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(מהיורא תניינא)

כמעשהו בראשון (מה"ק) כך מעשהו בשני (סה"ת) בזה בעזרתו
ית"ש אבוא לכתוב דברי תורה לשיקבה"וויהי נועם ה' עלינו
ומעשהידינו כוננה עלינו ומעשהידינו כוננהו.
(ותכונתהחיבור מבואר "באקדמותמילין""לדברי תורה" [מהדורס
קמא] שם תמצאנה) וזה החלי ,בשם ה' צוריוגואלי.

המחבר

הסכמת רכינו
האי סבא קרהמא גאון הגאונים אא"ק מאור נעלה ,לו רום"
י
ר
ג
ה
תהלה ,מהרש"א אלפאנדרי זצללה"ה זי"ע על דברי הורה "טהדורא הכהנא" ושארי
חי' בעה"י והיא נכלל בהסכמתו על שו"ת מנחת אלעזר חלק רועצי הנגמר בעה"י
כעת כהרפסתו .רשם תמצאנה.
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מהדורא תניינא

ע"י

א.

מה שהנהיגו אבותינו ורבותינו הקדושים מתלמידי הבעש"ט
הקדוש זי"ע לאכול בשלחנם וישבו 8מ התלמידים לסעוד
בפרס בשבת קודש ויו"ט והיה זה העיקר אצלם אשר עלידי זה ילמדו
דרכי ה' ועבודתו ,ואז יגיד להם דברי תורתו ,ולכאורה היכן מצינו זה
בדברי חז"ל והראשונים והלא נוכר רק שישבו בישיבה ואגרא רכלה
דוחקא נברכות ו ,ע"ב] לשמוע דרדרתם ,ולא בשעת אכילתם ושתייתם.
אולם הראה אאמו"ר הקדוש זי"ע בדברי רבינו דומב"ם ז'ע בספר
המצות נמה ו'] ת"ל הוא שצות להתחבר עם החכמים ולהתיחד עמהם
ולהתמיד בישיבתם בכל אופן מאופני העבודה וההברה "במאכל ומשתה"
והעסק כדי שיגיע לנו להדמות במעשיהם ולהאמין האמתיות מדבריהם
והוא אומרו יתעלה ובו תדבק עכל"ה עיי"ש הרי בפירוש שלא הזכיר
בלשונו הזהב בפרטות ללמוד אצלםדשויעוד או להתפלליחד עמם בצבור
רק "להתחבר עמם במאכל ומשהה" והכיר ביחוד .וכדי שיגיע לנו
ן בספרוהי"ד נהלכות דיעות פ"ו הלכה ב'ן
להדמיע במעשיהםוכו'כנ"ל .וכ
כרגב מצות עשה להדבק בחכמים ובתלמידיהם 'שלאכול ולשתות עם
תלמידי חכמים" וכו' עיי"ש נרמיזיקמוכי
ז אות קזז ק"ת]:

קנח
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ן מה שנוהגים כנזכר להיות מאוכלי שלחן המלך מאן מלכי רבנן
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שמעתי בזה מאאמו"ר
המה האדמודי"ם וזהו
הקששזי"ע בשם קדוש אהד מדבר מתלמידי דבינו הבעש"ט הק'ז"'ע
שיש דאיה לזה מהכתוב [מלכים א' .ב' ז'] שצוה דוד המלך לשלמה המלך
בנוולבניברזילי הגלעדי תעשה חסדוהיו באוכלי שלחנך .ולכאורה אם
המלך יצוה לגמול טובה לאחד בעבוד הטובה שעשה לו פעם אחת הנה
יצוהליתןלו סךגדול ודבשיהיהעשיר גדול מפורסםעלידיזהויתפרנס
בכבוד בביתו ,ולא שיצוה לו לאכול ולצפות לשלחן אחדים (שיקדאוהו
לשלחנו לאכול בכליום ויום) אלא ודאי בעל כרחו סןהו הטובה היותר
גדולה אשד נתן לו תשלום גמולו שיהיו בניו מאוכלי שלחן המלך עם
שלמהבנווזהו החשיבות היותד גדול מכלאלפי אלפיםדינרי זהב עכר"ה
(ובאמת מצינו כן גם בשאול המלך שהיו החשובים גם משרי צבאותיו
מאוכלי שלחנו כמו שמצינו בכתוב אשד תמהו [שמואל א' כ' כ"ז] מסוע
לא באבןישי גם תמול גםהיום אל הלחם) .והנה עכשיודאיתי מפורש
הרבד בירושלמי כתובות [פ"א הלכה א']כפי גירסת הקרבן עדה מען(וכפי
שבידד נום בשירי קרבןוכן הוא באמת דלפי גידסת הפנ"מ דחוק מאוד
לפנינו) מכאן לבית הזה (לבית דוד דקאתי מבווט .קה"ע) שממניםזקנים
בבתי משתיות (שאכילתם תמיד עם זקנים .קה"ע) עכ"ל הירושלמי .וכן
וצא במד"ר דות עה"כ ויקח בועז וכו' מזקני העיד כגירסת הקה"ע
בידושלמי .הרי בזה מעלת אכילת בית דוד 8מדיקנים תמיד כנזכר:
וגמז בזה יש להבין דברי חז"ל מה שאמדו בגיטין [יףנ"י ע"א] שנאמר
בר קמצא איזיל איכול בהו קודצא בי מלכא ופירש"י קודצא.
מלשישתעכירה .ומהענין אכילת קורצא(שיצא עוגהוהיינו לחם קטן)
למלשינות אצל המלך .ובפרשת קרועכם קןדכ נסס ט"ז) לא תלך רכיל
בעמך פירש"י פראה בעיני שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם
שום הלעטה והוא גמדהינוק שרבדיומקויימיםויעמידםעל האמת עכל"ה
והביא שם הלשע [ברכות ג"ח ע"א] אכל קורצף בי מלכף עכ"פ צדיכין
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קנט

להבין כנזכר .ועיין ברמב"( 7פרשת קדושים עה"כ לא תלד רכיל וגו')

שתמה על דש"יכי מה ענין טעם אוכל שם איזה רבד כשמספד לשת
הרע עיי"ש .ונדאה דהיינו שאם אהד ילשין אצל המלך על איש אחד
אם ידחחע ולא יהשבוהו אז לא הועיל מאומה במסידתו אמנם אם יקבלו
רבדיו (עכ"פ לבדוק אחריהם) במה שאומד שמגלה זה הרבד לכבוד
ולטובת המלך כדי להנצל משונאיו עוברי רצונו וחותרים התידות תחת
כסא כבודו (כמ"ש בזה מדדו בךיהודאי) אז הואהסימן אם כבדחםבבית
המלך בלחמניות דבש (קורצא) כמו שנהוג לכבוד אורחים החביבים אז
הוא הסימן שחשוב הוא להתקבל רבדיו וכדאי הוא לרדוש ולהקוד על
הדבר וכמו שהיה בזה הבחינה במה ששדד להו קודבנא וכו'וזהווטימן
לחשיבות שיכבדוהו במנה אחת (קורצא)בבית המלך או השד ואם אח"כ
יבאבהיכרותיותר להיותמיועצי המלך או מאנשיביתו אזיהיהמאוכלי
שלחן המלךכן נדאההיה אזנימוס המלכים גםבין מלכי אומות העולם
כנזכד:

ב.

עוד שמעתי בזה טעם לשבח מאאזמו"ד הקדוש זיע מפה"ק
י ע"ב]גזרו פתםסחפים
עלפי רבדי חז"ל בעבודהזרה[יף
"
י
)
ץ
'
ע
(
הרי דכשאוכל
שמנןוכו'יינן טשוםבנותיהן ה5לבנותיהן משוםי'א
עם נכדי ביחד יגיע שפו שנעבור לעבודת האלהות של תבירו .והנה
וסוטה הא ע"א] מדה טובה מרובה ממדת פרעניות ואם כשיאכל 8מ
קהיננכי
יייגיע עלידי זה שיעבוד עבודה זרה מכל שכן כמנאכל עם הצדיק
ר
עובר ה' שעלידי זה יזכה לעבור את השם יתברך עכד"ה (וכעין זה
ראיתי בספר ישמח משה עה"ח [פרשת גדא] )וכן שסעתי עוד יותר בשם
היהוגו הקדוש פפדשיסהאזי"ע שהגיד שעם על מה שנוהגים גדולי
תורה דמסידים כשיפגוש את הבידו גם כןתלמיד הצםגדיל יכבדוזע
התורה האשכנזים המתנגדים
באכילה חותיה קצת לא כן אצל
י
ה
ד
ג
ק ולפלפל דברי תורה זה עם זה .והגיד גם
(בימיהם) טרדיתחילולקיי
ק עלשי דברי הגמרא עבודה זרה הנ"ל גארו משום ד"א ודינו קתודה

קם
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זרהוהדי ישלושייכות ודביקות אהבה עם תבירו כמוכן על יזר אכילה
עדשיגיע לעבוד עבודתו מכל שכן לעבודת השם יתברך שיש התחברות
לטובה כנ"ל עלידי האכילה ,מה שאין כן בלימוד התורה בלבד מצינו
בדברי חז"ל [חגיגה דף ט"ו ע"בן וך"מהיכי למד תורה מאחר ומשני תוכו
אכל קליפתו זרק הרי שעלידי לימוד התודה לבד לא היה לו שייכות
כלל לר"מ עם אחראפילו שלמד אצלו מהשאיןכן באכילה שיששייכות
לבוא בברית אהבה כנזכר על כן נהגו לכבד מקודם לאוהבו במאכל
ומשתה קצת כנזכר ,עכ"ד היהודי הקדוש הנ"ל:

ודקנה כשאוכל עם ת"ח יר"א גם בימות החול ואוכלהשיריים מאכילתו
עיין מה שכתבנו בזה בד"ת מה"ק [אות י"ג] מדברי הירושלמי
בעניןהשירייםעיי"ש .והנהי"ל עוד עלפי מה שאמדוחז"לבגיטין[ין
ע' ע"א] סעודה שאתה נהנה ממנה משוך ידך הימנה וכן כתב הדמב"ם
מהלכות דעות הלכה ס"ק ובכל ספדי מוסד עההו כהקרבת קרבן אם
ש"י
משבד תאותו באמצע אכילתו ,סעודה שאתה נהנה ממנו למשוךידומתוך
הנאתו כנזכר האוכל משידיים שאכל תלמיד חכם וצדיק שבודאי קים
זה משוךידך באמצע אכילתו והניח שיריים הדי אלו השידיים הם חפץ
של מצוה שקיים בהם והם כקרבן כנזכר על כן בודאי המה לתועלת
להאוכל השיריים אח"כ:
וזהו בימות החול ,אמנם אם צדיך לעשות כזה גם בשבת באכילתו
וסעודתו נראה מרבדי סידור האר"י ז"ל שסידר הר"ר שבתי ז"ל
[במדד סעודת ת"ח] ניכתב ואם אובל בחול מותרות נקרא פרש חגיכם
ומוסיף כח לחיצונים אבל מה שאוכל בשבתויו"ש אףשאוויל עתד מן
הצורך הכל הוא דוחני ונבלע באיברים עכלו:ולפי זהשרן למשוך ידו
באמצעאכילתו בשבתכיון שהוא דבלדוחניונבלעבאיבריםוגם בפשוטו
ומאמעיים בזהעונג שבת באכילתו סעודהשיצא נהנה ממש .אמנם בדף
שלאה"ז וצם בסידור הר"ש ז"ל הנ"ל נראה כסותר את עצמו שכתב
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קמא

ונעורו תאב לאכול ישבר תאותוויניח מלאכול גם בשבת ויו"ט עכל"ה
והנימילי סתדא"י נינהו לכאורה עם הך דלעיל ,אמנם להכריע לטובה
כל ערום יעשה בדעת בעה"י בשבת קודש באכילתו לסדר כונתו ודרכו
במספד הכפים מדק שיאכל וכיוצא ,ציינתי דק לדוגמא ואכמ"ל:
אך הנה דאיתי לדבותינו ואבותינו זי"ע שאמדו רבדי תודה בכל
הסעודות בשבת קודש ולכאורהכיון שהסעודה בעצמה הוא מצוה
וחובה למהצדיכין עוד לומד רבדי תודהועיין בד"ת ומד"ק אות א'ןאילם
כמפורש הוא מהאר"יז"ל באסדד לסעודתאוכו' לעטר פתודא ברזאיקידא
עמיקא וטמידאהיינו לותר רברי תורה על ח-ך הסור עלהשלחן בשבת.
אולם מפורש יותר מצאתי להד"י צמח זצ"ל בפירוש הזמירות של שבת
להאר"י הקדוש .בפיסקא ,קדיבו שושבינין עבידו תיקונין וכו' שכתב
שצדיך האדם לומד לפחות על שלחנו ג' דברי תורה אם לא יהיה ממנו
עצמו עכ"פיהיה במפורש אחד וכו' עכו"'ה עי"'ש .וצריךעיון בכונתו
לומדג' רבדי תודה אם הם בהשלשה סעודות בכל אחדרבדי תודה עכ"פ
פ"אהרי ג' פעמים או שכונתו לומר עכ"פ ג' פעמים בכל סעודה ונראה
יותד כונתו דהג' פעמיםהיינו בכל ג' סעודות עכ"פ פ"א בכל סעודה
(וכמנהג אבותינוז"'ע) .והנה שמעתי מחסיד אחד בשם קדוש אחד מדבר
ז"'ע כתהו טעמו שהוא (דובא דדובא פעמים) אינו אומד דבדי תודה
בסעודה שלישית משום שאץ לקבוע מדרש בץ מגהה למעריב בצאת
ח בש"ע או"ח ס" רצ"ב
השבת קודש מפני פטירתמעיה דבינו עכ'ק-ניי
סעיף ב' ברמ"אן נלאאאמין אם יצא וה מפי אותו צדיק כתן רוהו לאקאי
מה טעושץ בתוך הסעודה ג' (רק קודם הסעודה ש לאב"כ קודם
מעריב) ראם לא כן הרי גם לשתות מים בתוך הסעורה אמד כמבה"ד
בראשונים על בין מנחה למעריב מוצש"ק אלא ווידוי דגל זה בתוך
הסעודה מותר ומצוה לומד דבדי תורה כמנהג דבותינו הקדושים 4ה2ד
 ,וזה פשוטניעלז בד"ת מהיורא ה' אות נ"ד ,ומהדורא ר אות מ"ג]
מעולםז"'ע

י

עיי"ש:

קסב
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ו קצ"ו ע"ב] ויומין רשימון אית בשתא
בזוה"ק פרשת בלקני
ק
נ
י
א
ד
רוחין כחוטטן ופקדן
ואינקיומיניסןויומי תשרי
לאתר דאיצטריך .ואע"ג וממנץסגיאין משסטן אבליומין אלין רשימין
איבון ואיתחזק על גבי שורין דגינתא כל חד וחד כחיזו דצפרין מצפצפן
בכל צפרא וצפרא ,והאי צפצופא רשבחא דקוב"ה וצלותא עלחיי בני
נשא והאי עלמא בגין ושליןיומין ישראל כולהו מתעסקין במצות וכו'
עכל"ה .וע"ד הזוה"ק אלו כנראה כונתו בקב הישד נפרק פ"חןכי בחדש
ניסןוכן בחדש תשרי מתפללים המתים על החיים נהגם שלא הביא שם
מקור הדברים ,כנראה למקורו טהור הזה כיון) על כן יפלא מדוע כתב
בקבהישר שם שיאמדיהירצון שתאיר בחסדך הגדולעלנשמתיןקדישין
וכו' ביומי דניסן בי"ג ימים אפרי קריאת הנשיא ולמה דוקא רקביומי
דניסן ובי"ס ימים אלו ולא ביומי דתשרי דהרי שוין הן בזה דנשמתין
קדישין מהדחשין כצפרין כנה .ולענין מה שהולכין על הקברות ביומי
דתשרי בער"ה ועיו"כ כתב בקב הישר גם כן שהוא מטעם זה וכתב
דביומידניסןאיןהולכין על הקברות מפני זה משום שאז שולט שם "%
כסדרן שהוארחמיםוכולויו"טואין אומדים תחנהנאכן במ"ש לא הדגיש
לכתוב כלל):

 .בזוה"ק פרשת לך לך נדף פ"ר ע"א] והושיעהלבן אמתךוכי לא
ד
דוה בריהדישי איתו עדדליהו אמר בשמא דגמיה ולא
בשמא דאבוי ,אלא הא אוקימנא רבדייתי בד בש לקבל מלה עלאה
לאדכראבעי למהך במלה דאיתו וראי ועל דא אדכד לאמיה ולא למבוי
עכל'ה.ושיא פליאה נשגבהוכי דוד דגללך ע"ה חשיך בספק באמם כל
על אימים ח"ו ולירוש דילמא לאו אביו הואישי השל כן
דדו
י
ר
ש
ח
ל
ן במקדשטפך בתום הר"מדי לונואנוז'ע מ"ש
ותכיר בשמא דאגתהוזיי
בזה .ועוד קשה והא קבע קה"תאזלינן בתר רופא הלאחיישינן כלל
דלמא לאו אביו הוא כדאמרינן בחוליןניו י"א ע"ב] הגם דדחי לה שם
היכא דלא אפשר שאניסמכינן אדוב אבל הכא כיק דאפשרלמזכיר ב12ם
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אמו ע"כ"'ל ההזכיר בשמא דודאי גמור הוא (מהיות טוב) בעת תפלתו,
מ"מ הרי פסקינן ומסקינן שם גם כן שמלינן בתר רובא אי מקרא או
מהלכה למשה מסיני (כפי' רש"י שם בחולין דף "'ב ע"א) גם ברובא
דליתיה קמןוכיון טהוא רוב מה"תכן למהלנו לחושיותר מדרך התורה
לגבי קוב"ה דהוא 141רייתא חד .וגם כנ"ל דלא יתכן שדוד דגולך ע"ה
חשד ח"ו לאמו ,ובזוה"ק שלי [שלמד בהםזקיני אא"ק רבן של ישראל
בעלבני יששכר זי"ע] נרשם עלהגלית מכי"קזקיני אא"ק הנ"ל כתב
בזהרן
שאמר פנ"ה אלי הארת פנים העליונים הוא תרין תפוחין
י
'
צ
ר
קדושין כידוע מסוד הארת פני התוקע והוא מדת ואמ"ת על כן בעינן
להזכיר דבר שהוא אמ"תודאי לעורר פניםעליונים מדת ואמ"ת עלכן
אמר בן אמת"ך לשת נופל על לשוו עכל"ה:

וכל זה בסודן של דברים אבל בפשטות הדברים נראה הכונה כנ"ל העל
י שיטת הרא"ש מפלוזי ז"ל בשיטה מקובצת ב"מ [דף ף ע"ב]
פ
דרוב הוא רק ספק אלא שהתורה התירתו רעלכן במקום דאפשר לתפוס
ף [ונארכתי בדברי הרא"ש מפלוזי כח" שו"ת מנח-א חלק ה' ס" א'
הודאי עדי
בעה"י].ובזה עבן דבךי הש"ס שבת [דף ט"ו ע"ב] כלמנייני בשמא דאימא
פירש'ע כל לחישות ומפני שכופלין אותם ג' פעמים ויש יותר קרי לצו
מניני .בשמא דאמא ,פלוני בן פלונית ,עכל"ה .הרי דלחולה ילחשו
לרפואה רק בשמא דאגתה וי"ל סיכום דיש ברובן כמה פעמים סכנת
נפשות ובפקוח נפשוה אין הולכין אחר הרוב על כן מזכירין  012אמו
ולא אביו הגם דעלפי התורה מטעם רובאין חוששין דלמא לש 1אביו
הוא מ"מ בפק"נ חששו גם למיעוט על כן צריך לומר שם אמו דהוא
ודאי .אמנם בפנים יפת נפרשת בהעלותך) בד"ה אל נא חתי כמת ,כתב
וי
ק אמר מרחם אמו דכבר אמרו חז"ל שכל הלחשים שעפלות וקיום
בריאת הגוף הוא בשם אמו ותפלות עליות נשמה בשם אביו עכל'".
והנה מ"ש עכל הלחקרם שעפלות וקיום בה"ג דוש בשם אמו כוונתו
שבת הנ'ע ,אמנם מ"ש בפנים יפות
למה טהבאפ לעיל מדברי

הש'"

קסד
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שתפלתעליית נשמה צריך לומר בשםאביו לא מצאתי זאת בשום מקום
ברבדי חז"ל.

אך שמעתי מקובל זה בשםדבותינוהצדיקיםמתלמידי הקדוש הבעש"ט
זי"עכי לנפטריזכירו רק בשם אביו בעת תפלה או לימוד בעדו,
משא"כ בעדהחייםיזכירו רק בשם אמו כנ"לוכןנהוג ומקובל מאבותינו
הקדושים זל'ע ונתפשט המנהג כן בכתיבת פדיון נפש שקורין קוויט"ל
ל בזה בהזכרת שם
וכן בכלענין תפלה ,ומטעמים ומקורות שכתבנולעי
אמו .אמנםי'ל במה שתמהתי לעיל וכי שייך לומד שדוד המלך ע"ה
חשד ח"ו לאמו הקדושה אפילו למיעוטא דמיעוטא ,י'ל דלא תקשיכיון
שייסד תדמים לכל העולם ולדודות הבאים מר עת קץ על כן בשבילם
יסד לשון זה כיון שיהיה עכ"פ מיעוטא ואין הולכין בפקוח נפש אחד
הרוב והתינח בתפלה בעד החולה שהוא פק"נ בחיי עולם הזה חוששין
למיעוטא מה שאין כן בהיותו בעולם העליון גם התפלות בעדו שפיר
אזלינן בתר רובא שהוא מה"ת ומתפללין בשםאביוונכוןמנהגינוכנזכר.
וישליתן עודתבלין לזה בלשון הנ"ל שם בשבת מ"ש כלמניינא בשמא
דאימא וכל קטרא בשמאלא עכל"ה החנו בהבנת הטעם שמתפללים על
החיים בעולם הזה רק בשמא דאימיה משום דהעולם הזה הוא מלא
תערובות טוב ברע והתגברות החיצונים ר"ל אשד המה דק מצד שמאל
וצריכיןכי גם המה לא יקטדגו כ"כ על התפלה ולא ידעו ולא ישחיתו
על כן צריך להזכיר בשמא דאימא כידועכי בחינת אימ"א הואדינים.
וגם הוא מבדחת החיצונים לאשד מתפחדים ממנה בהיותם באים בתר
השתלשלות דבים ממנה שהוא בקו השמאייך על כן צריכים להתפלל
בשמא דאימא כשצריכין לרפואה וכל מיני ישועות בעולם הוה כדי
א יקלקלו וז"ש בגמרא כל מנייני בשמא
שיסכימו גם המה כנזכדד"
ת
ח
א
דאימיה וכל קטרי בשמאלא עכ"ל בקדושת כונתםכי כונה
בהמשך
הדברים והא בהא תליאסיכום טעם אחדצדיך לומר בשמא דאימא ,וכל
קטרי בשמאל"א ,ששם שורש האימא כביכול.
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ךבזה יובן דברי הזוה"ק שמות נדף י"ז ע"ב] בזה"ל וכן דרך המכשפים
לקחת דבר שאין בו חשדאוכןאיןמזכירין לעולם שםאביו של
אדם אלא רום אמו דבר שאין בו חשדא וכו' עכל"הוהיינו כנ"ל מש"ס
וזוה"ק רכל קוטרי ולחש בשמאלאהיינו שיסכימו הס"א משמאלא בכחם
ולדברודאי שאין בו חשדא וספקדהיינו שם אמוכנ"ל .וזהו רק בעולם
הזה עולם המעשה ושליטת החיצונים ר"ל כשמתפללים על אחד שהוא
בעולם הזה כנ"ל מה שאיןכןמי שהוא כבר בעולםהקוריוזעילם האמת
שכולו ימין ונסתלק כבר מעולם הזה .ואם חוששין פן הוא תחתידי
החיצונים ח"ו שהם בשמאל הם הדינים והשוטרים שמענישין אותו ר"ל
הלא אדרבא אנורוצים להוציאו משםולהביאו תח"י הקדושת שהואימין
הרוממה בחסדו יתברך שמו .על כן צריכין להזכיר בתפלה בעדו בשם
אביו כמ"ש ממדבר א' הח]ויתילדועל משפתותםלבית אבותם שזה שורש
יחוס קדושתבית ישראל ,ואתי שפירונכוןמנהגינו .אולםראיתי ושמעתי
כי במדינת אשכנז וגם בגלילהעליון באונגארן וכיוצא מנהגם להיפךכי
בעד הנפטר יתפללו בשם אמו וכשנותנים פדיון נפש בהיותם וצרכי
פרנסתםכותבים שם אביהם וחשבתי בטחכי רק טעות הוא בידםוחסרון
ידיעתם בזה גרם להם .אולם אמרתי שיש לומר לכאורהכי הצדק אתם
בזה לאשד בעפלם הזה עלפי התורהאזלינן בתר רופא וכנ"ל בזה ונמצא
דאוניו הוא ויש להזכירו בשם אביו .מה שאין כן כשנפטר לעולמו שם
ן בתר משפטי העולם הזהלענין רוב
הוא העולם האמת לאמתו ולאאחיינ
וכיון דרוס הוא רק ספק ובעולם הזה ליכא לברה-י ושםמי איכא כאיקא
קמיה שמיםכיון שיודעים שם האמת הברור לתכליתו ועל כן חוששין
שוב דילמא לאו אביו הוא ומזכירין את הנפטר בשם אמו כן יש לתת
מעם למנהגם .אמנם מנהגיהם נראין כסותרים לדברי הגמרא והזוה"ק
הנ"ל:

על כן נדאהיחגרבודאי כמנהג אמותינו ורבותיםז"'ע ומ"שכןבפנים
יפות פשיטא ליה כן כנגע כנראה ודא רק מחמת שקיבל כן מרבו

קמו דברי מהרורא תניינא
הגה"ק איש אלקים דבינו מהד"ר דובעד המגיד הגדול ממעעיטהם
זרע כנודע שד5תופף (הגה"ק ז"'ע בעל הפלאה ופנים יפות) כמה
פעמים בצלו ונחשב בין תלמידיו הגדורים .וכן עדה עלינו המצבות

רצררחה

הנהוגים מאז בתפוצות ישראלזה הדבה מאותשנים מצבתהאדעל קבורת
הנפסדים נזכרו דק שם אבותם (דק לפעמים באהדמני אלף ימצאו שם
אולי גם שם אמו) גם במדינות אשכנז והדי אלו המצבות נעשי גם כן
מטעם להזכיר זכות הנפטר ולהתפלל בעדו לטובה כנזכר בספרים
הקדושים .ובעל כרחו שצריכים להזכיר דק נום אבי הנפטר ולא אמו
וטעות הוא לאותן שעושין להיפך כנ"ל .שוב דאיתי בפפר סוכת שלום
להגה"צמגריידיץז"ל נכלל ה'] שהאריך סובא בזהובעה"יכיונתילרבדיו
י לנפסדיזכירו רק בעום דאב דווקא
דברי הגדולוגם דעתו העלה ככהכ
ובעדהחיים בשם אמוכנהוגלטובה .שובהראוני בספד שדה תמד מערכת
מ'שיק-י] בהתחלתו (שם צואתה להתפלל בעדו גם לאחד פטירתו בשם
אמו וכנראה לא דאה כל זה מה שכתבנו .ובודאי נכון מנהג אצותינו

ורבותינו במדינתינו כנ"ל.

[הרץ ר"ת ח"ח אות מ"ט]:

ה
 .בש"ש ברכות [דף ל"ב ע"ב] כל המאריך בתפלתוומעיין בהסוף
בא לידי כאב לב ופירש"י ומעיע בה ומצפה שתעשה
בקשתו עלידי 'הארכתו% ,ף שאינה נעמית שמצאת תוחלת ממושכה
חנם והיא כאב לב כשאדם מצפה ואע תאותו באה עכל"ה חוםויוי"ה
ע"א] ל מימרא זו רעית תפלה בד"ה מעיע בה .פירש"י אומר בלבו
שתיעשה בקשתו לפי שהתפלל בכונה עיי"ש[ ,וכן תראה בירושלמי
תענית [י"ג הלכה ט'ן בדוני המעגל שהתפלל הלא ירדו גשמים אר"יבי
ד' בון שלא בא בענוה פירש הפני משה שלא בא בעשה בהאלה אלא
אמר להם צאווהכניסו וכו' ומדאה שבטוח בתפלתו הוא לפיכך לאירדו
ואם אהד עלה
מידעכ'י
] ולפי זה עכשיו שנודע זה מדברי
י
'
ו
ת
ה
ט
ו
ר
ג
ל
ל
פ
ת
ה
ו
ת
ל
פ
ת
כ
'
י
מ
)
ל
ק
ר
ת
ע
ב
במחשבתו
ש
כי
כרגעיורזיי
שתעמנהבקהותוהעלידיזהברתעונבהל בתחשבכןהלאעלידיהשיושבה
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זו ארדונה לא יעשה בקמותיכיון שחשבתיכן נכנזכד מדבריתז'י
) ואם
כן שוב נכנע לבו ואינו מצפה עוד שתעשה בקשתו ואם כן שוב ראוי
שתעשה בקשתו וימלאו דברי תפלתו .אך באמת לעומת זה אם יודע
שקלידי לה שנתחרט על המחשבה ההוא שוב יעשה בקשתו ואםכן גם
זה אולי בכללעיף תפלה שאין ממלאין בקשתו ואם כן הוא יודעמיה
ונכנע לבו עלידי המחשבה הנזכרת ושוב ראוי שיעשה בקשתו .והוי
כמתהפך לבלי תכלית .וה' היודע תעלומות יודע האמת ורב חסד מטה
כלפי חסד בחסדו יתברך שמו לקבל תפלותיה ,ולכפר על הרודד הלב
כי שגגה הוא .ו"'ל כי זהו הענין שאומרים כי אתה שומ"ע תפלה
ולכאורה קשההדי הכלד"א יתברך שמו שומע לכל הדיבורים ומחשבות
הלאו דוקא התפלהוכברעמדובספריםעלזה,ולפיזהי"לדהיינו שומ"ע
מלשון (ש"א ג ט'] כי שומ"ע עבדך והבננה) שהוא יתברך שמו מבי"ן
ומאזי"ן לקול תפלותינו אםאין פסול ח"ו ממחשבת גאוה שלעיף תפלה
וכיון שעלידי זה נכנע לבו תרששלעית תפלה כנ"להוי כהיתר כרוך
כיון שיודע האדם בזה החסרון בבחינת עיף תפלה והשם יתברך
כ
יע תפלות ובוחן לבות אם הם באמת בהכנעה אותןשיודע יתברך
'מ
נו
ש
שמו שהםלטובהכנ"לוהואיתבדך שמוידחמנו .וימלאבקשתינו .במהרה
בימינו( .וכעין זה כתבע בארוכה בעה"י בשער יששכר בדרושים לשבת
שובה על דרך האומר אחטא ואשוב וכו' אם גם על זה נתחרט כדברי
הרמ"ע מפלגו חמול .ואכמ"ל):
רערז 8לאלוק ושלין בזה .כי הנה מביא הנ"מ חיד"א זצ"ל בחיבוריו
בתנאי התפלה שתתקבל שתהיה התפלה בשעת עשית דגצצוה.
ואםאינו מתאמץ בתפלה בהפצצת מגמתו .ולבטוח על מץ זה שתתקבל
מפניכונתו .רק שמתפללמשני שמצוה להתפללאליו יתברך שמו בכל
צרכים ואםכןהוי התפלה בעצמה מצוה חלשהוי התפלה בשעתעשיית
המצוה שד"א התפלה בעצמותה וראויה להתקבל כנזכר .נמהויאין כן
כשאין כומש למצות התפלה שנתפלל על צדכהצ רק מגמחהכדי לפועל

קסח
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הדהד ההוא שמבקש עליה ואם כלאיז כונתו לשם מצות התפלה ולמ"ר
מצות צריכות כונה דפסקינן כות" [בש"ע או"ח סיטן ס'] 141מ כן לא הוי
התפלה בשעתעשייתהמצוה.כיון דלאיצאידי חובת מצות תפלהכנזכר)
אך גם עלזה כשבוטח שישמעו תפלתו אםכןהוי כהיתר כדוך ומתהפך
כנ"ל[ :ועיין בתהודות יעוזב יוסף (טרשת שלחן בך"ה עוד י"ל רבדי
הדמב"ם וכו' מ"ש שלא יתפלל שיעשו בקשתו ברבדח וכו' דק בבחינת
עבודה המעולה שלא על מנת לקבל פרסעיי"שותבין] [ועלז וקמן בדברינו
בזה אות ק"ו מדברי הש"ס תענית

עישש ובד"ת ח"ו אות ע"ג ,ח"ז אות פ"א]:

ר* ב:מבחור[2ירי"ג ע"ב] אמדוחז"ל סחביןתפילה (שליד)לתפילה
(של ראש) עבירה הוא בידו וחוזך עליה מערכי
דהנה
המלחמה .מה שנקטו דוקא זה לענין חזרה מערכי המלחמה.
אנו אומדים כמ"ש בסידורהדיני מניחתפילין שליד להביא כל הנכרים
תחת דשות השכינה תתאה ותפילין של דאש להביא כל הנכדים תחת
דשות עילאה ככתוב [תהלים צ"ד ט]כי אתהה' ליץ ל כל הארץ מאוד
נעלית על כל אלקיםהיינו השרים ומהם נמשך בתר השתלשלות דבים
המה הס"א וצריכים לדבניסם תחת דשות השדים בזה ,והשכינה תתאה
היא מלכות וצריכים לישועה שנזכה במהרה בימינו העלו מושיעים בהד
צית לשפוט את הר עשו ,והיתה לה' המלוכה ומושל בגוים ולהעביד
גלוליםמן הארץ וכו' שכל אלו סובבים את השכינה תתאה כביכול והנה
מלחמת מצוההייתעורכי המלחמה הואכדי להרחיב גבולהקדודיה ארץ
ישראל ולכבוש עמים תחתיה ואם הוא סחביןתפילין שליד לשלראין
היינו שמפסיקבין ענין הבאת כל הנכדים תחת דשות השכינה עילאה
דתפילץ של דאשובץהנכריםדבובביםהשבינה תתאהדאינו נחשבאצלו
כל כך להעביר ולהכניע האומות העולם הסובבים למטה בבחינתתפילין
שליד .וע"כ מפסיקבין תפילין שלידלתפילין של דאשכי בחינהזו
בתפילין שליד איש נחשב אצלו כלכך .ולפי זה חוזר מעדכי המלחמה

"י
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קסט

שלוחמים עם הנכרים להרחיב גבול ארץ ישראל ולהביאם תת"י ורשות
השכינה תתאה שהוא בחינת ארץ ישראל כנזכר .ואתי שפיר:

ז
 .א"י רמזהענין סחבין תפילה (שליד) לתפילה (של ראש) .דהנה
יש לדקדק למה נקט עבירה זו דוקא התתר עליה מערכי
המלחמה וגם למה נקט לשון "סח"בין תפילה לתפילה ולא נקט "הפסיק"
בין וכו' ומהענין "שיחה" בזה .וי"ל על פי מה ששמעתי שהיה בורת
אהד מלפני מלכות רוסיא בעת הגזירה (בזמן קצר גם על הזקן לגדוע
ולגלת ברשעת הפקידים והשוטרים ברו"פ אז) ובא לדזיוך"ב עיר
הסמוכה לגבול והיה בראש השנה אצלזקיני הרב הקדוש המפורסם מרן
מוהר"ר אליעזר זי"ע אב"ד דוום ושמע שהיה אומר טעם על הלחמים
שנוהגים לעשות בראש השנה לסעודתיו"ט שקורין ראדי"ש ואמר(זקיני
הק' הנ"ל) רמזים וגימטריאות על מפןשקורין אותןכן( .כדרך הצדיקים
רבותינו ואבותינו זי"ע גם בשיתות חה~ע ובפרט בעניני מנהגי ישראל
ושמותם) ובעת עבר הזעם קצת ושב ומכם הבורח למקומוולמדינתו ובא
אצל רבו הגה"ק הרי"ם מגור זצ"ל וסיפר מתהלוכות ררכו וגם אשר
שמע בדזיקוב מהרב ואדומו"ר ד17ם רמזים למה שקורין ראדי'" 2ונרפד
זאת כמצחק ,לאשרהיהכןבעיניו ,וחשבבלבוכי מהיעשואנשיגלילות
אחרות כמוברוסי"אפולי"ןשאין להם שם זהנהוג לקרות הלחמיםהאלו
הכיאין אצלםהכונה ומאת (וכמהשבותודיבורי אנשילצון)רשלזה הערב
לו סיר הגה"ק האו"ם מגור אם תשחקו מכזה הלא גם "בתפילין" אתם
מטרלין ספיקות ממחוק (ת"ו) ולא17ר לא הבינו כרגע כונתו פירש מיד
(בקוצר מילין ירמוז) הלא למדו ר' פרשיות בתפילין מהכתוב והיו
לטוטפו"תביןעיניך ודרשו חז"ל מנהדרת דף ד' עשן ס"ט בכתפי שחים
פ"ת באפריקי שנים ומה יעשו אנשי מדיעת אחרות שאץקורין למספר
שנים לא סט ולא פתוכי לאיניחותפילין ח"ו אלאחיווי רמזה החשרה
לכל לשון שהוא בעולם .ובפרט לשונם ומנהגם של ישראל תורה הוא
וסובא גבת בגוויתנו עכ"ד הנ"ל.
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ועל פי זה יודמז סחבין תפילה שליד לתפילה של ראש (החנו 'שח"
דייקא ששיחת חולין הוא אצלו לבוז והפקד יחשב גם בלבו העל
ידי זה הוא פוגם"בין תפילה שליד לתפילה של ראש"כילפי זהאין
ממש אצלו במה שלמדו משיחת הלשת בכל מקום שהוא כנ"ל לד' בתים
בתפילין של דאש ואם השיחתחולין לשיטתו הוא להבל דמה אםכןאין
לימוד לד' בתים תפילין של דאש כנ"ל אם כןאין חילוק בין תפילין
שלידלתפילין של דאש בבתים ופדשיות כנזכד) עבירה הוא בידו (אם
אינומאמין כנזכר) וחוזרעליה מעדכי המלחמה (כי פנימות כונת תכלית
המלחמה 8מהעמים הוא גםכןלהוציא יקד מזולל הניצוצות מהם .העל
כן למדה תודה רבתיםופדשיות מלשונותאפריקיוכתפיוכיוצאולהודות
על ככה) וגםאנחנונדע מזהדרכיהצדיקיםדבותינו להדבק בהםובכונת
לשונם בכל דבד גם בלשון יהודית זשארגא"ן המדובד ונהוג אצל אציע
בני ישראל הקדושים אםכי לשת חול הוא אךהן המהאבותינוודבותינו
ז"'ע בכונתם ויחודם בכל דיבור ודיבור הכניסו אותו לגבול הקדושה
וכמ"ש מזה גם במק"א בעה"י:
ה לחליצהוכו'
ח .בש"ש יבמות [דף מ"א ע"ב] כל הערלהליבוםקיל
ת
ש
ב
י
מתיב דב חיננא הספיקות חולצות ולא מת
'
ו
כ
ו
הכי
השתא התם אםיבאאליהו ויאמד רהא קידש בת חליצהוייגוםהיאוכו'
שם ובתמות דף ס"ז ע"כ] בזיקהאין הושעתןלמיעושאוכו'דזזן2יב
ועכוןלהבתלתיי
יבום כית דאם יבא אליהו ויאמד דאינה אילונית היתה יכולה
להתייבםוכו' עי"ש [ומ"ש התוס' ביבושת [דף ל"ה ע"ב]לעניןדאי אפשר
לידע העתידות האלעניןדמיידי אם יבא אלעע ויאמד וכר הלא בנבואה
אפשדלידע העתידותויוכל להגידאעיון לע עו"ש בספר ישרשיעקב
מה שפירש ותירץ דברי התוס' אלו ומה שפלפלנועליו וכתבם בדברי
שם בת" שו"ת מנח"א ולק א' סימן נ"א ועי"ש] והנה בל כרדף
התו
י דאם יבא אליזע ויאמר השתא בעת גלותה ולא במה שיבא
מחרי
י
ב
י
ל
א
לעתיד במהרהבימינו בעת וגאולה לבשדע ולגאלנו(ע"מ יתגלה באמת
,
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קעא

