ולדבלות להתנשאות אופן  בשום רצה לא אדרבא הלא חלקיה באבאהכא
 ירד פן היה וכוונתו ואשתו ומא שם להתפלל העליה על עלה כן עלכי

 שם וכדאמרינן תפלתו ידי על שדצה חכמים יכירו ולא מקודםהגשם



שה וודעכן תניינא מהיוראד12רי

 תשיב כן העל מסייעתו אבותיו זכות הדי כזה הלאיש ע"ב( כ"גנתענית
 פשוט: וזה מחצבתו. ומקש יחוסו בש'טוהודיע

 שלקה כל  עזאי. בן בשם ה'[ סימן ]מ"ג ברכות בתוספתאקט.
 שלקה כל לו יפה סימן תכמתו מפניבגופו

 מפני דעתו שנהדפה כל אומד היה הוא לו. רע סימן גופו מפניבחכמתו
 עכ"ל לו רע סימן דעתו מפני חכמתו שנטדפה וכל לו יפה סימןתכמתו

 כל שמד היה הוא דקאמד במה ובפרט דרשתי ואומר וצווחהתוספתא.
 הוא חד הכל זה דהרי לכאורה וקשה וכו'. חכמתו מפני דעתושנטרפה
 "ע אמנם אדוכה. העלו לא ועדיין במפרשים ועיי"ש תכמתו. וגםדעתו
 דעה בו שאין חכם תלמיד כל ט"ו[ א' ]ויקרא רבה המדרש רבדי פיעל
 תלמיד הנהו ואם הך היינו זהו דהא כן גם לכאורה יפלא זה והריוכר
 נראה הדברים פשטות אולם דע"ה בו דאין כלל לומד שייך איךתכ"ם
 אך וחריף בקי דאורייתא במילי הוא תכ"ם תלמיד כי מהמד"ר כדתובעל
 הנזכר התוספתא דברי גם יובן זה הלפי דיע"ה בו אין דעלמאבמילי
 עצמו את שסיגף )הינו תכמתו מפני גופו שלקה כל קאמדדברישא
 שלמד בתודה תכמתו מפני גופו הלקה שינה ומיעוט תענוגבמיעוט
 כן( על ע"ש. כ"ס ]סנהדרין חז"ל שאמדו כמו כת מתשת יתירהבהתמדה
 גופו מפני תלמודו( ששכת )היינו בחכמתו שלקה כל )אבל( לו יפהסימן

 מיידי )חיש לו. רע סימן ומשגל( ושתיה אכילה גוש בתאות)שעסק
 גם לחלק בסיפא עוד והוסיף התורה חכמת לגבי הגשמיות תאותבעניני
 בעניני הוא דע"ת )היינו דעת"ו שנסדפה כל אומד היה הוא ודעת(שכל
 במילי והחנו דע"ת בו שאק תכם תלמיד כל מהסמ"ר כנזכר הזהעהלם
 כהמתותי מרע חמר ס"ק ש"ט משעי" וכמ"ש כנ"לדעלמא

 שהוא מי היינו
 נבשבת וכדאמרינן ומשוגע למשתול'ע אותו יחשבו ופשוש וחסיד מדעסר

 בשטעתתא. מעיין כד דמא מבעין אצבעותיה יקף ברבא ע"אן פ"חדף
 דעתו פעמים כמה נתבלבל הינו דעתו שנסרפה כל ואמד דייק כןועל

 ארץ קדושי לכמה שראינו כמו המצותיו י בתורת עסתך בעתההפנתית



 רצררה תניינא מהדודאדברישן
 תלמיד כל ]ייקרא[ במד"ר דאמרינן ממאי תקשי לא כן נועל עקםוגאוני
 אמד התם כי כ"כ לגנדר העט הימנו טובה נבילה דעת בו שאץחכם
 בו שאין כפשוטו המפרשים שם שכתבו כמו וגם כלל דעת בו שאילכל
 נתבלבל רק הכא אבל בטבעו בעצם שטות מפני חכם תלמיד וטכסיסמדת
 מרבותינו לכמה דמצינו כמו ותורתו לה' אהבתו עומק מפני לפעמיםדעתו
 מ"כ ]ח"ב בזוה"ק כמ"ש התור"ה חכמ"ת )היינו חכמת"ו מפני וזהו(כנ"ע[

 מוחו ועומק לבו בכל )שדבוק לו יפה סימן נפקא( מחכם"ה אורייתאע"א[
 טהרה הוא או תלמודו ששכח )היינו חכמתו שנטרפה וכל ותורתו(לה'

 מפני כראוי( לב ובשום כלל בהתמדה עוסק אינו לאשר בהלכהומשתולל
 הפוליט"'ק ודעת העולם גשמיות בעניני החיצונה דעתו )היינודעתו
 כדת מחשבות לחשוב האלו ותחבולות בשקרים בזה עסוק והואהנכזבה
 )כמובן לו רע סימן תלמודו( משכח זה ידי העל עצמו לטובת לעשותמה

 ובמצותיו: בתודתו באמת להדבק ויעזרנו יצילנו ה'בפשיטות(,

 אל הנה י"א( מ"א ]תהלים להם. ואשלמה והקימני חנני י ואתהקי.
 ע"ה המלך דוד נדר אשר נדר דאייה לכאורהיפלא

 תסוד ולא תקום לא על יעבור אז מחליו יקימהו אם כי ישראללאלקי
 אולם בהמזמור( שם )כמ"ש לו רעות חשבו אשר לאויביו להםוישלם
 כמו אלו לאוין נאמרו בממון דרק ע"א[ כ"ג ]יר יומא במד"ס אמרינןבאמת

 וצערא נפש. בשונאי לא אבל וכו' קרדומך השאילני בא"ש שםדאמרינן
 כהך כרחך ובעל כן פסק וברמב"ם בסמ"ג פסק וכן וכיוצא.דגופיה.
 אולם ונוטר נוקם יהיה בפרהסיא שביזותי חכם דתלמיד כנזכרדיומא
 לענין יומא דש"ם חילוק הך הביא לא רמ"א[ ]מצוה החינוך ספרהרא"ה
 במנחת ועיי"ש לאין הנך שייכי ענין דבכל סתם מדבריו ומשמענקימה
 נפשו בשונאי דעלמא חכם בתלמיד מיירי הא עכ"פ זה על שתמהחיתך
 ה' חרפו בזה משיחו עקבות חרפו אשר ע"ה ד[מלך דוד בשונאיומכ"ש
 אמוציו, היינו ותורתו) ה' בעד הוא אשד במלחמה בימינו וכןותורתו,
 במפלתם ולשמוח לראות איכא מצוה אדרבא ושזכר אעמר שייך לאבודאי



שז רצררך; תניינא מהדוראדוברי

 כי צדיק ישמה האן נ"ח ותהלים וכש"ש וכבודו יתברך שמו קידוששהוא
 המה אשר נגדם בהלחמו צדיק נקרא ענין בשתו ועכ'ע וגר נקםהזה

 בעקבותא בזמנינו בפרט האמיתי הדת מפריעים ש ומסיתים עולםמחריבי
 בביאת לבם וישמח עינם יראו בימים, במהרה ירחמנו, ה'דמשיהא

 ומלכם:עאלנו

 יהודא א"ר שצר. היה אם ע"ב[ קי"ט ]דף קמא בבא בסוףקיא.
 עולין הכל יהודה א"ר ליה שקיל וקצרא שמיהקצרא

 דרשוני. ואומר וצווח הגמרא עכ'ע עלייהו קפיר ברי ויצחק תכלתלמנין
 שקיל קצרא הקוצר בלשון דרשות דקאמר מה ראשית כולה. פליאהוהוא
 עי"'ש. כפירש"י( כביסתו ידי על הבגד שמקצר )היינו שמיה וקצראליה
 פירש"י וכפי תכלת למנין עהין הכל יהודה דא"ר מה יפלא ביותרוגם

 גודל קשר מלא למדת עולין ושובס קצרן לא אם חוסין ג' שתןשכתב
 יפלא עדיין זה ולפי הבגד משפת ציצית של תכלת את להרחיקשצריך
 שנחשב דדצול'ע לכאן פ" שום דאינו תכלת" למנין "עולין הגמראבלשון
 ומספר "מנין"  ענין מה כי למנין" "עויין ולא כפירש"י חוסין ג'"למדת"
 שרך "תכלת" שאין בזמנים גם הלא "תכלת" מ"ש וגם בזה שייךוחשבון
 וזרם הבגד משפת הציצית קשר להרחיק וצריך אגודל דקשר זוהלכה
 עליי' קפיד ברי יצחק האמר מה יפלא וגם וכלל. כלל לתכלתענין

 כמו הגרדומין אלו ליברל בזה מאביו יותר שהחמיד היינו ובטלן()פירש"י
 מהמקת וצרדומין ליסול אחרונים בפוסקים בזה המחמירים דיעותשיש
 רשאי בנו אם ברגוותא תלוי כן ואם אגודל שיעור היסב לשער כדיקטן

 הגם לכתחלה להקל יתודא ר' אביו דדעת כית להחמיר אביו עללחלוק
 לחלוק דינן רשאי דבהלכה ר( סימן נח"ד אלתור מנחת בשו"תשביארם

 הלחצן זה כל עם ודרז'ע בשנם סולמות מהרבה שביארתי כמו אביועל
 לשת זה ומה ביה מחמ"'ר יחמק בני ודיול'ע בזה יתכן לא על"זצקפיד
 וגם ולמה. חץ, אביו על הזם התרגז, מי השל מתרגז כמו שהבא'קפיד"
 בדברי צגיו על לחלוק הבן דמותר שבהגרם הגם מקום בשום מציםלא



 נצררה תניינא מהיוראדברישח
 לא כזאת עליו, החולק בנו בשם שמועה האב שיאמר לא אבלתורה
 אשר חידה כמו בגויה גניז סובא דהוא ודאי אלא מקום, בשוםמצינו
 והוא האמת. בחכמת קצת אפילו הרואים חן ליוזמם בעליל נראהפתרונה

 וגבור"ה הדין ממדת הוא כי ע"א[ )אות לעיל ביארנו כבר שחו"ר מראהכי
 ]דף בתיזוה"ק מבואר וגם עיי"ש. כשחור דין אין כי הגדול בקנהוכמ"ש

 האור שמעכב הגבור"ה מדת הוא קצי"ר כי קצי"ר וחד אריך חד ע"א[י,ז
 בבל"ר. עיי"ש מלהתפשט החסד( )שלהעליון

 קצר"א יהודא א"ר כנזכר( הגבור"ה ממדת )שהוא שחו"ר היה אםלז"ש
 כנזכר הגבוד"ה מדת קצי"ר חד שמו כן )שיקראשמי"ה
 ששם השמאלי מקו ושקיל נוטל )שהוא ליה שקיל וקצראמתיזוה"ק(
 פי )על תכלת למנין עולין הכל יהודא א"ר כנזכד( השחור מראהנכשך
 הז' כי תכל"ת פתיל הכנף ציצית בפרשת בק"ש האריז"ל כתבידברי

 כאלו ויכוין בציצית ויסתכל תכל"ת מני"ן עולי"ם שם שחשבמרגלאין
 בסוד הדי"ן בסוד חש"ך ובהם רחל עיני נגד והוא בציצית תכל"תיש

 להמשיך עליונה וראיה דז"א עליונים עיני לתקן ויכוין בציציתתכלת
 ]דייקא למנין עולין הכל וז"ש האריז"ל בסידור עכ"ל עיניה להאיררחמים
 תכל"ת למני"ן עול"'ן כנ"ל שמות הז' הם תכל"ת[ של וגו' המני'ץהיית
 עיינין לה דלית בחינת כמו שחו"ר ומראה חשו"ך בעצמותה התכלתוהוא
 באות )שנ"ל 121חו"ר חש"ך מדאה נראה העינים וכשסותמין כביכוללרחל

 כנזכר. כמנינה שעולים מרגלאין בז' עיניה ולהאיר להמתיקה וצדיךע"אן
 )כמבואר בר"י הגבור"ה( )מדת ויצח"ק וז"ש( הגבורה. מדת שהיאכיק

 את לו ואתן זרעו את יצח"ק נימטר" וארב"ה בסוד הגדה בכונתבסידור
 מלכות מדה"ד וגם בני"ם. הר' בסוד ב'ץ ד"פ בגימטרי' והא כייצח"ק
 מבחינת מקבלת היא אז דינ"א דמלכות"א דינא בבחינתה מקבלתכשדכא
 נעשה ואז למלכות הגבורות והולכים ומזדווגים בחג"ת שנמצאהגבור"ה
 ב'  עולה בר"י וגם כנזכר. בן בבחי' בד"י יצח"ק וזון ב"ן בחינתד'ש

 דב' שתיות ולמ"ר הפשוטים וי"א קל"ב גי' המוחין דקטנותאלקים



 שט הצררה תניינא מהיוראדברי

 הדין ממדת וכ"ז במקובלים וכמבואר בריי גי' ס"ה דאלקיםאחוריים
 החשך סיד שהוא הגבורה במדת קפיר )היינו עלחהו וקפיד כנודע(וגבורה
 תתאה שכינתא בחינת שהיא צד"ק בגימטרי' קפי"ד וגם כנזכר.והשהו"ר
 1(מ ע"כן כ"ח רף נ"א נתיקה בתיזוה"ק כמבואר ז"א מבעלה ברכשהיא

 סיהרא כמו ושחו"ר חש"ך בחינת היא אז כנ"ל מז"א איתרחקתכשהיא
 ז"א השמש מאור מקבלת כשאינה חשוך והיא כלום מגרמא להדלית
 להאיר גדול באור בימינו במהרה בישועתו יחד עיננו יאיר וה'כנודע(
 המה חז"ל רברי כל באמת והנה לאשורו,  הרברים והמ"י השיכה,מתוך
 בד"ת שביארנו וכמו עליונים וסודות רמזים מלאים אותיותיהם בכלכן

 בזה וכמו בש"ס בפרטות כ"פ מ"מ כאורך[ עח"ש צ"ז ואוח ע"כ. שיחמה"ק
 הדברים יראה במקצת. אפילו ומבין רואה כל  לעין ביותר ביחודנגלה

 בכ"ע עינינו יאיר יתברך והשם נלקטים. הפירוש וממראהבולטים,
 בימינו.במהרה

 הסמיכות דברי פי על ב"ק מסכת בסוף במקומה מכוונים הדבריםרדקנדק
 מעומר מאמרות[ נחמשה בחי' כבר שהבאתי בהקדמה.חכמים

 חז"ל שאמרו שני אלפי שית כנגד הם בבות השלווה כי לעדסמוכים
 נזיקין אבות ארבעה קמא בבא והוא תהו אלפים שני ע"א[ ל"אןר"ה

 כנגד הוא מציעא בבא התורה נתינת קודם ובוהו תהו מבחינתשנמשכים

 כן רעל ע"ש המשיח ימי אלפים ב' כנגד בתרא ובבא תורה אלפיםשני
 לך פסיל כמ"ש גזל, משום בהם אין אבנים מסתתי קמא בבאמסיים

 והיינו עיי"ש גזל שום בהם ואין משה העשיר אבני"ם לזועת שלמפסולית
 פסל בתחלתה התורה נתינת שהוא מציעא בבא להתחלת כברשנמשך
 שטר של  מענינו להחזיר שצריכין כעין עוד יובן דביים ולפי כנזכרלך

 אלפים משני שהוא קמא בבא ממסכת האחרון עמוד והוא האחרונהבשיטה
 והמה שם בראשית בזה"ק וכמבואר קליפות דאינון וחש"ק ובה"ותה"ו

 לחשך( שם )קץ קמא בבבא סים ע"כ וחש"ך ערער מבחינתנמשכים



 לצררה תניינא מהיוראדברישי
 כדי וכו' אבנים מסתתי קאמר וכח"ז בביאור כנ"ל שחור היה אםמענין

 כנ"ל: מציעא( )בבא תורה אלפים לשנילהמערך

 סיום בספידת בעה"י שאמרתי ממה תורה דברי בזה ארשוםקיב.
 רבתי( )ישיבה הגדולה בישיבתה פסחיםמסכת

 ועץ בישיבה, להרבות התלמידים ולימוד התורה מעלת וביאורבדרוש
 לפדית איקלע שמלאי ר פסחים( וסיום )בסוף בה למחזיקם היאחיים
 הבן אבי הבן פדיון על אקב"ו דשן פדית על פשיטא מיניה בעודצן

 הבן אבי 4ר מברך כהן הזה לזמן  והגיענו וקחמנו שהחיינו ברוךמברך.

 עביר דקא מברך הבן אבי או ליניה, הנאה דקמסי מברך כהןמברך.

 מברך זבן אבי ליה אמרו מדרשא בי שאיל אתא בידיה הוה לאמצוה.
 עובר כל ויפלא הגמרא עכ"ל שתים מברך הבן אבי והלכתאשתים

 הנאה דקמסי בשביל אם כך כל שמלאי לר ליה מספקא זה מהוישתומם
 דשמע היכא כמו שהחייט יברך זה ובעבור סלעים תכהנה שמקבל כהןליד
 ע"ב[ נ"ט נברכות בגמרא כדפסקינן שהחיינו שמברך ירושה לו שנפלהאחד

 שהחייט לברך להכהן ה11"ל ביותר זה לפי אך ס"ט רכ"ג סימן ןאו"ח1ש1"ע
 מחמשה יותר הרבה לפעמים ששוין ומעשרות תרומות הרבהכשמקבל
 על כהן שיברך יפסקו או חכמים שיסתפקו מצינו ולא שמענו הלאסלעים
 הבן. בפדית דוקא למה יברך לא ומעשרות בתרומות ואם שהחחנוזה
 יומא בכל דלת אצלו השובה מצוה דודא הבן דאבי פשיטא ודאיאלא

 תחלה נקיבה אשתו )דכשילדה חייו ימי בכל אינש בכל לא וגםמיתרחיש
 בידיה הר לא ולמה שהחייט שפיר יברך הוא זו( מצוה עריך לאוכיוצא
 בין בזה ולחלק לומר ונראה ככה. על מדרשא בי דשאיל עד שמלאידר'

 ותרן לכהן ד"א גרידתא הנאה רק דהתם הבן לפדית ומעשרותתרושת
 צריך אין דכא ומעשרות תרומות הפרשת בדגורות חלקלהנהן

 כרך וגט הכהן מבלעדי גם תורם והבעה"ב הפרשתן בשעת שםלהיות לרבדי
 )ווטו הבעה'צ על רק ושא המצוה ע"כ סבל מידי ויצא לגמרידוכשר
 תרומה לפרוש אקב"ו רק ומעשרות תרומות המפריש הבמחויב מברךדלא



 שיא וצררה תניינא מהקראדברי

 תרומה שהפרשת משום הוא שהחיינו שיברך מצינו ולא מעשרותש
 מה שהחיינו שייך ולא משד ושכיח עת בכל הנוהג דבר הואומעשרות
 כהל אע אם הבל פדית מצות אבל פשוט( וזה כנ"ל הבל בפדית כלשנע
 הפוסקים לדברי גם המצוה לקיים יוכל לא סלעים החמשה לו לתתלפניו
 לכהן סלעים( )ה' השליח ליתנן מוכרח פנים כל על שליחות בזהדמהני
 ומשתתף חלק לו יש הוא כן ואם המצוה נתקיים אז דק כרחוובעל
 וגם מבלעדו לעשותה אפשר שאי הבן פדיון של המצוה בעשייתומסייע
 וגם בהמצוה חלק לו שיש אלו שתים בצירוף כן על לידו הנאהמטי
 שהלכה )לולא שהחיינו יברך שהכהן שמלאי לר' קם"ד היה שפידהנאה
 בדעתו לשיטתו. בזה שמלאי ר' אמנם כנ"ל(. היה לא ומתפשטתהנוהגת
 שמלאי ר' דרש ע"ב[ כ"ג ]דף במכות דהנה בעה"י יבואר כאשרוסברתו
 עשה ודמ"ח החמד, ימות כמנין לאוין שס"ה למשה לו נאמרו מצותתרי"ג
 זה על הספרים ובכל המפרשים עמדו כבר והנה אדם. של איבריוכנגד
 והרבה הרבה בהם יש הא עשין ברמ"ח נפשו להשלים האדם יוכלאיך
 חליצה ש כהן שאינו למי כהנים מצות כגון לקיימן לאדם אפשרשאי
 תירצו וכבד כמשמעו כולם לקיימן אחד לאדם אפשר ואי וכיוצאויבום
 כל זה ידי על צדקה ונותני אורייתא לתומכי ש ערבות מטעםדזהו

 תבירו ביד שתומך ידי על כי אחד כאיש כולם ונעשים חבריםישראל
 זה ידי ועל וזבולון יששכר כמו בו חלק לו יש ונמצא המצות עושההוא
 זה ידי על ונמצא שעושה חבירו משת כן גם קיים הוא כאלו לונחשב
 לשיטתו שמלאי ר' שפיר כן על כולן עשין ברמ"ח נפשו להשליםיוכל
 אצל יתקיימו לא עשין הרמ"ח ובפרט מצות דהתרי"ג ס"ל דבע"כבזה
 לקיימו אפשר שאי הבן בפדיון כן וכמו חבירו בסיוע זולת לבדואחד
 איבעיא ושפיר כנ"ל בהמצוה חלק לרפרף הוי מיד לכוך נתיביהבלתי

 כנזכר.ליה

 לשקלים פסחים מתכת הרמב"ם( דעת )לפי דג(מיכות שפיר בזה י"לרגב(
 משגרעין באדר בא' שקלים ומתחילין פסחים מסכת בזהוהמסיים



 סנדרה תניינא מהדוראדבריש"ב
 לפני באדר ואחד אחד כל בזה שנותן השקל מחצית היינו השקליםל
 מחצית בעד והלא כסדרן תמידין צבור קרבנות מביאין ומזה ניסןר"ח
 השקל המחצית בצירוף אלא הקרבנות לקנות עודנה יוכלו לא שלוהשקל

 הקרבנות הקרבת ואחד אחד לכל נחשב יחד בצירופן ישראל כלשנותנים
 להורות השקל מחצית מצות ענין כי בסה"ק כתבו כבר וגם משלו.צבור
 ורק דבר מחצית רק הוא לבדו כשהוא עצמו בפני אחד כל האדםכי

 כלל יצטרפו וככה החצאים כהנני שלם שקל יהיה תבירו עםכשמצטרף
 ושחלת ונעוץ דבוק זהו ע"כ מצותיו ועשיית ה' לתורת יחדיוישראל
 הכהן מעשי בצירוף וכונתו שמלאי ר' בדברי פסחים וסוף לסיוםשקלים
 זה בלא זה אפשר ואי שניהם ידי על בע"כ שנעשית המצוהלעשיית
 חז"ל אמרו כי ומוסבר נכון לשיטתו הוא בזה שמלאי ר' ואמנםכנ"ל.
 ~מוד יוכל הלא לכאורה כי חכמה מרבה ישיבה מרבה מ"ז[ מ"ב]באבות
 זה ומה החכמה בעיון לעסוק והשקט במנוחה בביתו עצמו בפני אחדכל
 שנאמר כעץ תורה דברי נמשללו למה רנב"י אמר ע"א[ ז' ]דףבתענית חז'י אמרו דהא אינו זה באמת אך ותלמידים. ישיבה להרבותנחוץ
 את מדליק קטן עץ מה לך לומר בה, למחזיקים היא חיים עץ ג'ז]משלי
 ר' לאמר והיינו הגדולים, את מחדדים קטנים חכמים תלמידי אףהגדול,
 מכולן, יותר ומתלמידי מרבותי יותר ומחבירי מרבותי למדתי הרבהחנינא
 שמר שהיה כמו העושים למרובים וכו' העועיה יחיד דומהואינו

 כ"ג[ ף ]שם שכתוב מה על אנדפה"ק )מהר'ש( זי"ע הגה"קאאזמו"ר

 כאשד כי הגשמי נר באוד תחזינה עיננו כי אור ותורה מצוה נרכי
 )דרך יהיו אם אז שלה כאחד שלהבתן היינו יחדיו נרות הרבהידבקו
 נרות חטטה של שלהבות כמו יחד השלהבת עובי צ"ל הנה חמשהמויל(
 ויותר. בכפלים יחדיו כולן של רהילהבות למעלה ועונין נתוספו עודוהנה
 אלא בעוביין( )רק אחד נד אפילו כלל נתוסף לא בגובהן למעלהוהלא
 הרבה יותר למעלה אורה לדם נתוסף יחדיו שחוברו זה ידי שעלודאי
 סיר ותורה מצוה לנר הדומים מרובים המה כך בתחלה. נוהיוממה

 שהיו משה יותר למעלה שלהבתן עונים ומצות ועבודה בתורהשעוסקים
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 ועצמותו בכוחו ואחד אחד כל שנתחברו עוביין עצם על נוסף כמומד
 אמרתי וגם מ"ח[. אות סוף ]מה"ק בד"ת בדברינו בשמו כבר נומובאעכד"ה.
 בחנוכה הסעודה שעושים בפה"ק וחסד צדקה בחבורא בדרוש בארוכהבזה
 שאין ככה על מורים הנרות כי לזה שייכות ויש מצוה" "בנר הזמןשאז
 כנ"ל יותר למעלה שעולה המצוה עושים לרבים מצוה העושה יחידדומה
 צדקה לעשות יוכלו ובאמת הוא. כן כשמה וחסד" צדקה "החבוראוזהו
 לעושה עושה אחד אם דומה אין אך יכולתו כפי עצמו בפני אחד כלוחסד
 כנ"ל בתענית חז"ל שאמרו חין כנ'י[. הנרות דוגמת וזהו בחבורהיחד

 וכו'. הגדול את מדליק קטן עץמה

 ]משלי עה"כ בד"ת שאמרו מה היינו אכסניא בכבוד פותחין בזהונקיים
 המחזיקי"ם הבע"ב היינו בה למחזיקי"ם היא חיים עץ י"ח[ג'

 ועל המחיה על להחזיקם אותם ומסייעים מפרנסים התלמידיםבידי
 מסכת סיום וסעודת התורה שמחת לכבור בזה היום הנאספיםהכלכלה.
 בשם כ"ז[ ס"ק רמ"ו ]סימן ת"ת הלכות יו"ד הש"ך )כמ"ש תורה שללגמרה

 לסיים הרב כשבא בתים הבעלי לכל להודיע שנהגו מינץ מהר"מתשובי
 כפול ושכרן ברמ"א( עיי"ש סעודה ולעשות לשמוח מצת; הוא ויהמסכתא

 בני בעל זרע מהרצ"א הגה"ק זקיני בשם ששמעתי וכמו השמיםמן
 ויששכר בצאתך זבולת שמה הח[ ל"ג ]יבאס עה"כ שפירשיששכר
 ומחזיקו בפדקמטיא עוסק וזבולון בתורה העוסק יששכר זום כיבאהליך
 בצאתך זבולת שמח אצלו( הבאים לחסידים ענוותנותו מרוב)ואמר

 בידי ומהויק במו"מ עוסק זבולת בבחינת ואשא להרב לנסוע)כשיצאת
 בצאת"ך אז אליו לנטע כשיצאת מיד בעדך ומתפלל בתורה העוסקהרב
 טית מיד לשמוח תוכל ותלמידיו הרב להורקת שדיכאת מה דושאהלשק

 שמחזיקך זה בעד בתורה )העוסק ויששכר אבל( שמים. לשםשכתתך
 אתה מה לילה באישון פנימה באהלך אבוא )אליך באהלך חבירך(זבולת
 עכתד"ק ח"ו( זמנך לבלות ושלא שמים ולוום כראוי אתה לומד אםעושה
 מורי לבנו. דוה זה ועל לבבינו. על הדברים אלו נא ונשים הנ'יזקיני
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 פי על "רבותי" אתכם )ואקרא אמרותי, אריץ התלמידים אליכםורבותי,
 דבר מחבירו ותלומד מכולם" יותר "ומתלמידי כנ"ל תענית הש"סדברי
 בע"כ שלמדתי שכן מכל מ"ג[ פ"ו ]באבות כדתנן רבי לקרותו חייבאחד
 ואין ס"ט[ אות )מט"ק בד"ת מ"ש ועיין כנזכר בעה"י מכם דבריםהרבה
 ואם בלימודנו כראוי נעשה אם הנפש חשבון נא נחשוב בזה( להאריךעת
 הבע"ב אתם אמנם עלינו. הנ"ל המחזיקים יחשבו כאשר בהתמדהנלמד

 וגו'. בצאתך זבולון שמח עה"כ כנ"ל לשמוח יש בודאי לכםהמחזיקים
 לא לטובה( כונתכם )כפי שכרכם ותצי שמים לשם לטובה שכונתכםכית
 רז"ל כדברי בהשכר שחולקים וזבולון ביששכר הוא וכאשריקופח

 שם. וברמ"א א'ן סעיף רמ"ו ]סימן יו"ד ובש"ע שםופירש"י

 אחד נחמד ממגיד שמעתי ברו"פ עלומי בימי מתגוררוב:דקידרצי
 והגיד להחזיקה גדולה ישיבה  בעד לעורר שבאמליטא

 לעת כאחד אנשים שני העליון לעולם באו כי הגון ומעשה משלבדרשתו
 וחשבו פנקסיהם, והציעו שניהם. מעשי ודנו פטירתם. היתה ואזזקנתם.
 ]וכן ש"ס פעמים ג' למד כי בישיבה ועוסק היחשב חכם תלמידלאחר
 מעשיהם ברשימת נתהוה טעות אולי כי שניהם גם וצעקו להתייט[השבו
 ש"ס פעמים ששה למדתי אני הלא צווח חכם התלמיד פנקסיהםוכתבי
 הלז האמת בעולם כזה תאמרו איך אבין לא צווח החייט וגם חייבימי
 ג' למדתי ואיך כרשוי גמרא אחד דף אפילו ~מוד אבין לא אניהלא

 האמת בעולם היא משגה לא כי תצווחו אל להם והשיבו ש"ספעמים
 תם איש החייט בסיוע למדת ש"ס פעמים ו' חכם התלמיד אתה אךהלז
 לו מגיע זה ידי ועל ~מוד שתוכל ופרנסך לך סייע אהגר הלזוישר
 עכ"ד וצדק אמת והמרופט ש'ש פעמים ג' היינו מלימודך שכרהחצי
 יששכר ובבני י, ואמר ד"ה תשא פ' ריש הק' החיים באור ]ועשןהנ"ל.
 ובש"ך כ"א[ סעיף ימ"1 )סימן ביי'ד ועיין עיי"ש[, ו' אות רות מגילתמאמר
 לומדי בחורי כי לכל וידוע הלבבות שנתמעטו בימינו ובפרט כ'[ ]ס"קנים

 פ"א דף הייים חז"ל כדבדי תורה תצא שמהם עניים בני ובפרטהישיבות
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 בלתי ללמוד להם אפשר ואי כפם מיגיע להתפרנס יכולים אינםע"א[
 וכיוצא מזונות ומחבורא לחמם נותני מהבע"ב כנזכר כולהההספקה
 ליבעי מתם דקילהו ע"א[ צ"כ ]יד בחולין חז"ל שאמרו וכמו ונדבותבנדרים
 העלי"ם על ליבעי ]איתכל"'א[ הענבים )החנו עליא על איתכליארחמי

 וזורעים וחורשים עניים ידי ומחזיקי חסדים גומלי הבעה"ב שהםוזמורות
 לא עליא דאלמלא בפירש"י( עי"'ש לאכול מה חכם להתלמיד שיהיהכדי

 ~מוד להתלמידים אפשר רואי הנ"ל כדברינו והיינו איתכליא.מתקיימין
 בתורה  לעסוק יכולים שאינם הבע"ב היינו סביבם דקלים הודקתבלתי
 שניהם ידי על נעשית והמצות התורה היינו זה בלא זה אפשרוכשאי

 ר' "ע וזהו פסחים מסכת בסיום הבן פדיון לענין שמלאי ד' בדבריכנ'י

 שמלאי א"ר אבא א"ר ע""[ י"ס ]יד סוטה בש"ס דאמד מה לשיטתושמלאי
 לאחיהם זידא א"ר מבדכין, למי לדוכן, עולין כולן כהנים שכולוביהכ"נ
 עם חייא בר מנימין דרב בדיה אבא והתני איני )ופרכינן(שבשדות
 הא דאניסי הא קשיא לא )ומתרצינן( ברכה, בכלל אינן כהניםשאחורי
 לבוא. יכולים ואק במלאכתן דאניסי  שבשדות פגז פירש"י אניסידלא
 הבדכה שאין אלא אניסי לא דבהנים אחורי בביהכנ"ס העומדין אניסי.דלא
 פנים מתברכים להיות דבהנים לפני ולבוא רגליהם לעקוד קליהםחשיבה
 עם והיינו רש"י. עכ'ץ וכו' בדכה בכלל אינם הילכך כדת פניםכנגד

 וכיוצא )כנ"ל( וכידוע לחדוש ועסקם במלאכתם הטרודים  בעה"בשבשדות
 את ומחדקים להם חביב התורה אבל בתורה לעסוק יכולים ואינםדאניסי
 בבדכ"ה ברכנו כמגש מהתורה שדשא ברכה בכלל הם כן עללומדיה

 איקרי דתוד"ה מנ* הבהיר ספר בשם הציוני וכמ"ש בתוד"ההמשולשת
 ים ואק ירשה ודרום ים ה' ברכת 131לא כ"ג[ ל"ג ]כברים שנאמדברכ"ה
 דקדוק בשל"ה וכן עכל"ה ים מני לדבבה ט'[ י"א ]איוב שנאמד תודהאלא

 דאניסי הבע"ב וממילא הבדכו"ת עצם וצא התור"ה כי הכרכה[ חאת]פרשת
 ברכייה בכלל הם תורה לומדי יזר ומחזיקים כנ"ל ללמוד יכוליםראינם
 חלק להם יש הרי דספקתם בלתי ללמוד התלמידים יכולים שאץוכיון
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 כן שאין מה כנ"ל( לשיטתו שמלאי )ור' התורה מלימוד הנמשךבברכה

 כנ"ל. התורה והיינו קליהם חשובה הברכה שאיןאותם

 אליכם ועתה למחזיקים. הוא חיים עץ להבע"ב ריבדנו כה עדרדקנדק
 ר' דברי מצינו עוד הנה אמרתי. אשא החביביםהתלמידים

 ר[ פ' ]תהלים דורש היה שמלאי דך' ע"ב[ צ"ז ]יו בסנהדריןשמלאי

 חשבון על דקאי שם ופירש"י שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחםהאכלתם
 שיהיה שמלאי ר' ברבדי כלל רמז מצינו דלא קשה הגאולה ושנתזמן

 ר' דרש הלז הכתוב פנים כל ועל הלז הכתוב ומספר רמז עלכונתו

 רז"ל רבדי פי על כפשוטו וי"ל בימינו במהרה קץ עת על שהואשמלאי
 אקבצם עתה בגרים יתנ"1 כי "[ ח'  ]הושע עה"כ ע"א[ ח' דף בתדא]בבבא
 אמנם בימינו במדוה צדק הגואל יבא זה ידי העל תנ"ו לשת שוניןשיהיו
 מיני וכל אבוסים בדבורים אכילת מתוך ללמוד יוכלו כי יחשבואל

 פת מ"ר[ ]פ"ו באבות התנא אמר זה על הזה עולם ותענוגותמטעמים
 תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכלבמלח
 ומקשין הבא. לעולם לך וטוב הזה בעולם אשריך עמל אתהובתורה
 צערא לשם סגיא. ברביא הוא כן בודאי הבא לעולם טוב בשלמאהעולם
 לעולם ומכופל כפול שכרו כן התורה לימוד בעד יסבול אשראגרא.
 במלח ופת תחיה צער חיי אם יתקיים איך הזה בעולם אשריך אבלהבא.
 התורה יקיים אם כן גם באבות התנא כמאמר שכונתו וא"ת וכו'תאבל
 אח"כ ויהיה מעושר לקיימה אח"כ יזכה במשורה( ומים במלח )בפתמעוני
 פרס לקבל מנת על הוי כן ראם אינו, זה כן, גם הזה" בעולם"אשריך
 וכמאמד ע"ז ללמוד אסור בודאי זהו אשר הזה בעולם לקבל הפרסועוד
 מנת על שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו מ"ג[ נפ"א באבותהתנא
 שלא כזה לימוד הוי ודאי זה על לימודו בעת לחכות ובפרט פרס,לקבל
 מותר כזה שכר כי אחר במקום כבר שכתבנו כמו י"ל בע"כ אלאלשמה,
 שלימה הגששה זה ידי על לקרב כדי והמצות התורה בקמישתלבקש
 גם הוא כזה דשכר כיון דוכתי בכמה וכיוצא בתרא בבא מש"סוכנזכר



 שיו רפרופה תניינא מהיוראדברי

 שלימה לגאולה זה על מחכה שהוא שמו יתברך הבורא ורצון מצותכן
 צ"ז ניו בסנהדרין שם )וכראמרינן לחננכם ה' יחכה לכל נהריה[כמ"ש

 של לתשובתן מצפה שמו יתברך שכביכול רק עייויש( עלז עה"כע"ב[
 תשובה בהלכות הרמב"ם כמ"ש ידינו על האפשרי נתקן שאנחנוישראל
 נגאלין תשובה שעושין וכיון התשובה ידי על אלא נגאלין ישראלשאין
 שכר כן אם צדק( גואל )ביאת שמו יתברך רצונו התהו כיון עכ"פמיד
 בשית עוד תהיה שלימה שהגאולה וכיק איכא. ומצוה מותר לבקשכזה
 התורה לימוד ירי שעל קאטר שפיר כן על הזה עולם שהוא אלו שניאלף
 שלימה הגאולה )שהוא הזה בעולם אשריך ויהיה הגאולה יקרבובצער
 בין שאין כשמואל הרמב"ם כמ"ש ובפרט אלו. שני אלפי בשיתעוד
 יהיה שאז והיינו בלבד מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות הזהעולם
 השביעי אלף )שהוא הבא לעולם לך וטוב מכהי( הזה עולם טוב כל כןגם