הכלנטיעיה י"א ט']כי ומלאה כל הארץ דעה אתה' .י
' "'] ונבאו
"י
ניי
גם קטנה דלא
בניכם ובנותיכם וכו') דהא קאמרינן שם נבדף מ"א ע"בן ד
מיעברא (ולאחיישינן להבחנה ושתהיהבן ט' לראשון) אף עלפיכן גם
אם יבא אליהו ויאמר לייבמה לא שהגחינן ביה לבטל גזירת חכמים דג'
חדשים של הבחנה משום דלא פלוג חכמים בתקנותיהםוהיינו בעל כרחו
דמיירי רקבזמנינוכיון דתורה לא בשמיםהיא עלכן לאמשגחינן לבטל
תקנת חכמים אפילו במקום שהוא רק גזירה משום לא פלוג כמו בקטנה
דלא מיעברא אף עלפיכן צריכים הבחנהג' חדשיםכנזכר אבל לעתיד
במהרה בימינו בודאי בהתגלות הנבואה כ"כ לא יתכן לומר כן בעת
שיתגלה הנבואה בפרט בגזירת חכמים בכה"ג שהוא רק משום לא פלוג
דהוא רקכעיןגזירהלגזירה ובהגלות דבר ה'וידעו הבירור לאשייךזה
ובפרט כשיבא אליהו הנביא לעתיד בפומבי לגלות טהרות המשפחות
כדאמרינן בפרק עשרה יוחסין נדף ע"א ע"א] הגם שיש למ"ר שם אין
אליהו בא לרחקוכו' ומשפחה שנטמעה נטמעה מכל מקוםבעניןג' חדשי
הבחנההרי אליות יאמר אז אם הואבן ט' לראשון אובןז' לאחרוןואיך
שייך לומר דלא נשגחביה (ח"ו) אלאודאי בעלכרחודמיירי בעתגלותנו
ואף עלפיכן היה כל כך אליהו שכיתגבייהו עד שתשבוהו ראויליבום
וע"כ עולה לחליצה מלבד מה שמצינו בהרבה תנאים ואמוראים דהיה
אליהו שכיח גבייהו כמבואר בש"ס ומדרשים עכ"ז היה להסתפק אולי
נחשב זה כמיעוטא דמיעוסאכיון דשוא ביחירי סגולה שבדור המיוחדים
אחרמן אלפי אלפיםדהיינו שגםבין התנאים והאמוראים היה לפלא אם
זכולגילויאליהו .אכןלפי דעת הש"ס והתוס' הנזכר משמע דהיה שכיח
הרבה אצלםגילוי אלידע ויוכלו לשאלו על ככה דהא שם בחשס' למ"ד
דחי"2ינן למיעוטא הקשו דכיון רחייש למיעוטא שמא תמצא איילונית
וכיתדאיז עולה ליבום אינה עולה לחליצה ותירצו רחשיב עולה ליבום
כיון האםיבאאליהו ויאמרראינהאיילונית היתה יכולה להתיבם עכל"ה
וכיון דקיי"ל ניכשת ק-ט ע"כ] דגם למ"ך רהייש למיעוטא אבל למיעוטא
דמ"מטא לא חיש אםכן בעלכרחודדודיבאאליות ויאמראינומיעוטא

קעב
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דמיעוטא דלא שכיח רק מיעוטא (דשכיח) ראםהיה רק מיעוטא דמיעוטא
דלא שכיח אםכן עד" 1לא מיתרצא קושית התום' דניחוש למיעוטאוהוי
אינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה והתירוץ דתם יבא אליהווכו' כיק
שהוא רק מיעוטא דמיעוטא לא נחשב כלל להיות נקרא עלידי זה עולה
ליבוםועדיין קשה דניחוש למיעוטא דאיילונית אלאודאי דגם הך דיכא
אליהו הואמיעוטא (דשכיח) ואתי שפיררבדי התום'וכרבדינודהיהשכיח
בדורם להקת צדיקים בכל מקום שהיה דבר ה' תזת נפרץ להם גילוי
אליהו הנביא זכור לטוב כנזכר:
ט* בסומה [יר כ"א ע"א] עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה
תורה שנאמר [שה"ש ב ],מים דבים לא יוכלו לכבות
את האהבה פירש"י לכבות את האהבה זו תודה דכתיב [שם ב'] הביאני
ן סוד עכל"ה .ולכאורה הוא פלא מה
אל ביתהיין ודגלו עלי אהבהיי
בעי מאורעיננו רש"י לפרש בזה דוקא ראין עבירה מכבה תודה שנקרא
אהבהיי"ן סו"דדייקא משמע דנגלות התורה שאינםסודות באמתעבירה
מכבהאותן .ומניןלו זה ואם בשביל דדצה ללמודדהביאני אל ביתהיין
זהו תורה בשביל מספרו שליי"ן 17עולה סו"ד הלא דרשו רז"ל במדרשים
הביאני אל ביתהייןזו תורה וכו' ומרתף של ישןכינו לתורהוכן עה"כ
[משלי ג' הין לכו לחמי בלחמי דרשו חז"ל זהו תורה שבכתב ושתויין
מסכתי זהו תורה שבעל פה הרי דקראו "ן לתודה שבעל פד ,כולה ולא
להנסתרות בלבד אלא ודאי בעל כדץ נראה דרבים רש"י בא להשמיענו
י מ"ש נאיכ"ר בסתיחתא ב']
כדברי רבותים מתלמידי הבעש"ט הק'זי"עכ
החשרה דלולות לנו
בתורה דגואור שבה מחזיר למוטב לא על
פ
ל
פ
ליהרבה פעמים בעוה"ר
בלבד נאמרו הדברים דהרי עינינו רואות ההיפך
וכמ"ש בזה בספר דרך אמת להה"ק מודו"'רפ"בישמזבריזאזי"עוכן
בשארי סה"ק ובפרטבספרי המעורריםומלהיביםלבותבני ושדאלללימוד
חכמת האמת וכמו בספר שר מרע ועשה טוב וועספות משתצ"א זי"ע
ודומייך ע~"12ה דקץקר קאו על מי ונלומד ומסנרן בפנימיות התורה
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קעג

וסודותיה אשד טמונים בתורה אז יזכה בלימודו לדביקות בהשם יתברך
והמאוד שבה מחזירו למוטב וז"ש דש"י בפירושו על הך ראין עבירה
מכבה תורה דהיינו אהבה שנקראיין סוד כנזכר .וכן מצאתי כרבדים
האלו בירושלמי חגיגה [פ"א הלכה ז'] הלואי אותי עזבו ותודתי שמדו
השאור שבה היה מקרבן אצלי פ" הקרבן עדה השאור שבה רמז לסודות
ן בפסחים [דף נ' ע"ב]
החכמה ,היהמחזירן לטובהעי"'ש ולאשד בש"סדיל
וכן בפתיחתא דמד"ד איכה אמדו המאוד שבה מחזירן למוטב וכאן אמרו
בידושלמי הנ"ע "השמוד" הינו המעמיד שהוא עיקדו סודות התודה
~כמ"ש בקה"ע שמצא כן הפירוש) ונרי כרבדי הק' הנ"ל דהעיקד הם
הנסתרותזהומחזיר למוטב כנזכד .ועתהאחי שיםלבך והבנתך עדהיכן
הרבדים מגיעין ואשד ראו דבותינו בגמרא ובכמה דוכתי בדברי
י
'
ז
ח
והראשונים כמלאכים המה נו"כ ורמזו וכתבו בדוה"ק מה שיהיה באחרית
הימים האלו ה'יעזדנו במהרהבימינו ויגאלנו למען שמו באהבה בקרוב:

י* שם שמטה [דף י"ב ע'צ] במהרש"אבת" אגדות בד"הסולדיהעברים
מנאידעהוכו' וקאמד שראתה אותו מהולואפילו למ"ר שנולד
ל הםמועטים
כשהוא מהול בת פדעה חשבה שהואנימולכיהנגלדיםמיי
ולמ"ר דנולד כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם בדית ניחא טפי שיש
להכירבין הנימולובין הנולד מהול וק'ע עכל"ה .ודבריו צע"ג הן אמת
כנים הדבדים ונודעים מ"ש כי נולד מהול הם מועטים והמה מיעוטא
ומיעוטא וכמ"ש בח" אות שלום [סי דס"ג ס"ק ר' וסי רס"ו ס"ק ו'] דגם
לאותן שקוריןבזמנינו "נולדמייל
"אינן שלד מהולוצדיכין לחתוךכדי
לגלות חוט העתרה ונולד מרגל ממש אינו שכיח בימינו כמו שביארתי
שם וכידוע אך מ"ש מרן המהרש"א דלמ"ד נולד כשהוא מהול צריפי
להטיף ממנו דם בדית ניחא שיש להכירבין הנימול ובין הנולד מהול
עכל"ה כנזכר הנהבימיהם בודאי היהבנפציו נולד מהול ממש שצריחך
רקלדפדף דםברית אמנם כתבבדרכי משהנימדסימן רס"מ נ12םמןע.י"ל

בנולד מרגל נממש) שהתיפו ממש מעט דםבצמידן בלא ברכה ובספר

קער
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כורת הברית [סיפן רס"ג ס"ק הג] בידך מלעפן הפוסקיםדיטיפו זה הטיפת
דם דוקא מעור הגיר שעל העטרה למעלה ולא יסרסו בהגיד כללולפי
זהאיזו היכריש אם הוציאו טיפת דם מהעוד והלא ביום השני לא ניכר
עוד כלל (וגום היה במשה רבינו ע"ה כבר בן גולשה ירחים והטפת דם
היה כבר ביום ח' ללידתו ולא ניכר עוד אחריג'ירחים מקום הטפת דם
ברית.וכיוןדמיירי בנולד מהול ממשאין בזה חילוקכיןנימולבידיבני
אדם בהתגלות העטרה לגמרי על כן לא יכולתי להבין דברי מרן
המהדש"א ולמה ניחא טפי כנזכר מ"ש שיש להכיר בין הנמול לנולד
מהול[ .והנה בספד כורת הבדית הנזכר [סימן רס"ג ס"ק רן מסתפק
כשהראשונים מתו מחמת מילה והשלישי נולד מהול אם יש להטיף בו
דם בדית לשמונהכי לפי דעתו הוא ספק סכנת נפשות גם בהטפת דם
ברית ומספר שלחן גבוה קא זכי לסיהעהו דאף עלסי שהתינוק בריא
מכל מקום הטפת דם ברית קשה לו מכריתות הערלה חעא מוסיף לומר
דהוא ספק סכנת נפשות וכל זהאינו מובן לדעתינו כשמטיפין דם בדית
טיפה אחת על יפי מחש מהעור של מעלה כנ"ע (מספודת ברית כעצמו)
מה זה סכנה יש בכדו'ג)

אמנם באמת נראה כפשוטו אשד אמרה בת פרעה מילדי העברים זה
עלידי שראתה שנולד מהול ולא השבה שדשא לגלדי הנכרים
רק שנולד מהול כקושית המגחש"א הוא עיקר כתירוצו הנ"ל שומא
מיעוטא נילד מהול היינו נולד מהול ממש כנזכר והגם שליהודים
(הנימוקים)היו גםכן מיעוט לגבי דגוצריים מכל מקום נולד מהול כנ"ע
ופא מיעוטא דמיעוסא דלא שכיושןעל כן תלתה בזהיותר ואמרהמילדי
העברים זה כנזכר:

ודינה

בעשרה מאמרות למרן הרמ"ע מפסע זצ"ל
פ"אכימעיה ךביט ע"ה ששלד מדולובי"ד באדר הסנפו מספו
דם ברית לתשבית אויב ביסר מרדכי ואכפר (שהואיום מורים) עשש

[נאסר חקור דץ ח"ג
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קעה

מונן העניןכי הוא הטפת דם בדית תיקון היסו"ד בדית קודש .ומשה
דבינו ע"ה בחינת יסו"ד אבא ויומא דקגדים יום הפודים שהוא הארת
יסו"ד אבא .ושלשה אלו יחדיו (הזמן ,והאדם משה דבינו ע"ה ,והענין
היסוד אבא) .יחדיו מכונין לרבד אחד ואכמ"ל:

יא.

עור שם במהרש"אבחידושי אגדות [סיטה דף י"ג ע"אן בך"ה עמד
אביה ונשקה על ראשה וכו' עמד אביה וטפחה על ראשה
ואיל בתיהיכן נבואתך ובמהדש"א הביא הגירסא מספד שדשישי דצ'ה
עמדה אמה וטפחה על דאשה וכן הוא במד"ר שמות ויש ליישב דלא
גילתה את נבואתהזו אלא לאביהכדי שיחזידנה אחד שגידשה כדקאמד
לעיל אבל לגבי אמה העלימה נבואתה וכו' וכו' ולזה אמה שלא ידעה
בנבואתה בשעה שהושלך ליאור גם אם דאתה כבד שהבית היה כולו
שדה חשבה לה לסיבה אחדת ועלכן עמדה וטפחה להוכו' ודו"ק עכ"ל
מהרש"א ולאזכיתילהבין כלל דאם באמת אמה לא ידעה כלל מנבואתה
טרם שנולד משה אםכן מה זה טפחה להעל דאשה לבתה (בעת שהושלך
ליאוד) ואמרה בתיהיכן נבואתך הלא לא ידעה כלל מנבואתה גם בעת
שנולד (כדברי המהדש"א) ומה זה שאלה (לבתה) על ככה בעת שהושלך
ליאוד .והוא פלא:

יב.

עוד שם במהרש"א בד"ה נתקיימה נבואתה של דבקה דכתיב
למה אשכל וכו' וצ"ל דלש כמתנבאה מדעת היה אלא
כניבאואינויודע מה ניבא שהדי לא תשיב דבקה בהדיז' נביאות בפרק
קמא דמגילה עכ"ל המהדש"א זצ"ל ותמהני דהא בעל כרחך מדרשים
חלוקים ום ויש רס"ל דז' נביאות לאו דוקא אלא יותר מזה דהא מפורש
במדרש רבה [פרשת מצא פ' ע"ד] וז"ל א"ר חנינא בדפזי אמהות נביאות
היו ורחל מן האמהות וכו' עכל"ה הרי מפודש דז' נביאות לאו דוקא
דקחשיב בזה רחל אסם וגנן כל האמהות וע"כ חשיב בזה בש"ס סוטה
שפוד דבקה אמש (מן האסותת) לנביאה שנתקיימה נבואתה ממש וק"ל:

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

עיי"ש].

יג.

בש"מ מנחות [דף ק"ט ע"כ] תניא א"ר יהושע בן פרחיה בתחלה
כל האומרלי עלה להאני כופתוונותנולפני הארי עתה
כל האומרלי לירד ממנהאני מטילעליו קומקום שלחמין .יש לדקדק
בזה בלשונם דלהאומרלו עלה להרבנותהיהמניחו כפותלפניארי(עיין
פירש"י) היינו להודנו ממש ושבאומר לו לירד רק קומקום של "חמין"
מטיל עליו ולא תני של "רותחין" וחמין הרי רק יותר מחמימות הרוק
בדבהי הפוסקים לחומרא רעל כל פנים אינו סכנת נפשות כל כך רק
לדהותוולייסרו ולא כהאומר לו עלה שכופתולפניארי (וגם ממה שלמד
זה דאמר "שהרי שאול ברח ממנה וכשעלה ביקש להרוג את דוד" אינו
דומה דהתם רק אסמכתא בעלמא ,דהא שאול המלך כשרצו למעתו רק
ברח ממנה ולא להרוג את האומרלו עלהלגדולהוגםאיןהדמיון קומקום
שלחמין להאומרלוירד למה שבילף? להרוג את דוד אלאודאי אסמכתא
הוא כנזכר וגם בשיטה מקובצת במנחות שם [בש"ס ווילנא] לא גהס
)וכן באדד"נ [פרק
ומחק לגמרי כל זה מ"ש שהרי שאול בדח ממנהוכי
"ן מימראזו בשם יהודא בן סבאי כלמי שיאמר קודם שאכנס לגדולה
זו הכנס רוצהאני שארד עמולחייועכשיו שנכנסתי כלמי שאומר לירד
הימנה רוצהאני שאפילעליו קומקום שלתמין עכל"ההדי דנקט גםכן
בזה רק שלחמין כנזכר וכלמי שאמרלו הכנס לגדולה רוצה לירדעמו

לחייו ממש.

וי"ל עלפי המקובל מהרב הקדוש רבינו הר' ירחמיאל מ8ראהסחא
זי"עכי אחרי פטירתאביו מרן הנה"קהיהופך מפרשיסהא ויקע
רצו ליתן לו פדיונות ולקבלו לרבי ומי שבא אליו א מתלמידי אביו
זצ"ל לבקשו על ככה שיקבלעליו הרבנות חטףעליו קרדום שהיה כקנח
בביתוכדילשריםעליו ואמרלו בהתראה המהרה ברחלך,כי אמרו חז"ל

דברי מהדוראתניינא רצררה

קעז

[סנהדרין דף ע"ב ע"א] הבא להרגך השכםלהורגו והרבנות (להיות ארומר'ר)
הוא הריגת הנפש ר"ל (והמחטיא את חבירו יותר מן ההורגו) [ולא קיבל
עליו אז כידוע מרוב ענוותנותו ,בחכמת תורתו ועומק קדושת צדקתו,
והיהאומן נפלא בתיקון המורה שעות ומתפרנסמיגיעכפו רק אחרי כמה
שנים (בסיבההידועה) מאז קיבלעליולהיות מנהיג ואדומו"ר ונהרואליו
מכל אפסים ,ונתגלה ונתפרסם שמו והיה פועל ישועות ונפלאות בקרב
הארץ .ז"'ע] ולפי זהיובן מדויק הלשון מ"ש כל האומרלי עלה .אני
כופתו לפני ארי היינו "הבא להרגך השכם להרגו" כדברי איש קרוש
מדבר הנ"ל ואח"ם שאומר לו ירד אם כן אינו בא להריגה על כן רק
קומקום של חמין מטיל עליו ,לבזותו ולייסרו ,כדין חצוף שמחציףפניו
נגר רב ומנהיג ישראל אבל לא להורגו כנזכר כי מרוב ענוותנותו לא
רצה לדונםדיני נפשות לרקמים נגדו ואומרים לו שירד כנזכר .והיינו
רתניא זה בשם ר'יהוידעבן פרחיא הוא רס"ל לשיטתו [באבות פ"א] עשה
לך רב (ולא להיות בעצמו רב ומנוהג) וקנה לך חבר ,והוי רן את כל
האדם לכף זכות:

יד.

וכלכאן מוסר השכל לאותןצעירי שניםוקטני חכמהויראה אשר
רוצים לעלות לגדולה ולדרות מושלים בפני עצמן מרוב
גאותם .וממון וכבוד אך כל מגמתם.ועיין ש"ס סוטה[ין כ"ב ע"א] ת"ר
וכו' וקטן שלא כלולו חרשיוהרי אלומבלי עולםואמרינן מה קטן שלא
כלולוחדשיו הכא תרגימוזהו הלפיד חכם המבעט ברבותיו(,עייןרש"י)
והבן הדברים:

מכ"ק ארומו"ר הרב הקדוש רבינו יהזק14ל

טד* דשכחערצי
מלדבלין זי"עכי פעם אחת הגיד בשמחה שרואה ברוח קדשו הגאולה
כחשיבאווע זי"ע בשם רבינו הקדוש הקיזה

קרובה מאוד וכבר החלו הבני מנוה לרועעוררלילך להלחם בעדנוכיכן
הוא העת רצה מן השמים .וזמן קצר אחר זה בכה (הרבי מלובלין)מניד

קעת

דברי מהדורא תניינא קוררה

ואמר כי רואה ברוח קרשו שיצא כרוז מן השמים כמחזרו מהליכתם
ועריכתם למלחמה בעדנו מפני כי הגאולה נדחית לזמן בעץ המנהיגים
ברורינו שכל אחר אומר "אני אמלוך" עכר"ה ואנן מהנעני אבתר" על
אחת כמה וכמה ברור השפל החשוך הזהה'ירחמנו במהרהבימית( .וכבר
נודע בספר היכל הברכה על החומש כמה פעמים בשם רבינו הקרוש
הבעש"ט זי"ע שהכה את עצמו פעם אחת בראשו באילן בבכיות רבות
בעת מנחה באשר ראה ברוה"ק מהשיהיה ברורותהאחרוניםרבייםבזה'ע
יא"ק מא"ק (כמו שומשמין) הרבה מאור ,והמה יהיו מעכבים הגאולה
עכד"ה) ה' יגאלנו גאולה שלימה במהרה בימינו אמן:

 .עוד בסוטה (דף ל"ד ע"ב]ואין לך טד12ים בכל ארץ ישדאל יתד
טז
א
ו
ה
ה
ב
מחברון רקברי שיכבי וכן בפירש"י
שלפיכך הקצוה לחברון לקברות מתים .והוא פלא וקושי הבנה ,רהיכן
מבואר דחברון הוא קבורת מתים ואם שנזכר בתורה ששם קבורת האבות
ואמהות מערת המכפלה הלא פשוט הוא בקרא משום שדרו שםאבריהם
ושרה אשתו בחברון עלכן קבר שם את שרהוכן אברהם ועשאוהו קברי
משפחתם אח"כ .והלא כן במק"א אותן שמתו שם קברו אותם כל אחר
במקומו ומה זה ראיהכי חברון הקצוה לקברותמתים .ובעל כרחו ההכרח
לומר שהיה אצלם מקובל כי חברון הקצוה לקברות מתים הנכרים
הננענימ א מכל המקומות ד5מוניםהביאו שםמתיהםלקבורמפניהיותה
מקום טרשין על כן הקצוה לזה שלא להשחית להקצות לבית הקברות
מקומות אחרים שהם שרות שמינות וטובות .והוא דחוק .והיכן מצינוזה.
ואולי י"ל כיון שעל פי רברי הזוה"ק נקבר  012במערת רגשכפלה אדם
ן בבא בתרא (דף ד"ח ע"א]
וחוה וכן בש"ש עירובין נדף נ"נ ע"א]ועיי
ובמדרש רבה פרשת חח שרה (פרשה נ"ח] שכפף הקב"ה קומתו של אדם
הראשון וקברו בתוך מערת המכפלה ע"ע היאזהלסימןכיון שנקבר שם
אדם הראשון בחברת שעליו נקנסה מיתה בראשון זהו האות שהקצוה
שפרשת שלח]
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קעט

לחברון לקברות מתים לרורות עולם .ה' יחחנו מיומים ביום השלישי
ה לפניו במהרהבימינו אמן:
יקימנוונחיי
טך"ב* להנה  1שאמדו במד"ר "שכפף הקב"ה את קומתו" של
ארם הראשון הוא כנראה עלפי מה ראמרינןבחגיגה
~דף הד ע"א] שארם הראשון מסוף העולם וער סוט היה קומתו ולאח"כ
נתן הקב"ה כפו עליו ומיעטו ועיי"ש במהרש"א בתירושי אגרות בשם
הילקוט שלאחר שמיעט קומתו של ארם הראשון נשאר קומתו ק' אמה
עיי"ש העל כן יוכל להיות כי מעדת המכפלה היתה קצרה מהכיל כ"כ
ק' אמה לשרך הקבר עלכן הוכרחו לכפוף קומתוכרילהניחו שם .אולם
קשה רהלאיכלולהאריךהיינולהרחיבולחפור אורך המערה ובפרט רהלא
כפי המקובל מאנשי חברון ואה"ק המבינים הוא מערת רמכפלה מתפשטת
למטה תחת כל העיר חברון וי"א שפתח מערה שיש בצד העיר מבחוץ
שאומרים ששם קברישי אבי רור הוא 9תח המערת המכפלה מצדה השני
ולפי זה לא הוצרך לכפוף קומתו של ארם הראשון שהיה רק מאה אמה
ומהזה מאה אמות שלו' טפחים אולםי"לכי נחשבו המאה אמה באמת
איש ולפי ערך גדלו שהיה מקודם כמו שאמרה התורה גבי עוג מלך
הבשן באמת איש ומי יודע כמה גדלם על כן הוצרכו לכשף קומתו:

ח"י* רבנהיוועי בזה ארכרןמילתא,בהיותיבביאלאבזעגנטיותי,

אחרי חתונתי ,שאלוני אז תותבי הוא רו"ז אדומ"ר
הרב הקרוש מו"ה שרגא יאיר זי"ע על פי המבהרר במסכת סופרים
בסופה ופכ"א הלכה ט'ןכי אברהםאבינו ע"ה היה גובה קומתו כנגר ע"ר
אנשים ונמצא אם הלך ברגליו ועץ לחצרו ש לעירו פסיעות בערך
אז כבר עבר אלפים אמהנכיון שהיו פ,1ותיו ע"ר פעמים יותר משאר
כ-ילל שבת (והיה
בני אדם) וקשה לומד כשהלך לחוץ כ"ז מסיעות כברח
אולי מקום לחצר למה רנסתפקו הפרשת דרכים ושארי גרולי האחרונים
ז"לבספריהםהיכן שטר אברהם אביע ע"ה את השבת בכלפרטיו דילמא

קפ
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לחומרא לא יצא עוד מכללבני נח ובן נח ששבתחייב וכו' ותירצו כל
יהוי שומר
אחד לדרכוולפי זה ל'לשדיךיותר מכ"ז אמה כנזכרולדירי
שבתכיון דלא הלך רק כ"ז פסיעות מה שאיןכן לכל העולםכיון דכבר
עבראלפים אמהוע"כיצא בזה גםכן חומרתבנינחלענין שבת.ועריין
צ"עכיון ראנןפסקינןתחומין דרבנן ולא כלב"קדתחומיןדאורייתא ול'ל
דעושה מלאכה ררבנן לאהוי עובר על שמירת שבת ונמצאעדייןלענין
חומרת בני נח כיון דמדאורייתא עדיין הוי בן נח ששבת כיון דיותר
מאלפים בתחומין לאו ראורייתא ,וגם צ"עאישייך בזה הך כללא דאינו
ראוי מדרבנןאינוראוי מראורייתאלענין חומרתבנינח ואכמ"ל) ,ובפרט
לפי מה ראיתא במד"ר שהיה פסיעותיו של אברהם אבינו ג' מיל (וכן
נראה שם במסכתסופריםעיי"שבפי מקרא סופרים) נמצא שהיה מוכרח
אברהם אבינו ליוגב בביתו בשבת ולאיפסיע אפילו פסיעה לבר החוצה
כי אז כבר עבר ג'מילין וכבר חילל את השבת .והשבתי עלפי דברי
הש"ס עירוביןניו מ"ח ע"א] דאמרינן עוג מלך הבשן מה תהא עילול
ן בש"ע או"ח [סימן שמ"ט סעיף
אלאודאי דחשבינן באמת אישעיי"שועיי
א' וסימן שט"ו סעיף א'] דחשבינןלפי גודלדימדם הגם דשםמיידי בש"ע
רק לענין ד' אמות מכל מקום ל'ל כן גם לענין תחומין בפרט היכא
המישתני ביותר כגון עוג מלך הבשן כנזכר מגמרא עירובין הכי נמי
באדם הגדול .בענקים זהו אברהם כדאמרינן במסכת סופרים שם וגם
במד"ר כנזכרשהיה כלפסיעהופסיעה שלוג'מילבודאי לאשייך לומר
דעבר על פסיעה אחת כבר חוץ לתחום אלא דחשבינן התחום גם כן
באמת אישלפי גדלו ,הלא קשהמידי:

 .ב:זודץ"ק פרשת תזריעניו נ"א ע"א וע"ג] עדדדיואי 4אערעו
ילך
בחד בר נשדהויאתיובריה א"לאחאי הואקסיר
א"לריורי הוא בחד כפרדליהומבנירומאיוזיתווכבי
רי הוהאוליףאורייתא
בכל יומא וכר והצותא יומא חד וכר אעבר חד רוחא קמיה ונזיק ליה
י וידוי אתעקמו הלא יכיל למטלא וכו' כו' א"ל ר'
אעקם פומיהועינו
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קפא

יהודה ובההוא ביתא ידעת מל קדמת רנא דאתנזק ביה חד ב"נ אחרא,
א"ל ידענא דהא מכמהיומין אתנזקביה חד ב"נ והוו אמדי דמדעא הוה

ומנייהואמרי דרוחא דביתא ולבתראעלוביה כמהבני נשאולאאתנזיקו.
אמרוהיינו דאמרו חברייאוי לאינון רעבדין עלמיליליו עכל"ה ובאור
החמה פירש בשם הרמ"ק זצ"ל וז"ל והינו דאמדו חבדייא וכו' שכיון
שניזק אדם בביתא השק רוח רעה אפילו שידורו שם כמהבני אדם ולא
נזוקואי אפשרמפני זה לומר שלאינוק שאפשר שאותן שלא נזוקוהיו
צדיקים הרבה או רשעיםדמיןבמינואינו (חושש) [חוצץ]או אפשרשאין
הרוח הסמא מתעורר אלא מזמןלזמן וכיוצאולזה שומר נפשוירחק משם
עכו"'ה .העתקתי הדברים לידע ולמהר ולבל יקל הדבר בעיניו לומר
בכה"ג פטומי מילי דנשי נינהו .כי הלא מקורו בזוה"ק בדברי התנאים
הקדושים וכנזכרעיי"ש וגם כדברי הרמ"קבפי' הנזכראין לתלות להקל
במה שדרו שמה בנ"א מקודם ולא אתנזיקו כנזכר טעמו.

ולתאורה יש לדת בזה גם עלפי המבואר בצואותרבי יהודה החסיד
זצ"ל וניסן י"ס כ'] לאיבנה אדםבית על קרקע שלא עמד
בובנין מעולם שנהגו הצדיקים אבותינוודבותינו זצ"ל לצוות להקל דצם
ישן בו עכו"ם איזה לילות מקודם [הגם שכתוב שם בצוואות הנ"ע שאם
הוא רוצה להניען פנוי אז לא ישב בו שנה תמימה מכל מקום לא נהגו
להחמיד כל כך רק אמה ימים מקודם לישן בו עכו"ם כנזכר משום
שבודאי ודה מקובל בידם כית שלא ההמירו העולם בזה ולא שמעט
להניחו פנוי שנה תמימה ,כי אדרבא בזה יש לתוש יותר לסכנה אם
י ושמם שנה תמימה כמו דאמרינן בבא קמא [דף כ"א ע"א וע"ז
יעמודפנו
כ וישעיה כ"ד] בעותיה יוכת פועך עיי"ש אלא ודאי היה מקובל
ע"אןויה"
אצלם דרך דתם בנהיניחנה שנה תמימה פשיה ושממה דק לזרעו בלבר
כית שלא שמענו מעולם שהחמירוכןבודיםכן מקובל סההו החומרא לא
לכל העולם נאמדה כמו שחולק כזה בצואת ריה"ח רביע בתשובת רבדי
ן בדברינו בספר שת שלום [סימן
חיים (ח"א אהע"ז סימן ז' וגססן ח']ועיי

קפב
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רמ"ח ס"ק ר"ג] 1ע1ד בכמה רוכתי בחיבורנו בעה'ע] ולפי רברי הזוה"ק
לפי מה שכתב האור התמה גם אם ישן בו עכו"ם או אדם אחר
ההנ
יישלומדכיהיה צדיק ממםאו רשעביותרהוין לדמותולזהעידוד
'א
ל
בו אח'ש על פי הנ"ל וחמירא סכנתא וכו' .אך נראה החילוק בלשונו
שכתוב בזוה"קדידע האתנזקביה תר בר נש מקורם וגם כמ"ש באוה"ח
בזה שכית שיתוחזק רככנה אפילו פעם אחראין להוציאו מהזקת סכנה
ונזקעלידי שדרבו אחרהלאאיתנזיק כמ"ש הטעם באוה"ח בשם הרמ"ק
כנ'ל מה שאין כן כשבנה ביתו במקום שלא עמד בובנין מעולםכיון
דלא שמענורניוק מםבני אדם מעולם הלא איתהזק למיחש כלל לסכנתא
בזה המקום וגם לא נודע אם זה ציוה ריה"ח לכל העולם על כן הבו
דלא לוסיף עלה ללון נום עכו"ם לנלה אחת או שתים די כנזכר וה'
ישמדנו ויעזדנו במהרה בימיע:

כ
 .עור שם נזמ"ק .בתחלת המעשה ראשכחוה להאי בר נש עם בר"
שהיה קסיר על חמראוניזוק ר"ל רא'ע ששינאלגבי מערתא
דסגידו דסרוניא (היזנו המצורעים ודנכשפים) דילמא ילפף לי מלה
ראורייתא וכו' וכו' ולבסוף מצינו שם רבנו הנתק שהכנען שם נפק
קיטורא דאשא ומחא ליה ברישא וקטליה וכו' ושויכח להו לבתר עמא
חדלר' יצחק'וריהודה וך'חזקיה דהףאילי בכהקמייזע וסתלוןעוברא.
אמר רבי יצחק הלא ומנין סגיאין אמינא לך ד)צ~ר למיהך תמן עכ'ל
הצה"ק ולכשרה פלא דכא בהמשך המעקה בזודף'ק שם לא נראה כן
שהזהיר שתו ר' יצחקשזימור ליכנס שם עם השלה הנתק הלז אדרבא
אמרינן שם בזה"ל אמרו נמלבהדי האיבני נשאונחמי א"ר יצחק אסור
לן אי הוה אזיל לגבי גברא רבא דהיל חטאה כגון נעמן לגבי אלישע
ניזל אבתריה השתאדירות אוזללגבירחיקי עלמארחיקיאורייתאגעלי
מכלא אמד לאתהזאה קמייהו בריך רחמנאדי שזיב מנתזן והאי
אסירליהוכו'הדי דסברת ר' מודאהיהלילך להאות מה שיהוה בסות
אםיוחילו לו הרפתקת שםהצל זה השיב לו ר' יצחקומצירליה ואסוד

*

*
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קפג

לן לילך לראות מעשיו מה שהולך אצל המכשפים הטמאים האלו אבל
זהוהיה ריבורם שלר' יצחקור' יהוראבינםלבין עצמן הלא כמנום בסוף
דא"ריצחק לאותו האישאבי החולהזמניןסגיאיןאמינא לך דאסורלמיהך
תמן ,והרי לא מצינו שהזהירובפניו אפילו פעם אחד ובע"כ לומר דאמר
לו רק שלא נזכר בזה בזוה"ק רק מה שדיברו התנאים הקדושים בינותם
בדברי תורה בזה (וכש שנזכר שם מקודם שעסקו שם מקודםלענין נגע
צרעת בבתים וא"ר יצחק בזמנא דא כתיב מעות לא יוכל לתקף וגו'
שלא יועיל לו רפואתם שם .אבל לא שיציד זאת לאותו אבי החולה)
כנזכר .או שיגל הרברים האלו וכאלו מה שדיברו ביניהם ר' יצחק ור'
יתודא דאסורלי' ולאיועילווכיוצא דיברו בקול רםוהגיד זאת ר' יצחק
בקולכדי שישמע גם אותו האיש אבי ומולהויזהר לנפשו ובזהיצאידי
תוכחה על כן שפיר הגיד לו אח"כ שזמנין סגיאין אמינא לך דאסוד
שם):
כנזכר[ .והמפרשים לא עמדו על זה כלל

בזוה'"

כא .ומה שאמרו שם מקודם שפלפלו ר"י ור' יהודא דא"ר יהודא
והא תנינן בכל מתרפאין חוץ מעצי ארמדה וכו' איל (ר'
יצחק) ודא ע"ז אידר ולא עוד אלא רהא כתיב לא ימצא בך מעביר בנו
ובתו באש גו' עכל"ה צע"ג להבין דהא זהו לא היה ע"ז רק כערפים
טמאים והרי פסקינן בש"ע יו"ר [סימן קע"ט סעוף ז'] דמותר לדיורפ14ת
במקום סכנת נפשות עלידי חובר חברראין לך דבר שעומדבפני פקוח
נפש רק עבודה זרה גילוי עריות ושפיכת דמים ועיי"ש בדרכי תשובה
בסי' קע"ט ת"ק ל"ח ס"ק ל' ועוד גכטה מקומות שם] ונראה שבזה היו
ר' יעתק וך'יתידה דך' יהודה סגל כנ"ל דזו1אינו עבודה זרה
ע'ע היה מותרלו במקום סכנת נפש בנו שנענע ר'ע גל כך מהשאין
ק ר יצחק ס"ל דזהוהיה שד,ומח11ו להכשופים וכוחות הס"א האלווהוי
עבודהזרה מבהו עלכן 14סור גם בסכנת נפערת וכמבואר שם תה פשוט,
ה' יצילעויווציענו במהרהבימינו:

.

קפד
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הנה שמעתי בשם אאזמו"ר הגהיק מפה"ק זי"ע (בהיותו
אבד"קסטדיזוב) פ"אנתיעד בסעודת בריתמילה בקהלת
רישא עם הגאון הגדול המפורסם מהרצ"ה אורנשטיין ז"ל מלבוב
(בהיותו ש אבד"ק רישא) וכיבדו הגאון מרישא לאא"ז לומר תורהונידב
ואמר אא'ץ יאמר הרב מרישאהיעומת זה גם הג' מרישא לא רצה לומר
רק הפציר בו עוד באא"ז הגה"ק שיאמר דברי תורה ולא רצה לעבור
ן ויאמר (אאזמו"ר הקדוש) כתיב (תהלים
עוד על דברי מרא דאתדא ויע
י"ס ג']יוםליוםיביע אומרולילהללילהיחוה דעת השלפי דברי המד"ר
בראשית ויקראאלקים לאוריו"ם אלומעשיהן שלצריקי"םולחושך קרא
ליל"ה אלו מעשיהם של רשעי"ם .וזהו יו"ם ליו"מ (כשמתועדים שני
אנשים שהם בבחינת יו"ם מעשיתן של צדיקים)יביע (כל אחד לחבידו)
אומר (אתה) ולילה ללילה (כשמתועדים שני אנשים המתגאים .שהם
בבחינתליל"ה מעשיהם שלדשעי"ם .אז כל אחד מהם) יחוה דעת (רוצה
להגיד כדי להראות דעתו וחריפתו)[ .ובזה יצא אאזמו"ד זי"עידי חובת
דברי רב האי גאון ומרא דאתראהנ'י)

כג .וכענין זה שמעתי גם כן בשם הדב הקדוש מו"ה נתן דוד
מעוידלאווציזי"ע בהיותו בקהלת צאנז בשבת קודש
ם זי"ע צוהו דבינו בעל רבדי ח9ם
אצל רבינו הגה"ק בעל דבריחיי
בעת דהשלחן לומר תורה והוא (הה"ק משידלאווצי) היה דבוק באהבת
ואימת דבו ביראה גדולה כנודע ומתיירא לומר תודהבפניו ועם כל זה
לא רצה להמרותפיו שלא לומר עלכן פתח ואמר (בפרשת שמינק וישמע
ממזך 91טבבעיניו,כי בכל פעםהיה משה אומד תורהואורין שומעובאן
נאמרויאמר אהרןוגו' וישמע משה (נמצא שאהרן אמרדברי תורה ומשה
שומע)וייטבבעיניו (של מוצהכי דאה שטוב יותר לקבל ולשמוע דברי
תורה מלאמרם) ,ובזה יצאידי חובת אמירת דברי תורה לשמוע מדברי
רבו הנ"ל( :ע"ז

ת"ת ח"ט אות מ"ח]:

כד.

דברי מהיוראתניינא קצורה

קפה

ומענין זה שמעתי בשם אביו (של ושב הקדוש משידלאווצי
זי"ע הנזכר .הוא) הדב הקדוש המפורסם מו"ה
ירחמיאל זי"ע מפדשיסחא שכיבד את הגהייק ממאגליניצא זי"ע
שבא אליו לפדשיסחא על שבת קודש פרשת תזו"מ וכיבדו לומד תורה
והה"ק ממאגליניצא לא דצה לסרב ואמד מענינא דשדשה עה"כ (ייקרא י"ד
י"א] והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני ה' פתח אהל
מועל ופ" והעמיד הכהן המטהד (נקרא הכהן הצדיק כמבואר בזוה"ק
"המטהד" נפשות ישראל) [היינו כונתו היה על הה"ק הר"י מפרשיסחא
שבא אליו שהוא בחינת הכהן המטהר נפשות ישדאל] את האיש המטהד
(נקדא החרש הצדיק המטהד נפשות ישדאל אך אינו צדיק גדול כל כך
לקרואבבחינתכהן המטהד דק עלכלפנים"איש המטהד"כנזכרולהיותו
גם הוא מטהד נפשות בני ישדאל) ואותם (היינו אותם האנשים הבאים
ומסתפחים עם האיש המטהד כנזכד)[כי הדבה אנשים באו אז עם הה"ק
ממאגליניצא אתו עמו לפדשיסחא]והעמיד אותםלפני ה' פתח אהל מועד
(היינו שהצדיק הגדול בחינת כהן המטהד לקח את איש המטהד כנזכד
ואנשיו) והעמיד אותם לפני ה' (במדרגה גבוה לדשנותם ולזכותם) ובזה
גם כן יצאידי חובת אמידת רבדי תודה כאשד נצטוה ,והגיד בחכמתו
מענינו ,עכ"ד הה"ק ממאגליניצא הנ"ל[ .והנה עתה נדפס ספד נקדא
בשמו "שיחותחיים"דבדי תודהוסיפורים מהה"ק ממאגליניצא ושם כחבו
בשמו שמעולם לא היה אצל הה"קד"י בפשיסחא בשבת קודש דק נסע
אליו כמה פעמים על ד"ה וימות החול ונתלבט שם בטעם הדבר ואין
נפקעמינהלדברינו אשד הם באמת מקובלים ממקוד נאמןבעה"י ומלבד
זה הנה הספד (זניחות חיים) הנזכד אםכי יש עליו הסכמות הגאונים,
אמנם מהותו וגורלו כדוב ספדי מעטויות וחולדות כאלו אשד דוכן
מבולבלים ומבלבושם ומערבים בכזבים ודמיונות ולאדייקו לכוון האמת
הלהבחין בין גברא לגברא וכאשד צווות עליהם כבר הרבה מדבותיה
ואבותינוהקדושיםז"'עוגם מ"ש בספדהנזכדטעמיענין המחלוקתשהיה
ביןדבינו דוקדוש מלובליןזי"ע ובך הרב הקדושהירודי מפשיסחא ז"'ע

קפו

דברי מהיוראתניינא רצררה

מ"ש שם המה דברים שאסור לשומעם מכל שכן לאומרם וקל וחומר
להדפיסם (עיי"ש)והמ"י.ועייןמכעיןזה בדברינו להלן אות ע"ח מזל"א
וגם באות צ"ד)

כה.