 בראשיהן ועטרותיהן יושבין צדיקים אלא שתיה ולא אכילה לא בושאץ
 השכינה(. מזיוונהנין

 ע"ב[ צ"ח ניו בסנהדרין שם שמלאי ר' מימרת עוד להבין נוכלובנזוק

 יום את המתאוים דני הת[ ה' נעמוס דכתיב מאי שמלאי ר'דרש
 שהיו ועטלף לתרנגול משל אור ולא חשך בוא ה' יום לכם זה למהה'

 הוא שלי שאורה לאורה מצפה אני לעטלף תרנגול א"ל לאור,מצפין
 לראות עינים לי שיש היא שלי שאודה פירש"י וכו' אורה לך למהואתה

 ציר להם יהיה ה' שיום לגאולה מצפין ישראל כך בה, נהניתונמצאתי
 רש"י. עכ"ל אור ולא חשך להם הוא הרי אותו מקוים למה האומותאבל

 ושעל זירה, רוש התודה, במצית שמלאי ד' וז"ש בגמרא. עודובני"ש
 וכנ"ל, דגלולה, בעת ונעקד,, הגנוז אוד ציון על חדש לאור נזכהידה
 כן ישמן ולא קרובו. עם ישראל רק י12יגו לא התורה אוד טעםאמנם
 וכאשד נעים. כי התורה טעם ישיגו ולא ידעום. בל ומשפטים גוילכל
 חלקו ועשו יעקב לאשד ז'ע וצדיק אחד גצן בשם הקדמוני משליאמר
 הבא קולם לו לקח ויעקב עשו. לקח הזה עילם קטומות, שניבנחלת



 ופדרה תניינא מהדוראדברישיח
 בש"ס דמצינו וכמו רבה בהתמדה תורה של אהלים יושב תם אישויעקב
 במד"ר וכן שמה ולמד שנה י"ר עבר בבית שנטמן ע"א[ י"י ]יןמגילה
 כ' הלילות אלו כל ובשדה לבן בבית שם שעסק מה מצא[ פרשת]מש
 לשמחת מדעים סעודת יעקב עשה היום ויהי הנ"ל( הגאון )והמליץשנים
 קידושין ובסוף ע"ב[ כ"ח ]דף ביומא )וכדאמדינן קמא בבא מסכתסיום

 כל וה"ה ניתנה שלא עד אבינו אברהם קיים תבשילין עירובישאפילו
 במד"ר כדאמדינן מעיינות כשתי נובעות היו כליותיו ושתי דרבנן,מצות
 שבעל תורה ליעקב ואחריו יצחק בנו את אברהם למד וזהו א'ן פס"אוב"ר
 ה' תורת הלומדים מרעיו אחוזת עם ערב לעת בסעודה וישב כן( גםפה

 ואוכלים ושמחים וששים אודה מלא והבית חם היה ובביהמ"דואמונתו
 להציד חיות אחרי ביער רדף אשר מצידו בא אחיו עשו והנהושותים
 על וישא וצמא ורעב עיף והוא ארנבת אפילו אז מצא ולא להביאציד
 לביתו היער מן ערב לעת וילך כבידה משא ברזל של דובה הקנהכתפו
 שמה אשד ושמחה העונג את הבית ארובות דרך וירא הביהמ"ד חלוןדרך
 שלי הזה עולם זהו הכי דמיתני. אחי הוי ויאמר. הבית תוך אלויבא

 כזו רבה וטירחא וצמא ברעב ובקור ביערים צידה אחרי ולרוץלהתגורר
 העולם לקחת לך הלא ושמחות סעודות תעשה ועוד ושונה יושבואתה
 תחפוץ אולי אחי עלי תרגיז אל אבינו יעקב ויענהו הבא העולם וגםהזה
 טוב מה מעתה וללמוד לישב הבא עולם בחלק וגם בשמחתינו חבללקחת
 ולמד בא מציעא בבא מסכת נתחיל עתה טוב מה בעתו ודבר נעיםומה
 כי וירא התוס' עם הגמרא הבחנה בדדך ללמוד ההל עשו וורהעמנו
 כבורח הבית מתוך וירץ ישיגו לא הערל( )של ומוחו שכלו מני הואעמוק
 ולא בשר וערלי לב ערלי המה כי אמת במליצת הנ"ל עכ"ל הארימן

 בנים בתפארת וכמ"ש התורה של מתיקות ידידות נעימות עדיבותישיגו
 ל"א נמשלי עה"כ אמרים[ נבליקיטי ומועדים עה"ת זי"ע( הגה"ק)לאאמו"ר

 אז( התורה של הנחמד טעם משיגים )כאשר סחרה טוב כי טעמההח[

 התורה חשקות מפני רק הבר לכבות יוכלו )לא נרה בלילה יבכהלא
 של המשל שפיר שמלאי ר' וז"ש עכד"ה. יאיר( כיום לילה בהעוסקים



שיט רצררוץ תניינא מהיוראדברי

 לעטלף התרנגול לו ואמד לאודה מצפים היו שניהם והעטלףהתרנגול
 התורה תשיג שלא היינו לדאות עינים לך אין הדי לאודה מצפה אתהלמה

 לגאולה נזכה ידה על ואשד בה אשד הגמוד הטוב את ודעתךבשכלך
 מי שכל ע"ב[ ק"ט ויבמות רז"ל רבדי נודעו אמנם כנזכר. בימינובמהרה
 להה"ק אהרן בית בספד וכמ"ש בו אין תודה אפילו תודה אלא לושאין
 עדן גן לאחד ליתן ירצו הבא לעולם עדן בגן כי זי"ע מקאדליןמהד"א
 גן זהו מה הזה איש יבין ולא קודש אש בלהבת מתפלצים ששםהיכל
 )והוא טובה מנועם בה הדגיש ולא זו בעבודה הודגל לא בחייו לאשדעדן

 העטלף כמו כנ"ל הוא כן אמנם ואכמ"ל(. כנודן מצוה מצוה שכרענין
 אם לעניננו. וכן לדעת ולב לדאות עינים לו שאין כנ"ל אודה לושיתנו
 מלוח מהקוטפים להיות וחלילה בבשתנו. נשכבה לבבנו אל נשים לאח"ו
 ובפרט ביוש. יום הבד לאכילת מיד לילך כדי התפלה למהר שיחעלי
 התורה בעת בלבינו יהיה קודש רגש נועם דק התפלה בעת לרבדשלא

 מעיה. לשמי עולה יהיה יחדיווהתפלה.
 לנוראי

 עם אמוני תוך תהלה.
 נתקנא כי בזה מ"ש זולפי לגאולה. בימינו במהדה נזכה זה ידי ועלסגולה,
 יוכל לא גשמיותו :בעובי הוא ואך התורה בלימוד יעקב אחיו עלעשו
 שמלבר ד' י"ל זה פי על וכי העטלף במשל שמלאי ד' וכדברילהשיג
 ד' ביום ו~רתימא שדרשי ע"א[ ב' ניר זדה עבודה מסכת ברישלשיטתו

 למי ונעמד בחיקו ומניחו תורה ספר הקב"ה מביא לבא לעתידשמלאי
 ט' וכי העולם אופת ובאין מתקבצין מיד שכדו ויטיל יבא בהשעסק
 ישיבו וכן בתורה שיתעסקו כדי ישראל בשביל אלא עשינו לאוכולם
 ונעשיתם מה כל כי הוא כן לא אשד הקב"ה להם שישיב עישש וכו'פרס
 לעתיד תוד"ה של שבחה שד כשיראו והיית דשא עצמיכם לצודךדק
 ויאמרו בישדאל יתקנאו כן על שכדו ויטיל יבוא בה שעסק מי שרקלבא
 יכומש באורע והקב"ה בתורה ישראל שיעסקו ישראל בשביל דקשעשו
 במעלת שמלאי ו" מדברי לבבנו את לחזק עוד ראיתי וכן כנזכד.אותם
 כדאמדינן התלמיד בכח גם למעלה כ"כ שהחזיק עד הקומדיההתורה
 שמלאי ע"ד אחא בד יעקב א"ר ע"א[ ת"ז ע"ב פ"י ניר קטן מועדבש"ס



 הצררות תניינא מהדוראדברישב
 אפילו מנודה הוא עלמא לכולי והיינו נידוי נידויו לכבודו שנידהתלמיר
 שמלאי ר' חיזק כמה עד הרי עיי"ש עצמו ולכבוד "תלמיד" רקשנדוהו
 ה' בית העולה במסילה לעלות לבבו ויתלהב יתחזק למען התלמידכח

 הקרושה. התורה ידיעל

 התלמיד ויאמר ח"ו כך כל להתגאות זה ידי על לבבכם יפתה טאך
 לעצת לשמוע צריך ואין עצמו בפני השלם ארם כבר הוא כיבלבו

 זה על מרבו יותר מבין הוא כי לפעמים אולי יחשוב וגם ולימודוהרב
 התלמיד ודברי הרב דברי ע"א[ נ"ט ]ין בסנהדרין שמלאי ר' מימרתהוא
 ולעשות באימה לקבלן וצריך הרב דברי הוא שהעיקר שומעין מידברי
 לטעון יוכל לא שהנחש רק לעצמו לעשות התלמיד שצריך במה גםכן
 ר' חשש איך כן מצינו עוד וגם עיי"ש. למסית טוענין שאין משוםזאת

 בר' ל"ז[ ל"י ]דף זרה בעבודה כראמרינן וגזירתם חכמים ~ברישמלאי
 הגזירה. קבלו שלא כהמום נכרים של השמן היתר על שהעידשמלאי
 ר' של טעמו י"ל עיי"ש בה לעמור יכולין הצבור רוב שאין גזירהוהוא

 אחר במקום חכמים בגזירות יזלזלו וולא כרי ההיתר שפירסםשמלאי
 שמלבר דא"ד כנ"ל( הגאוה )נגד הזהיר זה ועל גזירתם. שקבלווהכא

 פרשת וכרש"י]בסדרה
 תזויעי

 חיה בהמה כל אחר אדם של שיצירתו כשם
 ועוף חיה בהמה תורת אחרי נתפרשה תורתו כן בראשית במעשהועוף
 בראשית מעשה כל אחר נתאחר למה בראשית במעשה גופא התםוא"ת
 כדי שבת בערב נברא שאדם ע"א[ ל"ת ]דף בסנהדרין רז"ל תירצוכבר
 זה וזניי בראשית במעשה קדמך יתוש לו אומר עליו דעתו תזוחשאם
 על תורתו ונתפרשה האדם יתגאה לא בתורת"ו שגם שמלאי ר'בדברי
 כנגד ומחסה מגן עוד מציע וכן כנזכר. וזעף בדמה כל אחרי זהידי

 בנרה שמלאי ר כדאמר בתויתו להתגאות האדם את יסית קולאהיצה"ר
 כולו התורה כל אמו במעי בהיותו להולד אותו שמלפידן ע"ב[ ל"א]דף
 התורה כל וטשטשן פיו על וסטרו מלאך בא העולם לקפיר שבאוכיל
 אל הרבה תורה למדת אם מ"ח[ פ"ב ]באנות פירשתי בזה וורהכולה.



 שכא נצררה תניינא מהיוראדברי

 הטיפה שם שנוצרת אמך במעי )היינו נוצרת לכך כי לעצמך טובהתחזיק
 ושכחת פיו על סטרו שאח"כ רק שלמדוך כולה התורה עם נוצר"תלכ"ך
 תורה למדת זה כבר אבל( א ששכחת מה וללמוד לחזור תצטרךע"כ
 גם אמו במעי כבר אדם להבני זה שלמדו וכיון אמך במעי אזהרבה
 לייגע אך ומצווה שצריך ברבר יתגאה" "במה כן אם ויגיעתו למורוטרם
 ומצאתי יגעתי ע"ב[ ר ]מגלה וז"ש ושכחתו אבידתו למצוא  עצמואת

 כנזכר. לשיטתו שמלאי ור' תאמן. ששכחת( אבידתך שמצאת)היינו

 מצות תרי"ג מכות במסכת שמלאי דר' ממימרא לעיל שכתבנווגנזה
 הזוה"ק בדברי קצת להבין יש ורמ"ח שס"ה למשה לונאמרו

 יהיב רנפשא ואסוותא אסייא הוי שמלאי דר' ע"כ[ ע"ה ]דף אחריפרשת
 שפוגמים ממה באים הנפש תחלואי כי והיינו עיי"ש בתשובהואהדרי
 הגידין שכנגד לאוין בשס"ה או אברים רמ"ח נגד שהוא עשיןברמ"ח
 חולי לרפאות שידע כנ"ל מצות מתרי"ג הכח שמלאי לר' לו היהע"כ

 כנזכר. מצות מהתרי"ג באחד שפגמו מההנפש

 במכות שמלאי ר' דברי לענין דברינו בתחלת בזה שכתבנו במהלגבן
 זה המסייעים ישראל בני בתוך יחד שנכללו מצות התרי"גלענין

 שמלאי ר' ברברי לשיטתו עוד בזה י"ל כאחד כולם להם נחשבו ואזלזה
 ישראל לארץ ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני ע""[ י"י ]ין שטהבש"ס
 אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרבה משה אמר כך אלאוכו'
 הגמרא. עכ"ל ידי על כולן שיתקיימו כדי לארץ אני איכנס ישראלבארץ
 מצות התרי"ג מישראל אחד כל לקיים יוכל איך הנ"ל רוקושיא עלוהנה
 דשייך המפרשים תירצו זה ועל כנ"ל אחד בכל נוהגים איק ברחןשבעל
 כל ע"אן קץ ]מנחות וקי"'ל מצותיה כל שלומד התורה לימור ידיעל

 כאלו לימודן נחשב בזה גם ע"כ חטאת הקריב כאלו חטאת בתורתהעוסק
 צו פרשת עה"ב ויחלום חיים ]כת"י[ בספר בדברינו )ועיין בפיעלתהמן
 כבר עמד זה ועל וכו'( קיסמא בן ר"י את תלמידיו שאלו המדרשעל



 נצורה תניינא מהדוראדבירישכב
 המצות מישראל אחד כל יקיימו איך תרי"ג( גימטדי' )שהוא דבינ"ומש"ה
 הוא ודצה הגמרא. מלשון כנזכר בחו"ל נוהגים ואינן בארץהתלויים
 יוכלו זה ידי ועל מש"ה ותוד"ת ישראל כל של הדעת שהואלקיימם
 ד' מאמד כן גם זהו ע"כ כנזכד התרי"ג כל בתוד"ה בלימודם גםלצאת

 כנזכד. לשיטתושמלאי

 של התודה בלימוד חלק להם יש המחזיקים הבע"ב כי שכתבנוו21מדק
 ויקחו סיום( הסעודת שהיה תדומה, )א' בפרשתן "'להתלמידים

 אחד ה' ה"א ישדאל שמע הה"ד זה על מדרש בספרים והביאו תדומהלי
 לי ויקחו מזונות( לחבורא ועושים ישיבה מנהלי )הגובים לי ויקחווהיינו
 המרומז התוד"ה והחזקת הדמת )לצודך תדומ"ה ויתנו( הוול"ל כן לא)ראם
 ובעה"ט בזוה"ק כמבואד יום למ' שנתנה מ תוד"ה שהוא תדומ"הבתיבת
 המחזיקים בעם המתנדבים )היינו לבו ידבנו אשד איש כל מאתבזה(

 לדוב הצורך דוב )לפי ונחשת וכסף זהב וגו' תרומתי את תקחובישיבתנו(
 לי ויקחו עה"כ מדדש בספדים שהביאו וזהו הרע( עין בליהתלמידים
 כי נמצא הנ"ל לפי היינו אחד. ה' אלקינו ה' ישדאל שמע הה"דתדומה
 יחדיו כולם דגוחזיקים הבע"ב והן הלומדים הן יחדיו הצדדים אלומכל
 לי ויקחו )וז"ש ותודתו יתברך להשם יחדיו א' במסילה לטובהעולים
 את שאול וישמ"ע ד'[ סו א ושמואל )מלשון שמ"ע הה"ד כנ"ל(תדומה
 הלומדים יששכר מצד הכחות אלו שני יחד ונאספו אותם שאסף היינוהעם
 ישראל א'( בכה לשם יחד  עולים וכולם כנזכד המחזיקים זבולוןומצד

 )א( אחד: לה' יחדיו נכהו חרא ביחודא אחד ה' אלקינוה'

 5מס יצוע ;ס7ק7וק מס ע5 כוס שד וממרחי ווג"ה)א(
 ;מ~

 מס י על י"5 המגס כנ"ל. 5סקיכ כידו סיס 5מ ולמרויוקם קמ5מי %'
 נע יוחק מח מכרר.ס וימל 7'[ כ' ]כרמקיח עס"כ 1"ל מחד רכ כקםקקמעתי

 קל סעעס כחכ סרמכ"ס סגרו כי מלקים מוחו גיוס כמקר ימים ;שנחכן
 קחקרו מס ר~עעס יסייקכ וכ"כ כמרע שכר תמוח כח %חריק כניסמיך

 כע%5 ר64יס לעוס ו5מ ימס ח' כן נפ מיקס ע5 סמכ נשום 5מסר4למ~מס
 וץמ וסי5וס"ר ר4מכר סקוס קכ5 מון ~ו5ס מטס כר ולסיס כ"מ ע5ש 6ת5ש5



 שכג יצורה תניינא מהווראדברי

 ואתחלתא ב"ק מסכת גם ההוא ביום אז סיימתי ולאשרקיג.
 להנ"ל הדברים בהמשך עוד אמרתי ב"מדמסכת

 אות לעיל ]תיו חכמים בסמיכות בהקדמה כתב הנה כי הקודם()בדבור

 כנגד תהו אלפים שני דעלמא שני אלפי שית כנגד הם בבות דהג'ק"א[
 מסתתי ת"ר שם ומסיימין ב"ק בסיום תהו אלפים השני מסיימין ואב"ק
 אז ומתחיל האבנים לוחצת שני לך פסל היינו גזל משום בהם איןאבנים
 וזהו עיי"ש ב"מ מס' כנגד שהם תורה אלפים שני מיד דב"קבסיומא
 מצוה )של בשלית אוחזים שנים תור"ה( אלפים )שני ב"מ מישמתחיל
 ופרשת תורתינו, לדת כשנכנסה ט'[ נג' ברות כמ"ש הקדושה תורתנוהיינו
 אני אומר זה כנודע( מצוה. של וסלית כנפות הר' המנו אמתך עלכנפך

 שלי כולה אומר וזה שלי כולה אומר זה מצאתיה אני אומר וזהמצאתיה

 ומעיט ע5סצ %גמת מס מכי יקי נחכוין כטס סמלך וער קממר וגו'וכחים חוללסי כגצן מן ס'[ עי"ז ]ויק"ר רז"ל ככנרי י% קממט מכיו תמות כחנקנל
 רז"ל ק7רקו כסן חיק קוס 13 סיס קלם גחם קל כעעיו קמח 717 מכייקי
 תעגין לזת מעקר קמי מחמת עליו כן ממר כן פי על סף ע"מ[ י"1 ]דףנכ"כ
 המכ ע"כ מכחליה געגי מרן סט רן;צלס קלן ומכל הגקמיזח 135 חמזחכלי

 5סמ5יק כס מח לצל לחקן 5ליך סוס ע"כ כנזכר כזמע מחמוס ג5מחקממט
 יגחק כט מח קפוליה זקטצ %ת מניט נמנרסס כן ;מין מס כנזכר חמו%כח

 לסקנ"ס מכרפס % קממר כקחריח  ש"ס כ' כעיור הכמ"ק חמימסמשלס
 יחירס ויסרס נק7וקס כנר וט% סמילס( לנן מז סער% לכן כן למיץכעקי7ס
 סעעס סיס כרוצ נעל כן על תלצוץ %חקק כדי כט מח לנצל גריך סיסקלמ
 כט ימחק מת הכרסס וימל ח"י  יתכרך  סיס  פקס גן יסג, פ%נ( ל6ופיוס
 קמליך וימחק נמכרסס סג"ל כעס קייך ולמ כקיג7ל ימחק גפ% מת מל)ולס
 מלקיס ליש %ס כמקר מפגי( רק %מ כרמו ע5 נט מח ייצל ע"כ לתקןמניו
 כמפריס כחכו סכן פדיון לענין ומגס סג"ל. עכ'7 וממרצ( יתכרך סקס)גזירת
 )וגס מרמשן כט כלידת כגערותי ט קיק סצסממ לתיקון קסום ר~פ%סכעעמי
 מקות ממסכת %מ מקוס מכל כקמם כס ככר ומכע למכצ רהס פער ק%ממס

 ככתכי קלח לעטתן %ק ומעגין מלמקק( כגס כרצ%ח ריתמוס נכר כן עלסהךקס
 ומח"כ וט' מטין 7ז' כינין סנ5%ין פירור ק%מ סכן פריון ככוסת ז"לסמר"י
 מנס וסייט עיי"ק סעמיגי מ5ך המר רעפת ס' כננס קקליס ס' מכסןטקמ
 כ"ג ]תיקון כתיצס"ק כפכותך מהמיני מלך סדר כתעצן כן גס סיסרסמי%



 רצורדן תניינא מהדוראדברישכד
 המחזיקים עם הלומדים דהיינו וזבולון יששכר נחלקו התורה על)היינו
 שאני כית היינו שלי וכולה מצאתיה אני אומר יששכר( )מבחינת זהבם

 צדקה רק עושים בידיהם והמחזיקים העולם נברא ובשבילה התורהלומד
 זבולון[ ]מבחינת וזה לומדה אני לאשד כולה היא לי התורה אבלגדולה
 לא החזקתיך לא דאילמלא התורה היינו שלי וכולה מצאתיה אניאומר
 ופרשת תורתינו, לדת כשנכנסה ט'[ ]ג' ברות כמ"ש הקדושה תורתנוהיינו
 אני אומד זה כנודע( מצוה. של וטלית כנפות הר' היינו אמתך עלכנפך

 שלי כולה אומד וזה שלי כולה אומר זה מצאתיה אני אומר וזהמצאתיה
 המחזיקים עם הלומדים דהיינו וזבולת יששכר נחלקו התורה על)היינו
 שאני כיון היעו שלי וכולה מצאתיה אני אומר יששכר( )מבחינת זהבם
 צדקה רק עושים בידיהם והמחזיקים העולם נברא ובשבילה התורהלומד

 כתיקון %מרי סגתכן תיקון %11 ככל"ר עיי"ק כקמיני מילס וע"כ ע"6[ מ"עדף
 מקוס מכל המינך כפה הדר לכחינח נתקן ככר כן ו6ס חיים ככחינחשלס
 הפרען כגח שד שכ' תיקת קריך כן על ח5ו% מ(והמח יוחא הכשרכניוח
 נתמר 6יך קדוקיס קל כנן קודק מורע קט6 למי יוקקה %תורס 6מנסכנצר.
 י"ל 6ך סמילס. מלכד הכן לפדיון 7% ק5ריך עי ומהמת סחורה כ"כקגכר
 יכל הו6 יתכרך סקס ומטח פלג ל6 מקוס טיס כני כין ר11רס חילקס7ל6
 פסחים כסיום כק"מ ח"ק כע( *5חק 6כרהס כמילה )וכנ"ל כעייון חייכככור
 7ע*ו מכרך ס6כ סכן עייון על 7"קכע פקיע6 7סך קמל6י %' 7ק6*כ4:
 סג6מר 6לקיס %15 טס כלקר פה"כ )וכנצר עעס נ* סכ%נ וגירתממטס
 כסן 06 מכרך מי ק6* קהחייע פל 6ך 6כיו( 6כרהס ידי על י5חקכמיקח
 כין 5תלק קייך ל6 וכ4: כסף קכלח קל גקמיוח הגלה לידיה הגלה דמעימכרך
 % כ%% הוריו ח6וח יסמח ולריסיך לחקן הכן לעליון תריך ר15י הו6%ס
 למרחי ככל 7סגס ק6* ,ס ע5 ;סחייע מכלך קס6כ ג6מר 06 כן ;6ין מס5מ

 סיגתן רק קר61 מקוס משמל ושירח ע5 קהחייע מכרכים קטין מפגיןוע7פ
 ק 06 %רתע מחן השחר %ס גצה עדי מלריס מגלו* נפקע לעמרה1המ6
 מק*עחע לער(רט סאק פגמי סיקת עסק לק קט6 מת קסחייע קמחה זס6ין
 ויסמך סחוסה לחק %% חתמן כן גס קי61 סכן פיית על 4: ולעיוט'
 עכס 7ק6 מ1ס יילמ6 15 כנצר קסחיע %לך 5ה6כ 6ין כן גס כעמ*7ח
 "ס %ס קריך מה נק פלג נ* יתנטה עקיח ש קריוייע מכלך כן גסמטה

 5ח. 15 מלטחי מלהםקעק



 שכה רצדרה תניינא מהיוראדברי

 זבולון[ ]מבחינת וזה לומדה אני לאשר כולה היא לי התורה אבלגדולה
 לא החזקתיך לא דאילמלא התורה היינו שלי וכולה מצאתיה אניאומר
 איתכליא אתקיים לא עליא ראילמלא חולין מש"ס כנ"ל לצמוד יכולהיית
 ר' שנחלקו ע"ב[ ק"ג ]דף כתובות בש"ס מצינו וגם שלי כולה כןאם

 מהדרנא מישראל תורה משתכחת ח"ו אי חנינא דמ"ר חייא ור'מנינא
 מישראל תורה משתכהה דלא עברי אנא הייא ר' א"ל מפילפוליליה

 בישרא ומאכילנא טביא וציירנא נישכי ומגרלנא ושדינא כיתנאדאייתינא
 רבי אאמר והיינו וכו' ינוקי לשיתא סידרי שיתא ומתנינן וכו'ליתמי
 בפותל התורה שחיזק חייא דמעשי רבי דברי ולפי חייא מעשיגדולים

 בפלפול גם בעצמם מהלומדים גם יותר גדולים להתלמירים להועיקגשמיי
 בד"ת יקמז ]יעכז כנזכר. שלי כולה אמר זהו ומפרנס המועיק ע"כעמוק

 לי,ושאלו
 ס"3 ]7ף בפסחים "מריכן קמל"י 3ר' והגר. ככה על קמלני

 יוחסין ספר מר לי ניתני ""ל יוחנן 7ר' לקמיה "חי קמל"י ר'ע"3[
 פירק"י וט' ללואיס ל" יוחסין( )סעו קוגין "ין ""ל ט' מ% "ת מהיכן""ל
 הקיכ לקיעט עמתטחו( ]מרוכ קמלתי ר' הרי "1 ולפי מיוחסין לתיגן לפינל"ל
 נין לחלק רק ענב הקילס קעעס כיון כוס למקריע כיפיה וצי 7ל"לריס

 % מעיר ופגי "נקים כתפוח הר.טן כין לטל7יס ק7וקיס קל נגןמיוחסים
 רכק 3י וק"ל ולהכריע וישניק נוכל ל" כן על כנ"ל מיוחסיסק"ינס

 וק"לו ו"ט ועהרק כבפוקה "טתיייע כחזקת כן גס מיוחסיס הס 5קר"לו כמברק"
 נקהלה ט% קהו" מי נין לחלק קל5 קהחייט כן גס מנוך הק פכיוקרו
 מ"ע וכ7"מריגן נתבתי. ט% 15 ליפט( תקות לתקן הנן פיון לעעס)ק5"5
 רק ה"ה כעקיית לגכר5 גכר5 כין לחלק 5ין וכמטה קעכיי""מטס

  כסיר כי להנס כנזכר: קהחייט ומכרך הכן "גי קעני7 מטה יתכרך הלסמטת קהו"
 ספר ללמדו יוחק ר' ר5ס קל" מ75 קמלני ר' 7ר.ך ק5ת גרדה לכדררהספורות
 כלל רסיס "ין קם 15עיין "מנס הנ"ל המימרות ההכ"ט מהך סו" "תריוחסין
 קס סיורוח כסיר מ"ק וכעין כע"ע כיתר קחקט כמס סו" "חר כי5מר
 כספר קחתנו מרן לענין יל4( תל' כקיטס ירייק 7ר' קמעי' קמ"י)כס"ס
 יר' ע"5[ לץ ]דף דר, עטים ק"מ ועיין עיי"ק ע5גע כעני  כמצוריוחסין
 עט"ס קל הקמן היתר קפירסס כמר. עעמו 5מל קכתכט ומר. מ75 סיקמליי

 וככ"ט וכשיגיס החיסור. קכ5 קל"כיח
 כערסי"

 הע"ה(: )ע"כ



 רצךךה תניינא מהיוראדברישכו
 הוא כן כי שוים כאחר שניהם כי להכריע יש באמת אמנם ג'[. אותת"ג

 כשקבלו )היינו ישבע זה וז"ש( בשוה בשכר חולקים וזבולוןיששכר
 נציים[ ]כפרשת כפירש"י לזה זה הערבות על ונשבע"ו השבוע"ה אתעליהם
 יסייע אחר שכל הוא והערבות וגו' אלקינו לה' הנסתרו"ת ג"ח[ ]נ"טעה"כ
 בה לו שאין וכיוצא( בפרנסתו יחזיקו וזה בלימורו זה לזה זה כחוכפי
 החצי לו יש כחו כפי ומסייע הערבות על שנשבע )שכיע מחציופחות
 מחציו. פחות בו לו שאין ישבע וזה וזבולוח יששכר כמו המצותבשכר

 כנזכר: )כשכד(ויחלוקו

 למחות בירו שיש מי בענין שהארכנו במה צ"ק ]אות לעיל עייןקיד.
 כי אנכי מי לומד יצדו יפתוהו ולבל וכו' מותהואינו

 מרשתקי ויאמרו להרשעים זה ירי על להחניף חשק בלבו יש וגםאוכיח
 זה הרי בזה עניו עצמו עושה שהוא ומי להו רניחא מינה שמערבנן
 סימן ד' ]פרשה איכה במד"ר מפורש הדברים מצאתי והנה פסולה.עשה
 ספוק והיתה אבקולס בן זכריה ר' שם והיה קמצא ובר רקמצא במעשהג'[
 אבקולס בן זכריה ר' של ענותנות"ו יוסי א"ר וכו' מיחה ולא למחותבידו
 כנזכר ענוותנותו מדוב בהם מיחה שלא ידי על )היינו ההיכל אתשרפה
 זכריה ר' שאמר הזאת במעשה ע"א[ נ"ו ]יו גיטין ובש"ס המר"ר(לשון
 של עעותהת"ו יוחע א"ר כו' וכו' קריבין מומין בעלי יאמרו אבקולםבן
 והגלתנ"ו היכלנו את ושרפה ביתם את החריבה אבקךלס בן זכריהר'

 מכוץ כי ולפלא באורחתא רבתא דלא מידי וליכא הגמיא עכ"למארצנ"ו
 תהו שמות( )מע"ב ענ"ו שם הוא ואברת"ם תיבת על בק"ש בסידורבזה

 מקוים ביותר( ענ"ו )שהיה עעותנות"ו ידי על הנזכר גיטין הגמראכלשון
 במה תברה הגמדא לשק ואת ולולא הנזכרת הגמרא כלשקמארצנ"ו הגלתנ'י היים וגו' הטוב"ה האר"ץ מעש מער"ה ואבדת'שבעוה"ר
 רכיון מארצנו והגלתם היכלם את שרפה ביתם, את הדיבהשאמרו
 במה כך כל מינה נפקא זה פה בעוה"ר רגצקדש בית ונשרףשנחרב

 הגלו ולא באה"ק להנשארים יותר צרה  עור בזה חולא מארצנ"ושהגלתנו



 שכז נצררה תניינא מהיוראדברי

 דעיקר ניחא זה ולפי עת. בכל המקדש בית החורבן בעיניהם ורואיםמשם
 הרמז שוהו ענווח~ותו ידי על מארצנו ומהגלתנו דבריו גמר עלהדיוק
 שהיה אם והנה כנ"ל. וגו' הטובה האר"ץ מעל  )ענ"ו( ואבדתםבקרא
 ענוותנותו ידי שעל אמרו זה כל עם שמים ל12ם הקדוש התנא שלכונתו
 אבתרייהו נעני מה אנן כנ"ל היה מהמד"ר כנזכר בהם מיחהושלא

שם: כנ'י ליזהר צריכין בודאי בימינו במהרה הבית לבנות לתקןושצריכין

 דו"ז הוא הראשון מחותני חתונתי( )אחדי בנערותי שמעתיקטו.
 זי"ע יאיר שרגא מו"ה הקדושהדב

 ע"ה( מסידלאווצי הרבנית הצדיקת אמו פטירת )אחרימביאלאבזעג
 להתפלל צריכין כי וגו' משלג לביתה תירא לא כ"אן כ"ו ]משליעה"כ
 והוא ולנקותה לטהרה הנשמה על ר"ל עונשין מיני בג' הדין מיוםלהנצל
 דבריו שורש מצאתי והנה עכד"ק. של"ג ר"ת ג'עילה ייבוןשעויפה
 ואומדים ע"אן קנ"ג נדף בהעלתך פרשת ברע"מ בזוה"ק מפורשוהקדמתו

 טהורים והן בצונן מטבעה בצוק בהן שנשתמשו כלים דפמחא מאניל
 שכן כל כבינונים פושרין במים לאדכאה צריכין לא וכו' נשמתיןאינון
 דיצה"ר באשא גרמייהו דמחממין גמורים רשעים מתדכין דבהון חמיןבחמי
 אבל נפישא דלהון דזוהמא בגין באש יבא אשי דבר כל איתמרועלייהו
 )עת?יפ"ה( דהיינו אלו שלש מבואר הרי עכל"ה וכו' בצונן גמוריםצדיקים
 ליבו"ן( )דוש באש יבא אשר דבר כל וגם געיל"ה( )הוא חמין וחמיבצונן,
 ז"ל ישראל בן מנשה להג'ש חים נשמת בספר הענין בישר חטיןכנ"ל.

 חסדיו: וברוח ברחמיו יצולנו ה' עיי"ש. כ"ת פרק כ'שאמר

 הזבח דברים ש12ה ל12ם ע"ב[ מ"ו ]דף זנהים במתניתיןקטו.
 לשם השם, לשם זובח, לשם זבח, לנוםנזבח,

 אף יוסי א"ר חטא לשם ודיישם והחטאת ניצנח, לכום ריח, לשםאשים,
 שאין דין בית תנאי עירא כשר, אלו מכל אחד לשם בלבו היה שלאמי



 רצררה תניינא מהקראדברישכח
 מסוגל כי בס' )ודאיתי המתניתין. עכ"ל העובד אחד אלא הולכתהמחשבה
 בעת זדות מחשבות נגד ומועיל יום בכל ופאת המשנה ולומדללמוד
 מהרצ"ה הגה"ק בשם ששמעתי מה פי על וי'ע וכיוצא(התפלה

 ק-ח ]דף שבת בש"ס יוסי ד' דברי על פ"א שהגיד זי"עמזידיטעיב

 שאיני בעצמי אני יודע חבידי דברי על עבדתי לא מימי יוסי א"ךע"ב[
 על והגיד הגמרא. עכ'ע עולה אני לדוכן עלה חברי לי אומרים אםכהן
 יום. בכל ד"ה בדש"י במתניתין ע"א[ נ"ו ]דף בסנהדרין הש"ס רבדיפי
 שם כהשבון יוס"י של דהשבונו משום זה לשון דנקיט וכו' יוסייכה

 אני יודע הנ"ל( בחשבת מה"ד )שהוא יוס"י א"ר וז"ש עיי"שאלק"'ם
 אם כן( פי על ואף החסד, )מדת כהן שאיני ועצמותי( )מדתיבעצמי
 רתמים )להמשיך לדוכן עלה המזדווגים( מדות )שארי תבירי ליאומרים
 והנני ישדאל על בדכות להמשיך כן )גם עולה אני ישראל( עלובדכות
 הנזכר הה"ק עכ"ד כנזכר( הבדכות ממשיך אני ועוד לטובה עמהםמסכים
 שהוא אלקי"ם שם מדת על ודייק בגויי' גניז סובא וגם וש"יודפח"ח
 אמנם הגבורות שורש מתעדין דינין מינה כי הגם עילאה אימאבחינת
 נפקין תמן וגם כנודע )בינה(  עילאה אימא מבחינת מינה נפקין חידץכל

 רחמים להמשיך כן גם מזדווגת היא ע"כ בזוה"ק כנודע לחידותעבדין
 י"ס[ ]כ"כ עה"ח משפטים[ ]פרשת בזוה"ק נודע וודה כנזכד. ישראלעל

 דק צ'ק הקרבנות הקרבת כי לבדו להו"" בלתי יחדם לאלקיםזובח
 על הבדכה בדרכך כתב זה פי ]העל אלקי"ם לשם ולא הו"" שםלכונת
 בזה מ"ש וידוע ודאי קידושי בזה אלקים השם לקדש שםהחומש

 נזבח הזבח דברים ששה לשם הנ"ל במשנה "'ל ובזה ואכמ"ל[,האחרונים

 שם וברש"י בסנהדרין במשנה כדאיתא אלקי"ם ג" )שהוא יוס"י א"דוכי
 מזוה"ק כנזכד הוי' רק אלקי"ם שם לכוין אין הזבח בהקרבת ולאשדכנ"ל(
 למדה בזה דאל מסכים עס"י גימטר" כביכול( )במדתו אלק"'ם השםע"כ

 א' בלבו היה שנא מי דלף ואומד בזה ומיקל כביכול( הרי )שםרחשים
 אלא הולכת המחשבה שאין דץ בית חגתי שדכא מפכי כשד אלומכל



 שכס מנדרה תניינא מהיוראדברי

 שיוהב מכריע כן על הרחמים מדת שהוא כנזכר הו"" )לשם העוב"דאחרי
 כנ"ל(. כלשמןסתמן

 הקב"ה( )היינו השם לשם ופירש"י כפשוטה הזאת המשנהכשביאור
 ע"ב( ב' )דף יבחים וש"י ]ע"ז להקב"ה( רוח )נחת ניחוחולצום