ובאמת נמצאכעין זה הנ"ל עוד בזוה"ק
ע"ב וס' ע"א] דך"ש וד"א בנו הלכו לרפב"י וכו'
וכשבאואליו אמר ר"ש לר"אבריה קוםבקיומך ואימא מלה חדתאלגבי
דר' פנחס ושאר חברייא קם ר' אלעזר פתח ואמר וידבר ה' אל משה
אחרי מות שני בני אהרן וגו' וכו' ובחייך לא ישתמש ביה ב"נ אחרא
נדב ואביהו אקדימובחיי דאבוהון לאקרבא מה דלא אתמסר להו ומלה
דא גרםלהון דטעוביהוכו'כו' ,א"לקובייה למשה דא גרסאלהו דדחקו
שעתא בחיי אבוהון וכו' גרמו לגרמייהו כל כך ,אנא לגבי אבא ורבי
פנחסויפאר חברייא על אחת כמה וכמה .אתא ר' פנחס נשקיה וברכיה
עכל"ה .וזהו גםכן עשה התנא הקדוש ר"א בר"ש בחכמתוכי צוה לו
אביו ר"ש שיאמר מלה חדתא דאורייתא ולא רצה לומרדברי תורהלפני
אביו וגםלפניזקנו ר"פבןיאיר שהיה חותנו שלאביו כדאמרינן בש'ש
שבת [דף ל"ג ע"ב] [ומה שאמרינן בזה בזוה"ק לנאמרלו ר"ש לבנו אימא
מלה חדתא לגבי דר' פנחס ולא אמר לגבי "אבי זקנך" (ר פנחס) וכן
בזוה"ק בהקדמה[ין ע"ב] רא"ל ר"ש לר"א בנו אימאברי קמיה דר'
ה"
אמרזקנך ר' פנחס .אולימפני שהיה ר"פ רק"אבי אמן"
פנחסוכר
של ר"א ולא אבי אביו" וס"ל כהאי דאמרינן בשטה[ין מ"ט ע"א] דרב
אבא ב"ר יעקב איטפלביה ברב יעקב בר ברתיה ,כי גדל א"ל אשפתן
מיא א"ל לאו בריך אנא והיינו דאמרי אינשי דבי רבי בר ברתך אנא
עכ"ל הגמראוע"כ ק"לכן גםלרשב"יכי עלכן לא קראלרפב"י בתור
ן שיך יו"ד [סימן רמ"ח
אבי זקנך (לבנו) מפני שהיה דק אבי אמו ועי
ס"ק א'] בוזם הכ"מאיבן בתו קודם (~מדו תורה)לבן תבירו הבחמ"ל.
וע"כ לפי זה ניחא בהמשך הלשה בזוה"ק שנשאר ר"א אצל ר"פ ולא
הזכיר גם כן אצל ר"פ תזקנו" אלא ודאי כנזכר .ואין לומר דר"א היה
[פרשת אחוי דף נ"ט

היא

דברי מהיורא תניינא לצררה

קפז

בן רשב"י מאשתו האחרת של רשב"י ולא מבת רפב"י הלא היה נכרונול
רפב"י זהאינו רהא מפורש בזוה"ק פרשת בלק[ין ר"ג] שאמר ר' פנחס
לרשב"י חתנו על "ר' אלעזר ברנא" קא חדינא דחשיב איהו קמי מלכא
קרישא כחדמינן עי"'ש על כל פנים קראו "ברנא"היינו בן בתו שווא
בני בנים כבנים והוא "ברנא" יחר עם ר"שכיהוא בן ר"ש וכבנו של
ר"פ גם כן .וגם מפורש יותר ברע"מ פנחס [ין י"מ ע"ג] שאמר ר"ש
לר"א בנו ותגל יולדתך דא ברתיה רר' פנחס בן יאיר אלעזר ברי וכו'
הרי מפורש כי אמו של ר"א היתה בת רפב"י אלא יראי כראמרן] על
כל פנס ר"א לא רצה לומר תורה בפני אביו רשב"י ולא לגבי הזקן
רפב"י ושאר חברייא וגם לא לעבור על דברי אביו שצוה לו לומר ע"כ
הגיר מעניני רבני אהרן שרק על זה נענשו מפני שרחקו שעתא בחיי
אביהן ובאמתראוי שלא להשתמש בשום כבורומינוי הראוילאביו וגדול
ממנו כנ"ע .ור'ע כי על כן גם הוא (ר"א) איש רוצה להתפשט ולומר
תורהבפניאביוומי שגדול ממנו .ובזה כבריצאידי חובה לשמועלדברי
אביו ממ"נ וכנ"ל [יעכז בדברינו כד"ת מה"ק אות ק"ג ובמהרורא ב' הלזו אות
ע"ד ע-קק:

ושנזל לא אמנעלעורר בזה אשרראיתי בסדר הדורותשיךיפב"י] בשם
ספר היוחסין שהקשה על מה האמרינן בארר"ז [פרשת האזינו]
דרשותי ראה קודם פטירתו לרפב"י חותנו ולרב דמטנא סבא שבש
ללוותו ולהכין מקומו למעלה ועל כרחך שמת קודם רשב"י ואיך היה
רפב"י בביתרבי (12היה תלמידו ררשב"י כרמצים כמה פעמים רבי בשם
ראפ וגם ר"א בר"שהיהתבירו שלרבי אצל כשב"גאבי רבי כדאמריק
בפרק השוכר את הפועלים [דף פ"ר ע"ב]) כדאמרינן בפ"קרחולין [ז' ע"ב]
עכ"ד .תהו לא קשהמירי לענ"ר רכנראההיה אזרבי צעירלימים בעת
שהיה רפב' 1אצלו ורפב"י היהזקן ושבעימים (ורביהיה אזנגיד שהיה
לו בביתועישר וכבור ופרדות אותן שהקפיד עליהם רפב"י כראמריק

קפח
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בחולין שם) ונפטר דפב"י קודם דשב"י כנראה שם באדד"ז .ואין כאן
סתירה.

כך .לשמוץ קנה ואל תמכור חכמה מוסרובינה[ .משלי כ"ג כ"זןהענין
צריכין להבין וכי האמת הוא רבד שנקנית בכתי ומחיר
ובאם יקנוהווכייוכלו למוכרו במחיר עד שיצטרכו להזהיר שלא למכרו
וגם להבין המשך הרבדים שסיים חכמה מוסר ובינה וכתב תיבת מוסר
בין חכמה לבינה ,ו"'להעניןכי באמת אמדו האמת אוסב מן הכל .היינו

גם משאר מדות טובות וכשדונות ומעלות הוא אהוב ויקר האמת מןכל.
אמנם לפעמים דדך עראי משתמשים בדרכים שאינם אמת לאמתו כגון
שתזידו לשמת מפני השלום וכיוצא מה שצריכים הלהחניףלרביעים או
לרשות בגלותנו המד למען טובת וחיזוק דת תוה"ק זהו צדיך להיות דק
כמי שכפפווכו' ובכ"ע שלאיהיה לו נחוץ ביותר אזישיב לח-ך האמת
כפשוטו ולא ישנה רבדיו כלום וז"ש אמת קנה (היינו בעד שאד מעשים
טובים אשד באם יתנהגו בדדך אמת לאיוכלו לעשותם ולהוציאםלפועל
עם כל זה האמת אהוב ביותד ותתגם כל אלו הדברים טובים במחיר
האמת) ואל (מה שאינו אמת ,דק שהוא נחוץ לפעמים לצורך לאומדו.
כנ"ל) תמכוד (מיד ובכל עת ,להחליפו בדרכי אמת והגם שנדמה לך
שהדברים שתאמד שאינם אמתיפקעו פעמים לטובה מאוד כנ"ל מםכל
זה תמכדם ותחליפם מיד כשתוכל בעד דרך אמת כנזכר אמנם לפלס
מעגלי אורחותיו בזה צריכין) חכמה מוסד ובינה (וחשב "מוסר" בין
"חכמה ,ובינה"כי הנה 'צינה" הוא מבין דבר מתוך דבד כמו והאמדו
חו"ל נסגהדרין ע"ג ע"כ] אך יכולים להטעות א"ע בדעתו ולחשובכי הוא
מבין דבד מתוך דבד האמת לאמתו כדת מה לעשות בדדך הראוי ובאמת
לבו אנסו להשת לשבת עצמו וחשקי תאותו על כן העמיד בזה וששכם
מכל אדם בדוח קדקד "מוסד" שהוא יראת ה' ונקרא זה בלשת מוס"ר
היינו שהאדם צריך להיות מוס"ד נפשו בער רצות יתברך שנן ומצותיו
ולאלנגיעת טובת עצמו כללוז"ש "מוסר"בין חכמה ,לבינה,כי "מנסר"

דברי מהיורא תניינא וצררה

קפט

צריךלהיות מקודם "לבינה"היינו כשימסור נפשו בכלפעולותיווכונותיו
להשם יתברך אזידע באמת להיות בבחינת "בינה"מבין דבר מתוך רבר
לאמתו מהחכמה יומשך למוסר ומשם לבינה כנזכריבין הדבר לאשורו
כרת מה לעשות ואיך להתנהג באיזה אופן לקנות האמת ולפעמים
כשצריך להחליפוואיך יקנהו בחזרה לשם שמים)כנ"ע:
כז* שמעת* בשם רב גדול וזקן אחר מבני אשכנז במדינתנו
שצריכיםלהיות מרקרקים שלא לקרש הלבנה בחרש
ארר וגם כשהוא כבר אהרז' שלימים מהמולד) ער אהר יעבורז' ארר
משום אבילות פטירת משה רבינו ע"ה וכמו שמרקרקים שלא לקרשה
בחדש אב עד אחרי ת"ב עכ"ד .ותמה תמה אקרא .הלא זהו בודאי לא
יצא מפי זקנינו הקודמים זצ'ע ומנהג בורות הוא .כי הן אמת שאנו
מדקדקים לומר תחנון בז' אדרכיון שהוא תענית צדיקים מפטירת משה
רבינו ע"ה כמבואר בש"ע ע"ה וסימן תקפ"ו סעיף ב'] במחבר [ומה שווא
חלוק וגם על פי ש"ע) מפטירת רשב'" בל"ג בעומר שאין אומדים בו
תהנה כמ"ש הרמ"א .כבר ידוע בסה"ק החילוק בזה] אבל דיין שעתן
ביום ההוא לאכן שלפניו ושלאחריו (וגםביום ההואהיה הישועה בחרש
הזהבימי המןכיון שנולד מעוהרבינו ע"הבז' ארר כמ"ש בש"ס מגילה
נהג ע"ב] ומדרשים) חולא ש"ס מפורש הוא ובתענית כ"ס ע"א] משנכנס
אדרמרבין בשמחה .ואיך12ייך לומר בו אבילותחלילה .והלא חלוק הוא
מחודש אב שקום נאמר משנכנס אבממעטין בשמחהכמובן לכלבפשיטות
וגם מקרא מלא הוא במגילה נט ,נ"נ] והחדש (על ההרש כולו) אשר נהפך
להם מיגל 'לשמתה" "מאבל" ליום טוב על כן אם כבר עברו ז' מעת
לעת שלמים מהמולד בוראי יקרשוזע לכתחלה גם ביום ז' ארר או
שלפניו .ובשמחה בחדש השמחה כנזכר[ :ומהרבנים האלו שאמרו כן
הפרמו על המדה כנראה לאשר הם מאריכים ביותר ומדקדקיםומפליגים
בהספדים ודרשותיהם בכל שנה בז' אדר ע"כ נרמה להם לעלעת משמחה

קצ

דברי

מהיורא תניינא לוורשה

אבל ח"ו בחדש שמחות הלז .ונהפור הוא .באמת .ונהפר מאבל ליו"ט
ושמחה .כנ"ל)

כח.

הנה אנכי שולח %ם את אליהו הנביא לפני בואיום ה' וגו'
פן אבוא והכיתי את הארץ חרם[ .סוף מלאבק פירש
במצודות חרםענין כריתהואבדון .והנה המפרשנם דקדקועל מה שאמרו
חז"ל [ר"ה רף י"א ע"ב] אליבא דר' יהושע בנינך נגאלו בניסן עתידין
ליגאל שנאמר [שמות י"ב מב]לילשמזרים לה'לילה המשומר ובאלגאולה.
והנהקיי"ל[עיייבין רף מ"ג ע"בןאין אליהו בא לא בערב שבת ולא בערב
יו"טואיךיבא אליהויום מקודם %יל שמורים שהוא ערב פסחודשואין
אליהו בא בערביו"ט .והאריכובזה.עיין באמרינועם על המועדים ח"ב
בסופו בתשובה מבן המחבר [סימן י"א] ובדברים בתשובת מנח"א ח"א
[סימן ל"ה בר"ה אמנם תמהתי עליו וכר] .וי"ל בדרך אפשר ומליצה לטובה
בעד אחב"יכי הנה אנכי שדלח אליהווכו'לפני באיום ה'וגו'פן אבוא
והכתי את הארץחרם .מהשאיןכןבזמנינו שכבר הארץ הוא חרם חרוב
ונחרבומקויים כמו שאמרו חז"ל [במר"י בא פהח ב ],סה"כ [ ] דשדש הזה
לכם דתשב הכתובים [ישעיה ס ,י"ב] והגוים חרוב יחרבו[ .חגי ב כ"בן
והפכתי כסא ממלכות וגו' עוד מעטוגו' כאשר מקוייםבימינו (ואז א"צ
לחכות דוקא על חדש ניסן לביאת גואל צדק כבריש מנה במק"א) אז
ממילא א"צ שיבא אליהויום מקודם לביאתבן דוד רקיוכלו לבא הכל
ביחד (דלף שייך פן אבוא והכיתי את ושרץ חרם וכנזכר)ד"
א ערשה
קושיא הנ"ל .ותווכה לו בכל יום שיבוא כן יפי רצת שנזכה במהדס
בימינו אמן:

כט .ואגב ארשש בזה מה שמתמהין העולם על מסח הרחמן
שאומרים בבהמ"ד בסעודת ברית מילה רוחמן הוא
נשלח לנו משיחו הולך תמים ,בזכות חתן למולות וטעם לבשר בשורות
טובות ונסוטים ,לעם אחד משחר ומפורדבין העמיםוואח"כ אמרדויצע

דברי מהיורא תניינא רצררדו

קצא

הוא ישלח לנו כהן צדק דקאי על אליהו דפנחס זה אליהו) .ומדקדקים
דהא מבשד בסידות טובות הוא יהיה אליהו הנביא ולמה חשב זה גבי
משיחו ולא גבי אליהו והקשו העולם זה על פי מה דמצינו במדרשות
נלקיט שעיה רמז תעה] ופסיקתא נוכחי סופל"ה] על מ"ש ןבק4עיה צ"ב ז']
מה נאוו ההריםדגלי מבשד משסיע שלום וגו' דזדש קאי על אליהו
הנביא שיבא ג'ימים מקודם לביאתגח"ל צדק ויעמוד על ההרים לבשר
וכו' ,אמנם באמת דאיתי במד"ר נצו סוף פ"ט] בזה'אל רבנן אמדו גדול
שלום "שכשמלך הפה4יח בא" אינו פותח אלא בשלום שנאמד מה נאוו
על ההרים דגלי מבשד משמיע שלום" עכ"ל הדי בפירוש דקאי הכתוב
זה על "משיח צדקנו" בעצמו שיבשרבסידות טובות (ומדרשים חלוקים
הם)ולפי רבדי המד"ר צו כנזכר שפיד נוסח הרחמן שמשיחו הולך תמים
יבשד בשודות טובות וכו' כנזכד:

י

וגום מה שחשב הפיסקא של אליהו אחרי משיח בנוסח הנזכר שםוהרי
אליסהנביא יבא לבשר קודם משיח וכבר שאלוני על ככה .אולם
באמתלפי המד"ד הנ"ל ראם יבא משיח בעצמו לבשר הבשורות טובות
אםכן יוכלו לבא שניהםיחדיו אלדע הנביא ומלך המסרח על כן חשב
טינית צדקנו מקודםלפי חשיבותו ומלכווע ושורש "הנידה" בנשמתוואי
משום הכתוב הנהאנכי שולח לכם אתאליהוהנביאלפניוגרהוי כתבנו
שניהםיחדיואחדיונדבןוהירוםהקולם
ברבוד הקודםדי"לבימינו
י
ת
ו
ב
י
ד
ק
שנהייתה כבד לחדם ד" ע"כ שפיד נכק .וגם אליבא ריסיהם וגם
כשנאמד שיבא אליות מקודם מכל מקום דהפיטן בנחמת הרגומן לא
חשב כמדד ביאתן רק כסדד חשיבתן ,כנזכר .ומי בראש דוד בן נשי
מלכנו בראש.יהי רצון שנזכה לביאתם לגאלנו במהרהבימינו:

י'י

י

( .מה שמדתי בסעודת בדכותבנשיאי ת"ח קודםתי'פ) .בש"ש
ל
אמר
בדכותניר ר ע"ב) ואםכהתמהן (לההתן) מה
"
שש
'י
ה
בד
יו
ירוקדיבדת
זוכה לתורה שנתנה בה' קולותוכו :דבי אאוהתימר כאלו

קצב

דברי מהיוראתניינא לנורה

שנאמר [ירמיה ל'ן מביאים תודה בית ה' רב נחמן בר יצחק אמד כאלו
י דברי חז"ל באבות [פ"א
בנה אחת מחורבות ירושלים וכו' וי'ע על פ
מ"כ] על 12לשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודהועל גמילות
חסדיםכי הוא כנגד נר"נ שבאדםכי נשמ"ה הוא כנגד עבוד"ה שבלב
זהו תפלה כמו שאמרו חז"ל בריש תענית ה' ע"א] וגם כמו שאמרו חז"ל
בברכות[יד י"ג ע"א] חדלו לכם מן וגו' אשר נשמ"ה באפו על הנותן
שלום קודם התפלהועיין בארץ החיים על תהלים [נ"ט כשניער משנחן
חוזרת הנשם"ה באפו ולא יש כח להנשמה להתפשט ברמ"ח אברים עד
שיקרא ק"ש ומתפלל תפלת י"ח וכו' וז"ש חדלו לכם מן האדם אשר
נשמ"ה באש ר'ע קודם התפל"ה הנשמ"ה %א רק באפו .עיי"ש .ורו"ח
הוא בחינת תוד"ה היינו רו"ח חכמה ודעת וכמ"ש בהאר"י ז'ע בכונות
 .נפ"ש הוא כנגד
יוםב'וה' נגד רו"ח דיצירה שהוא סוד החשר"המיי"ש
גמ"ח וצדקה ,כמו שאמרו חז'ע [מהדרק ל"ז ע"א] כל המקיים נפ"ש אחת
מישראלוהיינו צדק"ה %א למדת מלכות .וזהוי"ל כל המשמח לחתן גם
כן נגד תיקת נר"נעידנא תורה ועבודה וגמ"ח (ומר אמד חרא ומר וכו'
ולאפליגי) עלכן אמדו זוכה לתוד"ה שניתבה בחמשה קולות .רב אבוה
אמר כאלו הקריב תוד"ה היינו ונשלמה פרים שפתיע (בגלותנו) שהוא
תפל"ה .דנב"י אמר כאלו בנה אחת מחודבות ירושלים היינו הצדק"ה
והיותר נחוצהלעניי ירושלים ואה"ק [וכמ"ש אדומו"ר הה"ק כעהרי"ח
שרגא זי"ע משינאווע בשם הגה"ק זי"ע ממעזיבך (בעל עהב
ישראל)כי בזאת תבחע .כמה שיש להאדם עוד שביב אש חלק אלקי
בקדושת נשמת ישראל ,כמה שיש לו חלק בנתינת צדקת רמבה"נזי"ע
לאה"ק]ע"ככל אלוהמ"ר .מר אמר חדא ומרוכו' ולאפליגיכי שלשתם
המה יחד מתאימות בחינת תורה עבודה וגמ"ח כנזכר(עיעא תיקת נר"נ
כנזכר) מתקנים בשמחת חתןוכלה .וזהוי"ל הרמז בבחינת המצות לפסח
בעשייתןלתיקתנר"נ שהם כנגד תורה עבודהוגמ"חעלכן נאמרבתורה
[שמות -ב ל"ט] ויאפו את הבצק אשר %ציע ממצרים עג"ת מצות וגו'
(עג"ת ד"ת ת'ורה ע'בודה ג'כןלוח 0כנזכד:

לא.

דברי מהיורא תניינא רצררד;

קצג

מ"ש דוד המלך ע"ה [בתהלים קי"ב ט'] פזר נתן לאביונים וגו'

עד סוף המזמור נדאה רמוז בתיקת העלאת הנצוצות וף

תיקון הגמוד בשורשו כרצון המגיד מראשית אחרית יתברך שמו צופה
ומביט עד סוף כל הדודות מחשבות אדם וכו' .היית לתיקת חטא אדם
הדאשת מעיקרא .לבידוד הטוב הגמוד בתחלתו כי לטובה היה כונתו,
וכי כן הוה באמת רצון יתברך שמו מתחלת בריאתו ,את האדם ואלפים
קדומההיא תורתו ,וכן היתהידיעתו ,כאשדיהיה במהרהבימינו בגאולה
שלימה בביאתבן דור אשד אמדו חז"ל בסנדודין פרק חלק ודף צ"ו ע"בן
בד נפל"י קדית ליה (ושהיה דוד המלך ע"ה עתיד להיות נפל ואדם
הראשון נתןלו שבעים שניםכהגנותיו אלף שנים ונשארו תתק'ע כנודע)
ואמדו על זה ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופל"ת היינו שמך
נופל"ט העלאת הנצוצות שנפל"ו ונתפזד"ו בשביד"ה ויהיה מעתה דוד
מלך ישראלח"י וקים ואזיקויים בחזרהכבדיגמונה [בראשית ד' כ"ה]וידע
אדם עוד את אשתו והוליד שת (הצדיק) שממש הושתת העולם בבנינו
ער סוף כל הדודות ,ויבן ה' אלקים את הצלע ויביאם אל האדם פב"פ
כי אז אין פחד עוד משליטת החיצונים מחלקי בחינת האחוריים לאשד
אויקויים במהרהבימינו לד~בידגילויכם מן הארץ הינו דוח הטומאה
יעבידלגמדיוהאלילים כדותיכדתון לתקן עולםוכו'וכלזה מרומז באלו
הכתובים פזד נתן לאביונים (שעל ירי הצדקה ופזר לאביונים יתקרב
[בכ"כ דף ח ע"א] ניתהם במהרה בימינו חטא
הגאולה כמו שאמדו
'
ז
ח
י טו"ב ור"ע שיתהפך הרע גם כן לטוב וזהו
ארם הראשון מעץ הדעת
פז"ד בגימטר" טר'ב ד"ע שיהיה הכל טו"ב פץד נ'תן ולאביונים ד"ת
נפ"ל שם מע"ב שמות ר"ת הנ"ל על היי זה) צדקתו עומדת לעד (בבנין
עדי עד במהרהבימינו בצדקתו יתברך שמו ויבא בסודויבן את הצל"ע
כנזכר על כן צדקתו עומדת לעד ד"ת צל'עויבייש אל האדם פב"פ
כנזכד ושם נאמד וייקע ויקח אחת מתלעותיו ויסגד בש'ד תחתנהויבן
ה' אלקים את הצלע ע"כ) קרע תרום בכבוד (ד"ת בגימטר" בש"ד
בסוד הנזכר .ו~מ יהיה קדנ"ו של דוד שהוא תיקת ארם הרטשת תדו"ם

וגי

קצד

דברי מהדוראתניינא רצ1רד;

נכבו"ד קד"ן משיח"ך ואז יקויים) ר'שע י'ראה ו'כעס (ד"ת רי"ו עסת
יחולו הגבורות שהם במספד דשו על ראש הרשעים להאבידם) שיניו
יחד"ק ונמס (שיהיה שיניהם קהות כשידאו בגדולתו של ישראל הצדיקים
ויקוייםשיני רשעים שבדת וכמו שאמרו חז"ל וגם ש'יניו "חרוק כנמס
ן [בלקוטי ומשמס
ת')ןת ד"תתש"'ועלפי מה שכתובבסוףקרנייםודןידי
בד"ה איתא בפליאה וכר]כייש תשי" 1עצמ1ת*יפה 1ט1מאה של הכלבים
וצריכים לבטלם עיי"ש וקליפת הכלבים וצא של עשו ועמלק כנודע
בשערי אודה ובשארי מקובלים וע"כ לעתיד במהרהבימינו יתבטל הכח
מהרשעים הכלבים שהוא קליפת גלות אדום כח זה הנרמז בר"ת ש'יניו
ישרוק ו'נמס ת'אות כנזכר ואז) רשעים תאבד (יפלו ויאבדולגמרי .וגם
"תשת דשעים תאבד" כפשוטו שאו יתבטל ויתאבד כח היצדו'ר .משכא
דחויא שהוא תאות דשעים כנ"ל) כן יהי רצון במהרה בימינו ותחזינה
עינינו .הבן היטב אלו הרמיזות בעה"י:
 .שלום שלס לרחוק ולקרוב אמד ה' ורפאתיו"[ .שעיה כ"ז י"ס]
לב
כי יש שלום עם איש שלומו תלמיד חכם ויר"א ויש
שלום אנשים אשר המה (אולי) בכלל [שם מ"ח מ"ב] אין שלום אמר
צי
ים ,אך על כל פנים גדול השלום בפרט כשאין הכרחי מובן
וע
ה' לרש
שאין להתגרות בהם בעולם הזה בגלות המד ובפרט כשהוא שעה משחקת
לוועל כלפנים טוב הוא כשלאיפריענו מעבדות ה' ותודתו ואים הולך
במסידות ורדיפות נגדע רק יניתנו לעבוד את ה' כרצוע ע"כ גם זה
נקרא שלום עמו אלא שאנו עומדים עמו בדרך דיקלום בבחינת לרחוק
כי מובן שאין לנו התקרבות בעצם עמוכי לא דרכיו דרכנו ח"ו וז"ש
שלום שלום (שנימיני שלום) לרחוק (כנ"ל) ולקרוב (וריש לתלמיד חכם
וי"א שתאהבם באמת והכש; אתם יחד) אמר ה' ורשותיו (שיצא יתברך
שמו הקדים רפואה למכה גם בזה שנוכל למצוא דרך הממלום גם עם
שתן שהם בדרך השלום "לרחוק" כנ"ל):

לג.

דברי מהיורא תניינא רצררה

קצה

אמרו עליו עליבינו הגה"ק בעל קדושתלוי ז"'עכי היה
בו ניצוץ נשמת רע"ק (כמקובל וידוע בין הצדיקים
והחסידים) באשד ארםהניחובזויתזו ומוצאובזוית אחרת בעבודת תפלתו
כדמצינו [ברכות דף ל"א ע"א] גבייע"ק והצטיין בהפלגה יתירה בשלשה
עמודי עולם תורה ועבודה וגמילות חסדים בפושל יותר מכל בני דורו
(וכן אמרו על רבינו הגה"ק בעלדבשיחיים זי' 1ושהצטיין לפלא גם
כן בשלשה אלו בדורו בהפלגהיתירה כנודע ואכמ"ל) ובאמת זוע מפורש
בש"ס ודרשתחו"ל שלשה אלו (תורה עבודה ונמ"ה) במעלת רע"ק בשעל
י הנה מצינו במד"ר [חקת
יותר מכל בני דורו גם שלפניו ולאחריו ,כ
פי"ט] רברים שלא נגלו למשה נגלו לרע"ק בטעמי"תורי' וכן באדר"נ
[פרק ר] מפח"ש במד"ר בהידושי הרד"ל הרי מי לנו גדול ממשה רבינו
שלמדינו תורת משה ואף עלפיכן מצינו דברים שנגלו לרע"ק (בתורה)
אשר לא נגלו למשהרבינו (וכמעט לולא דברי המד"ר מפורשאי אפשר
לאומרם) והרי לנו ברע"ק בהפלגת "תורתו" מה שלא נאמר בזולתווכן
בש"ס קדושין [דף מ"ט ע"ב] ל מנת שאני חכםאין אומרים כחכמייבנה
כרע"קוחבריו משמע שרע"ק החכם היותרגרול.ומיירי שםלענין חכמת
התורה .וכן "בעבודה" שווא "תפלה" (כדאמריק בריש תענית) ,אמדינן
[בברכות דף ל"א ע"א] רר"ע אדמ מניחו בז51תזו ומצאובזוית אחרת מרוב
"עבודתויי בתפלתו בכרועות והשתחואות אשר לאמצינו כזה בוולתו ,וכן
דירעניים הואפרש"י
בגמ"ח וצדקהאמרינןבקדושין[יףכ"י]שזעי
"
'
ע
ר
שהיה גבאי צדקה עושה ומעשה (חדליו אכוו חו"ל דשאני רע"ק" שר,וא
"שנעי" "בגמ"ח וצדקה"ועלית על כולנה יותר ומשתה לטובה מכלבני
דורו גם בזה) ושיי דבשלשה עמודים הנ"ל היה בהפלגה יתירה בפתול
ה בדברינו בנמוקי או"ח סימן ק"ד]:
כנ"לזי"ע[.יעי

( .קצת ממה שאמדתי בפתיחת לעוד הישובה בעה"י).
לד
דף ע"ב ע"ש דאמר רבא לרבנן במסולא מינייכו לא
תירתון תרתי גיורם ,ולפי פירש"י צ"עלהבין דריך שיך העמל בתחרה
[ביומא

קצו
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נעולם הזה לקדותו בשם גיהנם הלא אע לר תענוג גדול יותר ותענוג
דוחני) מלימוד התורה בעיתיפלפל בה מתוקים מדבש ונופת צופים.
אולםישעלפידברי חז"ל נכפטחים דף נ' ע"כןלגילםיעסוק אדם בתורה
שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה והתוס' הקשו שם ממה שאמדו
חז"ל [בדכות י"ז ע"א] הלומד שלא לשמה נוח לו שלא נברא (ומוטב
שנהפכה לו שליותו עלפניתעיי"ש מה שתירצו ,ובמאודעינים להה"ק
מהד"נ מטחמעדנאבילזי"ע ובשאר סה"ק תירצודהיינו דעיקר כונתויהיה
בשעת לימוד השלא לשמה כדי שבשביל זהיהיה רגיל ללמוד בהתמדה
לשמהכי בתחלהאי אחשד להתחילמידללס"ד לשמהמפני גידר היצר
ופיתוי לנגד הלימוד תודה לשמהשהיא ענין היותר גדול וקדוש נחת
דוחלפניו יתברך שמו אך כאשדירגיל את עצמו בלימודותענוגי שכל
התודה וכמו שאמדו חז'ץ בזוה"ק[י""א ק"ת ע"אן 17ל היצה"ך אלמלי הוא
ליכא חדוותא דשמעתתא אז יוכל ויזכה לבא לשמה וזהו שאמרו חז"ל
לעולם ילמוד אדם שלא לשמה ושבשעת לימוד שלא לשמה יחשוב על
זה כדי) שמתוך שלא לשמה בא לשמה עכתר'ה בתוספות ביאור קצת.
ומיושב בזה קושית התתן דהא כר'ש הלומד שלא לשמה נוח לו שלא
נברא ~שנהפכה שליותו על פניו) היית כשיחשוב לישאד בזה כלימוד
שלא לשמהואינו חושבבלימודו לבא עלידיזה לשמהכנזכרוזהו העצה
היעוצה לטובה שיראה האדם עצמו שלומד שלא לשמה אך כונתו
להתכלית כדישיגיע עלידי זה ללימוד לשמה כנזכרכי אם לא יעשה
כןהדיאין שלוםבעצמיומפני חטאתו לכל צד חרפנה ממ"נ דאםיחטוב
שהוא לומד לשמה הרי הוא עת גאות וכל המתבתה כאלו עובד עבודה
זרה [סיטה ד' ע"כ]והדי יחשוב וידאג על כלפניםבפנימית לבבווניצוץ
חיות אלקות היהדות אשד בקרבו)כי הוא בכלל עבודה זרה ח"ו עלידי
גאותו .ואםיחשוב בעצמו שהוא לומד שלא לשמההזיע משתוקק ועושה
בלימודוכדי שיבא עלידיזה לשמההדי בכה"ג הלומד שלא לשמה מח
ו על פניו) העל זה ידוו כל
לא שלש נבדא (מוטב לו שנהפכהטהייחע
א
ל
ד
א
ת
הדוים ,וז"ש רבא לדבקלומדי תורה במטו
ו
נ
ח
נ
י
מ
ן
ו
ת
ד
י
ת
תרתי
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גרזנםהיינו שלאיוכל לשית עצות בנפשו וממ"נ לכל צד שיחשובאיך
והא עומדכנ"להריזה צערגיהנם בלבבו עלכן רק העצהלידע שלומד
שלא לשמהעדיין רק שהשתוקקות לבבויהיהשיגיע עלידי זה לשמה
וכמו שכתבתי בחיבוריחיים ושלום עה"ת [פרשת יקרא ב' "אן סה"כ כל
המנחה אשר תקריב לה' לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש וגו'
קרבן ראשית תקריבו אותם וגו' עיי"ש דהיינו למתחילים בבחינת קרבן
ראשית יוכל להיות בחדוותא דשמעתתא הגם שידע שהוא מצד היצה"ר
גם כן( ,אך שידע) ואל המזבת לא יעלו לריח ניחוח ולתכלית הנרצה,
כיון שאינו לשמה עדיין) רק שנדע שאנחנו בבחינת קרבן ראשית
מתחילים בפתח ביהמ"ר בכניסתו שלא לשמהכדילהגיע לתכלית הנרצה
במהרה בימינו בלימוד לשמה לשם ה' כןיהי רצע ונזכה לזה במהרה
בימינו אמן:

לה.