 ואיך בכפילא רבנן אמרו דהכי בזה קשה ולכאורה ומלגא[ דפוס ש"סבגליון
 ניחוח ולרום )הקב"ה( האום לשם הך דהיינו דברים שש"ה מספרתשבו
 זובה בתורה כמ"ש הסינו ה' דלשם בפשוט וי"ל שלקב"ה(. דוח)נחת

 אף לאחר מחשבה שום בו יהיה שלא לבדו לה' בלתי יחרםלאלקים
 רוח נחת שיהיה ניתוח לשם דחשיב ואח"כ לבדו לה' בלתי )רק(בשיתוף
 שיהיה שעימק( ה' מצות בכל )כמו בקרבן )כביכול( שמו יתברךלפניו

 פשוט: הה לפניו. רוחנחת

 של ממטתו למעלה תלוי היה כנור ע"ב[ ג' ]דף ברכות בש"שקיז.
 ונושבת צפונית רוח בא לילה חצות שהגיע וכיוןדוד

 כיון השחר עמוד שקלה עד בתורה ועוסק עומד היה מיד מאליו ומנגןבו
 עמך המלך אדוננו לו אמרו אצלו ישראל חכמי נכנסו השחר עמודשעלה
 היעמד כן היה לילה בכל דהלא מאד וקשה וכו'. פרנסה צריכיןישראל
 עמוד כשעלה כן ש יום בכל כן ואם בתורה ועסק לילה בחצותדוד

 ומה פרנסה צריכק ישראל עמך לו ואמרו ישראל חכמי נכנסוהשתר
 היו דלחה בגדוד. ימיכם פשטו להם ותאמר עד לו והשיבו להםשהשיב
 הלא הסוחר. עמוד בעלות ויום יום בכל ישראל חכמי אליו כןאומרים
 ושלשו וגינו הוסיפו זה ומה עבר. כי אתמול מיום התשובה כברזכרו
 ישראל וצמי שנכנה אחת פעם רק זה דהיה לומר ואין ויום, יוםבכל
 אחת פעם למרמר ליה ודה כן ראם פרנסה. צריכין ישראל עמך לוואמרו
 בכל היה וזהו פשוט משמע סתם ומדכתב וכר ישראל חכמי אצלונכנסו
 השמך עלות עד בתורה ועסק לילה בחצות עומד היה שיבוא וכמו ויוםיום

 ולילה יומם בו והגית מצוה הוא בתורה לעסוק ובשלמא ויום יוםבכל



 לצררה תניינא מהיוראדברישל
 כבר יורע הוא הלא פרנסה צריכין ישראל עמך יום בכל לו התאמרואנל

 כמשמען. בפשוטן להרברים פירוש ואין שלשום מתמולזה

 השחר בעלות כי דוכתי בכמה ר"ד[ ]זח"ג בזוה"ק שכתוב מה פי עלת"ל
 כי חסד של חוט להמשיך ראברהם חסד בוקר יום בכלנתעורר

 ידעו לאשר ישראל חכמי שחשבו וזהו ישראל. את לברך ה' בעיניטוב
 ומתמרמר ואילך מהצות בפרט בתורה עוסק ע"ה המלך רוד הלילה כלכי

 ועיכוב השכינה גלות על העיקר שלו תהלים בספר ובכיותיובתפלותיו
 בספר קצת ומבין רואה כל עין יראה כאשר יומיא בסוף שיהיההגאולה
 ע"ה המלך דוד ככה על שהתמרמר ז"ל מפאנו הרמ"ע )וכמ"שתהלים
 שיהיה ותפלותיו תהלותיו רוב הועילו שלא במה שיהיה השם לחלולוחשש
 בבחינת יתארכו ישראל של וגליות להסתלק יצטרך ועוד בימיו משיחהוא
 הדור חכמי חששו כן על ואכמ"ל( כנודע מ'שיח ד'ור א'דם ר"תאר"ם
 העיקר עוסק הוא לאשר בגשמיות ישראל בני מצרכי ישכח אוליפן

 ימינו ואורך חיינו והוא פנה וממנו יתר ממנו )כי הגמור העולםבתיקון
 שנתעורר בבקר דהעחר עמור בכל לזאת בימינו( במהרה גואלנו ביאתער
 פרנסה צריכין ישראל עמך הזכירוהו כנ"ל השפעות להמשיך ראברהםחסד
 וידוע בגרוד יריכם ופשטו לכו להם אמר ואח"כ וכו' להם  שהשיבומה
 בעד בגרוד ולצאת ~חום צריכין אין אז גמורים והרחמים החסד בעתכי

 זכה לא כן על כי דינ"א דמלכות"א דינ"א עוד אז היה אמנםהפרנסה
 רעל בימינו במהרה קץ עת עד שלימה בגאולה הגואל משיח להיותבימיו
 ועל מפשעית( מחולל )והוא האלו וצרות הרדיפות )בעושתינו( לו היוכן
 החסר הארת בעת ויום יום בכל לזה אמנם ישראל לבני הפרנסה חסרהכן

 ולעוררו להזכירו אצלו ישראל חכמי נכנס השחר בעלות מחרשלהתנוצץ
 לטובה. רצון העת כבר היום עתה יהיה אולי פרנסה( צריכין ישראל)עמך
 הגואל וביאת ישראל לישועת ונזכה בחסדו יתברך מהשם רצון יהיכן

 לטונה(: למזכרת עתה לעת )רשמנו אמן. בימינובמהרה



שלא יסדררו תניינא מהיוראדננרי

 ר"א לענין נ"א נ"ה נ"ר אות שט וכן נ"נ נאות מה"ק בר'ת עייןקיה.
 בבא בש'ש והנה לר"א. שברכוזנו שאמרו ובמה יהושעור'

 הלז מעשה בהאי ע"א[ י"ס ]דף ברכות בש"ס וכן ע"י[ ג"" 3יומציעא
 שהקיפו שמואל אמר יהורה א"ר עכנא"י מאי סנן אמרו עכנאי שלבתנורו
  בעגולה לעשות דרכו נחש עכנאי פירש"י וטמאווע זו כעכנ"אדברים
 בעגולה עצמו שכורך זה כנחש פירש"י שם בברכות וכן פיו אצלזנבו
 רוב שם על כעגול ולרמותו להמשיל רצה ראם הלשון מאודויפלא

 טבעיות של תערו למימד ליה הוה התנור לשאלת שהקיפוד,והשאלות
 בעצמותו כלל עגול אינו נחש וגם נחש, 017 על ולא עגול רברוכיוצא
 והיכא לנח"ש לרמותו ערומים לשק אינו וגם כנ"ל עצמו שכורךרק

 על וי"ל וכלל. כלל ותכונתו. בצורתו ולא בתבניתו. לא לו רומהשאינו
 קראו שם ב"מ בת1801ת גם ומובא א'[ הלכה ]פ"ג מ"ק הירושלמי רבריפי

 012 ואמרינן שם( בתתי כמ"ש נחש כן גם )דהינו חכיניי שלתערו

 שהיתה מקום כל היום באותו נעשה גדול חכך ירמיה א"רבירושלמי
 ונך ר"י אמר העדה בקרבן ופ" נשרף היה מבטת ליעזר ר שלעיט
 נעשה גדולה מכה ופירושו חכך מלשון חכיניי נקרא לכך כלומרגרול
 מכה שהוא חיכר'ך לשק ]והיית העדה הקרבן עכ"ל היוםבאותו

 פסק וכן ע"י[ פ' ניו בב"ק כדאמרינן בשבת אפילו עליהשמתריעין
 בירושלמי 12מ ועוד ע""ש[ ה'[ סעיף תקע"י ]סימן או"ח ובטוש"עהרמב"ם
 עדה הקרבן )פירש להטות רבים שאחרי ידע אליעזר ר' ולית פריךמ"ק
 הקפיד לא ומשני( שנרוהו. ער כרבריו מעשה ועשה עליהם חלקולמה
 הקפיר לא עדה הקרבן )פירש בפניו טהרותיו ששרפו ידי על אלאר"א
 כרמסיק בה שנחלקו בתנור שנגעו שטיהר שטהרותי קיי על אלאע"א
 שדוה לדבעיסו רק  שמים לסדן שלא שמעשיהם ע"א וחשב גפניושרב
 למנינם חשש לא לכך בפניו שלא ולשרפו זקן שיצא לכבוזיו לחושלהם
 עיניו ר"א בו שנתן מקום שכל שם( )ראמרו השעם וזדן הק"ע(עכ"ל
 נברא הלא החררה משפט הוא הזה שבעולם כית קשה ולכשרה נשרףהיה

 להטות רבים אחרי כ'[ כ"ג נשמות כתיב ובה החפרה בשביל אלאהעולם



 רצורוץ תניינא מהיוראדברישלב
 היה שלא מפני ודאי אלא ר"א עיניו שנתן מה כל ונשרף נענשוימה
 בזה היה ע"כ מהירושלמי כנזכר כ'ע ולבזותו להכעיסו בפניו לשרפןלהם
 שמים( לשם היה כונתם כי )אם כל גם ר"ל בע"ד מעשי קצת כרחובעל
 של תנורו וז"ש כר"א שהלכה באותותם והראו השמים מן הקפידו זההשל

 ]וזמין ישראל חכמי בין הלז המחלוקת גדם זהו הקדמוני נח"שעכנא"י
 הגדול הקנה הקדוש בדברי עכנא"י של ותערו המחלוקת בזהבאריכות

 נוראות[ ותראה עיי"ש קארעץ מדפוס כולו פ' ודף ע"ב ע"סבדף
 להיותו שמותי דשא ור"א כב"ש הלכה יהיה שלעתיד כיון העניןובפנימיות
 בשם ע"ב[ ד )דו נדה בתוס' כדאיתא כמותן הלכה שאין ב"שמתלמידי
 נגמדו שלא הקדמוני נח"ש חטא )בעוה"ר( אז גרם זהו כן ואםרשב"ם.
 כב"ש הלכה יהיה שאם בימיהם הגאולה  1111111 כולם הבירוריםעוד
 ביאתו שקודם )אלא בימינו במהרה צדק גואל ביאת אחרי כבד יהיהאז

 והלכותיהן. ב"ש בחינת של הגבורות תוקף לסבול יוכלו לא המדבגלות
 ז"ה כנח"ש וז'יד בברכות שם לשונו בקדושת ורמז רש"י וז"שכנודע(
 )היינו כעגול"ה עצמו שכורך האלו( הקדושים בין המחלוקת שגרם)כנ"ל
 פרידה שעושים החיצונים כח המה בעגולה יתהלכון רשעיםסביב

 בעדנו. יכפר הטוב ה' הגששה( מעכבים והמה אמת צדיקי ביןומחלוקת
 יגאלנו: בימינוובמהרה

 אחת ואשה בשוק פ"א הלך דר"א במו"ק שם בירושלמי והנהקיט*
 דומה ואמר ראשו על ונפל האשפה וזרקה ביתהמכבדת

 אבען. ירים מאשפות ז'( ק-ג נ"הלים שנאמר אותי מקרבין תבירישהים
 התירו שחביריו זה מקויים שהיה מהסתם הירושלמי מדברי כנראהוהנה
 הלא 12אמד דבר מספר מה כן לא )דשאם כבתחלה וקירבוהו בחיעזאת

 ומה ע"א( ס"ת דף שנהדהד בבבלי דהה לש"ס סותר זה חגרי ח"ו(.נתקים
 אמות ד' בריחוק וישבו פטירתו קודם לבקרו וחביריו רע"ק לפניושישבו
  נשמתו צאת אחרי יהושע ר' שאמר מה וכן שם כפירש"י שבירכוהומפני

 בחייו חביריו שתו קירבו שלא משמע )שברכת%( הנדד וכתרהקדושה



 שלג רצורה תניינא מהיוראדברי

 אותי מקרבין תבירי שהיום דומה ר"א מ"ש בזה רנברא אולי וי"לכנזכר.
 שיהיה כדי צערו ימי כלו אשר בבטושת עצמו את לחזק ר"א שרצההיינו
 חהכו,פה הדעת החלישות מפני יתעצב ולא יתברך השם בעבודת שמחהלו

 להלן כנזכר שרחקתם רק ממש חרם היה שלא שנאמר )הגםשברכוהו
 שורה השכינה שאין ע"ב[ ל' דף ]שבת חז'ע וכמאמר הרותע( ביאורבשם
 דינ"'ם בחינת ובחינתו בימיו שהיה אז זה נתקיים שלא ומה עצבות,מתוך
 לה'( שלרם וקיוי )בטחונם ה' וקוי בבחינת עצמו את חיזק רקתקיפים
 יתברך השם לעבורת בכחם )להתדפק כנשרים אבר יעלו כהיחליפו

 כנזכר(. הבטחון ידי על פנים כל על כחם ויתחדשוויחליפו

 הברכה עמק בקונטרס בתחלתו הרד'ע ביאור עם רר"א בפרקיאבקנם
 שם וביאך בירך ג"דן אות סוף מה"ק בד"ת בדקרינו ]ועיין י"ס[]אות

 וכל בהלכותיה גמור נידוי אפילו היה לא לר"א שברכוהו דמהבאורך
 ירבו שלא כדי המדרש מבית ולהרחיקו להבדילו רק היה כונתםעיקר

 ולא המדרש בבית לומד היה ואם גובריה דרב מפני בישראלמחלוקת
 בראיות( שם שביאר )וכמו כותיה ליפסק דלא הצבור לעכב בידםיהיה
 ערדללכן דברי דןטב יתיישבו זה ולפי עיי"ש. וכו' הרחיקוהו דק כןעל

 עד לכם שומע איני להן אמר ר"מ את לנדות ביקשו דאמר במ"קשם
 עצן מנדין דברים כמה ועל מנדין מה ועל מנדין מי את לישתאמרו

 וחבריו כירבעם הרבים את והחטיא שחטא למי רק דמנדין עדה בקרבןשם
 זקן מנדין שאין וכו' עטחפיא יצחק דר' בריה חי" ר' לדלן שםוכדאמר
 מה קשה כן ואם עי"'ש וכו' וחבריו נבט בן כירבעם עשה כן אםאלא

 בסמוך והרי ליה מופיע איל מן צמר ר"א את לנדות ביקשו שםדקאמר
 ואם כנזכר נידוזע ולא כנ"ע וא"ע ר"מ את לנדות דבקשו מיניהלקיל
 שרשיי מי בכלל אינו ח'ץ בודאי הדי ר'א את נשווע למה זה לפיכן

 מיניה לעיל בסמוך דקאמר במה וביה מיניה כמותר זה ערי כנ"ללנדותו
 רד"ל הג' כדברי ודאי אלא כנזכר. וכו' א'ע רזם את לנדות שבקפובמה
 את לנדות ביקשו וריש כלל כדינא גמור נידוי היה דלא שביררומזכר



 רצורה תניינא מהדודאדברישלד
 להדחיקו כדי  להודיעו אמדו דק נדוהו לא באמת אבל "ביקשו" היינוד"א

 כנ"ל: נידוי של דמיון והוא המדרשמבית

 רע"ק החזיק האיך נ"ג[ ]אות מה"ק בד"ת שם שכתבתי ובמהקכ.
 קודם לו שהגיד ומה הגדול ד"א דבו בכבודבאמת

 בחינת הדין במדת העולם יתנהג שלא כדי כמוס טעם לו היהפטירתו
 פלאות תראה והנה עי"'ש. כך כל לסבול יכולין אין בתהו וב"שד"א

 ר"א ברבו גדול כבוד רע"ק נהג איך ד'[ הלכה ח"ג ]תעניתבירושלמי
 רע"ק עבד מיטרא איתנחת ולא תעניתא עבד  אליהוד ר' שםדאמדינן
 הדבר למה משל לכם אמשול קומךהון ואמד עאל מיטדא ונחתתענית
 דהות אימת כשירה ואחת חצופה אחת בנות שתי לו שהיו למלךדומה
 ותתיל בעייא דהיא מה לה יבון אמר הוי קומיי עלת חצופתא ההיאבעייא
 עדה קרבן עוד. אראנה שלא לה ותלך חפיצה שהיא כמה לה )יתנולה
 מתחמד רוחיה מאריך הוה קומוי עלת כשידה ההיא דהוי ואימת מנוה(ופני

 ולא בדחו מעציר היה לפניו נכנס הכשירה )וכשהיתה שועתהמישמוע
 ]אות לעיל ]ופרין ובקשתה( קולה לשמוע מתאוה שהיה לפי רצונהמילא

 )וכי כן מימד שדי ואית שלו[ שר כמו או המלך לפני כעבד לעניןק"אן
 לחלל שלא אלא הגון( כאינו עצמו להוציק הצבור לפני כן לומדמותר
 לפי ]חלילה[ הגת אינו שד"א ח"ו יאמדו שלא )כדי ר"א בי שמיםשם
 שם לבוד שהוא הגדול ד"א של לכבודו חשש כמה ער ודי נענה(שלא

 כנזכר.שמים

 במה עצמו את לבזות רע"ק צריך היה למה לעיין יש באמתאמנם
 כנזכד שרי לא וכזה ח"ו חצופה לאשה  עצמו את מדמהשדיה

 בדרך לומד יכול ורה הלא כן עביר דבו כבוד משום אלאסרדועולמי
 כדאיתא המלך לפני שד כמו וד"א דגולך לפני עבד כמו שהואמשל
 הטרח אלמלי לאמר דוסא 2ן חנינא וך' בדיב"ז ע"ב[ ליד דף )ברכותבש"מ
 הטעם התם אך ולי"ש ז"א[ )"י5 כנ"ל נענה היה לא היום כל זכאיבן



 שלה ינןרה תניינא מהיוראדברי

 של או עצמו פרטיות צרכי עת בכל לבקש יוכל לא המלר לפנידשר
 דקטניתא מילי זה גם לבקש בוש אינו העבד כל שאץ מה אחריחיד

 גשמים היינו רבים בצרכי הכא אבל יחיד בצרכי בברכות התםוהתינח
 לפני  השר  צריר בוראי  ועקה כולו דבלל של רעבון נפשות סכנתעוזיא
 ראם ושר עבד של בהמשל מועיל היה לא כן אם ולהשתדל לבקשהמלר
 הוכרח כן על רבים צרכי זאת יפעול לא למה המלר לפני כשרר"א

 כנ"ל: וכו' בנות שתי לו שהיה למלר דמיתלומר

 שודא גבריאל המלאך בענין פ"ו[ )אות מה"ק תורה בדברי עייןקכא.
 )כאשר הגבור"ה מדת בכח אמנם ישראל שללטובתן

 תראה דגה בארוכה(. שם וכנזכר בזוה"ק וכמבואר ככה על מורהשמו
 גבריאל באחת מיכאל ע"ב[ י' ניו ברכות בש"ס כגת לזה ראיותעוד

 ולפי הדין על ממונה אש שגבריאל משום המהרש"א שם וכתבבשתים
 אחת בפריחה שליחותו לעשות למיכאל כח ניתן מרובים שמיםשרחמי

 בינתים שירגיע פריחות ב' עד שליחותו למהר כח ניתן לאולגבריאל
 שהפיל בשעה ע"א[ קי"ח דף ובפסחים וכן הדין ממדת ה' ונחם ישובאולי

 יורקמו עמד האש כבשן לתוך  ועזריה מישאל חנניה את הרביענבוכדנצר
 ואציל הכבשן את ואצנן ארד רבש"ע לפניו אמר הקב"ה לפני דבדדשר

 בכך הקב"ה של גבורתו אין גבריאל א"ל האש מכבשן הללולצדיקים
 של שר אני אלא האש את מכבין שהמים יודעין ווסל ברד שרשאתה
 אותן הזורקים את לשרוף פירש"י מבחוץ ואקדיח מבפנים ואקרראש
 הצלה רק יהיה לא ש הברד שר יורקמו כפי דאם )והיינו וכו' האורלתוך
 וכפי ל12ם שהפילום בשונאיהם גבורות לא אבל חנזריה מישאללחנניה
 לתוך אותן וסורקים את לשרוף מבחוץ שתקדיח כן עשה גבריאלדברי
 חית גער לגבריאל הקב"ה א"ל ע"בן קו"ח דף )פסחים שם וכן כנזכר(האש
 ע"ש -ד דף נסוטה בש"ס וכן ז"ל(. כפירש"י עמלק אומות )היינו וגו'קנה
 ובא משה את להציל שלא וועדתוה פרעה בת עם הולכת נערותיהבמ"ש
 פרעה סריס פוטיפר לנגד ע"ב( -3 ניו בסוטה וכן בקרקע, וחבטןגבריאל



 לצררה תניינא מהיוראדברישלו
 גבריאל בא ע"א[ כ-ו ]דף בסנהררק וכן בגמרא עיי"ש ופרעו גבריאלבא

 נגר אפילו וכן הגבורה, במרת כן גם והיינו עיי"ש וכו' לרשאאחרי'
 רסליק  בשעתא ע"כ[ ע"ח ]ין אחוי פרשת בזוה"ק אמרינן ע"ה רבינומשה
 בשלהובי מלאכא תר ביה פגע קרישין ביני עאל יקירא עננא גומשה
 מלאכא וההוא בגוי' ליה לשאפא בעא מוקרן וגרפוי מלהטן בע"ניןנורא

 על אחרים מלאכים בשמות אחרת ג" עוד שיש )הגם שמיה"גבריאל"
 עיי"ש. מבפנים( הג" הוא כן פניםכל

 עיין וקירבן גבריאל בא ע"כ[ " ]ין סוטה מש"ס שם שהבאתי מהומנן
 שהוא אש שך גבריאל להיות וקירבן גבריאל בא כי שםבמהרש"א

 עי"'ש ישרפוה שלא האש מן תמר את הציל ע"כ כנ"ל גבורהבחינת
 אדמית לשק ליגנין ע"כן ול"ו ע"א ל"ג ]דף סוטה בש"ס וכן כרברינו.והיינו

 של לשונות הע' כי כירוע היינו לשון. בשבעים דיורע הוירגבריאל
 וכרים פרשת לוי קדושת ]תבן יניקתם הגבורות שמאל מצד המההאומות

 גבורה לעמיאל זה שייך וע"כ בגלותינק שזהו לשון כשבעים היטב כאדלענין
 מדפוס ע"ד. י"ג ניו הגרול בקנה עיין וכן כנזכר. יניקותי שמשםכקרושה

 אשר הרעה יסוד על מיוסד ששמו לס"מ אחר שר יש כי ידע וז"לקארעזן
 מתא"ל ר'ע גנא"ל תס"ח ואמך עליהם מכריז ההוא והשם אליהםתבא

 הרי עכל"ה גבריא"ל ה' חרב ר"ל נוריא'ע גבריא'ע חרבךכתא"ל
 ]ין בב"ב וכן כנזכר. לס"ם מכניע הקשה הרין מדת בכח הוארגבריא"ל

 ופירש"י לויתן עם קניגיא לעשות גבריאל 12עתיר ע"א[ וע"ה ע-כע"ד
 לענין במהרש"א  ועי"'ש כן קרוי צידה מיני כל ורומח בקשת חיותצירת
 וכן כנזכר. הגבורה מרת והיינו וכו' הלויתן להמית הקב"ה שלחרבו
 עהייכ דרגש במר"ר דוכתי בכמה עוד וכן ח,[ פהכ כראשית ]פרשתבמד"ר
 כוונה המתעת וגם רש"י גירסת ולפי עמו ~מר המשל כ[ ס"ה]איוב

 )ועי"'ש גבריא'ע זה ופח"ר מיכאל זה המשל לומר צריך 2וםבבראשית
 וכן כנזכר. משרש הדי כן( רוכתי בכמה שנמצא סמה בבראשיתביפ"ת
 בא שיבכה כדי משה את והכה גבריאייל בא א,[ שמות ]פרשתבמד"ר
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גבדיא'י
 לטובת זה שהיה הגם הגחלת את וחפש משה של ידו את ודחף

 הגבורה מדת ידי על היה מקום מכל דביה( )משה מושיען והצלתישראל
 וכן פכ"ח אמור שישת במד"ר וגם כמובן. בגחלת. לכוות ידו ודחףשהכהו
 סבור גבדיא"ל של בידו עוממות הגחלים היו שנים 7מ2יה א'[ ]אספדבמד"ד
 אמד ביצתן ולקעקע לזרקן ביקש עשו שלא כיון תשובה עושיןשישראל

 עם אלו צדקה שעושים אדם בני בהם יש גבדיא"ל גבדיא"ל הקב"הלו
 והזכיר גבריאל של הדין במדת שמו יתברך כביכול שאחז )היית וכו'אלו
 ע"א[ צ"ו ]דף בסנהדרין וגם אותם( יכלה שלא כדי אדם בני שלזכותן

 אחרי ידוץ שלא בבל מלך בלאדן למרודך והעמידו גבריאל באאלמלא
 הזכות ומנע שהעמיד כן גם והיינו לישראל תקנה ח"ו נשתייר לאהשליח
 ומזה לצדקה( לו תחשב ולא ידוץ שלא )כדי בבל מלך מרודךשל

 עליהם יקטרגו שלא תקנה להם שיהיה לישדאל ישועה באהגבוד"ה
 גבדיא"ל נחת תאנא ע"ב[ צ"ג ]ין לך לך פרשת בזוה"ק ועייןעיי"ש.

 בזוה"ק מפורש וכן כנ'י, והיינו עיי"ש וכו' למיקדיה דאשאבשלהובא
 דאיהו גבדיא"ל איהו ודא וז"ל ע"א[ צ"ט ]דף תודה בעתדי וידא[]פרשת
 בכמה וכן עוד. עי"'ש וכו' דעלמא דינין כל על ממנא ואיהושמאלא
 דנורא כדובב אתא בד"ה ע"ב[ ס"ה ]יף ב"מ מהדש"א ועיין כהנהדוכתי
 דלא אומד והיה לטורדו אתי והוא וכו' גבריא"ל במקום דאוקמוהוכו'
 ידי תחת משועבדים להיות ישדאל ניתנו ועדיין המשיח זמן עדיןאתי
 שהגבורה דפורים בנס היה וכאשד זצ"ל. המהרש"א עכ"ל פרסמלך

 בכתבי ועוד ריבנו את הדב בדכת בכונת בסידוד )כמ"ש לעזרתינונהפכה
 יגאלנו: בימינו במהרה שמו יתברך יעזדנו. כההאריז'ע(

 בשם פה"ק אב"ד זי"ע מהד"ש הה"ק מאאזמו"ר שמעתיקכב.
 ]תלש עה'ע זי"ע מלובלין )החוזה( הקדושדבים

 התשובה על )שהזהיר אדם בני טיבו ותאמר דכא עד אנהם תשב ג'[צ'
 )דכדוכה דכא 9ד שהגיע( )והגם אנוש תשב והיינו( בשמחה להיותשצריך
 שנים אלף כי ואז( בשמחה, ולשוב להתחזק צריכים זה כל עם נפששל



 רצדרוץ תניינא מהיוראדברישלח
 יהיו אם י"ח[ א' ]ישעיה כמ"ש שני"ם שנקראים עבירות אלף)אפילו
 תשובה יעשה )אם כיום שמו( )יתברך בעיניך וגו'( כשני"םחטאיכם
 שמח"ה ע"ב[ דכ"ט ]ח"א בזוה"ק כדאיתא שמח"ה שהוא יו"םבבחינת
 כי אתמול כמו( הוא אז שמח"ה בבחינת וכשיהיה ברמ12א רננאבצפרא
 התשובה עשה אם החטאים ונמחקו אבד לילה )בין בלילה ואשמורהיעבור
 בעת שהוא היסוד חטא )אפילו שנ"ה זרמת"ם ואפילו( כנזכר,בשמחה
 ישוב )אם בבוקר זרמת"ם( סוסים וזרמת כ[ כ"ג ]יחזקאל ונקראהשנ"ה
 הלז( העון )לגמדי וחלף יציץ כנזכר(. וכו' בצפר"א שמחה בוקרבבחינת
 ימולל רק( ש בער"ב. בחינת ועצבות בפחד תשובה עושה )אםלערב
 אבל דיצח"ק. ער"ב בחינת מיראה התשובה ידי על שנתכפר )היינוויבש
 זי"ע. מלובלין הרבי אא"ק עכ"ד ויבש( שנמלל עלה כמו עוד ניכררשומו
 וחסוד פגם לחטא כי נח[ ]פרשת הזוה"ק דברי פי על בפשיטות העניןונע
 תיובתא כי שם המפרשים וכתבו יתידתא מתיובתא בד תשובה מהנילא

 ובינ"ה עילאה עלמא בינה בתקוני שהוא עילאה  תשובה היינויתירתא
 לחטא דמהני הנ"ל הקדוש רבינו דברי שפיר כן על נפקין חידין כלממנה
 אבל כנ"ל שמחה ומתוך הבינ"ה מעולם עילאה תשובה רק ~סיםזרמת
 זהו מקום מכל פנים כל שעל כן גם הזה החטא ויבש ימולל רק זהזולת
 במהרה לתקן יעזרנו וה' וכידוע, כנ"ל תתאה( תשובה )גם התשובהרושם

 וכט"מ: בשמחה הכלל תיקון באמתבימינו

 המלך 12למה על נאמר ט,[ כ"כ א, ]ד"ה מנוחה איש יהיה והואקכג.
 בכתוב פעמים כמה המלך בשלמה מצינו והנהע"ה.

 ר[ ]שם וגו' לבבו את הטו נשיו שלמה זקנת לעת ד[ הא - א]מלמס

 זה לומר והיתכן במה שלמה יבנה אז ד[ ]שם וגו' הרע וסלמה51עש
 עבודה עשו שנשיו בזה כבר וודז'ע שלמה המלך ה' משיח עלכפשוטו
 1"1 ]דף שבת ש"ס עיין שמו על נקרא בהן מיחה והלא מפני אלאזרה

 כדאמדינן נביאים מ"ח בין שנחשב המלך שלמה על יפלא ועדייזע"ש
 וקשה לדודות  שהוצרכה נבואה ר"ה ברש"י עיי',ם ע"א[ י"ס ]יןבמגילה



 שלט לצררה תניינא מהיוראדברי

 בשעה ע"א[ י' ]ין שבת בש"ס יפלא וגם ב( ביתו. בבני מיחה לאלמה
 לזה זה שערים דבקו הקדשים קודש לבית הארון להכניס שלמהשביקש
 והנשאו ראשיכם שערים שאו כ"כ[ ]תהלים ואמד פתח וכו' שלמהאמד
 הוא מי ]שם[ אמרו למיבלעיה בתדיה רהטו הכבוד מלך ויבא עולםפתחי
 ראשיכם נואו ]שם[ ואמר חזר וגבור עזת וי להו אמר הכבוד מלךזה

 צבאות ה' הכבוד מלך זה הוא מי הכבוד מלך ויבא עולם פתחיושאו
 אל אלקים ה' ך[ ב' ]ד"ה שאמר כיון נענה. ולא סלה הכבוד מלךהוא
 דוקא אמד ולמה נענה. מיד עבדך, דוד לחסדי זכרה משיחך פניתשב
 שבח היה לא וכי מלחמה" גבור ה' וגבור עזוז "ה' יתברך השםבשבח
 למישמע דליכא לישנא אח"כ ואמד שחזר דכיון סובא קשה ג( לומד.אחד
 הכבוד מלך הוא צבאות ה' הכבוד מלך ויבא בפ" ואמד אנפי לתרימינה
 עד לזה זה דבוקים שעדים ונשארו אז גם נענה לא למה כן אםסלה

 עבדך. דוד לחסדי זכרהשאמר

 גדולים אנשים ישנם דורותינו בכל בנפשנו הענין להבין ישאדליף
 להועיל לא צדיקים עצמן בפני המה אבל ויד"א חבמימתלמידי

 ומדינתם.  עירם בני 8מ שכן מכל ביתם בני עם ילחמו לא גםלזולתם,
 אני ושמר מנוח"ה אנשי בטבעם והמה ותורתו. ה' דרך מני יטו אםגם
 שהארכתי כמו בהבליהם, היצה"ר פיתויי וכיוצא עוד. העולם אתקןלא
 המדברים כאותות בסופו שם וכהסצףין צ"ו ]באותלעיל

 בזהי
 אהבת כי הגם

 כי ללמוד( השקה נפשם )אם התורה התמדת להם יגרום הזאתהמנוהה
 הלא ודודם. ביתם מבני לבם מכאובות ולא וכעם הדעת בלבול להםאין

 בלימוד החכמה ספר אל בלתי תוה"ק דת בעד המלחמה בקטרייעמדו
 מרשב"י גדול לנו ומי הדרך, זו לא אבל בו.  לעיין עיניהם נשואותתוה"ק
 )רק לתפלה גם תורתם את וחבריו הוא בטלו לא אשד ע"ש -א דף]שכת
 כדברי לתפלה לבטל כרחנו בעל צריכין כן על בלא"ה שמבטליםאנו

 רשב"י מעלת בעיקר כן פי על השף ואכמ"ל( כמדע ]שסו בשבתהתום'
 הוצאת חרב יוחאי. בר בזמר בתורה( התמדתו הפלגת ברוב )גםנאמר



 נצררה תניינא מהדוראדברישם
 הרשעים נגד ד"א ובנו הוא תמיד לוחם והיה צוררך מול שלפתמתעדה
 ע"ה המלך דוד הנה לעניננו נחזוך ק'[. אות ח"ו ד"ת ןע=ז התורה,מפסיעי
 מזה מלא תהלים ספר וכל תודה עוזבי הרשעים עם ימיו כל לוחםהיה
 כרחו בעל כן על מנוחה איש היה לאשד ע"ה המלך שלמה בנואמנם
 לא בעוה"ד וכאשד להוכיחם התורה משפט כפי דק ביתו בבנימיחה
 להפריע שלא )כדי עמם נלחם לא הנ"ע בכתובים כמבאוד בקולושמעו
 החכם והיה ישראל( בני הזה העם את לשפוט וכחו תודתו וחכמתמוחו
 על לעבוד לא ביתו בני עם ללחום אמנם כנזכר לה' ונביא אדםמכל
 היינו בהם מיחה שבאמת וי"ל בהם מיחה שלא כנ"ל מצינו בזה ה'תודת

 עוד לחם לא לקולו שמעו כשלא אבל התודה פי על כמחוייבשהוכיחם
 היה והוא הרבה וחכמתו מתודתו לבטל דצה לא כי אביו דוד כמו כךכל
 כדדך כדאוי מיחה שלא דוד בן לגבי נקדא כן ועל כנזכר משחהאיש
 על שלמה שהזכיר המעלה דאינו הקדשים קודש של ברועדים והנהאביו.
 על התורה אויבי היית אויביו נגד ללחום מלחמה" גבור "ה' יתברךהשם
 דמועם באמת וראה נענה לא זה כל עם הזה הפשק שלמה כשהזכירכן
 במדותיו הדבק כדמוי מקיים אינו הוא מלחמה" "גבוד להיות זו בבחינהכי

 נגד ה' תודת בעד ודף בלי ללחום מלחמה גבוד להיות שמויתברך
 גבוד היה עידנא עבדך דו"ד לחסדי זכרה אמד כן על כנלכדהמשרשרם

 ואתי בזה מיד נענה כן ועל ואמונתו ותודתו ה' בעד ימיו כל ללחוםחיל
 להרוג לעולמה דוך בצוואת ב'ן א' ובמלכים מ"ש יובן ובזה ונכון.שפיד
 צדיך זה ומה וגר אתה חכ"ם איש כי תנקהו אל ואתה גרא בן שמעיאת
 איש שישא בנו שלמה טבע את דוד שידע אלא כזה עמוקה חכמהלזה

 יירא אשד בשרט מלחמות ללחום ולא בחכמ"ה ללמוד וחפץ כנזכרמנוחה
 נברכות חז"ל שאמרו וכמו שלמה של דבו )שהיה גדא בן שמעי מהדיגתכי

 עליו חמה להעלות גדולים וערעורים וקטרוגים מחלוקת לו יצמח ע"א[(ח'
 הוצרך כן על כנזכר במנוחה בחכמה להגות ודוצה חכ"ם אישושא

 ישונה. בבל מותו קודם צוואה בדדך ולצוותו ככה על ביותרלהזהירו



 שמא רצררה תניינא מהיוראדברי

 ]כמאמר ז"ל מפאנו הרמ"ע מ"ש כעין המלך שלמה  בעד זכות ללמודריש

 שבע דבת מעשה על המלך דוד על זכות לימוד סי"כן ח"א דיןחקור
 היוצא כל כי ע"אן נ"ו דף ]שכת חז'י שאמרו כמו באמת חטא לא כי)אם

 השם חילול כעין מקום מכל לאשתו כותב כריתות גט דוד ביתלמלחמת
 העם בעיני שמים דין הצדיק למען היה כי הזאת( המעשה המת לגביהיה
 כן על בימיו הגואל משיח לעשותו ותפלותיו תהלותיו רוב הועילו לאכי

 דין יוצדק זה פי הלל לחטא העולם בעיני נדאה שיהיה זאת מעשהעשה
 וכו' תמעד נגדי וחטאתי אדע אני פרועי כי ה'ן נ"א ]תהלים וז"ששמים
 שלא שמו יתברך דינו להצדיק ההנו בשפטך תזכה בדברך תצדקלמען
 עוד ולבא הזה מעולם להסתלק הוא צריך שיהיה בידעו הגואל משיחהיה
 הרמ"ע עכת"ד מ'שיח רוד אידם ר"ת אד"ם בבחינת הגמור בתיקוןהפעם
 פרק ]כרש כתב ז"ל הרמב"ם כי בנו בשלמה י"ל זה וכעין זי"עמפאת

 דוד מזרע מזיה בימית במהרה צדקנו משיה כי המשניות[ כפירושחלק
 המלך שלמה אשר שכן ומכל הגואל הוא שלמה מזרע רק כן אםושלמה
 אמנם זו לבחינ' בשלימותא סיהרא בימיו היה וכבר לזה ראוי היהבעצמו
 האמיתי הגנרל בימיו הוא גם יהיה שלא השי"ת חפץ )בנבואתו(בידעו
 במלחמות נפש במסירת כך כל מיחה שלא זה רבד עשה כן עלהאחרון
 העל כנזכר מיחה שלא שמו על נקרא יהיה זה ידי ועל ביתו בנינגד
 יתברך והשם כנזכר. אז הגעל הוא היה שלא מה שמים דין יוצדק זהידי
 אמו לו שעטרה בעטרה בשלמה רוד מלכות להקים בימינו במהרהיזכנו

 אמן: בימינו במהיה ישראללכנסת

 יען כ'[ הד ]משלי רבים. עקויר ואוהבי רש ישנא לרעהו נםקכד.
 אותו יקנאו דהעשיד להישך רחשת עינינו דהאלדקדק

 אוהביו. הלא דקנאק( תולדה )בשנאה רבים ספונאיו עשרו מחמתמאוד
 מ"א[ פ"ר ]אחות חז"ל ודבדי התורה פי על סיירי באמת כי י"לאולם

 כדי תבירו גבול לתוך נכנס אינו כן ואם בחלקו השמח  עשיראיזהו
 ותעו שהוא. כל בזת אפילו וכבדדו בכדו בין במטנו בין עשרולהדכות



 נצורה תניינא מהיוראדברישמב
 העל בחלקו שמח ואדרבא להעשיר אץ אינו שהוא כיון זה על גללחושב
 כן( גם המלך שלמה )כמאמר פנים אל הפנים כמים -ט[ כ"ז ]משליכן
 וזכותם גבולם לחטך יכנס ולא בם יקנא לא לאשר לאדם האדם לבכן
 )כנזכר. רבים בחלקו( )השמת עשיר אוהבי וז"ש אותו יאהבו הם גם כןעל
 טבעו לחם הסר בהיותו שהרש כיון רש ישנא  לרעהו גם כן( שאיןמה

 על פנים אל הפנים וכמים תבירו את ולשנאות לקנאות מסיתהו()ויצרו
 ע"א[ נ"ט דף ]ב"מ חזק שאמרו וכמו כנזכר. אותו תבירו גם ישנאכן

 תיגרא ואתי נקיש מכדא שערי כמשלם מקץ בפרשת במדרש"תומובא
 כן שאין מה ורעבונם עניים מתמת לזה זה רעות פניהם שאזבביתא

 כנזכר: בחלקוכששמת

 י' ]קהלת וגו'. תנח אל מקומך עליך יעלה המושל דוה אםקכה.