מקובל בידע מפי אשתי הקדושים זי"ע בשם הקדוש הרב
הג' מ884טא זי"ע מ"כבמעזיבוז (בעל אוהב ישראל)
שהאריך פ"א בתפלהביותר ואמר אח'ע שהגיד 4עמליצה חדשהעל אדם
הראשון לתרץ הסאוובאאליו אדם הראשוןלהרתיקלו סובהבעדפליצתו
הלז .כי מ"ש לאדה"ר [בראשית ג' ג'] לא תאכל ממנו וגו' הוא שייך
שידעו כברשהציוי ואזהרה עם
להעניש רק לאנשים שהיו אחרי
נ
ר
ד
א
יחד ום ותלוים זה בזה שהמעשה
המעשה אשר יעשה או ימנע ממנה א
ם
ד
א
ה
י
ה
צריכין לעשותכפי ומהרההן אולאו.
א
ו
ה
ה
מ
ן
כ
ן
י
א
ש
הראשת
בעולם הלאידע עודכי אע חד כשמצוין לאחד שלא לעשות כןהיינו
חשר ככה צ"ל הפעולה במעשה גם כן מדוייק כן עכרנה ואני הסברתי
ע לאשר אדה"ר נצטוה באזהרה השעדתה [שם ב'
עוד דבריו הקדושיםזי"
י ע"אןבעונש
הז]כיביוםאכלך ממש מות תמותוהנה ק'5ל
ן
י
ר
ד
ה
נ
ס
ב
[י
מיתהששואלים אתהעדים התריתםבו ,התירעצמולמיתה והענושיאמר
אףעלפיכן.חיןשייך רקביכרתובדורות שנמעדת אדוי אדה"ר שכבר
רזועונש השרתהאיך הוא רע ומר וכשהאדם החוטא אף עלפיבן מקבל

קצת

דברי

מהדורא תניינא וצררכם

ע~ו ש על כן מגיע לו עונש המיתה .מה שאין כן אדה"ר שלא ידע
והבין עוד כ %מהו רעת המיתה איךשייך לומד שקיבל עליו ההתראה
דביום אכלך ממנו מות תמות אחדיכי לא הבין כ %בע"כסיס המיתה
ומהותה .ואופן רעתה .אם כן לא שייך לומה שהתיר עצמו למיתה ולא
מגיע לו העונש כן "'ל שפיד מליצת זכות בעד אדה"ריציר כפיו של
הקב"ה כביכול בכבודו ובעצמו ונשען על דברי הק' הנ"ל .ועוד לראיה
ממ"ש בתו"כ ופירש"י נבריש פרשת אחרקמגיל לחולה שנכנס אצלו רופא

א"ל אל תאכלצונן ואל תשכב בטחב בא אהד ואמר לו אל תאכלצונן
ואל תשכב בטחב שלא תמות כדדך שמתפלוניזהוזרזויותרמן הראשון
לכך נאמד אחרי מות שני בני אהרן עכל"ה והרי מפורש דזהו הזירוז
הגדולשיכול לומר שלא תמות כדרך שמתפלוני נמצאכי לאדם הרששת
שלאהיויכולים לומר לו "כדדך שמת פלוני"כיון שלא היה אדם שמת
קודםלו אםכןאיןזהזירוז וההתראה גמורהוכנ"ל וע"כזהו אמדו
י
'
ז
ח
גבי מיתת בני אהרן נדב ואביהו הצדיקים שהם היו תיקת נפש אדם
הראשון כמ"ש בספה"ק עה"כ נכמרכר ט' ז'] 12אמהו מישאל הכלצפן אנחנו
טמאים לנפ"ש אד"םהינו שהוציאו את נדב ואביהוא בכתנתם והמה נדב
ואביהוא היו נפ"ש אד'ט דואשת כנודע.
ודץנה עתה דאיתי עוד דאיה לדברינו ולדברי הקדוש ממעזיבוז הנ"ל
כי כשאין רואין מה שנעשה בפק"ל ממש מה שנעשה המעשה
י אזהרה אז אינה אזהרה מועלת .תשא בש"ס גיטץ נדף ט"ח ע"א]
עליד
דאמד דב חסדא מחלוקתביובל שצי אבל ביובל ראשק דברי ותל מביא
וקורא דרכתי לא סמך דעתייוע פידש'" בתבלשני .שכצו ישראל
שכבד הורגלו להחזיק קרקעותובכני
שיא קאמד דגל מביא ופוט קורא
דממכא דעתיה המוכר רודאי הדראליה וזה בטוח שיחזירנה עכל'ה מה
שזויןכןביובל ראשת לא סמכאדעתיה דסוכרתיושרנההוי דפקןשהיה
יובל מצות התורה להחזיר השדה ביובל כיק שעדתן ש ראו שמהגים
כן בפועל ממש להחמר לא סמכא דעתיה אציף שלהשיה בלבד לדרות
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היקיימוכן .רק אח"כ ביובלשני כשראה שקיימוכןהזיוי בפועל
ממש ויחתור המעשה עםהציוי אבל באדה"רהיה כמוביובל ראשתוק"ו
בן בט של ק"ו שלא ידע לכוין דעתו כלל כית שד,יה אדה"ר בתהלת
בריאת העולם ולאידע שהמעשה תכונן כן עםהויוי בלי שיעיכנ"ע.
יהיו לרצת אמריפינווהגיון לבשלפניך ה' צורנו וגומלנוונזכהלתיקת
ו אמן :חייו לקמן כזה אות צ"ט .וכח" כתרעא
עללם הגמור במהרה בימינ

ביי

זעירא למנח"א חלק ר' עי"ש עה"כ ביום

אכלך ממנו וגו']:

ייקלח

ליה מר עוקבא לר"א בני ארם העומדים עלי וכו' שלח
לך.
ליהוכר השכם והערבקליהן לביהמ"רוהןכליןמאיליהן.
[ניטי:יף ד ע"א] והענין יפלא וכי על זהיכוין בעת שישכים ויעריב
בלימור תורה בביהמ"רשיהיו לשונאיו מפלה עלידילימודו והאהוי על
מנת לקבל פרס[ ,יעיז מ"ש כזה אאמרד בשו"ת צבי תפארת כהקדמת "וישומי
רכרים" כטה נעתיק נא וטס אמנם נראההעניןכי את זה לעומת זה עשה
האלקים וממילא הרבך תלויונימד במשקל כאשדילחיש זה עם זה אך
כשיכוין האדם (בעת נלחמו התנאיו נגרו) רק למען כבת -שמים ויפקיר
את עצמו ואת כבודו ונגיעתו הלאשד שונאיודגיה יחשבו למען טובת
עצמם ולמלאות תאות נצחונם ורשעתם נמצא הוא עומד במדיגה יותר
גטה מהם לקומתם(כי הואיחשוב כבוד שמים ותורתו והמה טובת עצמם
כנזכר) ח"ש השכם והערב "קליהם" (התקא .במעלה גבוה "עליהם",
שאתה תחשיב בשביל צרכי גבוה ווצטה יחשבו רק לתאות לבו יבקש
י זה תהיה אתה עליהם" עמה למטה .הצל ינץ זה)
נפרד כנזכר דגליד
והןכליןמאיליוע (יפלו למטה לגמרי ויאבדו):

לז .ובענין גניבאשהיה מצעדליה למר עוקבאדאטוינןיו
םבגיטין
[יף ז' ע"א כנ"ל) הרבד ?5א מפ 5ד'ש ונתנתן לגניבא
בקולר הנה תראה שםלואן [דף ס"ס ע"א) דדב התא ודב הגדאהוייתבי
ל הד לחבריהניקום מקסטה דברופרייןויא ,א'ל
חילףואזיל גניבא~)י'

ר

דברי מהדורא תניינא וצררה

ומקמי פלגאה ניקום ,פירש"י פלגאה ,חולק על החכמים שהיה מצערו
למר עוקבא שזפן אבביתדין כדאמרינן בפ"ק ולעיל ז' ע"א] עכ"לרהם"י.
הרי דקראו לגניבא חולק על "החכמים" ומביא רק במה שהיה מצערו
למר עוקבא "שהיה אב"ד" כנזכר לשוע בדיוק .והלאאין זה אלא חכם
אחד אלא ודאי שבמה שציערו לדוב אב"ד מרא דאתריה הדי זה נקרא
פלגאה כחולק על החכמים כולם ולא ימצא לו אמתלא קמעא מתלמידי
או חסיד"י (כלומר חשוד"י) רב אחר במק"א .רק אין לך אלא כהן
שבימיך .ומן המקום ההוא עלפי התורה אשר יורוך:

לח .ושמעתי נזה בשם הגה"ק רבשכבה"ג מצאנזבעלדבריחיים

זי"ע שאמך עה'ע [נפרשת קרח ט"ז כ"ש שאמךמריה

רבינוע"ה אם כמות כל האדםימותת אלו ופקודת כל האדםיפקדעליהם
לא ה' שלתני ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה שתם
ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתםכי נאצו האנשים האלה
אתה' .ומקשים העולם ראם לא ה' שלחני למהיגזרו מיתה (גם שימותו
כמות כל האדם) לקרח ועדתו כיון שלא ה' שלחני ואין הצדק למנהיג
כהוגן אםכן הצדק 8ממריביוובעלי מחלוקתו
הדור או
שפהעיר הלאעמש
ולמהי
י הה"ק הנזכרכי המרא דאתרא (כןהיה המעשה
ךיענשו ,ואמר
)
ה
ז
בעיר אחת מה שעשו נגד המרא דאתרא מה שהגיד על גם אםאין
הצדק אתו בדבר אחד(כיון קמעא בכללותו רב ת"ח ויר"א ורוצהלהעמיד
ולהייםבעירודגל התודהוידאהע'צ) החולקעליויהיהמישיהיהובאיזה
אופן ערפיה בע'צ שיהיה לו מפלה ועונש מיתה ר"ל .רק החילוק ועא
באם שאין הצדק עם דוב בדבר הזה (כי האדם עלול לשגיאות גם אם
ובפרט במקום מחלוקתוכו') עם כלזה בעל מחלוקתו
כגובהארזים
י
ב
ו
ג
החולקעליו ימות ר"ל כנזכר רק אז ימות כדרך העולם על מטתו וז"ש
אם כמות כל האדם ימותת אלו ופקודת כל האדם יפקד עליהם( ,אז
הראיה כק לא שלתני (ואין הצדק אתי בזה .אך מכל מקום ימות
שונית רק אז ימות כדרך כל הארץ כנזכר) ואם בריאה יברא ה' ופצתה

י
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רא

האדמהוגו'(היינו שימות מיתה ומפלה משונה ר"ל ,אז) וידעתםכי נאצו
האנשים האלו את ה' (שהצדק אתי בזה גם כל ושתים דעות עשו האחד
ללחום נגד המנהיג מרא דאתדא וגם ללמום נגד הדברהי
ה בעצמותו
שהצדק אתי על כן נקרא בזה נאצו את ה') כנזכר עכ"ד הה"ק הנ"ל
ודפח"חזי"ע:

לט* בנכרי שבאלהתגיידלפניהילל על מנת שתלמדני כל התודה
כולה כשאני עומד על דגל אחת רא"ל רעלך סני
לחברך לא תעבידוכו'ואידך פידושא הואזיל גמוד [שבת ל"א ע"א] וכתב
המהרש"א דהיינו [ויקרא י"ס י"ח] ואהבת לדעך כמוך אמנם דקדק
המהדש"א למה לא אמר לו בפידורו כלשון הכתוב הלז ואהבת לדעך
כמוך דק בדרך שלילה דעלך סני לחברך לא תעביד עישש .אמנם
עלפי דברי הדב הקדוש המפורסם מוהר"י מרוזין זי"ע עה"כ [ייקרא
י"ט י"ח] ואהבת לרעך כמוך כי איך שייך לומד בתוה"ק (אשד דרכיה
דרכי נועם והיא כולה אמת לאמתו) 12יהיה הפירוש שיאהב כל אחד
מישראל כמו את עצמו ושיוכל ב"י המקיים התורה לאהוב בשוה את
הצדיק וגדול הדוד כמו להחוטב עצים וכיוצא איש ישראל המוני (כיק
שגם הוא רעך נקרא) שיאהבם בשוה כל אחד ואחד .אלאשהענין המצווה
לכנסת ישראל ואהבת לרעך כמוך שיאהב כלל ישראל 'שמוך" השנו את
עצמך והאדם בעצמו ובגופו חלוקים דבים יש בו בעצמותו ובאבריוכי
אתלבווסרניויאהבביותר וישמרם בכל עת מכלפגע וכאב השחלה וכמו
שכתוב נמשלי ר כ"ג] מכל משמד נצוד לבךוכןעיניו אשד זולתם עולם
חשך בעדו ושאד אבריו כמוהידים והרגלים יאהבם גםכן וישמרם מכל
מחלה וכאב אך לא בשמירה יתירה כמו לבוועיניו וכן בכל אבד לפי
ערך חשיבתו ונתיצתו עד שישבאיםד,,צעדות וצפדנים אםכי יחשבם
ויאהב שלא יתלשם ממנו בכח בשערו ש בצפרם (בעחץמחוברים בגופו)
כדי שלאיכאבלו אמנם הוא בעצמו יחתכםלריבוי השערות אוהצפדנים
כשיגדלו הדבה וכן הוא כלל ישראל בכללותו יש בהם שצדיך לאהוב

י'י

רב
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כמועיניוולבו של האדם בעצמוהיינועיני העדה אלוהסנהדריןוהצדיק
הוא הלב של כל העולםהיינו כלל ישראלוכן יש שארי תלמידי חכמים
או בעה"ב יראים וחסידים כמו אבריו כל אחד כפום דרגא דיליה ויש
בתוך כלל ישראל אנשים גדועים וגם רגועים אשר גריך להפרידם כמו
הצפרניםאו השערות הגדליםביותרוזהוטובתן וטובת כלל ישראל עכ"ד
הקודש הנ"ל.

דלפי זה בנכרי הנ"ל שבא להתגייר שהיה פילוסוף גדול (כמ"ש הבעל
העקידה) אםהיה אומר לו הילל הכתוב כפשוטו וכלשונו ואהבת
לרעך כמוךהיה קשהלו להפילוסוףאיךיתכן שיאהב לכל אחד מישראל
בשוה כמוךהיינו כמו את עצמו ובע"כ יחשוב כפירוש הקדוש הנ"ל ואז
יחשוב הנכדי הפילוסוף בעצמו מה לי אם אבא להתגייר הלא פסקינן
הילכתא רווחתא נודע בישראל נבסוף מסכת הוריות]כי מסגך קודםלנתין
ונתין קודם לגד ונמצע שידע הגד פחיתות גריעות נפשו וחלקו בין
ישראל אם יבא להתגייר (עד שגם הממזר הוא יותר חשוב הרבה ממנו
בשני מדרגות) ויוכל לחשוב בקס"ד (עד שידע מצות ואהבתם את הגר
שנאמר בתודה הרבה פעמים)כי בזה יחשבוהו במצות ואהבת לרעך כמוך
בין כלל ישראל יהיה הוא החלק הגדוע ביותר כמו הצפרנים הגדולים
ביותר או השערות כנ"ל ועלידי זה יתרחק ולא יתגייר ולאשר הילל
חשב מחשבות איך לקרבו להכניסו תחת כנפי השכינה ולא לרחקו
כדאמדינן שם בגמרא על כן שפיר התחכם ולא הגיר לו הכתוב ואהבת
לדעך כמוך כלשונו וצודתו כנ"ל רק מה רעלך סני לחברך לא תעביד
יתהו בדרך שלילה (ואינו נכלל בפירוש דבתוב) וזהו יוכל להבין דבכרי
גםכן .היית שלאיעשה רעותלחבידוהיינו מה שהוא שנאויורע להאדם
בעצמו לא יעשהלחבירו ובזהשוין שפיר כגר כאזרח הארץמבני ישראל
יזהיקרבוויכניסו תחתכנפיהשכינה.לגיירו כטכר( .הריו בדברינו
ועליד
לקמן אות קל"ג]:
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יג

ב *2שמתהי מפה קדחם אחרחר הרב מטר"ש ז"'ע אבדפה"ק
שסיפר כי הרב הקדחם מו"ה משה סופר זרע
מפשעמארסק (בעל שרפני מושה) נסע פעם אחד בעגלה בדרך מרחק
עם סוחריםיהודיםנגידיםכנעני ארץ ועמדו במלת לטוש ולאכול והמה
היורעביםונחפזים לדרכם ונטלוידיהם מיד וחטפו לאכול והוא ראהכי
המים נשתה מראיתן עד שנפסלו מנטילתידים וגם דגלי ופתה ממקבת
עד שנפסלה מליטול בה על כן השתהה  -%שמצא כלי הרשויה ומים
הראוייםלנט"י וגם אח"כ פירס מטפחת נקיה על דושלהן עם מלח ושלא
לאכול דרך רעבתנות והמה ראו כן תמהו קליו ואמרו זה הראית
כמוהו זהו חסיד העחשה שהיות וחומרות גדולות והיה לדג למשא וחרה
אפםעל שהצטרכו להמחץעליו כל כך עד שיברך ברהמ"ז על פת לחמו
שלקח אתו ואכל על השלחן כנ'ל ואחרי ברכוברהכיץ ובעת ישבו על
ועגלה ליסע הלאה ,שאל אחזם ,אמרו נא אחיי ,שמעתיכי מלחשרם
ואמרתם זהו "חסיד" הלא איזה חסודות ראיתם ממס במעקץ
אתםעלי
ת
ר
ו
ש
מ
ה
ש
ו
ע
ש
ק
ר
א
ר
ק
נ
ק
ל
מ
ם
י
נ
פ
ל
הדין
בבית ה הלז והלא חסיד
מי
ואניעשיתי פה רק המוכרחלפי הדץ כמבואר בש"עהייםבהכלי:11מים
וכו' כנזכר שלא ללזות מזלזל בנטש וכל זה מבואר בש"עואיך אמדתם
על הנוהג כהש"ע שתוו חסיד ,שלם עלה בדעתי לפרש מאה'עימאית
נ"י] הצדיק אבדואין איש שם על לב ,ואנשי חסד באמשבאין מבץכי
מפני דמעה נ)שמף דשמייק .והדקדוקים רבו ונהיכן בזהכי פתח הכתוב
בצדיק ואח"כ באנשי חסד (שדג) חטקץ"ם לפנים משורת הדין יותר
מהצדיק) וסים בהצדיקכי מפני הרעה נאסף הצדי"ק אמנםי"ל שאשיא
הגיד זה על רעת הדורהד"אכי הנה באמת ישנם שלש כתות צדיקים,
רשעים העוברים על החשרה הלאדיבר הכתוב
וחסידים ,ורגועים,
ורןיי
ד
הוא המקאם התורהכדינה כמבואר בש"ס וש"ע,
מהםבזה .אמנם צדית
הוא גדול מהצדיק עד שהוא מתחסד עםקונוועישה עתרלפנים
ומח
שסומרית %1ין ,וברעת הדור ההוא הצדיק אבד(כינוי "הצדיק" הראוילמי
שמקאם כדץ תודה והצ'ק זה "אבד" פלהזכירו בשמו הוצאכי אם הוא

ליה

רד
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מתנהגכדין הש"ע מיד יקראוהו "חסיד" כנ"ל וז"פ) ואנשי חס"ד(דהיינו
שםחסי"ד) נאספו (לקדותו במקוםשראוילו דק תואר צדיק כנזכר)באין
מביןכי מפני הרעה (רעת הדוד ההוא ,כפשוטו וכנ"ל) נאסף(כינוי שם)
 .ומעתה שים לבבך עדהיכן הדברים
הצדיק (וכנזכר) עכ"ד הקרושהנ'י
האלו מגיעים ,ויקדת עדכם ואסתתם ,ועד כמה צפה בדייק הצדיק
הקדוש הנזכר על דודות הבאים בפרט ביומיא אלין .ודי למבין :נועחו
לקמן אות

מא .אי

קכ"ט]:

בר אודיין הואימי אי בד אוריין ובד אבהןיאי ואי בד
אבהן ולא בראודיין אישאתיכליה
הגמרא (מנחות דף
י
כ
ורייןעונדתה קשה
ער
ע"ג ע"א] 1יש לדקדק לכאורה דלמה בד אבהן ולא ב
'א
כ"כ דאישא תיכליה היינו אש אבדון דגל הלא עכ"פ הוא עדיף ממי
שאינו בר אבהן ולא בדאורייןהיינו ע"ה שאיןלו גם זכות אבותכלל.
ואין לו עלמי להעתק .מה שאין כן זה שיש לו זכות אבות כ"כ .הגם
שהוא עדיין איש בד אורתן כראוי .הלא זכות אבותיו תהיה ממתעתו
שיזכה לתורתה' התנובשביל שהוא בד אבהן ולמה נאמד דאישאתיכליה
ולמה יגרע משאד ע"ה שאינו בד אבהן גם כן כנזכד אולם י"ל עלפי
מעשה המקובל בידעו כי בעת בא פעם ראשונה זקיני הרב הקדוש
זרע קודש) לבימי חורפו] לפני דבינו הגדול
מראפשיץ זי"ע
והקדושבעלנועם(בע'" וכאשדהודיע(זקיני הקדושהנ'י
) לשומר
הפתח כי הוא בן הגה"ק אבד"ק לינסק מ' מנהם מענדל ושע ונכד
ץ מהמבורגזי"עוגודליחוסו למעלה בקודשנודע
הגה"ק מהש"יהוריי
בשערים אז ענה ואמד הגה"ק בעל נועם אלימלך זי"ע "מיוחס" קשה
מאודלפני לקבלו ולהדריכו בדרך ה'כי טבע המיוחם שלא ירצה לחמד
בתעיבה עכתד"ה וכאשד שמעזקיני הקדושהנ"לאחורי הדלת אתדבריו
התחיל לבכות בקול וצעק מה אני חיב כי נולדתי אצל אבי ואמי
הצדיקים במעשיהם ,ואשר המה מיוחסים עוד מאבותיהם .וכאשד שמע
דבינובעלנועם אלימלך את קול בכתתו צוהלהכניסולתוך חדדוופיעם

אלי*.
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רה

ברבדים וסיפר לוכי הוא מכיר את קדושת אביו הה"ק מהר"מ מלינסק
זי"ע עוד מקדמת דנא (ואין עת האקף הענין פה) ואדרבא הלא מיוחס
כזה אםירצה באמתלעבוד אתה'זכותאבותיומסייעתולהצליח בעבודת
ה' אך הוא הגיד דרך כללכי המיוחס על הדוב מתגאה וסומך על זכות
אבותיו ואינו נזהר במעשיו ובפרט שאינו עשב לתקן כראוי ולשוב
בתשובה עכתד"ה.
נהנה צריכים להקדיםעוד מ"ש בספרים הקדושים עה"כנויקיא
קדותכם תהיוכי קדוש אני ה'קיקיכם איש אמו ואביו תיראו
דהיינו עלפי רבדי חז"ל [בקדושין דף ל' ע"ב] חולשה שותפין הן באדם
הקב"ה ואביו ואמו וז"ש קדושים תהיו (על חלק של הקב"ה ,זהו בודאי
קדוש)כי קדוש אני ה' אלקיכם (אך) אמו ואביו (חלק של אביו ואמו,
מזה) תיראו (כיון עעהו הגשמיות שנולד בתאותם על כן צריכין לירא
מזה ולתקן ולטהר נפשו שיהיה הכל בקדחכם לעשות רצון השם יתברך)
עכתד"ה .וזוב באמת כן כמ"ש הרמב"ם שאי אפשר להזיוג בלתי חרצה
-ט ב']

לכךאין מברכיןעליו וכדאמדינן [במדרש רבה ויקרא -ד ה]בדידדיילך

ע"ה שאמד [ההלים נ"א ז']הן 3עהתיללתי 31תטא 1ג '1כלום נתכ11ן אבא
ישילהעמידני והלא לא נתכוון אלא להנאתן .אםכי באמתישי אבי דוד
ד"אמאותן שמתובעטיו של נחשהיית שלאהיהבו שום חטאוכדאמרינן
בשבת[ין נ"ה ,וב"ב דף י"ס אלאודאי כנ"ל מדברי ה-מב"מז'ע .עלכן
באישמיוחס מאבותיו הקדושים אםאינו עובד מעצמו רק מתגאה חעטא
(בבחינת כל הגדול מחבירו יצדו גדול ממע) שחלק התאוה של אביו
ואמו מתגברים בו ביתרלהחטיאי .את זה לעומת זה חלק הקדושה שיש
לו מאביו ואמו הצדיקים קי גם התאוה יש לו בעל כרדף חון מתגמד
אםאינו מתקן בעצמוכנזכר .התנה אמדו חז"ל בסוטה [דף י"ז ע"א] איש
ה זכו שכינהביניהם (היינו השם "'ק עיי"ש) לא זכו א"ש שכלתן
יאש
עכ"ל הגמרא ומעתה שפיד מובן דברי הש"ס מנהות שהתחלע אי בר
אוריין וטד אנאןיאי (כנזכר שזכרת אבותיומסיי,מע לחורה וגם אםיש

רו
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בו מתאותהחויו שמתגבר זה לעומתזה כנ"ל מכל מקוםהדי אמרו חז"ל
[בקרוויץ דך ל"וע"י] בראתייצה"ר בראתי תור"התבלין .היש כמותבלין
הממתיקחושקןטעם המאכל שלאעלהכרוגן טרםנתינתהתבליןבקדירה
וכן התורה האוגן ומתקןענין התאוה להעלותן לשורשן ולתקנן עלפי
התורה ,אבל) אי בר אבהן הלא בר אוריין (ואין לו כח התור"ה שלמד
שימתיק את התאוה מחלק אבותיו שמתגבר כנ'ץ ,אז) א"2א תיכליה
("אש"דייקא עועא מחלקאיש ואשהאביו ואמוכנ"למדברי חז"ל ובסוטה
דף י"ז ע"אן שאכונו א"ש אוכלתן ומובן לשון רז'ע גם כן במנחות [ין
י"ג ע"א] בזה) ה' יעזרט לתקן כראוי במהרהבימינו בכ"י:

מב .בש"ש שנת [דף ל"א ע"א] בשעהשמכניסין אדם ללע מהדברים
ששהשלין שתו הוא "צפית לישועה" פירש"י צפית
לישועה .לדבריהנביאים עכל"ה ,כפי הנראה נשטרבזה דלא תיקשי דמה
זה צורך להיות "צפית לישועה" הלא חנו רק צרכי האדם לישרעה והוא
סובת האדם ואם הוא בעצמו מתרשלבעניני צרכיו שלא לבקש סותרות
אםכי צריך הוא לישועות רבות עם כל זה הוא שמח בחלקו ומסתפק
במיעוט ואם הוא בעצמו לא יבקשלישועתו הלא וככפתליה כל כך למה
זה יחשבו לו לחטא גדול שישאלהו בערלם הרשיע על זה אם צפית
לאתרעה .עלכןשפירפירש"י דלשבצרכי עצמוקמיירי רקבצרכי הכלל
ההט הגמלה שלימהשניבאווהבטיחלויתברך שמועלירינביאיווי'ש
בתנא
"לדברי הנביאים" כנ"ל ,וגם שפיר מכול זה למה שאמרו
דבי אליזע [א"ר פוק כ"ז] ח5ן יש"ע אלא ימות המרע"ה .ח"ש צפית
*שוענה התנוביאת גמל צדק במהרהבימינו.כיזדו מאגעקרי ה%4ןנה
אחכהלו בכליוםשיבא .הגם שיתמהמה ,וסם"ש הרסב"ם [בש"א מהלכות
י זה
מלכים) שגםמי שמאמין בבטשן המשיה רק טורנו מחכהלביאתוהי
כופר בתורת משה
הבכו שנתבאר בספר משמיע קצועה שנקפם
י
כ
ו
ץ
נ
י
תתחבר מקרוב על אוהבםוידידנוהי'ו ,ח"ש רש"י לדבריהנביאים
נביחתו על חץ
מטנו שמאמין שיבוא משיח צדקט כמו משבטח בדברי

חוי
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רז

אליגע הנביא שיבא לבשרנו מקודםוכיוצא עלידי נס ולא כדרכיודיעות
כוזבות הטמאים שבימינו מכל המפלגותוהגדועים שבהם המה הצבועים
האגודיסטע"ן כמו שאמרו חז"ל ניסוטה דף כ"כ ע"א] שיפרשו ביותר מן
הצבועים שמראים את עצמם פרושים וכמו ל ה גם נגדם בחיבוריע
עולתתמיד בעה"י וכמו תגודע כבר .ה' יצולנו ויגאלנו במהרה בימית
בביאת בן דוד בקרוב:
מג .קבלתי מפי אאזמו"ר הגה"קז"'ע (מה"-ש) מפהק"ק שמקובל
בידו מאבותיו הקדושים לומר ביה"ר שקודם תהלים
בנוסח להכרית את כלדועחים והקוצים וסובבים את השושנה (סתם) ולא
ו אימא עילצה (וכמבואר
תיבת"דהייונה" כי השושנה "העליונה"ויינ
בתיזוה"ק ריש תיקון כ"ו עייפת בבל"ד ובשאר מפרשים) שםאין וצחים
וקוצים מה שאיןכן השושנ"ה סתם הוא מדת מלכו"ת שם נאמר נבהלים
פ"ט נ"א] קנאתי בתקי כלרביםעמים אשך חך%וגו' וכמדע לכןצדיך
צדקו גם לפי מה שכחשב
לבקש להכריתם עכר'ה .והנה דברי
י
ת
ד
ק
בכתבי האריז'ע ומובאבקהוייכי השושנה העליונה ה=ע מלכות לאבא
שבועךיסוד דאימא הלא גםכן שםאין מגע מצץ ולא קוציםודרדרים.
רק בעוה"ר סביב השושנה התחתונה שנקהאת רחל ומדת מלכות כנזכר.
אולם יש לתמוה לכאורה דהא גם מאימא עץלאה מינהדינין מיתערין
ומהק"כ צירופי אלקים שוצא בחינת אימא נמשך למטה בתר ורבה
השתלשלות לצין שיזמר נכריז כדברעו בחמשה מאמתת מאמר מסח התפלה
עת כ"ג מ"ש כקום אאמו"ר הקדוש מ"ע] אך באמת כיון טמןמרים מסת
השושנ"ה בלבד ושושנ"ה סתם נקרא (המחמא עילאה) לנמם וגם (ושגימא
תתהה) רחל וכמבואר במאורת נתן ואםכן כשחן גם לנסמא עילאה מה
שאיןכן אםיאמרו "השוטשההעליונה" הוא רק אימאקליתה לבד ובאמת
עיקר כונתיע להכרית החותים והקוצים המעיורם לשכינה והא כנסת
ן זוה"ק נדיש פרשת בראשית] מה ברשנה אית בה חבר .שומא
ישראל,ועיי

רה

ד21רי מהקראתניינא נקררה

נקרא השושנה התחתונה והוא נקרא שושנה סתםעלכןטוב לומד כנזכר
כנוסח אבותינו הק' רק הסובבים את "השושנה" כנ"ל:
 .723ונהגתי אני הצעיר גם כן באמירתהיתי רצון הנ"ל שקורם
תהלים (ולא שמעתי מאבותי ורבותי הקרושים זצ"ל
בפרט הלז איך נהגו בזה) שנרפס הנוסח "ואל תקחני מעולם הזה קורם
זמני עד מלאת שנותינו בהם שבעים שנה נאופן שאוכל לתקן את אשד
שחתתי" ורבים תמהים בזה מה יאמר זקןבן שבעים שנהויותר וגם אם
יוסיפו לומר ואם בגבורות שמונים שנה מה יאמר זעןבן פ' שנה ויותר
וכי לא יבחר בחיים בפרטכי בימי הזקנה אשר כלו התאות יותר נקל
לתקן אשר שיחת בחטאת נעוריו .וגם אם יתן לו השם יתברך אריכות
ימים ושנים בהגאי הוא בע"כ כדי שיתקן אשר עיות וישלים עוד מה
שצריך לתקן תיקת נפשו בבואו לעולם הזה כעת ואיך יתן קצבה
לשנותיו .ומה יאמר אחרי שבעים שנה כנזכר .וכי לא יתפלל אז בר"ה
זכרנו לחיים וכיוצא .ע"כ הנוסח בודאי צריך תיקון (גם לאיש צעיר
לימים שלאיאמר כנוסחמלז לשום קץ וקצבלימיחייו)וגם מ"ש"באופן
שאוכל לתקן את אשר שחתתי" גם כןאין הנוסח מתוקן במ"ש "באופן
שאוכללתקן"וכו' משמע תנאי רק באופןזה ובאם לאיוכל לתקןלגמרי
כראוי אינו רוצה ,ומואס בחייו ,גם בתוך השבעים שנה .ונווון מקום
למקטרג ופותחפיווכו' ח"וכימי יוכל לומרזכיתילבי חשדותיו לתקן
לגמרי והלא אם ימות (בלא חכמה) לא יוכל לתקן 9היאפילו המקצת
אלא ודאי נ'ע לומר "האל תקחני מעולם הוה קודם זמני ותאריךימי
ושעתיכדי שאוכל לתקן את אשד שחתתי"חיש נוסח השוה ומרוצהלכל
בעה"י וגם במלת "כדי" שאוכל לתקן היעו לצורך זה מהיה האריכות
 :נרמיז מטה אפרים סימן תקפ"ח
ימיםכרי שנוכללתקן לטובהכנ'ע.וכיעיי
סעיף ח' ,ובפנים יפות

פ' ה4

עו"ש].
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מה .במה שכתבנו [נחמשה מאמרות] במאמד הלקוטות [אות כ"ח] עה"כ
בידך עתותי הצילני וגו' עיי"ש ,ובזה מצאם שורש
הדבריםבזוה"ק פרשתאחדי[יןי"ח ע"א] א"ר אבאזמנין איתקמי קוב"ה
לאשתכחאדעוון ולאשתכחא בדכאן וכו'חימנין דדינא תליא וכו'חימנין
אית בשתא דדינא אשתכח וכו'זימנין אית בידחא דרעוא אשתכח בה.
וזימנין אית בירחי דדינין אשתכחו ותליין על כלא וכו' עכל"הועיין
בקרנים [פיק  ]'1וז"ל טבת היא סוד הטובה וכו' כו' ובקליפה נדבקים בו
סי נפש תתקמ"ד והמה יונקים מהכלב ה-ע בעל צפון וכו' והתנא ד'
מאיד מוכיח שמבשלו עכל"ה ועיי"ש בדן ידין הענין והתנא ד' מאיד
י מה דאמדינן [במסכה עבודה זזה דף י"ח ע"א]
יהוא דמבה"נ מבשלו עלפ
שנתן ד' מאיד סימן כשאמד אלהא דמאיד ענני וכו' ינצל מכלב וכו'
עיששהענין פלא .וגם אנן בעניותן דאינו בעוה"ד בחדש טב"ת ,וכמ"ש
בזוה"ק כנ'עזימנין אית בידח"א דדינין אשתכחו וכו' וכמבואר בזוה"ק
ותצפנהו שלשה ירחים תמו"ז א"ב וטב"תהיינו תמו"ז
[ריש פרשת
י
נ
ו
מ
ש
א"ב הוא חלקו של עש"ו וכמבואד במג"ע וכמ"ש בחיבודע שקד יששכר
ינפשכי דבלבים
שםע'ע בחדש טב"ת גםכן הוא התגברותהכלבי"םיד
הם שודש טומאת העמלקים כמ"ש בשפדי שרה [שער ט']וצפיי שםכי
עד היום יש להם להעמלקים בבית תפלתם תמונת כל"ג ,והא עמל"ק
בן אליפז בן עש"ו הוא עשו אבי אדו"ם על כן גם בחדש טבת יש לו
כח של עש"ו [כס בתמו"ז א"ב שנפל לחלקו כנ"ל] שהואבחינת כלבי"ם
שמתגברים אז על כן קרשלימי הקיץ והחמה הגבוה [אלו ימי חדשי
תמו'ץ א"ב) "ימי הכלבים" [הדל כן עינינו דואים במכרים [זרעו של
עשיו) גם בימינו וגם השדים הככבדים שבהם [לא יבושו) ועיקד
התפרדותם ושערדעם הוא דק עם כל"גלהיות בגלותאדרים אסחט והמה
שורשם וכחם)שדוזגברו דבלולםמינפשהן המהע"פ שבדודבגלילותיך
בחדש הלז לחרף ולגדף ולהדוס כח מעות הצדקה דמבה"נוכע"גושינהו
םחזיכי התנא ד' מאיד בעל הנס מבטלכחן כנ"ע עלכן
לאחזומהייי
החלו לחלק הללחום דייקא בחדש הלז על מעות דמבה"נ דייקא .והבן.
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כן בחדש טב"תתליןימיאידיהם תקופת טבת שלהנוצרים (מאמיני
אותו האיש ר'ל) שמם כולם מהשלי וצלות עשו עשר קרנות של אדום
(וכמו שחשבם בפירושרבינו סעדיהגאוןעלדניאלעיי"ש והם"י)שירש
ן בד"ת מד"ק [אות מ"ק
עמלק שהוא תמונתם וקליפתם כל"ב כנודעועיי
וגם כתבנו מזה בארוכה בחיבורי חיים ונגלום סה"ת [פרשת רחק בד"ק
ואניבבוזיי מפדן וגר באורך .השם יתברך יצילנו ממזימותם ומעשיהם
ויאידעינינו .אלהא דמאיר ענני .ויגאלנו בקרובבימינו .וזהו היה דפס
ביציאת מצרים וק"'ס ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לעונו (וכמ"ש
לזהאנומתפלליןויצילנפשותינומן השעות דמעות
בקרנייםודןידין)די
ויגער ביצה"ר וכר כנ'ל תןיפי רצון במושהבימינו:

הי

מו .בש"ש ברכות [יף " ע"א] ברוריה דביתהו דר מאיר מי כתיב
[תהלים ק"ד ל"ה] יתמו דוטאימ חטאים כתיב ומאמד זה
שגור בפי העולם ורבים טועים כאלו הוא הלכהלכהיה מסיני מקובל
בידים כן בהחלטבלי חולק אמנם אםכןד"א מצהב בדוד מלכנו ברוב
ספר תהלים שקילל שונאיו (להיותם רשעים) וקילל שתם חשת בתיהם
ובניהם בפרטות ובפירוש בכלמיני קללות .ומה זהאתני אם דרש פסוק
אחד בתחלים במסורהחטאים כתיב אם רוב פסוקי תהליםיכחישו דיעה
זו שעתרים לזה כנזכר וגם מורנו כמה פעמיםכן בכל דמקראות באבוד
רשוו"ם (רשעי"ם די"עא ,הינו שנשאים עצמם) ונע כדגה בעשוי
מקראות ,ועוד (חעא העיקר) הלא בהמשך הגמראבזה שםאמריקן (בשתו
עמוד) יוחנןפדיום רשב"י וכו' דודאביו שדר בהמחשה עולמים נכר
יתן של רשעים ואמר שידה שנאמר יתמו חטאים מן 1471ץ
רל
4פ
ושמן במ
ורשעים עוד אינם ברכי נפצר את ה' הללויה .העיי משדש במימראזו
א 91ל העונות וחטאים רק של "הרשעית"
"ראה במפלתן שלרשעינף'הי
(וע1טאע 0בעצמם ,השל כל פנים הוה ליה ללעכיד להגמדא בזה דועש
בזלוף דלא כברוריה דביתון דר"מ .אלא ודגר פשוט דלא והע להלהשיש
לדבריאויה
לומר כמאן דלא כוותה וקק"ל[יימא דף ס"מ ע"ב] דשון

אפילי
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ריק

חכמה לאשה אלא בפלדאפילו להצדקת כמוברוריה .וגם על מה שאמרו
בברוריה שלגלגה על מה שאמרו חכמים [בקדושין דף ס' ע"מ] נשים דעתן
קלות ועלידי זה ביחנו אותה וכו' ונתרצית וכשנודע לה מנקה עצמה
ר"ל וערק ר"מ מחמת כיסופא ממעשה הזאת כדאמרינן בש"ש עבודה זרה
[דף הת ע"ב]ליי"שברשיי ,וגם המלקנא הואיתמו רשעים וחוטאים
אלא ודאי לית רחש לה לדברי ברוריהבזה .כנ'י

למדה שאנו רואין פעמים רבות שאין נושלים הרשעים פשוטדה"א כמו
שאמרו חז"ל [אבות ס"ד מי"ד] ובאין בידינו לא מנולות הרשעים
ו שאל כבר זאת [ברכות דף ז'
ואף לא מיסורי הצדיקים וגם כהנה רבינ
ע"א] מדוע רשע וטוב לו ודרך רשעים צלחה הוא מטעם שתהיה הבחירה
חפשית וכמאמר שלמה המלך [בקהלת ח' י"א] אשךאיןנעימה פתגם מעשה
הרעה מהרה עלכן מלא לבבני האדם לעננותרע .ובפרס ביומיא אלין
ימי חבלי משיח ודו~תר פנים גדול ודמט"א גברו ר'ע עד יאיד פניו
יתברך שמועלינו במהרה בימינו ונשלח לנו משיחו הולך תמים בקרב.
אבל משפט האמת הוא קרני רשעים יגדע כנזכר למען כבודו יתברך
ותרוממנה קרנות צדיק במהרה בימינו ,וזהו שכתבנו לעיל במימרא
דברוריה דביתהו דד"מ .הן אמת כי הכתוב יתמו וכו' והגמרא כנזכר
כהגמע דלאכוותה אבל כנראהבהענין דרךנשים (צדקניות)לה ,רחמניות
בשיטה כזו .והכי אשכחן בתענית [דף כ"ג ע"ב) באשת ר' אבא חלק"
בהניבריוני דהוי בשיבבותיהדה"אבעי רחמי שימותו תדע בעית רחמי
דליהדרו בתיובתא והענן בא מצדה בעת תפלתה על הגשמים סחממע
דוכות הוא להיותרבזה.ועיין רש"י שם בתהליםיתמוחטאים .חוטאים.
ומה השמיעת בזה .הלא זון ופשוט שבפשוטו אלא ודאי רבא להוציא
מדבריברוויה,ושאין דר12תהברורים אלא הפירוש כפרמטו לאמתויתמו
חטאים ,חוטררם ,ע"כפ"כזהבפיניש.וידוע דרךרש"יז"ל בע"ע לפרש
רקברבריחוייל ולא כפירושד"פ2עש שכתבו המפרשים הפשרנים ~הטעם
לזה אמרתי במק"א ודון כאן מקומו להאריך ולהציע) .ובזה לא פירש

ריב
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נדברי הגמרא בשם ברוריה רק דייקא כפשוטו אלא ודאי להשמיענו
כנזכר.וזמין סנהדרין [דף ל"ז ע"א]בהניבריונידהוי בשבכותיה דר'
" להו כי היכי דנהדרו בתיובתא והוי קפדי רבנן וכו'
'ב
שר
זידא דהוה מק
ולי"ש משמע גם כן דרבנן נוהלכה כרבים) לא ס"ל כשיטת בדודיה
והקפידו על ד' זירא והגם שהיה כונתוכי היכא דנהדרו בתיובתא:

לענדך שמעתי בשם הגאון האמיתי הר"ר העשיל זי"ע שאמר ע"ד
הגמרא הנ"ל שא"ל בדודיה שפיד לר"מ דליבעי רחמי דליהדרו
בתיובתא ,שכית דקיי"ל [בע"ז דף י"ז ע"א] כל דפדיש ממינות מיית ,אם
כן כשישובו בתשובה נהני בריוני שהיו פוקרים ומינים ברבדי חכמים)
ימותו ממילא עכ"דהגאון הנזכר והנה מהדקיי"ל [משלי "ז ס"ק גם ענוש
לצדיק לא טוב היית בעד הצדיק בעצמו הוא לא טובכי מדדך הטוב
להמערך טוב ולא עונגתם אמנם להעולם הוא בודאי טוב לבער הקוצים
מן כרם בית ישראל וכמ"ש [סשלי הא "] ובאבוד רשעים דנה[ ,רעפן ד"ת
ח"ג אות ל"ב]:

מז* שמעתי בשם כ"ק אדומו"ר הגה"ק משינאווע זי"ע שאמר
עלא רצה לקבוע לכתחלה תעניתיחיד לעצמוהיינו
בימי שובבי"םביום א' מפני שהואיום אידיהם חמן שבתם ובכליום א')
עד כאן שמעתימחסידים אנ"ש .והנה אמדתי הלא יחזקא"ל הווז"ה אשר
חזה שפיר בכל דרכיו בקודש עלפי גמרא וש"ע הנגלות לנו ולבנית
ומלבד הנסתרות לה' אלקינו אשדהיו דדכיו בקודש פנימה) והנה דבריו
ז"ל מקורן טהךד בש"סתענית[יף כ"ז ע"ב]היאנשי מעמד לאהיומתענין
ביזם א' מפני קמעא שלישי ליצירה וובחלש הברי' עיי"ש בפירש"י) או
מפני חולשת הנשמה יתירה שמלכה ממש במווכחי שבת קודש ,והנה
מטעמים האלו רק לאנשי מעמדשד,יה רבד הקבוע בכל ?1ע"כ לאהיו
מתעניןביום א' מהשאיןכןלדידן בתענית לפרקיםכגון ד' צומותהרי
חזינן דקבעוה חכז"ל שחלביום א' וגם כשמל בשבת נדחהליום א' וכמו

דברי מהווראתניינא רצוייה

ריג

כל תענית משום תשובה שאינםקבועים תמידאין מקפידץ להתענות גם
ביוםא'.
אולם מטעם שהגיר אדומו"ר הה"ק
משום שהואיום אידיהםיום
י
'
נ
ה
ל
ע
ו
נ
ל
ש
ר
ס
ח
נ
א' בכל שבוע ,הטעם הזה
ב
ו
ר
ב
ן
"
י
ס
ש
ה
ידי
הצענזורי"א אמנם בשסי"ן הישנים ובאומר השכחה נמצא כן שם שלא
היה מתענין וכו' בא' בשבת מ"ט לא ,א"ריווען מפני הנוצרים פירש"י
מפני הנוצרים שעושים אותויום טוב שלהם עכל"ה ובמהרש"אבחידושי
אגדות כתב על דברי רש"י בזהאין לפרש משום שיעלילו קלינו שאנו
מתעניןביו"ט שלהן דהא בזמן שבית המקדשקייםקיימינןוידינו תקיפה
עליהם אלאר"'ל דאנשי משמר לאהיועושין מלאכהביום תעניתם שלא
יאמרו שאנשי משמרמחזיקין אותו גםכןביו"ט שלא לעשות בו מלאכה
ומתוך זה נראה דעכו"ם נהגו כן מקודם שהיה אותו איש .דהא משסע
דגם בבית ראשך לאהיו מתענין אנשי משמר ביום א' פטרם זה ואותו
איש לאהיה עדביתשני עכ"ל המהרש"א ולאזכיתילהביןבדבריו מ"ש
רהנכרים מדגיםכן מקודםגםבזמןבית ראשך לעשותיום מנוחתםביום
א' .הוא תמוהלפי הנודע דרק מאותו איש ומאמינו החנו אח"כ עשוזו
בשמויום א'ליום שבתםוכפי המקובלונורע תולדותםכי מחכמי ישראל
קמיוכן בתחבולות פראות להטות את לבב המינים המאמינים בו גועשו
בחכמה כאלו הוא גילה להם אחרי מותו וסריגתו)כי יעשו מעתה יום
שביתהביום הלאביום שבת קודש.יעןכיהיו בוםבעחי'ר שהתחברו
לכת שלו ועלידי ששמדו שבתהיו מעורבים הפסולתבין ישראל וגרמו
צרות רבות ועלידי שהיו באים בשבת קודש לבית תפלת ישראל היו
מחלוקת והריגות בתוך ישראל פנימה העלידי שהטו את לבבם (עלפי
תחבולותחכמי ישראל ,כפי דגודע ומקובל) לומר בנוםאותו השרששר"י
כי הוא צוה לשבותביום א' עלידיזה התפרדו כלפועלי אמ הכת שלו
ועכ"פ נשבת המלחמהפנימית מהקהלישראל .אבל לכ"ע קודםזמן ארע
האיש לאהיה שוםענין שישבתוהנכריםביוםא' ובפרטבזויןבית ראשת

י
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ונפרט דאמרינן בגמרא אר"י מפני הנוצרים והנוצרים לאהיו כלל עוד
בבית ראשון.
אולם מה שמכריחו לדוחק זה נלהמהרש"א ז"ל) הוא בעל כרדד כמ"ש
משום שנראהלו דהך תקנה שלאהיו אנשי מעמדמתעניןביום
א' הוא עוד מבית דאשת אמנם באמתאין זה הכרח כלל דהרבה תקנות
וענינים שהיובבית המקדש מציע בש"ס שלאהיו רק בביתשני וממילא
זה לא קשה מירי די"ל דהיה באמת זה בסוף בית שני נתקן זה לדעת
ר'יוחנן שלאיתענוביוםא' אנשי מעמדמפניהנוצרים שהחלו אזלפרוץ
בעוה"ר אבל בזמן בית ראשך לא היה תקנה זו כלל לדעת ר' יוחנן
ולדעת מ"ר רס"ל טעמא אחריני משום תקנת הגוף טלא יחלש משום
שלישיליצירהוכיוצאי"ל באמת דהך תקנההיה גם בבית ראשון דטעם
כזההיהנוהגאז גםכןוזהפשוט .ודברי מדן המהרש"אפליאיםלכאורה.
שוב ראיתי בש"ס ווילבא בתענית שם שנדפס פירוש רביע גדשם מאור
הגולה ו"ל שפירשוז"ל מפני הנוצריםלפי שיום חג שלהם באחד בשבת
ואם היו ישראל מתענין היו כואטים עכ"ל ר"ג ז""ל והרי זה כדברי
המהרסר'א בקס"ד .וכדברינו שהיה באמת חשש בבית שני שיכעסו
הנוצריםויעלילו כנ"ל .על כל פנים לפי זה בימינו שיש חופש הרת
מהממשלה ולאשייך חשש שיכעסו אםכן מותר לכתחלה להתענותביום
א' לפי טעם זה וגם בימיהם לא היה חשש לפי טעם זה רק כשקבעו
תענית צבור לאנשי מעמד בזמן שבית דמקדשקיים א היה פרסום גדול
מה שאין כן לתענית יחיד לתיקון עושתיו וכיוצא אפילו הרבה יחידים
בודאי שרי וזה פשוט .אמנם לפי טעמים אחרים הנ'ץ ובגמרא) אלו
שייכים גםביטינו וזדה מקום בזהלדברירבינו סהריח"שמשינטועזי"ע
ו מדקדקים על זה
ולא ראיתי הלא שמעתי משאר רבותינו זי"ע אםדי
והטעם נראהשהיי ראית לחכז"ל שתקש תעניות ביום א' ,כגון שחל
י"ז בתמוז או ט"בביום א' או שהוא נדחהמיום שבת קודשליום א' או
תענית סיף שחלביום א' ולא חששו מועלםלטעמים הנ"ל אלאה-ווי

י
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רהקפידא היה רק על אנשי מעמד שהוא קבוע בכל שבוע לאנשי מעמד
מה שאין כן בשארי תעניות גם תענית צבור שהם רק באקראי על כן
בימינו בוראיאין לתוש כלל:
אחר משמונה
כלח .אמרו ת"ל סוטה [יף ה' ע"אן לקאיו
י
א
א
ה
בשמינית מותר וכבר נתלבשו רבים מה זהו המספר
י [פרשת
שמינית שבשמינית לענין גאוה .וטע עלפי רברי רוקדושת לו
וזאת הבריהן~יך'צך [רברים ל"ג כ"ט] אשריך ישראלמי כמוך עם נושע בה'
דהענין הוא ראסור להתגאות רקזה מותר שלאלירא מעמם רבר
וגו'וז'י
להתגאות שיש לי "פשרון" אבי שבשמים ואפשר על זה רמזו חכז'ע
שמיני שבשמינית מותר רשלידי זה הורג הקליפות וז"שאשייך ישראל
מי כמוך עם נחת בה'וגו' ואשר חרב גאות"ך רזה הגאו"ת שאתה
יודע שהשם יתברך מגן עזרך הוא לך חר'ב שעלידי זה תהוו"ג אותם
ואתה על במותימו תררוך עלימי הגאוה שלך .הקלי"%ת .שיכונה בשם
במה לשת גבהות ,תררוך וכו' עכל"ה .ולפי זה מכוון המספר
י
'
נ
ה
כית שצריכע לעשותדי"ן בהקליפות עלידי הגאוה להרוג שתם כנזכר
וזהאי אפשר דק במדתהדין עלכן שמינ"י שבשמיני"ת (רומז שמונטה
פעמים שמונ"ה) עולה מספררירן .ב)וגםי"לכפירוטו עלפי רבריר"1,י
שם במושה נוכתב צריך שיוויה בו מעש גאוה טלא יזע קלי רועש
ומירי כבראה
מסתולליןבווי71יורבריומתקבליןעליועבעל כרחם
"
'
ל
כ
ע
ביושב על המדתכי הבע"ר טרצא חשב ררכו לסרבולפעמים לבזות ע'צ
צמיך לדשן בע'צ גבה לב לעמוד כעמודהבריל ולהכריח הבע"רלגימוע
לקיים ע"כ צריך בע"כ לפסק הדשן (מטפר עדרנית שבשמינית כנ'עה
מעש גבוהת הלב כנזכר:

ר'י

נ'י

מט .שמעתי נשם וקעי הרב הקדחם מדלתא דל'ל
"ק
לאנצהוט (בע"ס יוזמך ביבה) טישיד ל
"
אהבהר
מוהר"ר אברהם מסטרעשין פץשהיויוריו במרחץשריסקיתיץ בעת

רטז
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שהיה אצלו לבקר את החולה (הה"ק מסטרעטין שהיה בעליסודין גבול

מאוד ד"ל) .על מה שאמדו חז"ל בב"ר נפרשת תולדות וחוכא ברפ"י עה"ב
אורריר ארור ומברכיך ברוך] צדיקים תחלתןיסורין וסופן שלוה על פי מה
לא הן ולא
דאמדינן בברכות רר ל ,ע"ב] דאבלחביבין עליךיסודין

שכדן יהיב ליה ידיה ואוקמיה ע"כ זהו שאמדו צדיקיםא
יחלתן יסורים
'ת
וסופן שלו"ה (אומרים ל'א ה'ן וקא ש'כדן ד"ת שלו"ה ע"כ היסודים הם
בדלים מהם) ומתרפאים כנזכר (עכ"דזקיניהנ'י):
נ.

גוך שמעתי בשם זקיני הה"ק מלאנצהוט הנ"ל שהגיד קודם
פטידתו עה"כ [קהלת י"ב י"ג] סוף רבד הכל נשמע את
האלקים ירא ואת מצותיו שמוד כי זה כל האדם על פי מה שכתב
הדמב"ם [הל' תשובה מ"ג הרקכי גם אם שב האדמ קודם מותו שעה אחת
גםכןמהני תשובתו .ועדיום מותו תחכהלו אם ישוב מיד תקבלו והנה
דדך כתיבת המרפד שכותבים נוללע"ן הדבה וכל זה לא נחשב למשמה
וכשכותבים בסוף (היינו בדדך הכתיבה [שהוא באמת כן בלה"ק]מימין
לשמאל) אות א'  1אז נחשב גם הקודם למספד דב וחשוב .וזהוסוף דבד
(של חיי האדם כל מה שעשה כל ימיו גם בהיותם הבל ותהו כמו
הנוללע"ן כנזכד אם בסוףימיו) הכל נשמע את האלקיםידא ואתמצותיו
שמוד (שעשה תשובה לחזור לתודת ויראתו ומצותיו .אז) כי זה כל
האדם (נתקן למפרע כל מעשי הארםהיינו תקף כל האדם .כמו דוגמת
המשל הנזכר):

י

נא .גור אזכיר בזה (ומעין זה) מבנו הוא ניהו אאזמו"ר
מהד"שזצ"ל אבדפה"ק .אשד פטידתונודע בשערים לאות
ולפלא וכמו שנדפס אפס קצהו בחי' זכרון צדיקים במאמד ד5פד עליו
ז"ל וגם שם נדפם צוואתו הקדושה אשד עצם כחי"ק מונחעדיין אצלנו
בתיבת השלחןוארנקי שלו וכאשד משאבהו שם מונח בתיבת השלחןמיד
אחיי יציאת נשמתו הטהורה אולם כמה ירחים טהרי הסתלקותוראיתי
ההלק
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והנה מצא אאמו"ר הה"ק זי"ע עור שם בתיבת השלחן של אביו פיסת
נייר כמו רצועה רחבה וכתוב עליה כמו ב' שורות עה"כ הנזכרסוף דבר
הכל נשמע וגו' ונתפעל אאמו"ר מאור ואמר מיד כנראה סההו גם כל
כעין צוואה מונח ביחור (ולא כתבה בין פנקסי חידושי תורתו) והלך
בדרכי אביו (הה"ק מלאנצהוט כנ"ל) אשר הגיד גםכןלפני פטירתו על
הכתובהלז .ופיסתהנייר הלז הצניע אז אח"כ אאמו"רבין אמתחות שאר
כת"'ק ת"ת אביו הנ"ל וחפשתיו ולא מצאתיו עתה .אך כפיזכרוני היה
כתוב שם רק כרבדים האלו .סוף רבר הכל נשמע את האלקים ידב ואת
מצותיו שמורכי זה כל האדםהיינו ואת מצותיו שמור (כל המצות של
תורה את אשר בכתך לעשות)כיזה כל האדם(יוכל לראות הארם מבשרי
אחזה צלקי כמו שאם כואב לארם ויחסר לו באבר אחר אזירגיש הכאב
"כל האדם" בכל רמ"ח אבריו ושע"הגיריו אף שאין החסרון רק באבר
אחר כן במצות התורה צריך האדם ליזהר בכווךכי אם יחסר באחר אם
יורגש החסרון בכל המ"ע ול"ת שהם שיעור קומת כל האדם שאם יחסר
אויכאב אחרמאבריווגידיוירגישוכולם)כנזכר עכתר"הזי"עוה'יעזרני
לקיים ולשמור כל מצות ה' כרת כראוי וכנכון בכ"י:
 .בנוסח ידיד נפש אב הרחמן וכו' "נפשי תולת אהבתך" ויפלא
נב
כל עובר לכשרה איך לא ירא לנפשו אנשים פשוטים
כמונו לומר לפני השם יתברך "נפשי חולת אהבתך" הלא זהו מדרגה
גדולהמי שווא בחינת חולת אהבה להשם יתברך (ושאני הקרוש המחבר
הנוסחהלזדודיה במדרגהזו ועשאה[)מלי]גםכן רקלפני אפסרםגדולים
אוהבי ה' כמותו שיאמרוה מה שאין כן כנ"ל) וי"ל לכוין בעת אומרו
ענפקף סולת אהבתך" (ההנו שבזה נפשנו תולה שחסרלנו אהבתך באמת
בלבנו וזהו חוקן נפשנו עלכן כבקש) אנא אל נא רפא נא לה (שיד,יה
לנו אהבתך תקחנה בלבנוובזה יתרפא לבש) בדובשת להניעםזיוך
יק ותתרפא והיתה לה שמחת
זז
וח
חת
ת
(אז נזכה לאהבתך יתברך שמו)ושי
עולם [ועתן בדברינו בנצער ישומכר למאמר זמן שתחחנו לשמ"ע וש"ת אות

ריח

דברי מהדורא תניינא נצררה

ל"ד] על נוסחרצון עבדר לעשות נחת דוחוכו' בשיך של החרדים ומשם
בארהלכעין זה4

 .מקובל בידינו מהצדיקים ז"ל כי כשהולכים אצל הצדיק
בג
שיתפלל עלענין נחוץוצדיכין בזה נס ומופת גרול
יחזיקו הרבד בסור בכל מה דאפשר קודם שיפעלו הדבד ויצא לפועל,
כי אם יתפרסם הרבד מקודם אזיוכללעביטעין הרע ח"ו ויגרום שלא
יבא רבד הישועה .ודאיתי כן מקודו מפורש בקרא [מלכים ב' ד'] במעשה
דשונמית שהלכה לאלישע הנביאשיחיה את בנה המת שאמרה אל אישה
[מ"ב ר' כ"ב] ש~ה נאלי אחד מן הנערים ואחדמןדמיונותוגו' ויאמד
מדוע את הולכתאליוהיום לא חדש ולא שבת ותאמדשלום .ולמה אמרה
שקד כזהלפני בעלה בעת נפשה מדה לה מאודולפני בעלה אבי הילד
איך תעלים זאת ומ"ש ברלב"ג שלא רצתה לפתוח פיה לרעה הוא איש
תירוץ מספיק ודחוק מאוד דהא כבד מת בנה ואם יש לה דק התקוה
הזאת שיחיה אותו הנביט הלא אדרבאצריכין למהך לרוץ אליו וצריכה
להגיד לבעלהכדי שימוןלהכין האתונות לדוץ עדאיש האלקיםלהחיות
את בנם ומה שייך בזה אל תפתח פה וכו' וכן מ"ש הרד"ק גום אינו
מספיק אלא ודאי כהשום זה כנ"ל רטרם נעשה הנס הוא סכנה לפרסמו
ואדרבא צריכקלהעלימו משום איש בעולם מטעםהנ"לכדי שלאיתעכב
ויפרעוהו ח"ועלכן בהכרח העלימה גם מבעלה טרם נעשה הדברכנזכר.
(ובמנחה בלולה [בתנ"ך דפוס אמשטרדם] ובמצודות הדגישו קצתמעין
זה):

נד
 .בזוה"ק פרשת אמוד [יף צ' ע"ב] ד'שהוי יחיב בקסטדא דבי
חסויוכו' אדהכי אעבד חד בר נש פגיםמעיניה
2י
ל
אמד פגים הוא הלאו מהימנא וכו' ת"ח קוב"ה אמך והקרא כ"א הת]חכ
איש אשד בו מום לא יקרב דהא קדושה לדע"לא לא שריש באתרפגים
וכר (וכן עוד שם) ואי תימא הא קובעה לא שאטי אלא באתר תבירא

דברי מהיוראתניינא לצורה

ריס

נמאנא תקוראיכתיב ["געיה נ"ז] ואת דכא ושפל דות ,האי אתר שלים

הוא וכו' אבל לא כתיב ואת עוד ושבור וחרום ושרוע אלא ואת דכא
ושפל דוחוכו'עכל"ה[.יסיבא במנ"א סימן נ"נ סק"ח עוששן .ולאזכיתי כלל
להבין ונבהלתי משתומם לכאורה ההא איך יתכן לומר על כמה צדיקים
ת שהיו בקלי מומין בעיניהם או ברגליהם [במומין
וקדושים בכלדיירו
שהםפסולים לגבי כהונה] לומד ח"ועלייהו ללא שרפא עלחהו קדושה
הלעילא ודלית בהו מהימנותא חלילה (ואי משדםשרניגים נפסלו בכך
הלא רק גזרת הכתוב הוא דבעל מום לא יקרב לעבוד עבודת המזבח
וכמו כלהחוקים שהםבדיני עבודה בבית המקדשואיךנילף משם) והלא
נתחיל בראשונה מאבותינו הקדומים מי לנו גדול מיצחק אבינו עולה
ה שמא [בראשית כ"ז א']
תמימה שאין חו"לכדיר לו לרוב קדושתו והי
ותכהיןעיניו מראותואז בזפ הברכות מאתוליעקבאבינועלידי השכינה
ששרתהעליו (ואיך נאמר ח"ו דבהיותו מאורעינים לא שדיא וכר כנ"ל)
וכן ביעקב אבינו שהיהבים ל"ג ל"א] צהלם על ודיכו עד שניכר מומו
לכל שצידו הפלשתים הךשעים את תכונתו פסח כדרשת חז"ל ופירש"י
[בשמואל ב' ה'] עה"חהעודים והפסהי"ם בתמולת יעק"בוכן בכמה תנאים
ואמודאים כמו שאמרו בחגיגה (יף "' ע"כ] בצורבא מרבנן דהוי משר
עינים דאזל דבי לקבל אפיה ולקבל ברכה מאתו וגם דאמר רבי איכו
השתא מנעתן מדשי בדכתא אם לאהייתי הולך אליו עייפך ומה אהני
ליה הברכהמהסגי נהור אם ח"ואין הקדושה שורהעל המברךוכן ברב
ו פ"ז
א ע"א)
יוסף שהיה סגי נהוד כדאמדינן בקדוחכן [יןי"
זי
ב
ב
ו
'"כן והפץ
ל
ע
א
ע"א] שאמר ושמח דפסוד מן המצותלירותו סומ האף פי
רמ"ד גדול שאינו מצוה ועושה וכר ואם כנץ לשמתה מהזו עחפה גם
בעשותו המצות בעודו שמא אם לא שריק קליו קדהשה ח"ו .נוע ברב
ן בפסחים [דף
ששת שהיהסגי נהור כדאמרינן בברכות [דף ג"ח ע"א]ועיי
קטת ע"ב) מ"ר אגדתאבי יוקרוביר' ששת שהעסומין .וכןבר'וידא
שהיו קורין לו קסינא תריך שקי כדאמרינן במ"מ[ין ע"ה ע"א) ובכמה
דוכהיומדהיוקוריןלוכן ש"מ שהיהניכרדבים בצעקו טמרה כמו טשו

י"

ריח

ד12רי מהקרא תניינא וצררנה

ל"י] על נוסח דצת עבדך לעשות נחת דוחוכו' בשיר של החרדים ומשם
בארהלכעין זה)

בג.

מקובל בידינו מהצדיקים ז"ל כי כשהולכים אצל הצדיק
שיתפלל עלענין נחוץוצדיכין בזה נס ומופת גדול
יחזיקו הרבד בסוד בכל מה דאפשד קודם שיפעלו הדבד ויצא לפעל,
כי אם יתפרסם הדבד מקודם אז יוכל לשלוטעין הרע ח"ו ויגרום שלא
יבא דוד הישגעה .וראיתי כן מקורו מפורש בקרא (מלכיס ב' ר] במעשה
דשונמית שהלכה לאלישע הנביאשיחיה את בנה המת שאמרה אל אישה
נמ"ב ר' כ"ס] זללהה נאלי אחדמן הנערים ואחד מן האתונותוגו' ויאמד
מרוע את הולכתאליוהיום לא חדש ולא שבת ותאמרשלום .ולמה אמרה
שקד כזה לפני בעלה בעת נפשה מרה לה מאודולפני בעלה אבי הילד
איך תעלים זאת ומ"ש ברלב"ג שלא דצתה לפתוח פיה לרעה הוא אינו
תירוץ מספיק ודחוק מאוד דהא כבד מת בנה ואם יש לה דק התקוה
הזאת שיחיה אותו הנביא הלא אדדבא צדיכין למהר לדוץ אליו וצריכה
להגיד לבעלהכדי שימהרלהכין האתונות לדוץ עד איש האלקיםלהחיות
את בנם ומה שייך בזה אל תפתח פה וכו' וכן מ"ש הדד"ק שם אינו
מספיק אלא ודאי משום זה כנ'ע דטרם נעשה הנס הוא סכנה לפרסמו
ואדדבאצריכיןלהעלימו משום איש בעולם מטעם הנ"לכדי שלאיתעכב
ויפרעוהוח"ו עלכן בהכרח העלימה גם מבעלה טרם נעשה הדבדכנזכר.
(ובמנחה בלולה [בתנ"ך דפוס אמשטרדם] ובמצודות הרגישו קצת מעין
זה):

נד
 .בזוה"ק פרשת אמוד נדף צ' ע"ב] ד"אהוייתיג בקסטדאדבי
חסויוכו' אדדבי אעבר חד בד נש פגיםטעיניהוכו'
א ולאו מהימנא וכו' ת"ח קוב"ה אמר (ויקרא כ"א הת] כל
אמד פגיםהי
איש אשר בו פום לא יקרב דהא קדושה לדעילא לא שריא באתרפגים
וכו' (וכן עוד שם) ואי תימא הא קב"ה לא שאדי אלא באתרתבייש

דברי מהיוראתניינא נצררה

ריס

במאנא תבירא דכתיב ["נעיה נ"ז] ואת דכא ושפל רוח ,האד אתר שלים
הוא וכו' אבל לא כתיב ואת עור וישבור והרום ושרוע אלא ואת דכא
ושפלרוהוכו'עכל"ה .נימוכא כמנ"א סימן נ"ג סק"ח ע-שן.ולאזכיתי כלל
להבין ונבהלתי משתומם לכאורה דהא איך יתכן לומר על כמה צדיקים
וקדושים בכל הדורות שהיו בעלי מומין בעיניהם או ברגליהם [במומין
שהם פסוליםלגבי כהונה] לומר ח"ועלייהו דלא שרייא עלעלה קדושה
דלעילא ודלית בהו מהימנותא חלילה (ואי משום שדבהנים נפסלו בכך

הלא רק גזרת הכתוב הוא דבעל סטם לא יקרב לעבוד עבודת המזבה
וכמו כלהחוקים שהםבדיני עבודהבבית המקדשואיךבילף מגום) והלא
נתחיל בראשונה מאבותינו הקדומכם מי לנו גדול מיצחק אבינו עולה
ה סומא [כראשית כ"ז א']
תמימה שאין הו"ל כדאי לו לרוב קדושתו והי
ותכהיןעיניו מראותואז באו הברכות מאתוליעקבאבינועלידיהשכינה
ששרתהעליו(ואיך נאמר ה"ו דבהיותו מאור כשוען לא שריאוכו' כנ"ל)
וכן ביעקב אבינו שהיה [שם ל"ב ל"אן צולע על יריכן עד שניכר מומו
לכלשציירו הפלשתים הרשעים את תמונתו פסח כדרשת וד"ל ופירשא
[כשמואל כ' ה'] עה"כ העורימ והפמהי'ם בתמהתיעקי'בוכן בכמהתנאים
ואמוראים כמו שאמרו בהגיגה [ין ה' ע"כ] בצורבא מרבנן דזןי מאכר
עינים דאזל רבי לקבל אפיה ולקבל ברכה מאתו וגם דאמר רבי איכו
השתא מנעתן מהאי ברכתא אם לא החתי הולך אליו עישש ומה אהבי
ליה הברכה מהסגי נהור אם ה"ואין הקדושה שודה על המברךוכן ברב
י נהור כדאמרינן בקדושין [דף ל"א ע"א] ובב"ק (דף פ"ז
יוסף שהיה סג
ע"אן שאמך ושמה דפטוך מן המצות להיותוטימא תקע עלפי כןעיתק
ולמניד גדול שאינו מצוה ועושה וכף ואם כנ"ל לשמחה מהזו עושה גם
בעקמתו המצות בעודו סומא אם לא שדיא קליו קדישה ח"ו .וקע ברב
ן בפסחים [דף
ערצתשדיהסגי נהור כדאמרינן בברכות[ין ג"ח ע"א]וווי
קטת ע"כן מ"ד אגדתאביר'יוסףוביר' ששת שדרוסובין.וכן ברזירא
שהיו קורין לו קטינא חויך שקי כדאמרינן בב"מ (דף פ"ה ע"אן ובכמה
דוכתיומדהיוקוריןלוכן ש'ש שהיהניכר המדםבהדוקו שהפה כמו שאר

רכ

דברי מהיוראתניינא רצררה

חיגה חרי מום הניכר .וכן ד' יוחנן שהיו עפעפיו מכסין את עיט
כדאמדינן בב"ק [דףקי"י ע"א]ועיין ש"ס תענית [דף ט' ע"א] ובדש"י שם
בד"ה דלי עיניה ווהו מום בכהנים כדאמרינן בבכורות [דף מ"ג ע"א] ד'
ן בירושלמי חגיגה [פ"א
דוסא אומד שגבינין שוכביםעיין דש"י שם וכ
הלכה ח'] דריב"להוי מצטער על חד מתלמידוי דלא יכול למנותו מפני
שהיה טמא באחד מעיניו ואינו ראוי לחליצה והאכיון ההוא בעל מום
לא שודהעליו הקדושהואינודאוי ממילאלמינוי דבודיין בישראל ולמה
הצטער עלזה .וכן בידושלמי פאה [פ"ח הלכה חק בך' הו512עא דבה דדב'5
רבדיה הוי סומאעייייש ולמה לקח לאיש פגום כנ"ל ללמוד להיות דב
לבנו.וכןעוד שםבדאב"י שקירבו לסומאוישבעצמו למטה ממטעיי"ש.
וכן כהנה וכהנה בכמה תנאים ואמוראים .וכנודע בנחום איש גם זו
בתענית [דף כ"א ע"א] 12היה סומא בשתיעיניו גידם משתי ירץ קיטע
משתי דגליו ועיין סנהדרין [דף ק"ת ע"ב] .וגםעיין ש"סגישי
ן [דף
מ"ח ע"ב] כלדו"כ
יסמיא דהוו מכרזי על" בדקיעא דצדיק גמוד הוא ומאן
א
לרביד ליה נייחא נפשא זכי לעלמא ראתי ע""ש ולכאורה היו יכולים
לחלקבין אם בא לו אח'ע וכונת הזוה"ק אולי דק למי שנולד במום.
אמנם לפי דנדי האוד החמה שם [בפרשת אמור] שכתב וז"ל ד' יצחק
אמדבגין דאיהו פגום וגו'העניןכי הפגם באדם מורה קלקול
שקלקלה הנפש מזמן קדמון ונתגלגלה והכרתפניו ענתהבוונולדומומו
עמו ואם נולד בו מחדשואינו מקטמתו והוא בפרטבפניויודה עלעון
חדש בגוף זה כדמוכחבפריפת אחדי מות עכל"ה ואם כן "'ל גבי נחום
איש גםזוכיק שבאלו אח"כ מה שפסקעל עצמו מרובחסידותו בשביל
שהתרשל לתת להעני תיכף ומיד כדאמרינן שם בתענית ובוצי "'ל
(לפי"ד האוה"ת) דלא מיירי הזוה"ק הנ"ל וכן ברב יוסף שנעשה אח"כ
סגי נהור עלידישהיהיושב בבית אפל מ'יוםוציוהלהביאלפניואבני
שיש והסתכל בהם ונעשה סגינציד היית שעשה מעצמו עלידי רוב
פרישתו ורודדתו כמ"ש בספר מקוד תחם [סוף פרשת שלח]רעיין בפה"ד
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רכס

[עידיב יוסף] וכן הביא שם שכן עשה גם רב אשי .ובדברי האוה"ה
יתיישב קצת בזה .כיון דהם עשו בעצמם מרוב פרישתם אם כן אינו
סימן לעונותיהם ת"ו גם כשנעשה המום את'ע (לפי דברי האור החמה
הנזכר) וגםיתיישב בזה מ"ש בעשרמילין דחסידותא דר'יוסף ור' ששת
סימו בעצמם מפני שלא יכלו לעמוד בעצמם לקיים טילי דרב שלא
להשתכל לצדדין כ%ועיין בר"ן קדושכן שם שמביא כן בשם אגדתא
(ולעיל הבאנו בשם ספר מקו"ח וסה"ד באופן אתר) על כל פנים לכ"ע
פתות ונסתמו הוו .וגם י"ל מפני גועשו בעצמם אין זה סימן לפגם
ופחיתות נפשם ת"ו .וכן היה מקום לתרץ בזה ביצחק אבינו כנ"ל וכן
ביעקב אבינו שכבדועיניו מזוקן בסוףימיו ולא ראה את בנו וב"ב ואף
עלפיכן לא נסתלקה ממנו שכינה (רק בעת שהתחיל לגלות את הקץ
כדבריחז'"ל [ב"ר ר א'] וכפירש"י[יחי ס"ז כ"ח]) אלא ודאי כדברי האור
התמה הנ"ל ראםאין נולד בו אינו מורה על פגם בנפשו (אך הלא כתב
האוה"ת שם בעצמו דאם הוא בפניו גם שנעשה אח"כ יורה על עק חדש
ת"ו כנ"ל) וגם מה נאמר ומה נדהר לשאר רבותינוומצינו גם מהפוסקים
ראשונים כמו הראב"דוהר"יסגי נהור וכהנה בדבריחז"ל הנ"לומייודע
אם לאהיו נולדים כך במומן או עלא דאו אורות מיעיהםומי הגיד זאת
שנעשו את"כ בעלי מומין.

1ט18בינ 1בירושלמי תענית [פ"ר הלכה א'] 1יר21ילמי מגילה

[פ"ד הלכה

ח"ן דר' נפתלי הוי אצבעותיו עקומה והרי זה (כנראה שם)
א מהמומין הפוסלים בכהנים כראמרינן בבכורות [דף
מתגלדה דנראהכיהו

ט"" ע"א] כשהיו ארכבותיו מורכבות למעלה מן הפרק (והיינו מסנף
אצבעותיו)אפילו חתכןוהפרידן גםכןפסול .ועוד ודואהעיקר הלאלפי
דברי ך14ר החמה דגם שנע97ה המום אח'ע %א מורה על חטא כנ"ל
ואיךנאמרכזהת"ועלאבותינוורבוהינודישדושיםוהטנדרים אשרמעולם
זי"ע וגם לרבות מאבותינו הק' מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע והצדיקים
הבארם אחריהם ז"'ע שהיו בעלי מזמין רה? מהם רק בסוף ימיהם מ"מ

רכב
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לפי הנ"ל גם זה מורה פגםועון והיתכן לחשוב כזה ח"ו עליהם אפילו
באפס קצת על כן רבדי הזוה"ק מרפסין איגרא לפע"ד ומצוה ליישבן.
והנה ראיתי בספר שפע טל בהקדמה (בן מאה שנה) בהג"ה שהשכינה
שורה עלידי הכהנים דוקא כשאין חטא ומום פוסליןבידיו וכו' וכתב
שם ואל תשאלוני מבעלי מומין ממעי אמן כי אותן נשמות הן גלגלת
נשמות וחטאו ופגמו בנשמתן כשהיו כבר בעולם בסודהן כל אלהיפעל
אל פעמים ושלש עם גבר והיו כבר בעולם הזה בסוד הגלגול עכ"ל
בהגה"ה שם ועדיין קשה וצ"ע כל מה שהקשיתי לעיל מה שמצינו
הקדושים אשר בארץזי"ע שהיובעלי מומין ובודאי היה נשמתן ממקום
קדוש וגבוהיהלוך .וכנ"ע בכ"ע.
ודקנה עתה מצאתי באור החיים נפרשת שמות ד' הא] עה'ע ויען משה
ויאמרהביא מדברי הרמב"ם ש"ז מהלנותיסודי התורה] שאין נבואה
שורה אלא על חכם גדול וכו' שלם בגופו וכו' הצל זה טען מוצה דבינו
לפני הגום יתברך אחריכי הוא כבד פה ואינו שלם בגופו וכבעל מום
יחשב ואיך יתנבא עכתר"ה .אמנם לכאורה יפלא מ"מ קשיא האיך היה
באמת נביא 8מהמום הלו אךי"ל זהו באמת תשובת השם יתברך ועתה
לךואנכי אהיה 8מפיךוגו' ולאיהיה עוד כבד פה ולאיהיה עוד כבעל
ז נחלק זה אות נ"ט]:
מום .וצ"עניעצויקמ

נה.

ומה שכתבנולעיל שנחום איש גםזו (מדוב ושידותו) קנס את
עצמו שיתקטעוידיו וסמומועיניו בשביל אותו עני שמת
וכפי שאמרו בש"ס דילן בתענית נגף נ"א ע"א]  012שפעם אחת הייתי
מהלך בדרך לבית חמי והיה ונוי משא ג' חמורים עתד של מאכל וכר
בא עני אחד ועמד לי בדרך וא"ע רבי פרדסני ,אמרתי לו המתן עד

שאפרוק מן החמור לא רמפקתי לפרוק מן דוצצר 8ר שיצתה נשמות
הלכתי ונפלתי עלפניו ואמרתיעיני שלא ח %עלעיניך עצמו .ובאמת
יש להשתומםכי מה זה חטא הצדיק הלז ומה הוה ליה למיעבד זולת

ד21רי מהיוראתניינא י2ררדץ

רכג

למיפרק מן החמור מאכל ומשתה שהיה צרור שם (והלא לא היה נושא
בחיקוהנימידי דאכילה ומשקה) .ושפיר אמר לו המתן עד שאפרוק מן
החמור (מנוכל ומשתה ואתן לך) ואםבינילביני יצאה נשמתו הוא מה
היה חייב אולם כמה פעמים נראה כן בענינים רבים דברי הירושלמי
(בפרט במעשיות) מדוייק יותר בלישניה וכן בזה הוא לדברי וררוומלמי
(שקלים פ"ה הלכה ד'] מובן ומתורץכי שם מבואר במעשהזו דא'עהעני
מוכהשהין זכהעמי ממר דאית גבך (שיתן לו צדקה לאכול ממר שאית
גבךהיינו ממהשמוליךדורון על המורו) ואקל (נחום א"ש גם ותמיסתור
והר (כשאחזור מדרכי .אתן לך לאכול) חזר ואשכחיה מית והו' אמר
לקיבליהעינייא דחמינך ולאיסבת לךיסתמיץידיםוכו'
הירושלמי
י
'
כ
ע
על כלפנים מתודץ כפשוטו מה שחשבהעון קשהעל עצמו (במה שושיץ
עלירי זה על עצמו משפט קשה כזה) בשביל שאמר שיתן לו כשיחזור
מדרכו מבית חמיו וזהו זמן רבובינילביני יש זמן שימות העני המוכה
שחץ זה ברעב כאשר אשכחיה מית אח"כ בחזרתו
כפשוטו .וכן
ציינתי שם בהגהות וכשעולמי:

חיי

אך יש לעורר לכאורה בזה מדברי הירושלמי
דד"י וד"ל שהלכו למרחץ טבריא ופגע בהןעני אחד בקש שיזכו
עמו ואקל אהד שנחזורמן המרחץ נזכה עמך וכשהזרו מן המרחזמרומזן
מת ואמרו ומאיל ולא זכינן בתהו נטפל ביה במותיה וכשנתעסקו עמו
לקוברו מצע כיס של דימוין תלוי עליו תחת בגדיו ואמרו וכינו דר'
אבנה בואו תחזיק טובה לרמאדן עי"ש ולכאורה קשה האווי זהכעין
המעשה דנחום איש גםזו (שנזכר גםכן שם בירושלמי סוף פאה בשתו
עמוד) שאמר המתישעד שאפרוקמן ההסוד(לפי דעתדבללי.ולפי דעת
הירושלמי שלים הנ"ל סא"ל כשמהזור מדרכי) ובישלביני מת אסע
העני ועל ינץ זה קנס את עצמו בעונש חמור כל כך ווטו הכי גם כן
ל שימחץ עדשישרבומן המרחץ בטבריא(חיש חע רב)
אמרולור"ייי
מת והלא גם בזה למה לא שבו על החטא
ובינילביני כשחזרומצאתני
(סוף פאה פ"ח הלכה ח']

רכך
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כי אולי מת העני מפני שלא נתנו לו צדקה מיד בהליכתן אז למרחץ.
ואין לומד דהא החילוק פשוט משום שנתבדר בעת מצאו אצלו טמון
הכיס שלדינריןואיגלאי מילתא למפרע שלאהיהצדיךזהלהחיות נפשו
ולאהיה דשאיליטולמן הצדקהכיון שפסקינן כב"ש דישלוואינו רוצה
להתפרנס ראין נזקקין לועיין ש"ס ב"מ [יןי"א ע"ב] ובטוש"ע יו"ד
[סימן רנ"ג סעי "] זה אינו רעל כל פנים הרי אמדו חז"ל [בנזיר דף כ"ג
ע"ב] ומובא ברש"י שישת מטות] עה"ב וה' יסלח לה כמו מי שנתכוין
לעלותבידו בשדחזיר ועלתהבידו בשד טלהכן באשה שהפד לה בעלה
והיא לא ידעה ועבדה על נדדה שצריכין כפרה .ואם כן הכי נמי "'ל
שהם עשו שלאכהוגן ח"ו מה שאמדו שיתשלו רק כשישובומן המרחץ
כיפן הואצדיך לאותה שעהלהחיות נפש וכאשד מצאוהו מת אף שמצאו
אצלו דינרי זהב בעת התעסקותו ונגלה למפרע כנזכר .מכל מקום המה
לכתחלה עשו שלא כהוגן במה שהעלימועין על אותו שעה עד שישובו
כנזכד וצריכין כפרה( .ודוחק לומד דד"י וד"ל לא ס"ל הך דרע"ק שם
דצדיכין כפרה בכה"ג).
ויש לתרץ ולחלק דצתם בנחום איש גםזו ביקש ממנו העני שיתןלו
מאכל להחיות נפעם והיה אתו אז טעון על החמוד הרבה מאכל
וטהרתה וועא המתין וביני לביני מת העני על כן תלה שבסיבת עכבו
מליתןמידדין גרסא דמיתתוברעב .אבל הכא"'ל לא ביקשהעני מד"י
וד"ל דק שיתש לו מטבע של צדקהוזהואיגלי מלתא באמת שלאהיה
צדיך המטבע להחיותכי היה לו כיס שלדינרין כנזכד ואםכן לא וצו
כלל גודפים (אפולו בשוגג) למיחדה .ועדיין קשה דהא סוף כל סוףד"י
וד"ל לאהויידעי מתחלה שישלוכיס של דישתן ואםכןעדייןצריכין
כפרה כמו בעלתה בידו בשד טלה כנ"ל וגם תלשון בירושלמי זכהבי
(דהינו צדקה) בר"י ור"ל כמו בנחום איש גםזו .על כן לחומר הנחמא
י"ל .א)אילי לא היה לחם לאי וד"ל א מטבע ש מאכל בכיסם רעל
כן אמרו לו דגשים עד שיעיבו מן רגצרחץ שיתנו לו א מביתם ש
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רכה

שימצאו איש שנהיה בידו להלוות להם .על כן לא היה להם שוםעון
כלל .מה שאיןכן בנחום איש ג"ז שהיה מוכן על חמורו טעת מאכלים
כנ"ל .כ) או אולי ר"י ור"ל באמת בקדושתם החמירו גם כן על עצמם
בזה ועשו תשובה וכפרהעל עצמםוהתחילו כבר בהתקרבה מה שהתעסקו
בקבורתו כנ"ל שיזכו על כל פנים להתעסק בו אחר מותו וגם כשמצאו
הכיס שלדינרין ונגלה מילתא למפרע מןכל זה עשו אח"כ עוד כפרה
על נפשם וכדברי רע"קבנזיר עה"כ וה' יסלח להכנ"ל .רק דהירושלמי
וסיף פאה שם] לא נחית להכי בזה רק לספר המעשהלענין דברי ר' אבוה
בואו ונחזיק טובה לרמאין כנ"ל.
ב"מניו מ"ג ע"ב] בר"א בר"ש דאמר להו
אמנם יש לעורר בזה
"
'
ש
מ
תפסוהואזיל בתריה לפרוקיה ,ולא מציוכו' ,זקפוהו ,קם תותי
זקיפא וקא בכי ,א"ל אל ירע בעיניך שהוא ובנו בעלו נערה המערסה
ביוהכ"פהניחידיו עלבנימעיו ואמר שישובנימעי שישו ומה ספיקות
שלכם כך ודאות שלכם על אחת כמה וכמה וכו'עיי"ש והרי היה לר"א
בר"ש לחרם משום הך דרע"ק בנזיר הנ"ל דצריך כפרה אפילו שדנה
הנזכרחייב מיתה מכל מקום הוא לאידע בזה בתחלה ועלכן בכה ער
שאמרו לו שבא על נעדה המאורסהביוהכ"פ .וי"ל רזון באמת אשרבחן
את עצמו ר"א בר"ש ובדק בסמא דשינתא והוציא לבני מעיו כמבואר
ותוציא
שם בגמרא וזהוהיסורים שקיבלעליו על דוקס"ד לכתחלה
י
'
נ
כ
ו
ה
ב
ת
מעיווחלבבטנובחייו וכאשר רא;שעוינם ממסיחיםולאאי ושרייני
ממקי כלל אז קרי אנפשיה אף בשרי ישכך לבטח עח"ש שידעכי מן
השמים הסכימו על זה ובלי שמץ חטא ולולא רבדי רבינו רש"י ז"ל
שפירש שם לדקןניו ס"ד ריש ע"כ) על מה וןאמרינן בגמראושפילוהכי
לא סמך ר"א בר"ש אדעתיהוקיבלעליהיתדיןופירש"י מלבקש רחמים
ומגרלה בימרין שמא חטא בא' מן וצדיקים עכל"ה ולפי הנזכר ןא"צ
לדחוק שחשש שמא חטא באחד מן הצדיקכםכי באמת לא ישנה לצדיק
כל אק וכמ"ש שישו בני מעי כנ"ע .רק) שפיר דגם בהאי מעשה

י'י

רכו
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דכובס שנודע לו אח"כ כנזכר ושהראו לו אח"כ בנסיון שהוציא מעיו
ושישובנימעי כנ"ל מכל מקום בקס"ד שלאידע מזה עלכןקיבלעליו
יסורים משום וה' יסלח כדברי רע"ק הנ"ל ,וכל כך החמירו על עצמותם
התנאים והאמוראים הקרושים האלוזי"ע:
 .אולם ז %לכאורה כפשוטו אך בודאי סובא גניז בגו" שהיה
בו
צ"לכן( .ונחום איש גם זו לגרם" הוא דעביד להחמיר
ולענוש את עצמו) וכבר אמרו בשםרבותים הק'מתלמידירבינו הבעש"ט
הק'ז"'ע עה"כ (איכה ה' ז'] אבותינו חטאו וסרנם ואנחנו עונותיהם סבלנו
היינואבותינו חטאוואינם (שאינם חטאתם באמת) ואנהםעונותיהםסבלנו
(היינו עושין אנחנו מזה סבלונות [בלשנן סבלנו] להשם יתברך תשע
שלואישיהיה המצות שלנוטובים וחשובים להשם יתברך כמועונותיהם).
לאשר טובא גניז בפנימיותיהם ,רק הם חששו לנפשם מרוב צדקת
ענוותנותםזי"ע:

בז.