 זי"ע חיים דברי בעל מצאנז הקדוש שרבינו שמעתיד'[
 ר"ת ת'נת א'ל מ'קומך אבדפה"ק זי"ע מהר"ש הה"ק לאאזמו"רהגיד
 ומתחיל קרושים דברי עמקו ומה מהאמת. עצמו את יניח שלא חיינואמת
 ומשתוררים געוה"ר המהמלים )היינו המושל רות אם כנזכר דקרארישא
 דדתקין רב מהערב המושלים הנה והן שיהיה ענין באיזה הצבורעל

 האמת מדרכי ת"ו )להדיחך עליך קילה ופינה( עבר בכל בגלותאישראל
 שאומרים באקדמות וכמ"ש אצלו לקרבך וירצה תורתך דתוהנהגת
 בכל לך נעביד רעותך למרותא תערבי אין את ויאה יקרא העולםואוטמת
 דדכך בכניעת אצלם ולהתקרב לדעתם לנטות יצרך ושיאך ופןאתרותא
 כלל ובעד בעדך יותר טובות לפעול זה ידי על תוכל כי בלבךותאמר
 כי כנ"ל אמ"ת )ר"ת ת'נת אע מיקומך רב~עב( מזהירנו כן עלישראל
 הס"א( לצד להסכים כשניע ולא שלך אמ"ת ממדת טימוא כל זיז תשחלא

 ישתחוה ולא יכרע לא ומרדכי ב'[ ג' ]אמהר מ"ש בצרים בזהופירשתי
 את עובר אתה מדוע ויום יום אליו וכאמרם וכר רגולך עבדי שכלהגם
 ומררכ"י שום, נשומש על אופיר בכתם ז"'ע הה"ק וח"ז וז"ש המלךמצות
 התור"ה מדרך ולנטות להטות שלא היית תור"ה בגימטריא יכר"על"א



שמג רצךךזץ תניינא מהיוראד22ךי

 כגופה בה כתיב ואמ"ת ע"ב[ ט"ז ]מגלה רז"ל אמרו ובמגילה האמילשהוא
 ואכמ"ל: מזה עוד כתבתי ששוזן ימי ]במאמר יששכר שעד וכח" תוד"השל

 הכבוד, מלך ויבא עולם פתחי והנשאו ראשיכם שעדים שאוקכו.
 שאו מלחמה גבור ה' וגבור עזוז ה' הכבוד מלך זהמי

 הנה ז'[ כ"ד ]איים הכבוד. מלך ויבא עולם פתחי ושאו ראשיכםשעדים
 פתחי וומא"ו ואח"ם עילם פתחי והנשא"ו אמר בתחלה למה החילוקלהבין
 עה"כ תצוה ]פרשת עה"ת השלום בחיים כבד שכתבם דרך על וי"לעולם.

 זי"ע מפשיסהא הידידי ההצק בשם וגר[ ישראל בני בחוך ושכנתיכהפטרה
 ישראל בני של המנהיגים גדולים שעהים )הינו דאשיכם שעריםשאו
 מבני )הקטנים עולם פתחי והנקטן ממילא( זה ידי רעל הצדיקים.המה

  עכתד"ה יתברך( ד,ושם לעבודת ראשם ישש קטנים כפתחים נקראוישראל
 הבע"ד מפאת כבידה המלחמה רואין כאשר אלין יומיא בסוף כי י"לובזה
 אני גבו"ד יאמד והחלש חיל למזוד צריכין כן על ומבחוץ מביתר"ל
 להנלוים פנים כל על למחות בידם שיש בכא המה כי המנהיגיםבפרט
 ושא בך"ה קכ"גן ]כאות לקפל ונם דימדום )ברבוד לקהל כמבואראליהם
 להיות וצריך הנזכרות( בשתיות לעיל שם וכהמצויין מנוהה. אישיהיה
 פחוד ווצשאו בתחלה כן על מלחמה גבוד ה' שמו יתברך במדותיוהדבק
 כששת  ובעת מלחמה גבוד ה' באמדו אח"כ אמנם כנ"ל ממילאעדים
 הקב'" של מגרל להיותצריכים

 המנהיגים ובשיט המלחמה בקשרי לעמוד
 ומתו( יאמרו ורימה כנ"ל, )המנושנים ראשיכם שערים שש כתיב כןעל
 ואמד ואמונתו( ה' לתודת ראשם ישאו ישראל )שבני עולס פתחיוש"פ
 בני אל דבר וכמ"ש המלחמה ב9ז כמו וציווי פקודה בדרך ושא"ולשט

 והבן: ויסעוישראל

 הה"ק מטפאזמר"ר ששמעתי מה בזה מלתא ואדכרןקכז.
 הקדוש דבו לו שאמר אבדפה"ק זי"ע)מהרסם(

 מ"ה )היית אלי תצעק מה ט"ו[ "ד ]ש=ת עיע ז"'ע חלם דבריבעל



 ושררה תניינא מהדוראדוהרישדם
 יתברך אמד זהו אלי תצעק ס"ה ואנחנו ו'[ ט"ו ]שמות כמ"ש ענוהנתינת
 בעשה תצעק וביני בינך אלי תפלתך שבעת ע"ה דבינו למעוהשמו

 ישראל בני אל מצוה )בהיותך ישראל בני אל רבד אבל( ומדתך.כדרכך
 פקודה( בלשון להם תאמד לדוד. אהד רבך ע"א[ ח' דף ]סנהדריןכמ"ש

 עכד"ק: ישונה( בבל וקשות ציווי לשון )שהואויסעו

 בנסעו כי הנז' מפה"ק אאזמו"ר קדוש מפה עוד וטמעתיקכח.
 הה"ק אביו )עם לסאסוב עלומיו בימי התנאיםעל

 שם נאדוואדנא בקהלת היו והתנאים בינה( יוקעי בעל זי"ע,מלאנצהוט
 אצל להיות פרימישלאן דדך דדכם את דבבו משמ. חזרתם ובעתנתועדו
 הנז' והה"ק זי"ע מפרימישלאן מהר"מ קדשו בדוח המפורסםהה"ק
 לענין מענין וחורז מפיו בדוה"ק יצע אשד קודש באמדי להאריך אזהחל

 או כסף רועות המורה מענין ואמד בקודש. כדרכו תורה ודבריבמעשיות
 על מורה )זייגעד( שעות המורה הנה למתנה לחתן נותנים אשדזהב

 טוב הוא מחדש יקנוהו בעת שעות המודה של דרכו אנן נחזי כיתשובה
 קלקולו. ומהו ולהודות. מלכת ויעמוד להתקלקל דדכו אח"כ אבלויפה
 תכונת דקות מפני אלא בידיהם. שישחיתוהו עסקינן בשופטני אסוהלא

 יכנס או קצת מהם איזה יתעקם כאשד בתוכו אשד והאופניםהמכונה
 המודה ואומן למתקן יתטן תקנתו. ומהו מלכת. יעמוד אז בתוכםאבק
 היינו שברים לשברי לרסיסים ישבדוהו אז האומן בו יעשה ומהשעות
 יתקנו ואז בו אשר החסרון ימצא למען הפנימית מכונתו ואת אותושיפרק
 וכאשד ישד. האלקים עשאו האדם כן כראוי. מתוקן בחזרה ויעמידושם

 לעיל שהבאתי מה ]עיין קומתו השיעוד בכל פגם אז חטא באיזהיקלקל
 וגו' נשמע הכל דבד סוף עה"כ הנ"ל מפה הה"ק אאזמו"ד ברום 2"א[]אות
 ויאנח מחטאו וישוב לבבו את שישבר תקנתו ומהו האדם[. כל זהכי
 בכללותו. האדם ויתוקן יתקנו חח חסרות ויכיר גופו נשתבר זה יריועל
 הוא תקיע"ה כי לתשובה מעודד השופד אשד בד"ה תשר"ת תקיעותוזהו
 "שבדים" מזה נעיה הכח"כ החטא( )קודם ויפה שלם היינו פשוטקול



שמה וערריו תניינא מהקראדברי

 שברי עוד שהוא "תרועה" שיעשה תקנתו ומה חטאו, ידי עלשנתקלקל
 "תקיעה" בחינת שלם שיהיה בחזרה ויתקן לבו וישבר יותרשברים

 הה"ק לזקיני מפרימישלאן מהר"מ הה"ק ואמד סיים ואח"כהאחרונה.
 השם בעבודת המתהילים וצעדים לאברכים כה עד אמרתי זהומלאנצדיט
 הוא חוטא כי ויאמד לאחרים צערו יוריע אם ישראל מנהיג אמנםיתברך

 ולא להוכיחם עוד כח יעצור לא וגם לחטוא לעצמם יק"1 הם גםאזוי
 הדור, מנהיג ע"ה דבינו למשה בתורה נאמד ע"כ כראוי להנהיגםיוכל

 הקהל לפני )היינו הקהל את ובהקהיל ז'[ " ]במדבר בדודותינו לווהדומה
 )בבחינת תדישו ולא ויפה( שלם תקיעה בבחינת )תהיו תתקעולעיניהם(
 עכ"ד הנ"ל( ומטעם לרסיסים. ושבדתדועה

 הה'"
 הנב מפרימישלאן

 : קי"ד[ אות לעיל ]ועחןדמע:

 ]פרשת זי"ע מצאנז הקדוש לדבינו חיים רבדי בחפי כתבקכט.

 בעל הגדול הנשד הקדוש דבינו בשם שהביאהבוא[
 ידו אשד על ידיו ושדף תשובה שעשה מליזענסק זי"ע אלימלךנועם
 או"ח בש"ע מבואר הדבר והנה עיי"ש. יונק בהיותו אמו שדי עלהדה
 שאינו אעפ"י בקטנות, אביו שהכה דקטן התה"ך בשם כדמ"אן שמ"ג]סימן
 מכל כלל עונשין בד בקטנותו אז היה שלא כיון כשהגדיל תשובהצדיך
 והרי  עכד"ה וכפרה לתשובה רבד איזה עצמו על שיקבל לו טובמקום
 בדברי ביותר ודקדקו החמידו האלו עליון שהקדושי אלא בש"ע מבוארזה

 וזהו מ'[ אות לעיל כדברינו בזה ]יעחז עליונה קדושה ופרישות בגרדיםהש"ע
 הנ"ל וחסידים הצדיקים של לדרכיהם להראות בעה"י זה בחיבורנודרכנו
 הצדיקים התנהגות ומענין והאדיז"ל ובש"ע בשסקים או רז"ל בדברימקוד
 מו"ה הה"ק מתלמידו הקודש באגדת אלימלך נועם סה"ק בשף עייןהנ"ל
 עיי"ש ק"ד[ ]ס" יחזקאל מראה בשו"ת ועיין זי"ע מיעדסלוב מענדלזכריה

בתירך:



 וצררה תניינא מהיוראד41:2ישמו
 הקדוש רבינו של דרכו כי זי"ע הקדושים מאבותי שמעתיקל*

 הלחץ רבה כאשר היה זי"ע מלובלין )החוזה(א"א
 העומר מדרשו בבית עתה גם רואות עינינו כאשר מדרשו בבית הדחקזו

 הקורש. צל בצלו באו אשר אנשים לאלפים בפרט מהכיל. קטןעור.
 או לכונסו ושבר החלון על עמר )בסעודתו( קורש בשבת אחרובאם
 לומר ררכו ורה הזכוכית שבירת קול ובשמעו החלת. זכוכית אתבשגגה
 כי לימור וצריכין עכר"ק ישלם" "ולמחר )וסיים( משבי"ד" לראש"ברכה
 כדי ברכה לו לתת הענין להמתיק היה משביר לראש ברכה מ"שבשלמא
 אמנם קודש. שבת בחילול מלפניו יצאה שגגה כי הדינים. מעליולהסיר
 כונת ומה בשבת חול דברי כעין ח"ו הוי ישלם" "ולמחר שסייםמה

 דיבור( בכל ויחורים סורות לו שהיה )מלבר לומר נדאה כן על בזההקדוש
 מהילול בודאי ופטור הזכוכית בשבירת מקלקל היה באמת כי הלכה פיעל
 הרבה שוה אצלו הוי הקרוש מרבו זה ידי על ברכה השיג אם אמנםשבת
 פסירא דהוא וכיק ישלם" "ולמחר הגיר כן על שבת. כחילול הויושוב

 בשו"ת בדברינו ועיין ליה ניחא ולא מקלקל הוי שוב בוראירממונא
 פטוך: ושוב וכו'[ זה ולישב כד"ה כ"כ ]סימן א' חלקמנח"א

 פ" ד'[ קכ"ז ]תהלים הנעורים. בני כן גבור ביר כחציםקלא.
 בני כן גבור ביר המה אשר החצים כמוהמצודות

 בררך להרריכם בירו הכח בעור בנערותו מוליד שאדם הבניםהנעורים
 להדריכם עוד כח לו שאין בזקנותו לו שיש הבנים כן לא )והינוישרה

 ומוסדי ארץ גאוני בצדיקים בעינינו וראינו הוא כן אמנם אם והןכרצונו(.
 להם שילדו הבנים להיות צריכים היו הסברה לפי אר עליון קרושיתבל

 הם בודאי תולרותם שורש שמענין כיון וטובים מזוקקים יותרבזקנתו
 עולם מתאות עתר ומופרשים מזוקקים זקנתם. לעת אבותם.הצדיקים

 צורתם. כח זקפתם. לעת לבלרו בבניהם ניכר להיות צריך הי ואזהזה
 רואות ועינינו  נערותם. בעת לבלרו מהבנים יותר וצדקתם. חכמתםהיינו
 בנים וגדול ברמינוך תלוי ומהעיקר וראי אלא בכזה. להיפך פעמיםברוב



 שמז רצררה תניינא מהיוראדברי

 יגדלום ע"כ נערותם בעת יותר ועת וסבלנות ויכולת כה להם ייןובזה
 המצודות כרבדי וההם אלו כל חסיו זקנותם לעת כן שאין מהכרצונם
 לימשך הרוב על ודרכו כן לפרש המצודות לקה מקור מאיזה אולםהנזכר
 מזמור להדב ומצאתי בזה. כן פירש לא וברד"ק הרד"ק. דבריאהדי
 סדיר מקודו אולם הנזכר. המצותית רבדי כעין שפירש תהלים עללתורה
 כד"א ע"א[ קפ"" ניו וישב פרשת בזוה"ק הלז הכתוב פירוש כןמצאתי
 דקוב"ה אדהוי להו למילף ריכול בגין  הנעורים בני כן גבור בידכחצים
 דחילו לבריה ליה דאוליף כהרפא עלמא בההוא סבא אגרא לך דליתוכו'

 כנזכר( נערותו בימי יותר יכול שתה ןוהיינו דאורייתא בארכיידמאריה
 יצוה אשד למען ידעתיו כי "'ח[ ובראשית דכתיב באברהם אמד מהת"ח
  עכ"ל וכו' ומשפט צדקה לעשות ה' דדך ושמדו אחויו ביתו ואת בניואת

 עיי"ש:וווה"ק

 יצוה אשד למען עה"כ הנזכר הווה"ק ברבדי בזה ובהיותיקלם.
 הנה וגו'. ה' דדך וחימדו אהדיו ביתו ואת בניואת

 ובדודותיה בימית ישנם כי כן האמת הוא אמנם ציצת( )דרך כבדאמדתי
 ה' בדרכי ילמדק לא בניהם ואת סגולה. יהירי מעלה אנשי צדיקיםכמה
 אין מב"ב ובפרס רעה. לתרבות שיצאו עד כראוי. בהם מיהו לאאו

 גם תורה ספר האלו הצדיקים כותבים היו אם ואמדתי ד'ע. עודלדבר
 כתבו הם לאשד מ"מ והלכותיה ונתב בדודוד תורה של ועוז פארבכל
 סעיף רפ"א )סימן יו"ד בש"ע המבואר כעין עליה גדול השש דישהס"ה

 כשבא משום וטעמו מהמדדכי ומקורו דבלולה ממזר שכחצו תורה כופרד,(
 בכונה השם מקדש אינו הוי"ה בקהל ממזד יבא לא ג'[ כ"ג נוכחםלכתוב
 ביתו ואת בניו את יצוה אשד תורה בספד דכתיב נמי ודגי עיי"שכרצונו
 ברצוע מקדש איש חון השם לקדש שצדיך הוי"ה דרך ועומרואחריו
 בניו את לצוות ולז להכתוב ליה חש דלא דכיון הראתה וכונפןהטוב
 דגשה יוכלו איך כי בעוה"ד הגאולה עיכוב חיש ה'. דרך לשמוד ביתוואת

 את ובפרט ויוצא לתורה בניהם את לגדל ישראל מנוהגי ולהיותלהוכיח



 נצירה תניינא מהיוראדברישמח
 נפש במואס זה על עוברים בהתנהגותם והמה היהדות בדרךבנותיהם
 להוכיח בירו שיש מי ]ובענין ר"ל הרבים את ויחמיאו לרעה ילמדווממנו
 ה' קכ"ג[ ואות שם ובהמצויין צ"ל ]אות לקהל עיין וכיוצא ביתולבני

 אמן: בימינו במהרה ויגאלנו. יעזרנוישמרנו.