לחידקה בפי הצדיקיםז"ל בעת שלאהיויכולים לאכול מהמאכל
מפני חולשתם וכיוצא ורצו ליתן שיריים ממאכלם
לתלמידיהם המרוביןכי יש לו שורש מפורש בירושלמי מו"ק כמבואר
בדברינו ברברי תורה 3מה"ק אות י"ג] עי"ש אמנם בעת שלאהיויכולים
לאכולהיו כמה מהםשהניחוידיהםסביב להקערה ואמרו רק ררך צחות
הנה קיי"לידים מקדשין ונתנו מזה שיריים .והנה מצאתי סמך ושורש
לזה בירושלמי ביצה [ר"ה הלכה כ'] ר'יוחנן ורשב"לתרימת אמרין אנן
לאזכינןלאורייתא אלאבגין דחסתן אצבעותיה דרבי מןגולגיקיןדיריה
עכל"ה (פירוש אצבעותיה ררבי יצא מן בתי יד עולו) והרי לך כח
האצבעותוידים מקדשים אשר בראיה בעלמא קנו שהשתאר"י ורשב"ל
בשביל שראו אצבעות תעו של הצדיק מכל שכן אםמניחידו בכונהעל
אווה דבר או מאכל שיוכלו התלמידים לזכות בזה לישועה במ"ע[ :יעבו
ד"ת ח"ו אותג'.

ח"ח אות ט']:
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רכז

בה
 .רבי יוחנן קרי למאניה מכברותי .נשבת דף קי"ג ע"אן '"ל מלנין
'
ר
א
ש
י
ו
ש
ו
ד
ק
ה
ל
ב
ו
ק
מ
ה
ב
ר
ה
ם
ג
ע
ב
זי"ע
רבי
על פי
מהאניפאלי כי היה פעם אחד יושב בסעודהגדילתה רועשהלפניו גביר
אחד בקהלה אסטראה מקום אשר היה חום אהלו בתחלה בעיר הד"א
מלפנים בהיותו שמש ועני מדוכה חסר לחם ממש ועד שנעשה לו נס
פ"א שנעשולודדיםבפיו מחמת שלא זכה שום אחד להחיות נפשווהיה
רעבימים רבים כמ"ש חו"ז הק' בהיכל הברכה שסיפרלו חותנו הצדיק
זצ"ל ששמע בעצמו מפי הס"ק הנ"ל ואכמיה) ואה"כ כשנתפרסם כבר
בעולם לאדמו"ר ישב בסעודה ההיא אשר קראוהווישמין הבעה"ב הגביר
לכבודו עוד חשובי רעדה תלמידי חכמים ונכבדים ובאמצע דגעודה ישב
הה"ק בדם"ורעיוניו הקדושים מהסטטים ותפוש במחשבתו ומוחו ופתאום
לקח מהמרק ובשר עודניה לפניו וזרק על בגד משי אשר לבש בו ואמר
כדברים האלו נא פרעם בעקישי דאסאיזדיין נאר לכבודדיר האט מען
גיגעביןדיעיאךאין דאס פליישאין אלדינג ,והמסובין בשמעם הדברים
האלונבהלו ונשתוממווחשבינוח"ולמשתולל א בדעתו אמנם הואפירש
שיחתולפני המרובים הנכברים ויאמר לרם הנה חשבתי עתה בדעתי מה
כמה שנים דרבעיר הזאת לאהיה איש מרחם קל5
זה אשרבהיותילפני
וב"ב
אפילו בפיסת לחם וכל פעם שהייתי מסתכן ברעב הגם כי
ט ,ע"א]איןבודקיןלמזונות עם כל זה לא השגיחו קל 5ש מנקעףמ'
היוכנ"ל
ועתה קראוני בכבוד כזה ועשו סעודה בעדי הלאדי שנתנולי לאכול
מרק ובשרויין עוד קראו לכבודי הרבה אנשים נכבדים ונותנים להם
לאכול ולשתות .ומה זה .ואם בשביל שמאז ועד עתה תקנתי טעשח
לטיבה עלכן הורחב פרנסתי הנה בעוה"ראינני מרגיש שהטבתי מעשי
אלאודאיבעלכרדדמפני שאז הלכתיבבגדיםקרועים כאשרזריתיעני
ואבית ועתה הנני הולך כבר בבגד משי על כן נותנים ומכבדים אותי
בשביל הבגד על כן נתתי להבגד מכל מאכל שובהלע ואמרתי בשבילך
קראו 14תיובשבילךהזמינו כלזה הלאבשבילציתי .כלזההגיד הצדיק
הר"ר זישאזי"ע כנודע מרוב ענוותנותו .בקדושת צדקתו.

רכת
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וזהו י"ל היה כונת ר' יוחנן גם כן מרוב קרושת ענוותנותו כשראה
שהיו מכבדים אותו כראוי לגדול הרור והוא היה נבזה בעיניו
באמת בענוותנותו עלכן היה קורא ר'יוחנן למאניה (מלבושיו היקרים)
מכבדותי (כי בשביל מלבושיו מכבדים אותו) ולא בשבילזכותו .כן חשב
מרוב עעותעתוכנ"ל .והנהי"לעור בזה רד'יוחנן לשיטתועלפי רברי
הש"ס שבת (דף קמ"ה ע"בן יתיב ך' חייא בך אבא וך' אמי קמיה דר'
יוחנןויתירר"י וקא מנמנםוכו'מפני מהתלמידיחכמים שבבבלמצויינין
(פירש"י מציינין עצמן בלבושים נאים) לפי ששינם בני תורה (פירש"י
שאינםבני תורה כל כךלכבדם .כבני ארץ ישראל מחמתתורתם .מכברין
אותן מחמת לבושיהן שנראין חשובים עכל"ה) וגם למה דאמרינן ראתער
ר' יוחנן ואמר הטעם דתלמידי חכמים שבבבל מצויינים בלבושיהם לפי
שאינן במקומן ראמרי אינשי במתא שמאי בלא מתא תותבאי פירש"י
כבודו תלוי בשמלתו וכו' עכל"ה על כל פנים לרעת כולם שם היינו
שמכברין אותן לתלמירי חכמים שבבבל ובגלותן רק מחמת לבושיהן
ונותנים הכבוד ללבושם כנ"ל וזהו דברי הה"ק רבי ר' זושא זי"ע מרוב

ענוותנותו כנ"ל:

ה במה שכתבנולעיל (אות נ"ך] על דברי הזוה"קבענין בעל
נט .יהנ
מום (שפוסל בכהונה) לגבי צריק שראוי שתשרה עליו
שכינה אם יכול להיות בעל מום .והנה נ"ע ראיה ע"ר העה"ק מפורש
בבכורות (דף ע"ד ע"א] דא"ך משהרבינו עשך אמות היה שנאמר תפרוש
את האהל על המשכן וכו' א"ל ר' שימי בר חייא לרב אם כן עשיתו
למשה רבינו בעל מום דתנן גופו גרול מאבריו וכו' פירש"י רגופו גרול
מזרועותיווכו' עי"ש ולכאורה יפלא דבשלמא הך דאמרינן בש"ס סוטה
ף י"ב ע"אן במלוה דבינו והנה נעך בוכה תנא הוא ילד חולו כנער
י
דברי ר' מזדה א"ע ר' נחמיה אם כן עשיתו למשה רביע בעל מום.
פירש"י בעל מחש והואלוי ונפסל בקול לעבודת הטרדעכל"ה .תהניחא
ל שנפסל לעבודת השיר במשבן מהשאיןכן בעל מום דאברים
לעניןהקי

דברי

מהיורא תניינא וצררה יכט

אינופסול רקבכהן ולאבלוי ואםכן מהקול הרעשהזהרטצינןבבכורות
כנ"ל דעשיתו למשהרבינו בעל מום(לעניןגופוגדול מאבריו) הלא הוא
רקלויואין מום זה פוסל בו כלל לעבודת השיר אלא ודאי דס"ל גם
להש"ם כרברי הזוה"ק דלא שריא קדושה על בעל מום ואם כן שפיר
תמה בתמיה נוראה ונשגבה איךשייך לומר במקור השראת שכינה רבן
שלהנביאים משהרבינו ע"הנוהיה בעלמום.ועיין ש"סנדרים[יןי"ח
ע"א]וכן בשבת [דף צ"כ ע"א] אר"יאין "הקב"ה משרה שכינתו" אלא על
גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה גבור דכתיב ויפרוש האהל על
המשכן וכו' עיי"ש וכיון "דפתרה שכינתו עליו" אין שייך לומר דהיה
בעל מום ושפיר הקף 12בבכורותכנ'ע( .אמנם סוף כל סוף מה דהקשינו
%אזכיתילהבין מכמהצדיקים וקדושיםעלפירברי הזוה"קכנ"לעדיין
צ"ע):

דבריכנ"ל (ברבור הקודם) בדברי הש'ש בסוטה במשהרבינו
ם.
ע"ה שודהלוי ולאשייך לומר שהיה בעל מוםבקולווצריך
לעבורת השם יתברך בשיר כנ"ל .הנה ראיתי ונתתי ש לבי מכמה
צדיקיםרבותינו הקדושיםז"ל בעש"טותלמידיוז"'ע אשר מקוטל ונודע
ומהבעש"ט הק' התפלל לפני העמוד בפרט בימים טובים בקול רעש
גדול ונורא ולעומת זה תלמידו הגרול ההיק מהדד"ב ממעזוקטש לא
מפני חולשת גוש ורגלו (כנודע)
העמוד .והגם "'ל
והכתןפלילשלאפונליי לומר בהרבהכצידיקיםקהשי
לאחריהם מרבותים זי"ע אשר יש
תהיה הטעם פשוט (לאותן
מהם שהתפללולפני העמודויש שנמנעו
שנמנעו) מפני תולשת קולםוכן נראה לכאורה שתלוי בזה כמ"ש בעשר
רב נוהג [שהם בתקרבת הגאונים קרמונים דיל
אולין דחסירותא
י
ע
י
ס
הנקרא שערי תשובה ונרפס בימים 8ז פירוש ארחות חיים] שהיה רב
ך (מגרונך) להג
רגיללירדלפנידוציבהולקיים מאש כבד אות ה'סימנ
ו ערב כששרם על שמע ויורד על
רחייא בר אדא אחריו שהוהקיל
התיבה אפרארגי לבוראך ממאי דאדגיך ההעד כבר את מדונך (ההנו

רמזיי

און.

י

דל
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מגדונר כנ"ל)עכל"ה .הדי דדוקאר'חייא בר אדא שהיה קולו ערב היה
נוהג זה כדב לירד לפני התיבה ולא שאד תלמידיו ונראה פשוט דמפני
שלא היה קולם עדב ולא יכלולקיים זה אחריו וכן מצינו בבנו של דב
(עולא בד דב)ביומא נדף פ"ז ע"כן ךנחית קסטה דדבא (עבדלפני התיבה)
בנעילה (פתח באתה בחדתנו ותהם במה אע ומה חיים עש"ש) והיינו
שנהג כמנהג אביו דב להתפלל לפני התיבה בנעילהעיין לקמן (בריבוד
זה) באורך וכן ידענו ומקובל בידינו בשם הצדיקים בעלי דוח הקודש
דבותינו בדודות שלפנינו ואציג לדוגמא (לחשיבות) כמו הה"ק המ"מ
מקאזניץ זי"ע שהיה עובד לפני התיבה בכל הימים נוראיםויו"ט ועוד
מימי אלול בכליוםויום ונהגכן גם לעת זקנתו וחולשתו עד שנשאוהו
לבית המדרש ושם פרשו תחתיו עוד רך וטוב של דוב שיוכל לעמוד
עליו לפני העמור ושם התפלל מדייום ביומו בשאגות וקולות בעבודתו
עד אחדי תפלתו .אז נשאוהולביתו .רלעומת זה הה"ק הרבי מלובלין
זיע לא התפלל כלל לפני העמוד ולא היה מנגן כלל .ושמעתי בשמו
שהגיד והתמדמד בעצמועלשאינויכוללנגןולהתפלללפניהעמוד לכבד
את ך מגרונך בקול יפה ואמד בלשונו הקדוש אנחנו גלוי" ממיוחסי
הלצים(סהדע קרהואהיל גם כשמואלהנביא) ואםהיים מנקהיינו מעודד
בהנגינהעד שהיה נתעודד חשק למעלהכביכוללפניהעטםיתברך סרבנה
בית מקדשו במהרה בימינו כדי שנזמר בתוכו כהלכות עבודת הלויים
שהיה קולם עדב לנגן עכד"ק ,וראויים הדברים למי שאמרן להאמין בו
ובדבריו ברוח הקודש .ועם כל זה קשה לומר דתלוי הדבר דק בקטל
נגינה אםישלו אולא .ויותרראויומובן לומר דתלףלפי עדךעבודתו.
והעיקר מה שצריך לתקן בשורש נשמתו סחן
באיזו חלקוניצוץ
י
ט
ר
ו
ש
ובאיזה אופןועניןכי מראשצורים ארשנו.

הנה במשהדבינו ע"ה אמרו חז"ל בטרוםערכיןניו -א ע"א) דגסוינן
ד' ישווע אמר מהכא משה
מריןלייקד שירה מן החצרה
י פירש"י שהיה פצותו לסטרר
כל
וו
ידבר ודשלקים יענם בקול על עסקי ק

דברי מהיוראתניינא וקררה

רלא

לפי שמשהלוי היה עכל"ה ורבינו גרשום פירש על עסקי קול בשעה
שהיק משהכתיורר 12הואלוי האלקיםיעננו לו בקול עכל"ההרי שהיה
משהרבינו ע"ה מכבדויעבד ה' בקול נגינתו להשם יתברך ועם כל זה
מצינו ברשב"י (שהיה נשמת מ12ה רבינו ע"ה כמבואר בכתבי האריז"ל)
בזהה"ק פרשת ויקרא (דף "ח ע"א] דא"ך אלעזך חמינא לאבא (רשב"י)
ביומי רר"ה ויוה"כ דלאבעי למשמע צלותא מכל בר נש אלאאי קאים
עליה תלתיומין קודם לדכאה ליה דר'אט הוי אמר הכי בצלותא דהאי
בר נש דאנא מדכנא אתכפר עלמא עכ"ל הזוה"ק ומובא בשל"ה רחשוש
ובמג"א ורימז תקס"א ס"ק ט'ן ולמהליה לרשב"י לדכאהליה להבעל תפלה
שישמע ממנו התפלה בר"ה ויו"כ הלא היה לו להתפלל בעצמו לפני
התיבהכיון דהואענין גדול כל כך שעלידי תפלתו מתכפר עלמאכנזכר
(וגם בשמירה על מץ אחרים שהאחר ישוב ויטהר את עצמו כראוי קשה
מאוד מהשאיזכן הוא בכבודו ובעצמו קדחם וטהור) אלא ודאי שרשב"י
לא היה דרכולעביר לפני התיבה כלל ולעומתו רבטימוא תלמידו של
רשב'ע הענו ר אבא שכתב את הזוה"ק [כמ"ש הרמ"ע מפאנו ז"ל כמאמר
שכדי לוחות והובא בחיר"א ז"ל בשה"ג כמדע] היהנוהג להתפלללפני העמוד
כנ"ל מעשר מיעלן דחסידותא שהזה רב ט~ג שהביא בתשובת הנצנים
קדמתכם והנה בספר ארחותחיים (פירוש על עשרמילין דחסידותא אלו
שנספחו לצוואת ר"א הגדוען כתב מקור להך דרבהיהיורדלפני התיבה
מירושלמי [תענית ס"ד הלכה א'ן דא,ן 4מתנה עלידי דרב מאריך בצלותא
סגין הוי מגיעלנעילת שעוץ שמים כהגמע שכל הצבור היה תלוי בו
עכ"ד בספרארזית חטםרגינר ואםכי מחברוז'ע היה רב גוברי' בכל
מקצועות התורה ובפרטבידחטלמי אמנםבזה האמתאגידכי בדרךלימודי
הירושלמי שם הנהלבבי לאכן ידמה ושהיהאיזה ראיה משם דרב היה
מתפלללפני העמוד דווקא דוצהאמרינן  012דאתפלגק רב ור כדגן רב
ן שטי בנעילתשערי היכלופרכינן 012
אמר בנקןלתויערי שמים ריוחנ
בירושלמי דהא אהה דאימיה דרב אדא הוה מציר גולתיה דרב בצובא
רבא ופירוש שההם שומר שליתו וטל רב ביוהכ"פ) ק"ל (רב) כד תיחמי

%נ

דברי מהרורא תניינא וצררה

שמשא בריש דיקלא תיהבליהגולתי דנצלינעילת שעדים (פירוש רא"ל
דב כשתראה השמש בראש דקלים תןלי טליתי כדי למתפלל בו תפלת
נעילה .ומזה פדיך הירושלמי דהא) מחלפא שיטתיה דדב תמן הוא אמר
בנעילתשעדי שמים ושהואבלילה בצאת הכוכבים) וכא הוא אמדבנעילת
שערי היכל (היינו עוד מבעוד יום כשהחמה בראש אילנות) א"ר מתנה
עלידי דדב מאדיך בצלותאסגין .הוימגיע סמוך לנעילת שערי שמים
הירושלמינופי' שםהיינו עלירי שהיה דב מאריך בתפלתו הדבה
ייה מתה"ל כשדממה בדאש אילנות היתה נמשכתלסיימה עדנעילת
'ד
כש
עכ
ו
שעדי שמים שהוא בלילה).

רדקנדק אמדנו שם לעודד דהאלפי כמה דיעות הוא ערעור גדול שיעור
בין השמשות שעה וחומש מתחלת השקיעה (ובפרט עוד מקודם
היינו כשהחמה בראש אילנות) עד סוף שקיעתה אח"כ שהוא זמן נוהלת
שערי שמיםוהיינו תפלת לחש בלבד שלנעילה שעה וחומש (הגםשי'ע
שדק אנו מחמידין במדינתנו שיענד שעה וחומש משום לא פליג .גם
בזמנים שהיום והלילה כמעט שוין בערך דהיית יוהכ"פ וזוז זמן בין
השמשות פדות משיעודו בקיץ כידוע הלתוכנים ובעל עבדונות ולוחות]
וגם באה"ק הוא סמוך יותר לקו המשוהואין שם אודךבין השמשות כל
כך גם בימות הקיץ שאין הפרש גדול שםבין קיץ לחורף כנודע השל
כן מרן המחבר שהיה באה"ק כתב בהלכות שבת דזוטד שיעור בין
השמשות כמו שביארתי בת" שו"ת מנח"א נחלק א' סימן כ"א עח"ש ועל
כל פנים לכל הדיעות) הרי זה כרעוד גדול שהיה רב מאריך בתפלתו
שהוא ד' אבא
תלמידי רשב"י וכותב סודותיו ע"ע היה מאריך
י
ל
ו
ד
ג
מ
בתפלתו לפי דוב הכונה וגם אז בזמן החותם והכל הולך אחרי החתום.
וגם כנראה פשוט מרבדי הירושלמי רקאסד דרבהוי מאריך בצלותאסגי
היינו ארדוע שהיה דב מאריך בכל תפליוו וודא מטעם הנ"ל (ש רק
בגמד החותםהיה דרכו בקודשכן כנ"ע) אבלהיכן נזכר סחה כלל שהיה
דב עובר לפני התיבה אן נמתם בש" או"ח כנ"ל).

דברי

מהיוראתניינא לצורדן

רלג

והגם לקשה קצת מ"ש בירושלמי כפשוטו דהוי דב מזכיר ומזהיר
לשומר הטלית שלו שבעת שתהיה החמה סמוך לשקיעתה יתן
לו הטלית להתפלל נעילה משמע שהיה לבדו אז ולא היה תלוי בצבור
כלל .ולמה לא התפלל דב בצבוד בעת הדין ביום הקדוש והנורא ובעת
החותם כנזכר .אמנם חשבתי לתרץ .א) דאדדבה מפני 12היה דבמאייך
בצלותיה כל כך עלכן לא רצה להתפלל בצבור כדאמרינן בדבי עקיבא
ןבבדכות דף ל"א ע"א] הכשהיה מתפלל בצבודהיה מקצרועולהמפני סורח
צבור וכשהיה מתפללבינולבין עצמו אדםמניחובזויתזו ומוצאובזוית
אחרת .וגם דבכן .ובפרס ביוה"כ בנעילה מפני סורח התענית לא רצה
להטריח את הצבור כשיתפלל עמהם ושימתינו קריו עד שיסיים תפלת
הלחש שנכדתך עד הלילה כנזכד ואח"כ תפלת התזרה של הש"ץ
י
ו
ו
א
ו
[
אמרו כבד אז פיוסי הקליד שהוא להתנא ד"א בר"ש לפי דעת התום'
והאר"י ז"ל נוע=ז כשו"ת מנח"א חלק א' ס" י"א ועוד ככמה דוכתי בחיבורנו
בעה"י] והתנא ד"אהיההבידו של דבלפי הנ"ל בעת כותבם האדדא זוטא
מרשב"י אבל דב האריך ימים אחריו לי"א ג' ממות שנים וי"א ר מאות
שנים וכמבואר בסה"ר ושה"ג) הדבה מאודיותר מד"א בד"שולחלי קבלו
הקליד ר"א בד"שלחיבת הקודש ומילתא
כאלבבדישביבייותעמידקידדתאה.שולגםדבאםפיולס
יאמרופיוטים אז כלל על כל פנים חזרת
א
הש"ץ] עם קדחנה ונ"כ עםוידוי טההו מדינא דגמדאועוד מקודם דבכל
הר תפלות ביוהכ"פ היינו גם בנעילה יתוודו עם הש"ץ בתפלה בקול
וכשיהיה זה אחר תפלת הלחש שהאריך כבר הרבה יומשך התעניתזנה
דב בלילה להצבוד עלכן לא רצה להסריחם .ב) וגם יש לומר שהתפש
בחרד הסמוך לבית המדרש אולבית הכנסתכדי שיוכל להאריך בתפלתו
ושלא יטריח את הצבוד כנזכר וגם יצטרף במעלת תפלת ופרוד וגם
ף נ"ה]
באמירת קדחנה וכיוצא דהא פסקינן במושיע "1חנייס
י
'
ב
ש
ר
כ
דאפילומחיצה שלברזלאינה מפטרךבין1'5ראללאביהם שבשמיםלענין
אמידת קדישה להתרדף עמתם ונמצא רב אליבא דהלכתא דכאונןכן.
באמת רב בצבור ובעת שנתן לו ד,וטומר טליתו
ג) וגם י"ל
דהתפ~

רלד

דברי םהדורא תניינא רצךךה

ללבוש הטלית לתשלתנעילהוהתחיל להתפללאזהתחיל גםלעבור הש"ץ
לפני התיבה ולהתשלל עם הצבוריחדיו.
ה מכל אלו הג' תירוצים הנזכרים אין שום סמך וראיה שהתפ%
ריקנ
ש רב בצבור וגםלפני העמורדייקא .ואוקףס'ע להגאת בע"ס
ארחות חים שםכית שנתן לו טליתו ולפי מנהגם אז אולי לא התעטש
בטלית גדול (שקראו גלימא) דק הש"ץ לבדו ולא הצבור ואם כן ראיה
ה ררב התפ %לפני התיבה אך זה אינו רמנא ליה זה ואררבא נראה
מי
פשוט ומובן מנהגם שד"א התעטף בגלימא (טלית גרול) לתפלתו ובפרט
ביום הקדוש (צומא רבא) בעת תפלתנעילהולאו רוקא הש"ץ בלבר וגם
אם לא כולם התעטפו אז על כל פנים רב בחסירותו התעטף אז כמו
רבי יהודה בך אלעאי (שבת כ"ה ע"ב] ובפרט בעת התפלה אבלאין ראיה
שהיה ש"ץ כנזכר .ואם כרברי הרב הנ"ל שרב עמר לפני התיבה ואמר
תפלת חזרה בקול גם כן וכל זה נמשך ער נעילת שערי שמים היינו
בצאת השכבים וזהו כבראחיי גמר של התפלה בקול מהש"ץ וכנראה
כתו"עוסימן תרכ"ג]ועיי"ש בט"ז נס"ק א'] שמביארברי רב אלומהירושלמי
בזהדדיי מאויך בצלותא ערנעילת שערי שמים .והיינו בעל כרחו עם
תפלת החזרה בקול ,אך באמת זה איש ראיה פעיקרא שהתפלל רבלפני
רעיבה וכנזכר .ואדרבא מפשטות לשון הירושלמי ררב היה "מאייך
בצלותא סגק" ואם תפלת נעלה בלחשיחר עם החזרה בקול במשך זמן
בין השמשות ובפרט בארץ ישראל (ש בבבל) שאיש אז זמן רב כל כך
אז לפי אופקם לאהוי זה טהריך בצלותיה כשנחשוב יהר עם התפלה
בקול חשידוי כנזכר .אלא כמו שאך ש"ץ המתפ %כראוי עם הצבור.
אלאודווי רמחרי מתפלת רב בעצמו בלחש וע"ע באמת דהיה מאריך
בצקותיהסגי במשךהומןואזכר .והגם דבש"עכנ"למירייחרעם תפלת
החזרה דש"ץ מ"מ הירושלמילגבי רב י"ל דלאמיירי כ %מזה

ייי

דברי

מהיוראתניינא ר2ךךד;

רלה

שוב ראיתי עבדי הירושלמי בדכות [ס"ד הלכה א'] דהוא גם כן הך
מימרא דרס וכמו בתענית שם) בתפלת נעילה ודהוי מאריך
בצלותא סגין עד נעילת שערי שמים האדיך שם במראה הפנים בדברי
הידהסלמי ובמה דאמרינן בירושלמי  012לעיל דדב אמר כן גם בתפלת
מנחה ליתן לו גלימיה בעת סמוך לשקיעת החמה וכדי שלא יסתרו
המימרות אהדדי במנהגו של רב האריך לבאר שם ונדחק לתרץ דבתפלת
קודם תחלת השקיעה היינו בעת שהתחיל החמה לירד והיא
מנחה
רק נראה בראשיאילנות אז התחיל רב תפלת מנחה ובמנחה לא האריך
אמנם בתפלת נעילה התחיל מתחלת שקיעת החמה ממש והאריך בה
כנזכרעיי"ש אמנםעיי"ש בהפידוש להקדוש בעל החרדים ז"ל דלא
כן רק דלעיל שם לא גרעינן מנחה וקאי דלעיל גם כן אנעילה עיי"ש
וכן נדאה כנ"ל במ"ש בידהסלמי דדב האדיך בצלותאסגין משמע שהיה
ידוע שהוא מאריך בתפלתוהיינו בכל תפלותיו וגם במנחה לאהיה מקצר
ואכ"מ להאריך .על כל פנים גם אם מזה אין ראיה וכנ"ל הרי מפורש
בעשרמילין דחסידותא שדב היה עובד לפני התיבהוכנ"ע .ועיין ש"ס
יומא [יף פ"ז ע"כ] כנ"ע וכן שם [יד נ"ו ע"ב] האי דנחית קמיה דרבא
פירש'" ש"ץ דנהית קמיה דרבא והיה אומר סדר יום הכשרים בתפלה
כש שאנו אוסרים עכ'ע דש"י ז"להדי דרבא בעצמו לא היה עובדלפני
התיבה בתפלת מוסףדיוהכ"פ .והנה מצינו במרן מהרח"ו שהיה "12ץ
בימיםנוראים בדמשקלפני הקהל כמ"ש בנו מהר"ש וויטאלז"ל בהגהות
שסה"כ ננוסח תפלה) וכן נראה קצת בשעה"כ [ענין פורים דרוש א'] שכתב
מהרש"12 1יאה לאביו מהרח"ו בדמשק ביום ב' רפודים נהיינו שושן
פורים) לא היה אומד על הנסים בשמ"ע [ומ"ש שםכי שארי רבדיםהיה
עושה גם ביום ב'היינו משלוח מטת ומתנות לאביוניםעיין מ"ש בזה
ראיה לדברינו לענין חיוב שמחה בשושן ~דים גם לדידן על הגליון
קונטרס שירי מנחה בסוף שו"ת מבח"א חלק ג'
 .ובנימוקי או"ח [סימן
תרצ"ה ס"ק ד) עיי"ש] 1ק2יה דאיך שמע פמט זה וכי באופדו השמ"ע
ל כ"כ עד שהגה אחד שומע ,וזוהו אי אפשר לחצר רהא צ"ל
דלחשבקי

ר'י

ס'י

ז'י

רלו

דברי מהדוראתניינא רצדרזץ

תפלת שמ"ע בלחש שלא ישמע כלל לאחדים כמ"ש בזוה"ק ובהאדיז"ל
בשעה"כ[ייהר א' מחזרת העמידה]בענין עונש המשמיע קולו בתפלתו (ואף
להעומדים אצלו ממש) [ובזוה"ק [פרשת ויגש] מבואר דגםלאזני עצמו לא
ישמיע קולו בתפלתו וכן בתנדב"א א"ר [פרק כ"ח] ומק"ט בפ" הזקוקין
דנודא ובעידין דאשאועיין שע"ת או"ח [סימן ק"א ס"ק ב'] 131כל שכן
לאזני אחדים ובצבור דבודאי אסוד] אלא ודאי דמהרח"ו היה רגיל
להתפלל לפני העמוד ואז גם ביום ב' רפודים התפלל ושמע בתפלתו
בחזרת הש"ץ שלא היה שמד על הנסים.
ן משמע הלשון שם גם כן בשם דבו האר"י רקדתם מ"ש [בשעה"כ
וכ
ענין פורים שם] וז"ל 12מעתי ממהד"י הכהן שראה למודינו ז'ע
[האד"י] בבית הכנסת של אשכנזים ביום סר'ו לארד שהוא יום ב' של
וקשה מאוד
הפ בהיותו בצפת ת"ו לא היה אומד על הנסים
אוידךיםדאה (בע"כהיינו שמע קולו) בהיותו בביהכ"נעכל
שם'"שלא אמד על
ד
הנסים בשמ"ע בט"ו אדד והלא אסוד להשמיע קולו ובעל כרחו דגם
לפני העמוד אזשהיהדגיל להתפלק ושמע בתפלת חורת
האדיז"ל

הש"ץ וכןהתפי

משמע בשעה"כ [עזיז ס"ה ררה 4ו' בר"ה אח"כ ברכת אתה גבור

וגו']וז'יד גם מצאתי כתוב במחזור של מודי [האד"י] זללה"ה שעשה
הגה"הכי גם בתפלת נעילה ביוה"כ יאמד אב הרחמים כמו במוסף "וכן
שמעתי מפיו כשהיה מתפלל" עד כאן לשונו הקדחה .וקשה בשרד דאיך
שמע מפיו כשהיה מתפלל הא אין להשמיע קולו בתפלת לחש ובפרט
שישמע אחד כנ"ע ועפ"י הזוה"ק והאדיז'ע אין שום חילוק וגם בד"ה
ויו"כ אסוד וגם נודע מ"ש בספר מנחם ציון (להדייך מהר"מ מרימנוב
ז"'ע) כי גם מה שמבואר בש"ע שנוהגים בד"ה ויו"כ לד,וממיע קולו
בתפלתוהיינו לעמי האדציםבני רבפרים שאין רגילים להתפלל בצבור
ובאים אז להעיר בד"ה ויו"כ אבל לתלמידי חכמים ויונח בוזינו לא
יתפללו בקול גם בד"ה ויו"כ כמ"ש דבינו האקטיע אלא ודאי שהיה
מתפלל נעילה לפני העמוד ח4מע שהיה מתפלל בתפלת חורת השרץ

דברי מהיורא תניינא עררתן

רלז

בקולועל כלפנים במהרח"וזי"ע מפורש שהיה ש"ץ בדמשק בר"הויו"כ
בקהלכנ"ל(.וייצן מה שנראה שהיה האריז"ל מתפלללפני התיבה תפלת
נעילהביוהיע נהג בזה כמו רב שהוא רב אבא תלמידרשב"י שהיה כותב
הזוה"ק וכנ"ל שהיה גםכן מתפלל לפני העמוד בנעילת יוהכ"פ ושורש
אחדלהם בקודש הקדשים בחכמת האמתוהיינוכפי מהשביארנוופלפלנו
לעיל ברברי פירוש הירושלמי לענין ר' אבא בתפלת נעילה אם נאמר
שהתפלל אזלפני העמוד כפירוש הארחותחיים כנ"ל).

וכן שמעתי מאאמו"ר הקדושזי"ע (לראיה שהצדיקהמנהיג הואצריך
י התיבה) מדברי ההע"מ בזוה"ק משפטים [קט" 1ע"ב]
להתפלל לפנ
דשליח צבור אפיקליה לבר נשידי חובתווכו' דצדיקחי עלמא אתקרי
על שמיה עכל"העי"'ש עכ"ד אאמו"רז"'עולפיזהצריך הצדיקהמנהיג
להיות הש"ץ אשר עלידו נמשך היסודחי עולמים להעלות התפלות ולא
לעשות שליח אחר דאם כן האיך הוא הבחינה יסוד צדיק ולמה וצא
המנהיג ולא אחר .אולם למי שיש לו דרך וטעם נמטר בזה או העיקד
למי שאינו קולו נשמעמפני חולשתואיןדנין אפשר משאי אפשר אולם
למי שקולו ערב ויפה (קצת על כל פנים) בודאי יש סמך מהנ"ל וראוי
רק שיתפלל האדונע"ר ובקולויעורר שתם לדש2פלל ברעותא דלתא ותעל
תפלתם אל ה'כי אנשף שלומו בודאי יתעוררו מקול תפלתוויהיה בכלל
ו (כמו שאמרו חז"ל [אבות ס"ה
מזכי הרגים אשראין הטף בא על יד
מי"ח]) וגם שיעלה תפלתם עלידי כחו כנ"לוהרי בזה דחלוקים דרכיהם
של רבותינו כל אחדלפי דרכו בקודש הגבה למעלה שגבה משכלתוכן
הבאים אתריהם .חלוקים בזה בדרכיהם .המה הקדושים אשר בארץ המה
זי"ע.

מא.

וכן משע בהל הנהגותיהם ודרכי מצותתים ובפרט בנוסחי
תפלותיהם (ובזה כבר כתבנו ונדפס בסומר שסח דש2פלה
ויותר מסה שקריתם שם הוא כתוב וגם חרות על לוחלביאין עת האקד)

רלח
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ונבל מדותיהם .אין פתחיהם מכוונים זה לזה וכל אחד בעבודתו .כפי
שורש נשמתו .בקדושה( .ודבל הולד אל מקום אחד למקור האחדות
ד כ"ז
יתברך שמו לעשות נתת רות לפניו) וכמו דמצינו בש"ס מגילהני
ע"ב ודף כ"ח ע"א] במה הארכת ימים וכו' ובכמה דוכתי ששאלו לכמה
תנאים ואמודאים במה היה זהיר טפי וכו' וכל אחד לפי דרכו ונשמתו
וכמ"ש בספרהגלגוליםלהאדיז"ל .ותראהנאבירושלמיסוףקדושין
כנ'
י הלכה הב] ר' חזקיה ר' כהן בשם רב עתיד אדם ליתןדין וחשבון
ת"ד
על כל שראתעינו ולא אכל ,ד' לאהד השש להדא שמועתא ומצמיחליה
פריטיןואכילבהון מכלמילה חרא בשעתא עכ"להירושלמי (ומובאבטו"ז
ואו"ח סימן רכ"ז ס"ק כ' בסופו ובאג"א סח רכ"ה ס"ק י"ד] עיקש)ופירש הקרבן
עדה חושש להדא שמועתא ,היה חושש להלכה זו והיה מקבץ פרוטות
לקנות בהן מכל דבר המתחדש פעם אחת בשנה .ל"א עשה כן לברך
שהחיינווליתן שבחוהודיה להשם יתברךעל שבראבריות טובות ליהטת
בהןבני אדם עכ"ל הקרבן עדה וכנראהוהיורש מכאן נהגו כמה צדיקים
לדקדק לברך על כלפדיופרי שמתחדש לקנותה ולברךשהחיינו כנזכר
(כשיטת ר' לעזר כפירוש הב' דהקדבן עדה כנזכר).

אולם שמעתי בשם זקיני הגה"ק מהרצ"א זי"ע בעל ב2י ישזסכר

שהיה דרכו שלא לתזוד אחרי פרי לברך עליו שהחייט ואמר
"על תקיעת שופר ונטרלת לולב וכיוצא על מצותהגדישת החביבות כמו
ליל פסח מברכים שועודינו ועל כל פרי קטנה (המצצה ואינה חשובה)
שמתחדשה אחזור אחריה לברך עליה שהחינו כאלו הואשיה אצלי
בחשיבוה כמו המצות הגדולות והנוראות בקדושתן הנ"לואין זה כבוד
המצות הנ"ל"כן הגיד בחכמת צדקתו ומדשתם עוד כונה היה לו טובע
גניז בגויה בדבריו הקדושיכם ובסח לא נעלם מכתה"ק זקני בעל בני
יששכר דברי הירושלמי הנ"ל אך הוא היה סגל כפידוש דשני מורה שם
או כפ" הא' בקרבן עדה דלא קאיעל ברכת שהחיית רק לברך עלהפרי
א כפירוש הב' בקרבן עדה הנ"ל .וכיק דברכת שההיה
מכלמיןומין.הי
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ו מ' ע"ב]וכן פסק במנ"א
הוא רק דשות כדאמרינןבעירוביןני
ס"ק ר]ועיין בב"ח ובישועת יעקב
י
ס
י
ס
~
בעל בני יששכר הנ"ל שיש הדבה פירות מתקיימות משנה לשנה דמין
צריך לברך שהחיינו על זה כמבואר במג"א נס"ק י"ר] שם ואם כן הוי
בהרבה מהם ספק בדכה לבטלה עלכן שפיר עשה גם מדינא לא להביא
את עצמו לידי חיוב ולא לחזור עליהם לבדך שהחחנו .אמנם לכאורה
קשה רעל כל פנים היה צריך מתורת חסידות לקיים מילי רדב שאמד
ר' חזקיה ד' כהן משמו שעתידליחן אתהדין על שראתעינו הלא אכל.
היינו על כל פנים בדכת פדי העץ[ .אך כנראה מזה היה ס'ע לפירוש
הב' בקרבן עדה דקאי על בדכת שהחיינו משום דאמרינן על שרא'א
עינ"ו וזהו בדכת שהחיינו דמחוייב מדינא בגועת "דאיה" דווקא כמ"ש
בש"ס עירובין ופסק המחבר שם בסעיף ג' הדוא"ה פרי חדדן מתחדש
משנה לשנה מבדך שהתהנו אלא שסחם המחבר שנהגו שלא לברך דק
בשעתאכילה אבל מעיקר ההלכה הוא בגועתראיהכנזכרוכןנהגו הגד"א
מווילנא ועוד כמה אחרונים ז"ל] אך זה לא קשה העל כרחו כנראה לא
רצה שיביאתעלפניו ולאשייךליתןדין וחשבך דק על מה שראתהעינו
ולא בדיךעליה הלא על מה ששמע שנתחדשה אותה פרי ומוכדין אותה
כמובן בפשיטות .אמנם העיקד רכל צדיק " 2לו ענין בפני עצמו בהך
מילי דחסידותא הן וכיוצא בהן כנ"ל וגם אצל התטרים ואמוראים כנ"ל
ורק ר חזקיה בשם רב אך ר"ל כנ"ל מהירושלמי היו נזהרים ביותר
ומחמירים בברכות כל מיני פירות חדשים .וצדיקים אחדים בדורס היו
נזהמים ביותר בענינים ומצות אחדים כל אחד כפי ענין צודך נשמתו
כנ"ל.
רכ"ה

ן אולי וסי
סידבינו
חשש
רכ"ה] שםימ

אינפרא הןלישיש בידח2למי הוא פליאה לכאורה דאמדיצריךליתן
דין וחשבך על שראת עיט ולא אכ'ע .ולא הזכיר מהברכה
י
כלל רק מהאכילהוכי עלזהיתן קדד דץ וחשבת מה שלא השביענפש
לאכול מכל מה סי~ש?עינו וזעיי זה לכאורה כמ"ש בקהלת ה' "] וכל

רם
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אשר שאלועיני לא אצלתי מהםוגו' דבודאיאינומעיה

למלאות תאות

לבו מכל מה שראועיניו לאכול ,אלאודאי רטובאגניזבגויהכדישיברך
עליו ומהברכה הואדשיאת הנצחתן אשד בשביל זה בא האדם לעולם
הזה להעלותן בפרט הנצוצין השייכים לחלק נפשו על כן כית שראה
אותוהפרי מכלמיןומין (בודאי ישלו נצפנים שונים אחדים שוניםזה
מזה מה שצריך להעלותן) ובודאי כית שבאו לנגדעיניו שיוכנס לחלק
נפשו אותן הנצוצין להעלותן כי אין שום דבר במקרה ח"ו [רק הכל
בהשגחה פדטית על כל פרט ופרט ופדט שבפרט לאין שיעוד] ואם לא
יאכלו ויברך עליהם הרי הנצוצות הקדושים צועקים קליוכית ששייכים
לחלק נפשו כנזכר על כן שפיר צריך ליתןדין וחשבת כשראה הפרי
ואינו אוכלם ומברךעליהם .ושפיר מובן מה דצריך מכלמיןומין לאכול
ולברךעליו כמו ששמעתי מקובל מאבותינו במען הה"ק רבי ר'מיכלי
מזלאטשוב זרע שהיה נפל למשכב בחולי גדול ונסעו בניו הקדושים
להה"ק ר"פ מקארעץז"'ע שיתפלל לרפואתאביהם ועשה בעדםסעודה
שלמאכלי חלבוגבינה ואמר שיאמרו לאביהםשיקבלעליו בעת שיתרפא
שיאכל המאכל גבינה אשר לא אכלו מעולם והיה המאכל ההואהיינו
הנצוצות שבו מקטרגים עליו מדוע איש אוכלם להעלותם וכן היה
שנתרפא אז וכן שמעתי בשםזקיני הגה"ק וכו' מראפעהץ ז"'ענבעל
זרע קודש] מה שהשתדל פעם אחד לקנות פירות ביוקר גדול בעת
שהביאם מחדש(בהיותובוויען)כדי לברךשהחיינוואכריע במעשיותעל
כל פנים מקורו מפורש בירושלמי שצריך לאכול מכל מין ומיןודיינו
בעל כרחך רק מטעם הנ"ל מהנצוצות של כלמיןומין.

אולם פשוט ומובן ופוקחזי רבותיכםדהני קדושיתליוניםזי"עדג'ע
דהמאכלגבינה לאהיה אכל הה"קהנ"למעולםמגודלפרישוהם
מכלעניני עולם הזה הלאהיו אוכלכם רק ההכרח להחזיק חיותם בגוף
ולקדושי עלית כאלו בודאי שייך העלאת הנצוחית ואולי רק לצדיקים
כאלוהיהכונתהירושלמי כנ"ל אבל לאכדי למלאותתאווע.יהיהכונוס.
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רמא

כי בלא העלאתהנצוציןיוכלעודזהלהזיק לנפשווכהאידמצינובליקוטי
הש"סלהאדיז"ל עליוחנןכהן גדול ששימשפ' שנים בכהונה גדולהוכו'
[בדכות כ"ט ע"א] 17היהעלידיניצוץ במאכלוועלידי שלא העלאהוכראוי
עוד גדם בנפשו להחטיאו ח"ו .תסמר שעדות ראש הדואה ומבין קצת
ז בדברינו בד"ת במה"ק אות י"ג
ועל כלפנים למיחש מיהאבעי לנפשו[.יעי
בד"ה ומה דאשמעיון וכרן ואם כונתו לשם שמים בודאי מה טוב לקיים
דברי חכמיםזי"ע לתקןכדאוי .ולפי מ"ש בהעלאת הנצוצות שפיד מרומז
בדברי הירושלמי בלשונו על כל שדאתהעינ"ו ולא אכל עלפי המבואר
ודאהכיהנצוצין נקראועיני'טשצדיך
(בכתבי האדיז"ל) על פקח
להעלותן וז"ש שדאתהעינע"יונ
'י
יה
יינו העלאת הנצוצין מה שצדיך עלידי
אכילתו ולא אכל כנזכר על כן צועקיםעליו ליתןדין ותשבקכנ"ל.
ן מה שכתבתי לעיל בשם זקיני בעל בני יששכר לענין בדכת
ולעני
שהחינו הנה לעומת זה שמעתי בשם צדיק אחדז"למדודותיו
שהיה מדקדק ביותר ומהדד לבדך שהחיינו על כל פדי ופדי ואמד כי
זהו מסוגל לאריכתימים .והוא הרבד שאמדנוכיזהו כל אחדלפי דרכו
ושיטתו במ"ת דחסידותא בענינים כאלו לפי קורש נשמתו:

סב.

אור ליוםו' ערב שבת קודש פרשת בא תרפ"ג .ראיתי בחלום
פרשת תדומה [קי"ה ע"א] מה שאומדים
על דבדי
בנוסח כגוונא בערבית הז
"ודש דזא דשב"תאיהי שב"ת וכו' (ואח"ם
וה'ק
שבת
אמר) צלותא דמעלי שבת"אוכו' כדעייל שבת"אוכו' הנה בתחלה קורא
את השבת קודש בלשה הקודש שב"ת ואח"כ בלשון תרגום שבת"א.
והענין רומזכי תרגום הוא בחינת אועדיים בחינת עקבא אמנם
"
'
ה
ל
ם נקהלת על שמו גם
הוא כשבבהקה המלכות עם דכד לפניו כביכולוי
כן בלשת דכד כמבואר במקובלים הראשונים ז"ל על כן אמד בתחלה
רזא דשב"ת אידו שב"ת (קוראו שב"ת בלשון הקדשעוזיא בחינת ז"א
דכד והולך ומפרש) דאתאחרת ברזא דאחד לכחודי עלה רזא דאחד (ע"כ

רמנ
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הוא בחינת אח"ד בלקטן הקדש) צלותא דמעתי שבת"א (היינו תפלת
ערבית דשבת קודש שהוא בחינת עליית המלכות נוקבא ע"כ קראה
שבת"אבלשון תרגוםכנ"ל.והיינו השבת קודש בכללותו נכללבובחינת
רו"נ כאחד וקראו שבת בלשון הקדש .מה שאין כן בפרטות ליל שבת
קודש ותפלתה הוא בחינת נוקבא כנ"ל על כן נקרא בזה שבת"א) וגם
אמד אח"כ כדעייל שבת"א וכו'(היינו בתחלת כניסתליל שבת קודש
כד עייל הוא בבחינת נוקבא תקל תפוחין קדושין כנ"ל על כן נקרא
שבת"א) ע"כהראוני בעדתי בעתרעיוני על משכבי סליקו כנזכד .אמנם
בענין הלז שמעתי כבר בשם הרב הקדוש א"א טוזזין זי"עכי הגיד
לאשר בלה"ק אח"ד הוא בלשון תרגום ח"ד שינוי בכתי"ב בלא האל"ף
עלכן במלת שב"ת הוא בלשון תרגום שבת"א השלים האל"ףוזהו רמוז
בזה מ"ש ברזא דאח"ד למהוי עמהון לעילא ח"ד לקבל ח"ד (והוא חסר
האלף כנזכר על זה אמר אח"כ) רזא לשבת איהו שבת (שנקרא בלעגן
תרגום שבת"א והשלים בזה האל"ף לתיבת שב"ת רעלידי זה) דאתחרת
ברזא דאחד למשרי עלה רזא דאחד (עלידי זה השלים דממ'4ף בתיבת
אח"ד וברוא דאחד) עכ"ד קדשו ששמעתי בשמו .ואולי בזה יתאחדו
הדברים עם מ"ש בחזיזן הנ"ל .ה' המרנו להבין דעת קדושים ולהשיג
בחכמת האמת .למען שמו יתברך באהבה .ואז יורה אידך פירושאזיל
גמורונקיים ללמוד וללמד לשמור ולעשות מתוך נחת:

סג.

מה שאמרתי בסיום הש"ס נעוץ מפו בתחלתו [חרא השלמה
למאמר סמוכים לער מה שהדפסתי בספר חמשה מאמרות
ועי"'ש במאמר סמוכים לעד בתחלתו בשילוב סיום הש"ס לתחלתו אות
ז'] וחל גם באופן זה מה דמסיים הש"ס כשאמר הליכות עולם לו אל
תזזה הוא
תקרי הליכות אלא הלכות דגנה האדם מישהאל נקרא
מעלתו על המלאכים שנקראים עומדי"ם ככר'ש וזכרי ג' ד] ונתתי לך
מהלכי"םבין העומר"'ם האלוכנודע .ועלידיהיסכתו מעלה בקודשעל
ידי תורה ומצות ומעשים טובים זוז עבודת האדם להתגבר על צנרו

הולי

דברי מהיורא תניינא נצררה

המג

ולעמוד כנסיועת (ובשביל זה בא לעולם הזרם השלירי הברודין שנעשו
עלידי הנסיונות מעלה הנצוצות ומעלה נפשו ונקרא הולךחיש הח"קק
ממלאכים שאין להם יצה"ר ונסיונות על כן לא ששך גבם בחינת הולך
אמנם עיקד הבדודים בכח הנסיונות הם בסוף יומיא כנודע בדברי חז'ע
וסה"קכי עלידי הכמבדות ד~;ליפות ר"ל וכשעושים איזה דבר לטובה
הוא נסיון גדול כעת ונעשה בחינת הליכה גדולה ועליה (וכנזכר שם
לעיל במאמדינו סמוכים לעד) הליכו"ת עול"ם לו (מה שנברא האדם
להתהלך בעולם הזה ולקבל התורה לעשותה ועלידי זה נקרא הול"ך
חיש הליכו"ת עול'ט ל"ו) אל תקדי הליכות אלא הלכות (כי עיקד
ההליכו"ת בחינת הול"ך כנזכר הואיש לקרש על תורה שבעל פה [מדת
מלכות בסוףיומיא כנזכד] שעל ידה [התודה שבעל פה והלכותיה]יזכה
להתגבר ולהתהלך נגד כל אלו הנסיועת שעומדים עליו) .חדר נעוץ
המכות בתחלת הש"ס מאימתיקורין את שמע(הייע יתדהעלית יתברך
שמו שעושים עלידי הנסיועתובדורין כנ"ל) בעדבין (בעת החושך לעת
עד"ב של הגלות המד וגם בערבי"ן לשון עירוב התערובות טוב ורע
שמוטל עתה ביותר לתעלו כנ"ל) מהנעה שהכהנים (עובדי וו) נכנסים
(על כל פנים נכשתם בתחלה ברצתם הטוב [אםכי אין ביזוים לתקן
בתכלית העקימות כראוי על כל פנים הרצת בתהלה יהיה לזהועיין
בדברינו בשער יששכר למאמר זמןשמחציו .לשמ"ע וח"ה .אות ל"ד]ובדברינו
בזה לעיל(אית נ"ב]והרצוןיהיה] שנזכה) לאכו"ל (ההע העע"ד כמבואר
בכתבי האריזתן בכמה דוכתי היחוד בבחינת אכיל"הוגי
) בתרומתן
(לששם הנצוצות הקדושות כמ"ש על תדומ"ה תרו'ט ה' מהשם הקדוש
ב"ה) היינו בברורי הנצוצין והעלאתן וכמדע ותהו התקרבות הגאולה
וגלימה במהרה בימיע אמן:

סד .מה שאמרתי בסעודת סיום מסכת בבא גתרא שלמדו ברבים
הנה דםסכתא הזאת מסתמתבמתניתין בהלכות ערבהיוצנו
לאחר הרתום שטרות בבה מנכסיםבני דורין ,ובגמרא ממיש מלברבית

רמך

דברי מהדורא תניינא סנדרה

דין לאבעיקנין דבההיא הנאה דמהימןליה גמר ומשעבדליה .וי"ל על
פי מה שהבאתי כבר במאמר סמוכים לעד בשם הגאון סמיכות חכמים

ז"ל בהקדמתו לסמיכת חכמים דאלו השלשה מסכתות (ג' בבות) רומזים
לשית אלפי שני .ובבא קמא החלק הראשון משית אלפי שני כנגד ב'
אלפים תהו ,ובבא מציעא כנגד שני אלפים תורה ,ובבא בתרא החלק
השלישי כנגד ב' אלפיםימות המשיח עיי"ש ,נמצאכיסיום מסכת ב"ב
הוא כברסיום ימות המשיחהיינו לעתיד לבא באלף השביעי שאזיהיה
(ביוםהדין הגדול והנורא) יצחק אבינו המצדיק אותנו כדאמרינן במסכת
שבת [דף כ"ט ע"ב] שיאמר הקב"ה לאברהםויעקבבניךחטאוויענוויאמרו
ימחו על קדושת שמך ,א"ל ליצחק בניך חטאולי ,א"ל רבש"עבני הם
ולאבניךוכו'כו' (וימליץ עליהם בשענות נכומותעיי"ש) אם אתה סובל
את כולם מוטבוכו' ואת'ע כולםעלי האקריבית נפשי קמך פתחו ואמרו
כי אתה אבינו (פירש"י כנגד יצחק אמרו ,והוא אמר להם הראו כנגד
הקב"ה שהוא אביכם)עכ"ל הש"סובזהיובן שפיררמוזבסיוםוסוף מסכת
ב"ב 17הוא רומז על לעתיד לבא כנזכר שאז יצחק אבינו הער"ב בעדנו
והוא יוצא ובא להמליץ ולהיות ערב כדמסיים הא קריבית נפשי קמך
בסוף השית אלפי שני ולאחריהם לעתיד לבא ובעת חיתום שטרות על
שטרי חוב שיצאו בעונות הדור על כנסת ישראל לא היה הוא מעולם
הער"ב להטות לחסד רק אברהםויעקב(היינו אברהם במדתו במדת החסד
ויעקב מדת רחמים מכריע לצד החסד מה שאין כן יצחק מדת הגבורה
מעולם) וז"ש ערב (היינו יצח"ק כנ"ע וגם הוא רומז כי ער"ב שתיות
ער"ב כמ"ש ובראשית כ"ד מ"ג] ויצא יצחק לע"ח בשדה לפנות ער"ב
וכמבוארבתיקוני זוה"ק (סוף תיקון ל']וז"ל דורך תהי ערב תהי בקריום
ן שם (בסוף תיקם נ"א]
אחדואינון ער"ב דיצח"ק ובקר דאברהם עכל"הוכ
יצא אדם לפעלו ולעבודתועדי ער"ב וכו'עדי ער"ב דא צלותא דמנחה
דאיתמר בה ויצא יצחיק לשוח בשדה לפנות ער"ב) היוצא לאחר חיתום
שטרות (הנה הוא יצחק אבינו יוצא ובא לעתיד לבא לאחר חיתום כל
השטרות שט"חודינים וקטרוגים ר"ל שהיו על ישראל ולא עמדמעה"ק

דברי מהיורא תניינא וצררה

ימה

לער"ב בעדם עד אז לעתיד לבא לטובה כנזכר) גובהמנכסיםבניחורי"ן
(היינו לעתיד לבא שאז הוא בחינת עלמא דחירו"ת עולם הבא נכסים
מבני חורי"ן והוא גובה בעדם להצילם מחטאתם לזכותם ולהצדיקם
במשפט כנזכר מש"ס שבת)וזהו שמסיים הגמרא ער"בדבי"תדי"ן(היינו
ער"ב נקרא יצח"ק כנזכר ובי"תדי"ן סתם הוא הביתדין העיקר הגדול
והנורא לעולם הבא כנ"ל שאזיהיה הוא הערב לבדו וכנזכר מש"ס שבת
עה"כ אברהם לאידענו וישראל לאיכירנו רק יצחק) לאבעיקני"ן (כמו
אברה"ם אבינו שנקרא קני"ן כדאמרינן במסכת אבות [ 1"6מ"ק ומעולם
היה המצדיק אברדין במדתו מדת החסד והוא זכה את ישראל ש יעקב
כנ"ל אבל א לאבעי כ %להם רק) בההיא הנאה דמהימןליה (להקב"ה
יצחקאבינו בטענותיו במדתהדין לזכותנו מהימן לקב"ה ומקבלם לטובה
לא כמו אברהם ויצחק שאמרו ח"ו כנ"ל ויאמר הקב"ה לא בסבי טעמא
ולא בדרדקי עצה רק ישמע לטענות יצחק בלבד וגם מהימן ליה לעם
ישראל שירצו לומר אתה אבינו גואלנו בשביל שיצילם בטענותיו ורק
הוא ירמז להם שיאמרו זאת להקב"ה ולא לו על כל פנים מהימן הוא)
גמר ומשעבד נפשיה (האמר ואתש כולםעלי הא קריב"ת נפש"י קמך
והיינו משעב"ד נפשי"הלגמדי)וזהו שפירמכווןבסיום מסכת ב"בכנ'י.
וש יתגלה למפרעכי כל הגבורות של יצחקהיו גבורות קדושות והסדים
חג המצנת פ"ז בד"ה מהריז"ל
בשורשן וממשיהיה הגאולהוקרין בפע"ה[שעי
'
א
ו
מ
ח
מהידענא לכם וכר]ובבני יששכר מאמר שבת נ
שת
ה
מ
ח
נ
נ
]
'
א
ובדברי
אאמו"ר זי"ע בשו"ת צבי תפארת [סימן י"מ] ובחיבורנו בעניותן בכמה
דוכתי בעה"י[ :ריחן ד"ת ח"ט אות צ"ב]:

מה.

ברש"י ריש צחים [דד ב' ע"א] בד"ה קרייה רחמנאלנישרף

קרא לבריאה המאירה שברא מעו"ד מעטה לבושו

עכל"ה הריו מ"ש רטיבותו שער יששכר מאמר גל עיני

לל"ג מעומר אות א'ן

צריכיםלדורין לכשרה מה זה נקט רש"י בקדושת לשוע מעו"ד ריקא.
וכן בסוטה [דף הג ע"ב] מלמך שזדה משה מוטל בכנפי שכינה פירש"י

רמו

דברי מהיוראתניינא רצורדן

נננף לבוש הור"ו וגם כן יפלא לכאורה מה זה נקט הוד"ו כנזכר .וכן
ו פ"ח ע"א] בוצעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע וכו'
במסכת שבתני
)
ה
נ
י
כ
ש
ולושני כתרים(פירש"ימזיו
וכתב
לכל אחרואחר מישראלקירר
שני כתרים של הוד היו לפיכך כשנשלם מש"ה קרן עור פניו
יה.ויובן קצת רמזהענין עלפי דברי התיזוה"ק נסוף תיקון ל"ג]ונתן
ת"
תל
בכ
ע
הו"ר למש"ה[ .ארכרן מילתא ששמעתי בשם ש"ב הגה"צ מדזיקוב
מהר"יז"לכי מרומזזהבתיקון ל"ג רייקא שהוא כנגר ל"ג בעומר וז"ש
ונתן הו"ר (עתה הו"ר שבהו"ר בספירת העומר) למש"ה (שהוא רשב"י
נשמת משה רבינו ע"ה כנודע) עכ"ד] עיי"ש בדברינו בבל"ר וכן הוא
בתיזוה"ק תיקון"'ג[ין כ"ח ע"ב] בר"ה תמינאה בהודאה עיי"ש ברברי
אאמו"רזי"ע בבל"ר עלפי רברי הע"ח שאל תתמה רכסה פעמיםמצינו
משה בנצח ואהרןבהוד .על כל פניםכן נאמר גוםוכן ברע"מ פנחסכי
נתן הו"ר למש"ה על כן שפיר נאמר ברש"י בסוטה כנ"ל שהיה מש"ה
מוטל בכנפי שכינה בכנף לבושהויתוהיינו בבחינתו של משה למעלה
בבחינת הו"רוכן מ"ש תוס' בשבת שהשני כתרים של וד"רהיו לפיכך
כשנטלם מש"ה (שהוא בחינתו) קרןעורפניוכנזכר לספנם הקדוש.נידיין
ברברי אאמו"ר הק' בפירוש רברי התוס' אלו בתפארת בנים עה"ח וסועדים ,לחג
השבועות בע"ה בספר המגיד) עיי"ש] ,וכן מ"ש דש"י ז"ל בלסתנו הקדוש
בפסחים שקרא לבריאה המאירה מהו"ר מעטה לבושו רומז גםכן למעצה
רבינו ע"ה בחינת הו"ר כנזכרהעליו נאמר [שסות ב' ב'] בתולדתו ותרא
שתוכי טוב הוא וררשו חוץ (סוסה רף הב ע"א] שנתמלא הבית כולו
אור"ה וכן כמ"ש התתה כי מקרני הו"ר קרן עור פניו היינו שנעשה
מבחינת עו"רפניו ע"רפני מלךחיים (או"רבאל'י)הצלכן רומזרש"י
שפיר זה בבריאת ה"14ר וליהודים היתה ער"ה (דרשו דצ"ל) זו תורה
(מגלה רף ט"ו ע"ב שניתבה עלידי כער"הרבינו והנס נעשה אז עלידי
מרדכ"י שהואבחינת מדת כחנ"היסוד אבאכנודע בהאריז"לוהמביןיבין
הרמיזות תן לחכםויונכם עור וה' יתורעיננו בכ"ע בכמריהבימינו:

אני

דברי מהיוראתניינא רצךךה

רמז

סו
 .בזמר בני היכלא (מהאריז'ע) דכסיפיןלמיחזיזיודינרר אנפין
(שהוא מדת יעק"ב שיתגלה יעקב אבינו בביתו נאוה
קודש בביאת גמל צדק במהרה בימינו) כיעקב שקראו בית כמו שאמרו
חז"ל [פסחים דף פ"ח] צבו להדא וכו' בגו עירין וכל גדפין הדו השתא
בהאי שעתא דביה רעוא
זעפין וכן שם עוד רעו דיליה דגלי ליה
לבטלא לכלקליפין ובאמת זהו הרעוא דרעוין וליתזעפין ,ולבטלא לכל
קליפין יה" רק לעתיד במהרה בימינו בביאת גואל צדק ש יהיה זה
בתכלית השלימות ולהעביר גלוליםמן הארץ לבטל כל הקליפותוכו' רק
בעת רצון בסעודה שלישית צריכין אז לעורר רחמים על זה שיהיה כן
במהרה בימינו בביאת גואל צדק [ועין בדברינו במסר חחט ושלום עה"ח כת"י
פרשת ויצא בתחלה מ"ש על נוסח זה בגו עירין וכלגדפיי] אמנם מה שיש
לדקדק בלשונו הק' "וכל גדפין" מהוענין לומרעירין (המלאכים) וכל
גדפין (בכלל כנפיהם) ומה נפקא מינהלדידן כמה כנפים יש להם אמנם
י"ל עלפי דברי הש"ס בהגיגה [דף הג ע"ב] דפריך כתיב ששכנפים שש
כנפים לאהד וכתוב אהד אומר וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת
להם לא קשיאכאןבזמן שבית המקדשקייםכאןבזמןשאיןבית המקדש
קיים כביכול שנתמעטו כנפי ושיות עכ'ע הגמרא .ולפי זה כשמבקשין
אז בעת רצף על בנין בית המקדש במהרה בימים אומדים בגו עירין
וכ"ל גדפ"'ן שיהיה להם כל כנפידם שיותירו להם דננפים שנתמעטו
להם בעתהורסןבית המקדשויהיה"וכלגדפין"בזמןשיבנהבית המקדש
במהרהבימינו אמן:

הית

מז
 .בש"ש בבא מציעא [דף כ"ג ע"ב] דא'ד יתודא אמד שמואלבהני
תלת מיליעבידי רבנן רמשני במל"זצ במסכת ובפוריא
וב~ושפיזא .וי"ל במתק כונת דבריהם על דרך צדדת דקתי על המילי
דבדיהותא שנהרגים חכמים דבותינו ז"ל ויש מרבותינו מתלמייך בעש"ט
ז"'ע שהיה להם בזה דרך נסתר וכל דבריהם שהיו בדרךצדית ובדיחותא
ו מלאים יזעדים ועשו בזה פעולות גדולות בשמי מעלה וקצת נודן
וי

רמח

דברי מהיוראתניינא וצררה

%הלכלמבין סודם[יעיז בדברינו ברבוי תורה מה"ק אות צ"ז מ"ש בזה] אולם
רובן מהצדיקים נהגו בזה דק לזמנים ידועים במיות דצחות ובדיחותא.
כי אםינהגו תמידכן שמאילמדוהתלמידיםהבאים אחריהם אשר בסודם
לאבאו נפשםוישתומיםהרעים שישתרשובעוןליצנות ח"ווזהו שאמרו
רז"ל בתלת מילי עבידי רבנן רמשנובספייתו(היינו מילי דצחות המה
"רמשניבמלייהו" שאינם האמתכן .רק בדדך צחוק) במסכ"ת (כדאמרינן
בפסחים [דף קי"ז ע"א] דדבה מקמא דפתח ללן ללמוד לרבנן אמד מילתא
דבריחותא ובדחו דבנן) "בפודיא" (היינו ימי המג"דים כמו שנקראו
במגילת תעניתימי פו"'אאינון והשמחה עושין אז בדרך שדוק כנהוג
בכל העולם וכמבואר בפה"ע או"ח [סיטן תרצ"ה סוף סעיף א']יעיי
ן ברבדי
אאמו"ד בתפארת בנים עה"ת ומועדים נלפווים בד"ה בדכות מ"ב ע"א דב
נהנאגניתותי פוריא וכר] עח"ש) 1באושפיזא (החנובימיחג דעוכות בשמחת
בית השואבה בקבלת האושפיזין בסוכות שאזזמן שמחתינ"ו ביותר) ע"ד
פטפוטי דאוד"תאסבין:

סח .בתושי יבמות [דף ס"ה ע"כ] כתבודאין למהר לגרשלזוג שאין
להם בנים ואין לעתוד הבנין כי רחמי שד' מדובים
עכל"ה( .ושמעתי בשם רב גדול אחד שכתב קמיע לחושכי בנים ד'ע
בזה) ובנר ישראל להגה"ק מים מקאזניץז"ל [טף ס"ק מ"ח
מלשון
י
ת
ת
ה
כליקוטי דב האי גאת] כתב כי בךי1ק כתבו החשס' רחמי "שד'" מרובים
מפרי שמהשם הזה בא רפואה לבנים עיי"ש (ומובא בדברינו בהקדמת
ספר אות שלום על הלכות מילה בר'ה אות בדית קורש וכו')וי"ל ברמז
כי שבת קודש כידוע כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעפה תל"ע
~ח"ב פ"ח ע"ב]1 .בפדט הולדתבני"ם ככן שאמדוריש [בב"ק דף פ"ב ע"א]
אשד פריו יתן בעתו בשלי שבתות ומכת השבת קודש בא הישוותן.
והשבת הוא זכר'ד ושמו"ר בדבור אחד נאמדו ביזעדא חדשכינית .וגם
נודעכימתריןווי'ן הוא בסודי"ב חלותוטמשיכין טרההי"גוטמטם(י"ג
בכמה דוכתיוגם
תקוני דיקנא) בא בחונז'ץ כמו שכח"ב בכתבי

הארק'י

דברי מהיוראתניינא מצררך

רמס

בפירושהר"י צמחלזמירות של שבתועלכן רמוז בתיבותזכו"ר ושמו"ר
כי זכ"ר עםו' הואזכו"ר .וגם שמ"ר (ר"ת ר'חמי ש'די מ'רובים כלשונם
הקרוש בתוספות כנ"ל) 8מו' הוא שמור ע'צ משבת קודש בא הברכ"ה
גימטריא זכ"ר להולידבו זכ"ר כנזכר וגם שמ"ר בר"ת הנזכר והםשני
וויל הנשארים להמשיך ממדה הי"ג מתריו מזליו כנודע ליודעי חן ,כל
יהי רצע במהרהבימינו ,וכן רמוז בכח השב"ת שהוא בחינתיסו"ד מדה
הז'לבינה כמבואר בזוה"ק בר"מובשערי אורה להר'עגיקטילא ז"ל [שעד
מ'] ובשארי מקומות במקובלים (כנזכר כמהפעמים בדברים במאמר תורת
שבת בעה"י) ומדת ורמ"ד הוא ב17ם שדי כנודע וכידוע מכונת המילחה
עלכן שפיר כתב התוס' בדיוק רחמי שדי מרוביםכנ"ע:

סט.

נפלאת תיני ,מחמיק פרשת בשלה נדף מ"כ ע"א] רעל דא
לא לבעי ליה לאינש לבשלא מזונא מן יומא ליומא
אחרינא דלא לעכב יומא ליומא אחרא הה"ד ויצא העם ולקטו רבריום
ביומו.יוםביומודייקא בר מערב שבת לשבת כמהדאוקומנאוכו'עכל"ה
ומובא במנ"א [סימן קנת],ועיין באגרא דפרקא [אות מ"א] ,ובלב חיים
הספרדי ח"ב ,הלא שמעתי מעולםמי שהחמיר בזה שלא לבשלמיום אחד
לחבירו ההגםכיממילא מבשלים דבריוםביומו מפני ומהמאכל מתקלש
מיוםלחבירו וגם אם לא נמשך מעת לעת וראכילתו למחר וכדאמרינן
עבודה זרה[יןמ"י ע"מ] קדירה בת יומאנמיאי אפשר דלא פגמה
בש'"
שרתא רעל כן מבעסין סמוך להאכילה כדי שיהוה דגואכל בריאוסיב,
אולםיזדמןלפעמים שמבשלים עליום השני מאכלים שאינם מתקלקלין
על שני ימים ויותר כגת שלמחריהיו טרומים ככהיה יומא דשוקא ש
לצורך נסיעתו ,וגם בהיותו בביתו .ולא שמענו מעולם מי שדוגיש
ונתעוררליזהרבדברי העש"קאלו,וה'יאררעינינו במדוהבימים בכרע:

ע .בירושלמי

חגיגה [פ"א הלכה א'] דזעלה פטור מן הראיה טמ14ם

דכתיב ניכוים

ט"ח

ושמהת ופירש הקרבן עדה

רנ

דברי מהדוראתניינא יצורה

דנתינ ושמחת .וחולה אף עלפי שיכול להלוך מכל מקום נפשו עגומה
וכן אמרו שם בירושלמי לענין זקן וחולה תרווייהון לקולא
עליו
'
כ
ע
יחולה שיכול להלוך אבלאינו בכלל שמחה עיששבפני משה,
וכו'וכגון
ויש להעיר מש"ס נרדים נדף מ"א ע"א] דאמרינן מאן חולין רבנן עיי"ש
בר"ןוכיון דקרי אותן חולין והדי אמדינן בירושלמי דחולה אפילו ההלך
ברגליו מכל מקום אין לו שמחה והיתכן לומר דרבבן אין להם שמחה
ן הלכה לאמיתה ,וגם מקרא כתיב ותהלים י"ס ט'ן
דאםכןאיךיכלולכוי
י דעת התוס' ר"ה נדף ט"ז ע"א בד"ה
ב
ל
פקודי ה' ישרים משמח"י ולפ
כמאן מצלינן האידנא אקצירי ומנזעק דמריעיהיינו תלמידי חכמים שלאיחלו
בנדרים בלשונם קשהכנזכר .והגם
אז שפיר ניחא אבללפי דעת
"
'
ש
ה
דחשבינן בנדרים דת"ח לאוחולין ממש ,דהיינוקצירי הם המוטלים
במטה.ומפרשיי
עי הם ת"ח מחמת תשותכחןמלימוד התודה הם גםכן
בכ~
חולין .מכל מקום הרי לפי דעת הירושלמי הנזכר גם אם הולכין בשוק
חולה אין לו שמחה וקשה כנזכר ,וגם הא קיי"ל נבשבת
אם הוא
בכ~הביכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוה.
]
ב
"
דף ל' ע אין
[וגם יש לתמוה מעין זה לכאורה ע"ד התנדב"א מביש הש"ך עה"ת
שנגזר על תלמידי חכמים שילמדו תורה מתוך צער מתוך דוחק ומתוך
טלטול וכו' כו' עיי"ש ניבשמחת הרגל על רות לימוד בין וכיון שמכל זה
יחמוד להם השמחה איךיוכלו ללמוד

כנוכרי

די"ל בכלזהדבתלמידי חכמיםהלומדים תורה באמתזהו רפואתןמיניה
וביה עלידי פקודי ה' ישרים הכבמחי לב ישיגו שמחה בלבותם
וזהו ושנטועםוכל חמדתחיותםוכהיאמ
ד דוד המלך ע"ה נההלים קי"ט צ"ב]
לולי תודתךשעעיעי אז אבדתיבעניי ושוב יש להם שמחה ,ובזהיובן
וי"ר ע"א] חש בראשויבודק בתורהוכו' חש בכל
מה שאמרובעידובץני
'
גוש יעסוק בתורה וכו והעולם תמהין על מימראזוואומדין דדך צחות
כי הוא בדרך בתמיה חש בראשו יעסוק בתודה והאיך יוכל אם יש
כאב הראש לעסוק בעמקי שכליחו החשרה ,וכן אם הוא חולה בכל גוש

לי

דברי מהיורא תניינא נקדרה

רנא

איר יוכל לעסוק בתורה אבל האמת הוא פירושו כפשוטו (בניחותא)
שהתורהתהיהלו לרפואה מחמת תענוג ושמחהשיהיהלו מהתורהיתחזק
ויתרפא לבבו וגם עצביו ועל ידי זה יתרפא בכל גופו ודייקו חז"ל
בלשונם כמע חש בראשו יעסו"ק בתורה ולא אמרו ילמוד תודההיינו
כפשוטו רקיעסו"ק עלפי מה שכתב הט"ז או"ח [סימן מ"ז ס"ק א'ן בברכת
לעסו"ק בדברי תורההיינו עסק התורה בפלפולועידן וזהו כהצמח לבבו
ושיקוילעצמותיוועורקיוכנ'ץ .ולכאורההיה סברהלומרדהריזה בכלל
מה דאמר דיב"ל (בשבועות דף ט"ו ע"א] וימוך לדצורפאחן בדברי תורה
והגם דאמרו שם להגן שאני וזמין ש"ע יו"ד [סימן קע"ט סעיף ז'ן מכל
מקום זהו איש להגן מן המזיקין בלבד רק הוא לרפואות גופו וחיזוק
מחשבתו ועורקיו כנ"לוהרי זהו בכלל אמר להתרפאות בדברי תורה זה
אינוקושיא דוהו ממילא קאתי השמחה בגופו מתמתלימוד ועסק דועודה
ועלידי זה שיש שמחה בלבו יוכל לעמוד על המשמר לעסוק בדברי
תורה יותר והא בהא תליאוהוי צורכי גבוה כדי שיוכל ללמוד תורת ה'
בהרחבת הדעת ושמחת הלב הלא דמיא להך להתרפאותבדברי תורהדהוי
דבר שדוצהלוכמובן[.ועיין בדברינו בדברי תורה [מה"ק אות ט"ו)לענין
המ"ר קהלת [ג"כ ט'] שאמר שלמה המלך ע"ה כל תורה שלמדתי באף
עמדה לי מה שכתבתי בישוב הדברים] אמנם באשר נתפשט בעוה"ר
בדורותינו מחלה העצבים ננערווע"ז) כמעט ברוב בני אדםחין גורם
דאגות בלבבםיומםולילה ולפי רבדי הירושלמי גם אם הולך בערק
רק יש לו מהלה בלבבו או בטפו ועלידי זה אק לו שמחה פטור מן
הראיה גמראהיו רוב העולם רובןככויה פטורים מן הדאיה אמנם אולי
זהו הדשים מקרוב באו שירדה חולשה לעולם בעצבות"ם אבל בזמן הבית
דילן ובבבלי) לא
לא היה נתפשט וניכר מחלה זו כנראה ,וגם
"
'
ש
ב
ו
ל
י
פ
א
ה
י
י
ר
ב
ע
נמצא כלל טעםזה משי שדוגלהאיןלו שמחה החנו
הולך
בשוק פטור בנ"ל רק כנראה הטעם ההע חקן כ"א מפני שאיןישעין
להלוך וכתיב רזי-ם .חלס אשטעינן שאן צרי
י להובילו בעגלות
לידוולים רק כית שאין יכול לילךברגליו הן מהמת זקטע ש מהמת

ר'י

רנב

דברי מהדוראתניינא וווניה

~יו פטור לגמרי .וכן פסק הרמב"ם [פ"ב מהלכות חגיגה] דהזקן וחולה
והענוג ורך מאודפטוריןמפני שאינויכול לעלותברגליווכנ"ל[.ולענין
מחלת העצבים עחן מ"ש בד"ת [מה"ק אות מ"ג] עלפי דברי הירושלמי
שבת עיי"ש4

עא .בענין

האג] וגוונין האיך נחשבו על דרך האמת .הנה ז%

בתיזוה"קבדיש הקרמתוזחתהזהיר סומקאכמאדיםונ"ב
דא גבורה .ואאמו"ר בבארלחי ראי שםכי מראה אוד"ם הוא מורה על
דין וגבורה והביא כן מהפרדס [שער הגווניו פ"ג] ובאמת כתב כן בפרדס
שם .אמנם כתב שםכי בכמה מקומות בזוה"ק מייחס אל מדת הגבורה
הגוון שחור ובקצת מקומותיחס המדהזו לגוץ התכלתעיי"ש ,וכן נראה
מהכונה בהאריז"ל של שערות שחורות היוצאות מבתים של תפיליןכי
הם שחורות מבחינת קטנות דין (וגם הגוון תכלת נודע כי הוא נוטה
לשחרות בהירקות שבוועיין בכונת ק"ש בפרשתהציצית להסתכלולכוון
בהשחרות שהוא התכלת ולהאיר עיניה של רחל עכ"פ לאדמימות אינו
נוטה כלל התכלת .וגם כנודע כי התכלת בא מכיס החלזון דם שחור
ואח"כ כשמערבין טיפה אחת ממנה במים במדה ידועה אז נעשה ממנו
צבע ירוק וכש"ש הרמב'ש [הלכות ציצית פ"ב הלכה ב'] עכ"פ גם תכלת
בשורשו שחוד הוא .וכמ"ש שם הפרדס גםלענין מראה אדום על דברי
חז"ל [חולק דף ש"ז ע"ב) ולהוך אדוםהי
א אלא שלקה) עוד כתב הפרדס
[שם פ"ד) כי בזוה"ק בכמה מקומות מייחס מדת המלכות לגוון שחו"ר
ובאמת נחשבבכ"מ מדת מלכות שהיאכלולה מכלגווניןעישש .ולפענ"ד
אין הדברים סותרים אחריכי מדת מלכות לית לה מגרמה כלום רק מה
שהיא מקבלת אור מכולם .דוגמת הלבנה שהיא גוף חשוך רק ממה
שמקבלת אורה משר השמש וכבד כתבו המרקדיםכי האור היותרגדול
הוא הגות לובן ומניעת האור לגמהי הוא מראה חשךכי כאשר יסגור
האדם את עינד אז רק מראה חשךמזיה לנגדעיניו באשר נעדר תשלל
האורה .ומעתהלפיזה שפיריתייחס מראה התשוך למדת מלכות כשאינה

דברי מהקראתניינא נקדרה

רנג

מקבלת אורה וכשהיאעניה ודלה כביכול וכשמקבלת אור מכל
ש
"
'
י
ה
א
ל
ד
היא מרגניתא כלילא מכלגוונין שיש בהם וטאירים בה ונכת סתרי
אהדדי( .ייצבתי מזה בשער יששכר מאמר חג הבכורים ובשאר דוכתי ואכמ"ל
בדרוש].