 מנת על להתגייר שבא בנכרי ע"א[ ל"א ]דף נשנת בש"מקלג.
 רגל על עומר כשאני כולה התורה כלשתלמרני

 דהיינו פירש"י תעביר לא לחברך סני רעלך וא'י גזיריה דהללאחת.
  דבריו יי  1צ11ור אל הקב"ה זה תעזוב אל אביך וריע רגעך כ"זן]משלי
 רשיי  11"ל המצות ורוב ניאוף גניבה גזילה כגון ממש חבירך ל"אוכו'.

 דלמה אחר מופלג ושאלוני כמוך לרעך ואהבת דהיינו כתבובמהרש"א
 על וגם כמוך למעך ואהבת תודה של בלשה כן הילל לו אמר לאבאמת
 אביך וריע רעך במשלי מקרא אחרי מפרש למה ביותר יפלא ז"לרשיי
 צ"ע בל"א רש"י מ"ש וגם כמוך לרעך ואהבת דהיינו פירש ולאוגו'

 שבא להגר בזה שם ז"ל רש"י עמד כנראה באמת דהנה ונ'יכנזכר.
 הגלל קיבלו ראיך שבע"פ תורה על ולא שבכתב תורה על רקלקבלו

 תירץ ורש"י אחד מדבר חוץ התורה כל שקיבל כמו הוי הא זהבאופן
 והילל וכו' שבע"פ בתורה כופר היה שלא אחד מדבר לחוץ הא דמיאדלא

 יש נמי הכי כן ואם רש"י עכ'י עליו יסמוך מקלמרנו לאחרהובטח
 דיבורה כהרפסי רוב כלול רבזה נאמר אם אפילו קבלו האיך כןלהקשות
 בזה כלוקים שאינם הרברים מיעוט היינו אחד מדבר וצץ כמו הויעכ"פ
 קשה כן ואם הכל עליו יקבל דלאח"כ הובטח דה"לל כן גם לומרובע'ע
 מדבר חוץ כמו דוצי עתה לעת בשלימות אינו עליו תורה הקבלתדעכ"פ
 לא זה ומסעם בהתגיירו ישראל קדושה עליו כלום חל לא כן ואםאחר
 התורה מצות כן גם דוות כמוך לרעך ואהבת מצות לפרש רש"ייוכל
 פירש כן על כנזכר הדברים כל מקבל כשאינו הגרות קליו חל לאחיש

 בן זוב כי כנ"ל הקב"ה זהו היינו תעזוב אל אביך וריע ריעךמהכתוב
 )למ"ר שיתוף בלי באמת י אמונת עלי שיקבל טץ דבל מצווה כן גםנח



 שמט מנדרה תניינא מהיוראדברי

 ומאותו שמו יתברך עבודתו לעזוב ושלא השיתוף( על מצווה נחבן
 והתורה המצות קבלת עליו להמשיך יוכל באמת ה' אמונת שלקדושה
 דברים הוא ניאוף גניבה גזילה דהיינו ברשיי אחרינא %ישנא וכןכולהם
 היה אם כן שאין מה כנזכר י'ע ושפיר כן גם נח בן מצות בז'שנוהגים

 ומיה לבד לישראל התורה טצות רק כתהו כמוך לרעך ואהבת ואומרפ"
 ומצותיה התורה כל אז עליו קיבל שלא מפני כ% אז חלות היהלא

 ל"טן: אות לעיל בדברינו נתייגכנ"ע:

 זקנתי המפורסמת חכמה אשה בשם שמעתי טליא התנא כדקלד.
 לאויושט"א( )תת" הצדיקת אמי מצד משפחתינו)זקנת

 הגאון זקיני בת ע"ה בילא מ' הצדיקת הרבנית ה"ה וזיע[]הכ"מ
 ע"ד ת"ל מהמברג השוויץ הלוי יצחק מוהר"ר המפורסםהאמיתי

 הא והטה קדז: ישמעאל ר' איך קושיא ל ע"ב[ ה' נדף בחוליןהתוי
 במידי רק דהיינו ר"י ותירץ ידן על תקלה מביא וקב"ה איןצדיקים
 האריזתן כתבי בשם המבואר פי על הנ"ל והקשה תקלה מביא איןדאכילה

 וה4 השנה כל מחמא רשים את מגיל וצא בפסת חמו ממשהו  הנוהרכי
 דהוא כיון ישמעאל ר נכשל ולא נזהר בודאי בע"כ בפסח חמץממשהו
 בשבת והטה שקרא תשא לידי השנה בחגך בא איך כן ואם דאכילהמידי
 ומי  המפורספע הקושיא ת: מהו  אבין דלא או ואמרתי  שמעהי. כאןעד
 כפי והלא באכילה רק היינו חמץ ממע"צ שהנזהר מ"ש כי לנוהגיד
 זך ששיר כן אם דאכילה מיחץ אינו וזהו יראה בנק גם הכונההנראה
 אצלינו המקובל כן נראה הוא ובאמת מידי. קהוה הלא כנזכר ישמעאלדר'

 אבותיה וצדיקים מנהג המית עינינו כאשר יראה בבל במסיד גםדהכונה
 ידים ובפישוט נפשם טכסו חמץ בבדיקת אשר ז"'ע הקדושיםורבותינו
 מעט פירור איזה ימצאו אולי וסדקין בחורין לחפש הארץ עלורגלים
 חז'ע דברי פי על כי אם מכזית עשירית חלק אינו כמעש מכומהומזעיר
 הבתים שמכבדים בפרש כלל כזית בהם רואין בפירורין מתוחבאינו

 כל עם דדו כל ימצא וכל יראה בל ממש אשר מקודם וירחצוודמדדים
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 ומכבדים ומנקים הרוחצים מעין הנעלם כקצהו 8הי ימצא אוו. ידרשוזה
 מחטא ישמר בכה"ג חמץ ממשהו שנזהר זה ידי על כי והיינו החדריםאת
 כנזכר. ויותר כחם בכל כך כל עצמם את הטריחו זה ועבור השנהכל

 התוס' הנה כי אמעיקרא בזה לפלפל עוד שיש נחמתי שובי אחריאולם
 כמה דאמר ע"א[ כ"א )דף בר"ה שאמרינן דמה בחולין שםכתבו

 ע"כ[ ק"ו )דף פסחים  ובערבי רמערבא רבא בשמא דבבלאי תבערלאבסים

 הבדלה קודם וטעם ואשתלי אסי רב לבי איקלע אבא בר דר"ידאמרינן
 האסורה בשעה עמיכל אלא הוא היתר אכילת התם באסכרה דמיתתואע"ג
 בזמן רק השנה כל היתר דהוא כיון בחמץ גם י"ל ומעתה התוס'עכ'ע
 מתירין לו שיש רבר והוא גברא כאיסור רק הוי כן אם נאסר האלוהימים
 והוי נו"כ ועומרי משנה בלחם ועיי"ש חמץ[ מהלכות הפ"א הרמב"םכמ"ש
 יוה"כ אכילת דאיסור האחרונים גדולי ושארי טעם הברוך שכתבכמו
 משום ואי חמץ גבי י"ל וכן גברא. איסור רק הוי בזמן התלויאיסור
 נתנו ואעפיע כרת אימר יש ביוה'ע גם דיש בחמץ כרת אישרשיש
 באימר ידן על תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים שייך שלא כנ'ענתום'
 למאכל איסור שום בו אין יוה"כ דאיסור לחלק וא"ת בזמן. שתלוייוה"כ
 )בפסח( בשרטיה זה חמץ נאסר בחמץ אבל מלאכול נאסר האדם רקשרטיי
 לומד שייך לא בפסח חמץ ממשהו ליזהר זהו סוף כל סוף מקוםמכל
 איסור רק בס' בטל דמד~ורייתא כית לצדיקים תקלה מביא הקב"הדאין
 איסור רק הוא דרבנן ואימר מדרבנן רק לכ"ע הוא בפסח חמץכהדוש
 וגם האחרונים שהאריכו וככן רל"ד[ נתימן הנתיבות מדברי כנודעגברא
 בזמן רק וגם גברא איסור שהוא וכיון בעה"י. בחיבורינו  בעניונךאנן
 על תקלה מביא הקב"ה דאין שייך לא בודאי חמץ מע"ע על כן אםפסח

 כנ'ע. והטה דקרא ישמעאל רד' מהך הנ"ל קושיא ומיושבידן

 לומר בודאי שייך ולא דרבבן רק הוא חמץ דמעתו דהך כיוןועסצי"ז
 ע"כ ידן על תקלה יבואו שלא לצדיקים השמים מןדיצילו
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 שעדים מאה ומרחיקים כך כל הצדיקים ומחמירין שמדקדקין מהשפיר
 הם וצריכין כנ'ע יצילום לא זה ידי שקל משום המץ. למשהו גםהיתר
 השנה(. כל עון מכשול לידי יבואו לא זה ידי והשל ולהשמר לדוהרבעצמן

 תקלה מביא הקב"ה אין שייך לא דרבנן דבאיסור מ"ש על תקערולא
 דאישתלי הך לתרץ גום בהועץ להתוך ליה למה כן אם ידןעל
 לא דסהמקרא *ה תיפוק בזמן רק דהאיסור משום הבדלה קודםוטעם
 בהדא מתרץ מיניה דעדיפא כלל וקשיא אינו זה דרבנן. איסור רקהוי

 שזיתו האף במערבא שהיה ביוה"כ בבבל שאכלו על הקושיא גםמחתא
 רק בעצם איסור אכילת שאינו כיק מקום מכל כרת ואיסורדאורייתא

 אהד לת" ול"ל צדיקים ידי על תקלה מביא הקב"ה אין שייך לאבזמן
 רק שווא דגם הבדלה קודם וטעם דאישתלי בהך קוד היה וגםכלל.
 ע"כ שם כמ"ש ר"ל אסכרה דעונשו סכנתא חמירא מקום מכלדרבנן
 על שכן מכל ביחיע גם שועא בזמן שתלוי איסור מטעם כתבושפיד
 ויעיז כנזכר: קצת המיר שגיא אפילו הבדלה קידם לטעום דרבנןאיסור

 פ"ק. אות ח"וד"ת

 בתורה יש לאשר הארה"ל גורי בשם הקדושים נספרים כתובקלה.
 שאיש ומי כנודע יוד ד'רוש רמז פ'שט ר"תפרד"ס

 זה הדי פר"ד בר"ת הנ'ע הראשונות בשלש רק ש"ד בבחינת כלללומד
 לעשק שצריכים באמת הוא כן אמנם עכד"ה פר"ד של נמוכהבבהירה
 מרע בסור וכמבואר בימים במדוה הגששה התקרבות תלוי ובזהבנסתרות
 דוכתי בכמה עוד במאדמתו ראי לחי בבאר אאסן"ר בדברי וגם טובועשה
 לימוד על להשגיח צריכים בעוה"ר תורה לומדי שנתמעטו בימינואך

 בפלפהלא הדי קוב"ה חז"ל אמרו וגם לאמתו תעראה ושסקים ש"סדלילות
 ~יף חגיגה במהרש"א אגדות בדרדורם וכמ"ש הסוד לחלק פנימה יכנס1(1
 טבע הסור ועל מהרצ"א בדוספות זקני קדיש שהחשד וכמו עייייש ע"כ[הג

 שמים ירא רק בימים בפרט וזעראה דיגלה שלימוד לבטל והלא טוב(ועשה
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 שאומרים אותן על לרמז יש וזהו עי"'ש. והנסתר הנגלה שניהם ידייוצא
 להחשב רוצים או ידובבו אשר בסוד והעיקר בדרוש ולפעמים ברמזתורות

 להבין בהם אין ודעת ופדיונות( )ממון מקבלי"ם להיות  והעיקרלמקובל"'ם
 בסה"ק כבר וכמ"ש הקבלה חכמת בעומק יבינו ואיך דשמעתתאצורתא
 רמוז וע'צ בגפ"ת היטב ללמוד מקודם שצריכין בהנהגותיו אלימלךבנועם
 )הנגלות נאמר עליהם בתורה הפש"ט חלק כלל לומדים שאינם אותןכי
 שאמרו דרך על דר"ס ר"ת סיוד ר'רוש וגמז אומרים רק ולבנינו(לנו
 ארי מה וכו' כאלו הארץ לעם בתו המשיא כל ע"ב[ מ"ט דף ]פסחיםחז"ל
 וכו' הארץ עם לכהן תרומה הנותן בכל ע"ב[ צ' דף ]סנהדרין וכן וכו'דר"ס

 עיי"ש: דר"ם אריבבחינת

 דף ]יימא וע"ן ע"ב[ ל"א דף ]שבח הש"ס דברי רמז ייי ובזהקלו.
 ליה דאית למאן וי זאת[ הגירסא לפי ]ה"נו ע"ב[ע"ב

 ]חיק מנח"א שו"ת בת" שביארתי כמו עביר לא לדרתא ותרעאדרתא
 וכן ב'[ חלק סוף שמח"א לזה מנחה שירי ובקונטרס זעירא בתרעאא'[
 מאמרות בעשרה ועיין שם. שהבאתי כמו בהמפרש חסידים בספרגרס
 עף"ש שלישי חלק מנח"א בסוף מנחה שירי בקונטרס ברבנינוומובא
 הקבלה חכמת בלימוד כביכול לשכינה מרור שעושין נקרא "ררתא"והיינו
 ולבנינו לנו הנגלות )תרעא( השער ררך מקודם ליכנס צריכין אמנםבאמת
 שבע"פ תודה פה  מלכות  יבוהק תודה ליורד )שהוא "ותרעש" עולםעד

 צדיקים לה' השע"ר זה והיינו כנודע במילואו ארנ' בג" והוא להקרינן
 כראוי הנגלות לומר )שאינו עביר לא לדרתיה הנסתרות( מקודם בויבואו
 והנסתרות הנגלות בלימוד יעזרע יתברך השם )כנזכר(  עייל בהימקורם(
 לבית ונזכה באמת שמו ולייחד נחת מתוך ולעשות לשמור וללמרללמוד

 אמן: בימים במהרה צדק גואל בביאת אמתיעקב



 שנג רצררה תניינא מהיוראדברי

 הה"ג ידי"נ שהעירני מה תניינא מהדורא תורה לדברי השמט"ה דברתה
 ואשים מקרעניצא הי"ו שליעסל שלמה נטע מו"ה וכו' ובקיהחריף
 בזה. לדבריומקום

 כ"ק ורבי מורי האריך ח'[ ]אות תניינא מהדורא תורה בדבריא(
 דמצינו מה דע"כ במישור להוכיח שליט"אהאדמו"ד

 גלותנו, בעת השתא היינו וכו"' ויאמר אליהו יבא "שמא בש"סבכ"ד
 לבשרנו הגאולה בעת בימינו במהרה לעתיד אליהו שיבא במהולא

 מ"א ]דף יבמות מש"ס מהימנא, בראיה דאורייתא, וממשו וטעמוולגאלנו,

 י"ג דף ]מסחים הש"ס מדברי בזה עיף מקום הקורא ימצא ולכאורהע"ב[.

 אליהו יבא שמא ישרפו לא תלויות אף לדבריכם שם ר"י דקאמרע"אן
 שבת בערב לא בא אליהו שאין לישראל מובטח כבר ליה אמרוויטהרם
 ביום אליהו ביאת דעל לכאורה בעליל מפורש הרי יו"ט. בערבולא

 בהגהותיו שליט"א הגאת אבי כבוד בזה עמד כבר ובאמת קאי,הבשורה
 עולת שמה שהעתקתי מה על ח'ן אות א' ]סימן שעשועים" "נטעלספרי
 יחזה ישד בצדק המעיין אך ומיי"ש. הנ"ל שליט"א רבינו כ"ק שלחידוש
 לכבוד בהגה"ה בספרי שם בעזה"י שהשבתי וכמו מהתם, מידי קשהדלא
 רק להקשות מצי הוי לא לשיטתו יהוידע ר' בפסחים דגום הי"ו,אבי

 לא הוא גלותנו בעת אליהו )דלביאת הגאולה בשורת ביום אליהומביאת
 דף )ב"מ ועיין שם אלגזי הרי"ט שביאר כמו ע"א[ י"מ ]ין בבכורותתייש

 באריכות, עי"'ש וכו' מובטח כבר חכמים לו השיבו שפיר זה רגלנ"ט((
 וברורים: נכונים שבעתיים, מזוקק הקדוש רבינו מוריודברי

 אות תנובא נמהדיא תורה בדברי שליט"א רבינו למורי ראיתי עודבג(

 דקאמרה במה ר[ ]דף ברכות הש"ס בדברי שהאריךמ"ק
 בראיות והעלה כתיב, חטאים חוטאים כתיב מי דד"מ דביתהוברורי'
 לדבריו מפורשת ראיה מצאתי ואני האמת, לפי כן דאינו מהש"סנכונות
 מן חטאים יתמו עה"פ ק"ד מזמור תהילים על שוח"ט במדרשהקוה"ט
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 ורשעים תמימים יעשו יתמו אמד ד"י נחמי'. וד' יהודא, ד' וז"להארץ
 נחמי' ד' ה'. את נפשי ברכו שעה באותה רשעים, עוד אינם אינם,שד
 ה' את נפשי בדכי שעה אותה אינם עוד ורשעים דשיעיא יתמואומד
 הלכה וד"נ וד"י חוטאים, יתמו ס"ל דד"נ כמבואר הוא הדי עכ"ל,וכו'
 באמת תהילים על ז"ל רש"י וכתב סתם ומה"ט בסה"ד. כמש"ככר"נ
 ולמלשינים מבדכת וגם כמובן, הנ"ל דבדכות הש"ס נגר חוטאיםיתמו

 ורו"ק: כד"י ודלא ד"נ כדעת דאיהנראה

 מדברי מאונגוואד נ"י אלימלך מ' שהי"ח הש"ב הראוני עתהיהנה
 מצוה דבי אמך ע"א[ ק"ה דף הנעלם ]במדרש וידא פרשתהזוה"ק

 לו אסוד וא"ד וכו', למיטב שיחזרו כדי הרשעים על להתפלל לאדםלו
 דתלי' הדי עיי"ש וכו' העולם מן שיסתלקו הדשעים על להתפסקלארם

 מכתי"ק מקרוב שנרפסו הזוה"ק על ובהגהות ואמודאי, דתנאיבפלוגתא
 המינים זה בכלל שאין נ"ל וז'יד: זה על פי' מדינוב זי"ע מהרצ"אזקני

 כל מעלין ולא משידין התודה פי על שדינם כיון והאפיקודסיםוהמוסרים
 עכל"ה חמד דברם מן קוצים יבער יתברך שהשם להתפלל שמותךשכן

 זצ"ל. רבדיוונאמנו