רערזזק ראיתי בספר

ל ה קנה הגדול (ספר הפליאהן (דפוס קארעץ דף

י"ס ע"ד]איןדי"ן כשחו"ר בכלוו צבעיםואיןדין כפחד בכל
המדות עכל'ה הרי מפורש דס"ל דמדת דפחד הוא הגבורה הוא בחינת
גוץ שחו"רוזעאהדיןהיותרגדול בכלהצבעיםוגוונין.ואין לומרדכונתו
למדת מלכות בבחינת גוונין דינ"א דמלכותא דינ"א דהרי היא כלולה
מכלהגוונין והמדות הסד וגבורה גם שניהם ונכללו בו כולם הזד ואיך
שייך לומר בה שהיא הדין היותר גדול אלא ודאי דזה אינו ורק כנ"ע.
שוב נזכרתי מדברי רבינו האריזתן בספר שער רודף'קיידי
ש א ],בענין
ציור שםהוי'לנגדעיניו (במחשבתו)כי אםמצייר האותלנגדעינובדיו
שחורהידעשעדיין הואבעשיי' ואם אדום הואביצירה ואםלבן בבריאה
עכל"ה (הרי מעלת מראה האדוםע"י השחור) וכן עוד שםוז"לכימי
שלא יצוייר נגדו אלא כתיבה שחורה כמרה שחטא ופגם למעלה ואם
מצטייר בגוון אש אדום אז הוא מתוקן וכו' עכל"העי'"ם [האל תטעה
(חלילה) אחי לחשוב בזה בהגותין שום צבע גשמיות וכאשר מוזהרין
אנחנו כבר מרבותינו שלא לחוטב בספידות שום תמונה או ציור וגוון
ש בפרדס שודו רק דרך משל אצל
גשמי ח"ו וכאשר כתב שםדישדו
הגוונין לדורות פעולתן הינו הנמשך בכחם מאתו יתברך שמו].

לבזה תבק מנזעדודיקיםמרנותינוז"ליש שהקפידועל מראהאיום

הן במטפחותווע בלבושיהם ההנו שסברו כדיעות הג'ק שמראה
אדוםהוא מדת גבורהביותר הנןעולקתן מספחות של מראה אדוםבידיהם
ובחיך כינני לבותיהםלאיור סברו כדעת הקנה מהמקובלים הראשונים
ז"לכיאיןדיןכגוון שווריםוכןכהגמע כהגער הגלגליםלהאריז'ע כנ"ל

רנד

דברי מהדודא תניינא רצודה

בכל האפשרות המדאה שחוד (שלאלעורר כ"כח"ו) ולקחו
לכל
י
ק
י
ח
ר
ה
במראה אדום שהוא ממתג קצת (ויוכל להתפחס למדת מלכות דינ"א
דמלכותא מדת דוד כשכד לדלן) אםלהיותו ממדתדמיןנוקסנדי (כנראה)
שיש בו מעלה גם כן כמו ששגור בפי זקני עמנו שמדאה אדום הוא
מסוגל לגדש שלא ישלוטעין הרע וי"ל שהוא כמ"ש בלחשלעין הרע
בסופו לכוין בשם אגל"א שהוא שם הגבורה (ר"ת א'תה ג'בוד ליעולם
א'דנ') כנודעהיינו עלידי הגבררת יגרשוהעין הרע ויתפחדו הקליפות
ויפרשו .וכעין שכתב בגליארזי ונסבא בילקוט ראובני ששכחת לקט .עדך
מילה] כטזעושין הפריעה בצפרנים כד5נייצא הקליפ"ה שהוא הצערן
ויקרע הערלהיבטל כחםוכןצריךשכוחותיו ממשיבעטובוויבטלו אותו
וכן צריך שכל מלך או גבור שבא לעשות נקמה באומות צריך שיהיה
לו איזה חבור או קיקדד עם אותו האומה כגון פינחס שבא מן בעת
פוסיאל עשה נקמה במדין ודוד שבא מדות עורה נקמה במדאב לקיים
הפסוק [ישעיה מ"ט י"א מהדסיך ומאויביך ממך וכמוו עכל"ה)

ואל יפלאבעיניך מ"שבענין מנהג הצדיקים באיזה
ריכז
ה תבין
'י
פחת שלהםכי תלוי בתעלי דברבי ובדברים העומדים
נט
המ
גוון ה
ברומו של ערלם כאשר כבד ביארנו מש"סבבליוירושלמי וש"עבחיבורי
(ד"ת מה"ק אות כ"דן כי כל עניני מעשי גשמיות ולבוערם צריך להיות
דגל בכונותורמזים כמו שדכאתי שם מירושלמי שבת על סנדל המסומר
וכרעי"'ש ומכל שכן במנהג הצדיקים אבותינו ורבותינו ז" 1שעשו כל
רבד בכונה עמוקהלאין ערעור .וזראהעגין במראה אודם שיקוחם במהרה
בימינו [ישעיה מ"ג מ'] בבואו מאדויים חמוץ בגדים וכף מדוע אדו"ם
א אד~נ"י ש קהעיניםוי"ל
ללבושך חזר המלך נש"א ט"ז י"א]הי
"א מדת הגבורה 4שיתייתם מראה אדו"ם למדת
'ו
למ"ר דמראה טעעדעה
מלכותדודשהיאאדמונ"ייפהעיניםויבטל מלכות אדו"ם שהואאדמונ"י
וכחו (כדברי הגליארזי דג"ל)
(עשו) את זה לעומת זה לבטלו
שוורדעהי
מ
"ב והאדו"ם אחד הםוהיאבחינת
וגם כמו שכתב שם בפרדסכי מראה

דברי מהיוראתניינא לעדרה

רנה

זה"ב גי' דו"ד ובחינת מעלה הזה"ב על הכסף לעתיד ושיהיה להלכה

כבית שמאי כמדע בכל המפרים (שוב ראיתי בקנה הקדוש [דף ג"ד ע"ג

מדפוס קאראץ] ונכתב וימ"ש חשך גי' שם כח האיש יש"ו וימ"ש חש"ך
בגי' יש"ו הנצד"י עם ג' אותיות על שמו והיו"ד שסף ימחה תמחה את
זכר עמלק עכל"הוהיית הקנה לשיטתולעיל שהבאתיבזהדאיןדיןיותר
ממראה חש"ך ששם יניקת הס"א ע"כ ויטש חשך מרומז טמאת אותו
האיש ר'ע אשד ממשלתם בגלות האחרון בעוה"ר ה' יצילנו ויושיענו
במהרה וימינו) .והמ"י אלו הדמיוות בפשיטות ,ויהי רצון שיתקיים כן
שימחה עמלק כמהדה בימים בקרוב:

עב.

בש"ש שיגה [דף ג' ע"אן דרש רבא מאי דכתיב [שג"ש ז'] מה
יפו פעמיך בנעלים וכו' בתו של נידהם אבינו וכו'
שהיה תהילהלגדים ,א"ר כהנא דרש רב נתן בדמניומי כהווםד' תנחום
וכו' ממשמע שנאמד [בראשית ל"זן לךנוך רקאינייודערואין בומים אלא
מטאיןבונחשיםועקרבים ק2בו עכ"ל הגמראיש לדקדקעלהסמיכות
עניניםזהלזה ובפרטנואינו מבעל וממרא אחד מה רתכותזהלזהוי"ל
על פי דברי דיישת דרכים הנודעים שעלה ונסתפק על פי דברי
הראשונים לבאר ולברר אם האבות היה להםדין בני נח לשמתא דבנה
היו מחולקים יוסף ואחיו דהםהיו סבורים ויצאו מכלל בני נח לגמרי
בין לקולא בץ לחומראויחלף נוול דלחוטראיש להםדיןבני נח דאלכן
הביא את דיבתם ומאוכלים אבר מן כור ש"ט מפרכסת ושסודלבנינח.
ל כרחך באמת מאברהםאבינו ע"ה התלאה
והעלה שם בפרעחז דרכיםיע
יש לום דץניראל לגהוץ (גם לחומרא) מהך ש"סדחגיגה הנזכר דקרכן
לאברהםאבינו תחלה לגרים השיט גד פמשכדין ישראל לגמרי ש"ת
והנה
שהיה להם לשמתא דץבני נח ארבו נקרא גר והדברים
ההפרשים נתלבטו לפרש ולתרז מאמה טעם היה להם להשבטים שדנו
את יוק* למיתה לשיטתם וביארו כל אחדלקדודי שדש שתוכדין א%
ם נגדו גם בזה כמה
ממרא שחלק על הכבהדיין עתם היו רובםככהי

עתיקי,

רט

דברי מהיוראתניינא רצררד:

שק אותם כספקבני נח לחומדא ובאוה"ח (פרשת ההגב עה"כ רעתה לכו וגר

כד"ה אולי שהאחים] כתב שדנו אותו כעד זוממ במה שהביא דיבתם רעה
אל אביהםעיי"ש ולכאורה יש להבין דהא הביא דיבת אמת שאכלו אבר
אםכן אינו
מןהחי כשאכלו מפרכסת שהוא אבר מן החי לשיטתו
י
'
נ
כ
עדזומם אמנם באמתכנ"עכיון שהמה ס"לדדין ישראל יש להם לגמרי
הרי התירתו השחיטה ולאהוי אבדמןהחי כללוהוי עדזומם ובזהניחא
הסמיכות במה דדדש רבא שהיה אברהםאבינו תחלה לגרים (שמזה ראיה
של הפרשת דרכים כשיטת השבטיםשהיו להםדין ישראל גמור גר ממש
כנזכר עלכן שפיד מיד סמוך ליה) דרגן רב נתןוכו' והבור רקמיםאין
בו אבל נחשים ועקרבים יש בו ואםכן דנוהו למיתה ממש ובע"כהיינו
משום שחשבוהו לזקן ממרא ועד זומם כנ"ל והא בהא תליא משום שהם
כברדין ישדאל להםבין לקולאבין לחומרא כנ"ל מאברהם אבינו ע"ה
שהיה תחלה לגרים והוא חלק על זה וכנזכר ואתי שפיר ונכת הסמיכות
כאמור:

עג
 .במגילה (דף י"ר ע"א]באביגיל שאמרהלו לדודוכידניןדיני
נפשות בלילה פירש"י מעסם דכתיב הדסיה נ"א] דיש
לבקר כשפט אמר לה (דוד) מורד במלכות הוא ולא צדיך למידייניה
אמדה לועדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם עיי"ש וקשה דמה
דועילהאביגילהנביאה בטענתה שלאידתיצתו (לנבל)בלילהומההועיל
אםימתיןעד הבקרוכי אז לאידק אותו (לנבל)למיתה ואםכפי שאמרה
העדיין שאול קצםוצריךלמידייניה בסנהדרץואיןלודין מורד במלכות
אם כן גם ביום א"ל למידייניה כלל בעצתו רק בסנהדרין ומה ופעילה
במה שאמרה עלידי תחבולה שהראתהלו דםבלילה א"לוכירואין דם
ללילה אמרה לווכידניןדיני נפשעת בלילהדי
שלפי עה גםכיום גם
כן לאידה וצתו דודבעצית ולנן דוקא בלילה .ו"ע דרסנה בחכמתה
שפיר לדוד המלך במה שאמרהוכידניןדיני נפשות בלילה העטכנ"ע
מפירש"י פשום דכתיב דינו לבקר פ17פט ומאותו כתוב אם למדין

דברי מהיוראתניינא וצררה

רנו

[בסג"ירק דף י"ס ע"א] דאר"י (על מה דאמרינן במתניתין מלך לאדן ולא
דנין אותו) לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דודדןודנין אותו
ו פסק הרמכ"ם פ"ב מהלכות סנהדרין
(בסנהדרין) שנאמרדינו לבקר משפט(יכ
הלכה ג' ופ"ג מהלכות מלכים הלכה ז'] 2ןלכן שפיר אמרהלוכי מהך פסוק
דינו לבקר משפט דלמדו דאיןדנין בלילה אנולמדין גםכן דמלכי בית
דודדןודנין אותו אםכן דוד המלך צריך שיעמיד אתו לפני הסנהדרין
ולאלמידייניה בעצמוכנזכר .אמנם בזההיו בעל כרחך מחולקיםאביגיל
ודודכי דוד דגולך ס"ל אף דמלכי נית דודדנין אותן בסנהדרין כנזכר
היינולענין שארי דברים אבל לאלענין מורד במלכות כנגדם כדאמרינן
בשבת[ין נ"ו ע"א]גבי אוריה החתי דס'ע לדוד דאם מורד במלכותהיה
אין צריך דודלדיינו בסנהדרין עיי"ש:

עד* עוד שם בש"ש חגיגה[יו ג' ע"א] תנו רבנן מעשה בר' יוחנן
בן ברוקה ור"א בן תסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע
בפקיעין ,אמר להם מה חידוש ורהבבית המדרשהיום ,אמרולותלמידיך
אנו ומימיך אנו שותין (פירש"י ואין לנו לדבר בפניך) ,אמר להם אף
עלפי כן אי אפשר לבית המדרש בלא והדוש וכו' ,ואמרו לו שנת של
ראב"ע היתה ,ובמה היתה הגדההיוםוכו' ומה דדש בה וכו' ,אמר להם
מרגליות טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני וכו' עיי"ש בגמרא
ויפלא מאודכי אחר ומהשיבו לו תלמידיך אנוומימיך אע שותין (שאין
לנו לדבר בפניך כפירש"י הנזכר) אםכן מה זה שהשיב להם אף עלפי
כן אין בית המדרש בלא תידוש וכיאסי-ו המה שלא היה שום חידוש
י אמרו תלמיריך אנוונצ' משמע שיש לט לומר
בבית המדרש אדרבאדי
ד
י
מ
ל
ת
ת
מ
י
א
מה שנתחדש שם אלא שאין לנו לגמר בפניך בתודת
מפני
רבו ומהזה השיב להם אץ בית המדרש בלאחידוש שאינה תשובהממין
ה"ה מרייוסי שהיהלפני ר"א
הטענה לכאורה ,וכמו שנראה שם
דאמרינן בגמראכי על כן לא רצולה
*הר"י בן ברוקא וד"א בן חסמא
בז
לומרלפני רבם בהדיא טרד ומלאיהיו בכלל טורה הלכה בפני רבם כמו

רנת

דברי מהדוראתניינא ולררה

שאירעלר'יוסילפני ר"א כנ"ל(ועי"'ש במהרש"אבתירושי אגרות ע"ב,
אםכן מה אהני מה שאמר להם בזהאיו בית המדרש בלא חידוש כנזכר)
וגם שם וע"כ] בר'יוסי לפני ר"א קשה מאור להבע שאמר לו ר"אהא"
יוסי פעוטיריך וקבלעיניך על שהגיר שמועהבפניו (ושמא חשוב כמת
והוי כמורה הלכה בפני רבו רחייב מיתה כן כתב שם במהרש"א) וסגד
אמר ר"א לך אמור להם אל תחושולמנייניכם (פירש"י אליהי לכם שום
חשש וגמגום במה שמיניתם ותיקנתם שהרי הסכמתם להלכה עכל"ה) כך
מקובלני מרבי יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו הלכתא למשה
מסיניעמון ומואב מעשרין מעשרעני בשביעיתוכו'עכ'ע הגמראוהגירו
לו זה סיר אחר שקללו שיסמאועיניו לך אמור להם כך מקובלני
כנזכר משמע רהא בהא תליא ולכך קיללו משום שלא הוטב בעיניו
להלכה מה שהגירלו שנמנווגמרו והלא אררבא אםהגיר ר"א אל תחושו
וכו' כך מקובלני וכו' שכיונו להאמת שכך מקובל כבר ער הלכה למשה
מסיני אםכן שפיר נמנו וגמרו כראוי שם ולמה כעס על ר'יוסי שהגיר
זאת בשבילם.

וכי

ונלע"ד לתרץ כל זה כשנקרים מה שיש להסתפק אם רבו ציוה לו
לתלמירו לומר רברי תורה בגום אחר והוא השיב שאין רצונו
לומר רברי תורהבפני רבו ואח"זאעפי'ציצוהעליו רבו לומר אםיסרב
ן מה שכהבתי לעיל אות כ"כ כ"ג כ"ד ב"ה
עור ש ישמע בקולו נועיי
י
י
ג
ע
ב
הגרת רכרי תורה כפגי רכם ונ"ל להכריע כי אם יש לו להתלמיר להודיע
לרבו רבר חדש אשר בטח יהנה רבו מזהכי תדוש הוא לו אז אל יסרב
עור מלומר כבמצוה עליו רבו מה שאין כן אם הרבר אולי כבר צדע
לרבו אז אליטול עטרה לעצמו ותרס מורא רבו יאמר גם כערצחע,
ועלפי זה"ע ולתרץ כל רברי הש"סכמין וחמר בעה"י דדתהכהיאמרו
לו לו" יהושע תלמידיךאנו ולא רצו לומר שמועהבפניו הגיד לרםאי
עלפיכןאיןבית המדדש בלא "חידוש" דיק ברבריו שפירהיינו כשיש
להם דבד "חידוש" אז מוחד להם לומר ולא יסדבו כלומרכי יהנה מנה

היא

דברי מהיוראתניינא ובדרה

רנט

ונמו שהגיד להם אח"כ מרגליות טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה
בר'יוסי אצל ר"אדייק
מהחידוש,
מרמ"נאיבמדבחרמיתושמנפהנניהשאמר לו דמבהרששאכיבלרכלמקלוהב*
ל הוא איש מפי איש עד
התה למשה ל ה ולא חידוש הוא אצלו וזהו אסור לומר בפני רבוכיון
שאינו חידוש שכבר ידע ומקובל על כן בשביל זה אמר לויוסי פשוט
קרך וקבל עיניך להענישו .ושפיר סמוך ליה לך אמור להם וכו' כך
מקובלני וכו' כיק שכך מקובלני כבר ולא דבר חידוש הוא ואתי שפיר
ו בדכוינו לעיל אות כ"הן:
ונכון ומיושב דבל בעה"י[ .יעי

עה.

בש"ש מועד קטן [יף כ"ח ע"א] אמר רבאחיי בני ומזוני לא
בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליאמילתא עכל"ה
הנה עדע מה עמקודברי חז"ל בכל דבריהם ולשונותם וכונתם ע"ד אמת
ואפילו אות אחד מהם יש לדקדק ולהבין [יעחז כדבויע כדברי תורה במה"ק
(אוח ע"ג צ"ז) מ"ש בזה] וזהו מובן לכל רואה קצת בספרים דאץ הכונה
בנילא תליא מילתאבמיל הכוכבים שנולד או שעת מסחרו ,לא באלה
חלק יעקב וישראל עם קרובו יתברך שמו רק הכונה לא בזנות"א (שהוא
היכל ועכו"ת שדנין את האדם לזכות ולחובה כעדע בהאריז"ל .וכמו 017
בגמרא לראיה על זה דהא רב חסדא ורבה תרתי צדיקי הוו ורב חסדא
חי צ"ב שנים ורבה רק ארבעים ובבית רב חסדא שיתין הלולי ובבית
רבהשיתין תבלי ל"עוכיון דתרתיצדיקי הוו בע"כ לא תלי בזכותם או
חובתם) אלא במעל"א (שהוא לשון מו"ל [שה"ש ד' ס"קונוזלי"םמןלבנון
במ"ש הרמ"עמפיגו ז"ל וכעדע במפרשים והיינו מזלא עילאה שיריק
א בגיטסריא זבל"אג'הויות כנודעוהיינו שקרל השפע
למזלא תתאםוי"
מרצת השם יתברך לבדו כביכול) תליא מילתא .ועל כן דייק רבא
בקדושת לשועהאייב'ניו'מזוני (ר"ת חב'?)במיל"אכנזכרכידהמםחב"ו
(ר"ת הנ"ל) הוא לתיקוןדיסו"ד ומקבץ הנדחים כנודע ,ועדעבהאויי'ל
בסוד שאמרו וד"ל סר"'ס אץ לו וק"ןכי תיקון הי"ג תיקונים דדיקנ"א

רם
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ממזל"א עילאה תלוי בתיקת היסוד ועל כן שפיד נקט בד"ת השם הלז
תיקון היסו"ד שהוא במןל"א תליא מילתא כנזכר:

עד.

מגילה [דף ז' ע"א] הקורא את המגילה למפרע לא יצא .תנא
וכן בהלל ,וכן בק"ש ותפלה ,הנה אמדו חז"ל באבות
[פ"ב מי"ג] ד"ש אומדהויזהיר בק"ש ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעשה
תפלתך קבע (פי' הד"ע בדטנודא ,קבע ,כאדם שיש עליו חובה רבד
קבוע ואומד אימתי אפרוק מעלי חוב זה) וזהו הקודא את המגילה
למפרע,חובו ,כדי לצאתידי חובתו והוא כמשא חובה עליו שיפרענה)
י זהו רצונו יתברך שמו לקרוא המגילה ברעותא
לא יצאידי חובתו,כ
דליבא ובאהבה וחבה על גודל הנס 17עשה יתבדך שמו עמנו) וזוב תנא
וכן בהלל (כי בהלל צריך להיות גם כן בהתעודדות גדול כדאמדינן
בפסחים[ין פ"ה ע"ב]כזיתא פסחא והלולא פקע איגרא)וכן בקריאת שמע
ותפלה (שצדיכין ליזהר שלא יעשו כמו לפרוע חובתו דק בחשק ואהבה
ויראה מכונת לבו) כנזכד ממתניתין אבות הזה:

י'י

* מגילה [דף ע"ד ע"א]דבייהודה אומד כל שלא דאה מאודות
מזויל
מימיו איר פודם על שמע חמם בגמרא נע"ב] תניא
אמדולו לד'ידידה דובה צפו לדרוש במרכבה הלא דאו אותה מימיהם.
ור יהודה דוום באבנתא דליבא תליא מילתא והא קאמיכויןוידע הכא
משום הנאה הוא והא לית ליה הנאהוכו' עכ'ל הגמרא .וועד יפלא כל
עובד על מימראזו ומה זה הקרץ חכמים לר יהודה לדמות סומא לצופה
ודורש במרכבה דילמא באמת התם במדכבה לא יקרא אצלםרירה דק
דרוש וקבל שכדבהניאומר"י דלגבוהסלקי אבל לא שיקרא אצלםצפיה
או ראיהואי משוםהנביאים שנקראו חוזיתםבעלי דוה"ק הםרואים
א
באמת ראיה ממטרת ומה זה הקשו לד' יהודהלענין סומא
ז1
ו7
יצריך לברך
על המאורות בגשמיות וודא לא ראה אהוםכללבימיו .אולם נדאה דבתה
עלפידברידון"עניס ברישדיקדמה רף א' ע"א] ולכל מלאכיא באתכסיא

דברי מהיוראתניינא יצךרד2

רסא

ונארח שכל ופ" אאמו"ד בבאד לחי ראי כי הענו השגה שכליות ולא
חושיות וכמ"שבתיקונים מזו"ח ןק"ד ע"ב] ונאמר רע"מלאליהו דאתעתיד
דיליה
לאתגילאו לכלנביא מסטרא דנשמתא
עכד"ה.ועיין
י
י
'
י
"
9
י
כ
ש
ב
בזוה"ק משפטים נדף קט"ז ע"כ] אמך ר"שרעיא מהימנא עם כל דא דאנת
לאיכיל לאסתכלא בבני עלמא דאתי "בעיינין" ולא במלאכיא כל שכן
ובשכינתיה ,אבל "בעין השכל" "דלבך" את חזי בכלא בבני
בעק
ומעתה
לומבא
'"דאתי ובמלאכין ובקוב"ה ושכינתיה דסתרין לך
שפירמובן במה מחולקים בזהרבנןור"י דרבנןס"לכיון דענכקל
'ו
רא
""חוזים"
גם אם רואים בראיה בלתי גשמיות על ידי הזדככות נפשם ומדרגתם
ונקראו"צופים" במרכבהעלכן גם כשומאכןכיון שמשיגבהניית האורה
יוכל לברך אבלר' יהודה מתרץ שפיר התם באבנתאדליבא תליא מלתא
והא קא מיכתןהיינו בעין השכל ומכוון כדברי הזוה"ק ותיקוניםהניע
שכ' "בעין השכל" דלבך היינו בארח שכ"ל .ובלב"ך היינו תוונתא
דליבא"י דקאמרר'יהודה בגמרא בזה דקמכוין הצופה במרכבה אבלאינו
דמית לראיה גשמיות שעל זה אנן דנין לענין סומא ביוצר דגואורות
כנזכר:

למזל"א .הנה זה מקרוב נדפס ספר תפארת מהרא"לסיפורי נפלאות
מהרב הקדוש סבא קדישא הנקרא שפאלער זייד"ע
זי"ע והמו"ל כותב שלקח הדברים ממקורות נאמנים והנה שם בדפוס
פיעקטרקוב תער"ב (דףל"ע ע"נ) טעשה 8מאברך תלומד הכס שנכשל
בשוגג באשת חמיו העט אלמנה אשתו השניה של חמיו לאחרי מיתתו
אשר האברך הזה דד בביתוויניא דהטקתוויין ישן ששן והכשילתו ר'ע
בלילה וכשבא דאברך לפני הה"ק במר נששו לקבל תשובה ההגיד לו
מדברי ד~מד"ר קדושים שאם וגהרגיל ~סוד דף אחד יקרא שנים וכו'
ועל דבד מחשבתך לברוח טעמם ח"ו אל תעשה ככה עכ"ל בספרדגזכר.
ועמדתי ובמתומם ארלברנים שכך ההטת ותאלמנה שפתי שקר מצוברות
על צדיק עתק הוא התבא קדישאהניע פה קדוש שיאמר דבר כזה לנגד

י מהדודא תניינא
רסב דבור
י
ד
ר
ו
ו
ו
התודה ח"ו שידוד האברך הנ"ל עוד בביתו 8מ הזונה הנזכרת אחרי

שנכשל בה ר"ל והלא מפורש בטוש"ע אהע"ז וסימן כ"ב סעיף י"זן 12אמוד
לתלמיד חכם לשכת בהצר שיש בו אלמנה מכל שכן בביתה העד כאן

לא התידו כבואשתו דדתה עמו היינו כשלא הכשילתו עוד אבל
ןכנ"ל הלא אם לאיסור
כשהכשילתו כבדבעון חמודעלידי שהשקתויי
מביתה הוא כבד פושע ולאיהיה אנום עוד ואם יארע עוד כזההרי הוא
כמזיד ח"ו .וגם פשוט דמה שנמצא באהע"ז תימן ק"ט] לענין גרושתו
שנדאה מדגוד"ד שמותר לילך לביתה באקראי ליתן לה צדקה עי"'ש
בחלקת מחוקק נס"ק כ"ה] אבל לדוד בהצידה בקביעות לכ"ע אסוד וכל
זה בלא הכשילתו כ %אבל בהכשילתו אינועניןואין דומה כ %תעא
פשוט ובדוד לאיזכר הלא יפקד לומד דבר כזה (וגם המעשה שהביא שם
שאמדלדמיון מהאחים הקדושים דבותינו מוהד'ד אלימלך וסוהר"ד וישא
ז"'עאינו שוםענין ולאדמיוןכי שם אדרבא עמדובנסיע ולא באו ליזה
מכשול מעולם כ.)%

ו ק"ל ע"ב] ובידח2למי
ובזדן אדכדן מילתא מה שאמדו רז"ל בב"בני
חגיגה נפ"א הלכה ח'] 1ביד2,1למי פיאה ש"ב הלכה ו']דוויןלמדין
הלכה מפי מעשה [וכתבתי זה דרך מליצהכי הפירוש הפשוט 2ום דאין
לומדין הלכהמפי מעשה התש עד ושאמר הלכה למעשה לך ועשה כן1
ן בש"סחולין[יף  '1ע"כ] על ר"מ שאכל עלה של ידק בבית שאן
וזיי
עי"'שובפרטמעשיותכאלו אשד הודקומכלי אלכלי וכלצדלשומען
וכלי
ספד אותן שהם נגד התורה וכמו שכתב כבד בסוד מרע ועשה טוב
ו
להה"ק בעל עטרת צביזי"עכיכשרואין לצדיקאפילו שהוא דבוערווה
איזה דבר שנגדהש'"ע אל תהרגי אחריו (כי רשוייםהצדיקים אמשים
דבותינו בקקי דוה"ק לומד עליתםכי עושים דבדלפעמיםכעין אליות
בהר הכרמל למיראת שעה לנתיצת הענין בעומק כונתם למען השם
ותחנתו) אבל אל תעשה כמרשהולעשותכןוכו' כמדע מכלשכןסיפורים
אשר כםכמהין ופטרעת ממירא קארבו .ואמתכי סעורי מעשי

כוהי

דברי מהיוראתניינא מגריפה

רסג

הצדיקים האמתיים הם גורמים ליראת שמים ומסוגלים לכל רבד על כן
לעומת זה התגברו הכזבנים הנ"ל ומדפיסים ספרים מזה מלאים סתירות
ושקרים והמה מבלי ומחריבי עולם בדברים כאלו שהם נגד התורה .וגם
יביאו את ההמת וגם ביותר את הסכלים המשכילים בעיניהם בדאותם
המעשיות הכוזבות כאלו הידועים שהם שקדים .ועלידי זה יתלו בוקי
סריקי בכלרבותינוואבותינו הקדושיםז"'עוגם בכלסיפורי תורת אגדות
חכז"ל ורוב מעשיהם הראשונים כמלאכים לחשוב עליהם מחשבות פיגול
ח"ו (אין כדאי בזה להעלות על הספר מזימות יצרם וכפירתם ר"ל) וכן
קבלתי ביחוד מפי אאזמו"ר הגה"ק (מהד"ש) ז"'ע מפהקה אשר צווח
על ספרים מסיפורים כאלו שאינם בדוקים ,ולא מדוייקים ,ומעורבים,
בהרבה כזבים .והוא ז"ל דייק וגרס ביותר רק מה ששמע ממגידי אמת
המדייקים ויודעים ורובם המקובל איש מפי איש מאבותיו או מרבותיו
הקדושים ז"'ע ואין בורקין מן המזבח ולמעלה וכן בעה"י דרכנו.
ולסיפורים והנהגות כאלו כדאי לעשות עטרה לרוהטם להדאות מקורן
ושורשםברבדיחז"ל בש"סבבליאוירושלמי ושארי דרז"ל אומהפוסקים
והאריז"ל וכאשרדרכנובעה"י בכל המהדורותבדברי תורהיהיהה'עמנו,
ובכלענינינו ,ועל דבר כבוד שמו ותודתויעזרנו במהרהבימינו][ .ועיין
לעיל אות ע"ד בסופו ולקמן אות צ"ד].

רהבה זהו דרכם שלמבליעולםהנ"לכי מעשיות ועובדותחולין בא"ק
גדע בהקדושיםאענד בארץדודיםריצהבניעליההגדוליםביותר
(וכמו שכתב בטד מרע ועשה טוב כנ"ע) כמו דשב"י דאמרינן בסוכה
[יד ד"ה ע"ב)יאמד משב"י ראיתיבני עליה והן מועטין ,ואם עשים הם
אניובני מולוכר ומסקיק שםדושים עקלי נלא כד וקששיעליך כא6
שהעניקו חמה בקומתם גם דמלמהים שרש מעשיהםהיויכולים לטעות
מבליווכץ עומק דרכיהם עלכןאין סומכים מטעםזה לעשותכן הלכה
למעשה וכלאמריקן בירושלמי סוטה נפט הלכה ב' והלכה ה') דא"ד יוחנן
כלאילץ דדשנ"יסעאיליןדהכיןהכין ,השדין פרנק ולאממכיןעלייתן,

רסד

דברי מהדוראתניינא נצררה

פירש הקרבן עדה אלו הרבדים שנאמרו בשם רשב"י מהנך דלא גילו
שמם מי האומדן דברייחידיםהן ותלאן בא"ק גדול ולא סמכינןעלי"
עכ'ע הקרבןעדה .ודג"2יהאיך לדק סנהמדברי הקדושיםהגדוליםביותר
איך לדון להלכה למעשה אם יאמרו בשמם כנזכר בטקום שהדבר נראה
מוזר מהלכה המחוורתודילמבין:
עט* נודע דברי התנא דבי אליהו נא"ר פרק כ"ז]כיאין ישע אלא
ימות המשית וכמובא בדברי אאמו"ר בתפארת בנים
עה"ת ומועדים נלהו"ר וכן עור בכמה רוכתקוכן בחיבורנו בעה"י במקומות
רבות אין מספר כי אין ישוע"ה לכלל ישראל אלא הגאול"ה שלימה
ן גבבא קמא רף פ'
במהרה בימינו .וראיתי לעורר כי כן והא בש"ס דיל
ו
ר
מ
ע"א] רב ושמהשל ורב אסי איקלעולבי שבוע הבן וא לבי ישוע הבן
פירש"י ישו"ע הבן משתה שעושין לפדיון הבן בכור ישו"ע מתרגמינן
פורק"ן כמופדיו"ן עכ'ע רש"י ז"ל ,הרי מפורש דישוע"ההיינו תרגומו
וכונתו פורק"ן ופדיו"ן מהגלות .כןיהי רצון במהרהבימינו.

וכןעיין בש"ס עבודה זרהניו ר ע"א] ד"א בשכר שמשוועיןלפניאני
מושיע אתכם ופירש"י בד"ה להן שוע .אני נותן להםפדיהן כמו
ויושפע ופח"ק וכמו ישו"ע הבן פדיו"ן עכל"הוהיינו כנזכר מפורש:

פ
 .בש"ש שנת [דף ל"ד ע"א]וסלעיה רבדיםצריך אדם לומר בתוך
ביתו ערב שבת 8ן חשיכה וכו' אמר רבה בר רב הונא
אע"ג דאמור רבנן ג' דברים צריך אדם לומד עם תסבכה וכו' צריך
למימרינהו בניחותאכי היכא דליקבלינוו מיניה אמר רב אופייפש לא
שמיעלי הא דרבה בר הונא הלימתי מסברא עכ"ל וגמרא .ולכאורה
אינה סברא פשוטה כל כך שצריך לשוהתו בניחותא עד שיקימו דב
אשי מסברא גם טרם שקיבלו הלא אדרבא "ל גם סברא להיאר דתם
לו בפעם אהד
יאמר בשפה רשה ובפה רך כמבקש מהםאו גם אם
י
ת
מ
ש
י
ובפעם אחרת מדהבעיניהםכאלודרכו לבקשולשאולעלככה בכלפעם
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רמה

אבל לא יראו ממנו כשלא יזהידם בכח ובמורא הומר האיסור והמכשול
אם ישכחו לערב ולהדליק נר של שבת בזמנו מה שאין כן אם יאמר
להם באימה (קצת) ידעו ויביע עמר הענין והדבר הץהרו לנפשותם
ביותר .רעד כאן לא אמרו רז"ל (בגיטה דף ר ע"אן אל יטלל אדם אימה
יתירה בתוך ביתו וכו' היינו אימה יתיד"ה (דייקא) [ועיי"ש במהרש"א
בהידושי אגדות] אבל להזהירם בדרך אזהרת התורה .בודאי יש סברא.
(כנ"ל) אולם "'ל עלפי דברי הש"סגיטין (דף נ"נ ע"א] הנהו בי תרי
דאיגרי בהו שטן כל בי שמשי (פירש"יבי שמשי של ערב שבת) דוו
קא מינצו בהדי דודי איקלע ר"מ להתם עכבינוץ תלתאב
י שמשי 9ן-
דעבד להו שלמא שמע" דקאמר (השטן)וי דאפקיה ר"מ לההוא גברא
מביתיה .הרי דבערב שבתבי שמשי אז מתגרה הבע"דשיהיה מחלוקת
דבריםבין הבני בית על כן שפיר הזהירו חז"ל שיאמר אז בערב שבת
בי שמשי אלו הדברים (עשרתם ערבתם הדליקו את הנר) רק בניחותא.
בנחת ובנעימות .כדי שלא לעודר אז קסטהכי אז גם כשיאמר בקול
רעש קצת גם אשתו חובל לענות למה תכקןס ותצעקעלי הלא אדע זה
מכבר בכל ערב שבת .וכדומה.וזהוי תיגרא דמיאלציבורא דבידקאדמיא
וכו' כמו שחמרו רז"ל סנהדרין דף ז' ע"א] על כן וחפיר אמר רב אשי
דקיימתיה מסברא שצריךלמקמיט בערב שבתבי שמשיאז בניחותאכדי
שלא לחורר קטגוריא וטויבה אזכנזכר .ואתי שפיר ונכון:

פא.

אמנם לא לבד בערב שבתצריכיןליזמן בזה אלא גם במוטנט
שבת כמבואר בסה"ק הקנה הגדול (דפוס קארעץ דף
ע"ק וז"ל ואחר הבדלה יעשה מלאכתו ויסדר שלחנו וטן' וילוה ריגולך
בשירות ותשבחות היאיתבגי מה שעושים 8מי וארץ שאין להם מש
אם יבא אוהבו בביתו מחבקו ומנשקו וסרבה בחטת וסעודות רבות
כשרוצה להפרד ממנואיןצריך לשכיר טה יעשה לכבודוההינים רבים
יזע טתעא ממינו ומין במים אקש תוצץ .והססך בא בביוע וכשטיבע
מתיאמטענהעגניבות "לחלוק 8מבניביתו ולצאת ממםבמשיקת" שי
כ"ס

רסו
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לו ואוי לביתו ואוי לתענוגים אשר מילא כרסו לשם שמיםכי הוציא
המלך מביתו מתוך מחלוקת אפילו אם יזדמן אליו חכם .יאמר .השטן
הביאו .מתי יקום .והרק עליו שיניו אבל אתה בני אל תעשה כך וכו'
עכ"ל הקנה עיי"ש .הדי שהזהיר על מי שחולק עם בני ביתו ועושה
מחלוקת בביתו במוצאי שבת קודש .ובודאי נחוץ וטובליזהר .וה'יעזדנו
בכ"ע במהרה בימינו אמל:
פב .במג"א [סך תקג"ח ס"ק ג'] במטם מהרי"ל דכמהמיני תענית של
תשובה אשכהן ראין לאכול במוצאי תענית בשדויין.
וכן הוא במג"א [סך תק"ם ס"ק ט'ן בשם י"א דבתעניתים אלו (כגון ב' וה'
וכהנה)אין לאכול בלילה שלאחריהם בשר וחן וכ"כ ולש"שעיי"ש .וכן
בהגנו (מנהג אבותי הקדושים זי"ע) בתעניות שובב"'ם שהוא רק משום
תשובה כמבואר בהאריז"ל לתיקון הידוע שלא לאכול בשר אחרי
התעניות .ב)להחזיק בסוד כל מה דאפשד ועלכןאיןקוריןויחל במנחה
בתעניות שובב"'ם גם כשיש יותר מעשרה המתענין .הגם שנהגו כן
בהרבה קהלות אשכנז במדינותינו (ובפרט אצל הישיבות) ומקורן הוא
[בסג"א בסוף סך תרפ"ה] ובלבוש כתב שם שקורין ויחל במנחה (בקצת
קהלות) בשובבי"ם מכל מקום מנהגינו מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע לא
נהגוכן לקרות אזויהל הגם שרובןככהה רתענואז וטעמםניאה פשוט
כי בשלמא בתענית צבור שהוקבע על צרות וגזירות הצבור על כן יש
לעוררן ולקדותויחל בצבור מה שאיןכן חץ תעניתיחידלחיטובה לכל
אחד ואהדלדיואות נגעי נפש ע"כ הדבר צריך להיות בהצנע לכת כל
מה דאפשר(והויכעין [ברכות דף ל"ד ע"ב]הציףוגליד ,מאן דמפדש חטאיה
בצבור גזה) .והנה מצאתי הדברים מפרש ביוץשלמי הגיגה [פ"ע הלכה
ב'] דהויחזי האי גרידא בחלמא ברת עלי בצלים (בת אדם אהד ששמו
עלי בצלים) ר' לעזר בר' יורה אמד תשיא בחיטיהיזיב (תלויה בחוטי
דד") ר"י בר חנינא אמר צירא דתרעא דגיגכם קליע (הציר של פתה
גיהנם קבוע בנהנההיים "גו צודנה"כן ועט הגירסא מדופלמי סנהדדק
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יתז

פרקו' הלכה ו') א"ל למה דאכן (מפני מה והתה נדונית כל כך) אגל

דהוותציימה ומפרסמה (מפני שהיתה מתענית ומפרסמת תעניתה .קה"ע)
ואית דאמרי דהוות צימה יום חד ומקזה ליה תרי (ומפרסמת שהיא
מתענה תרייומי .א"נ מתענגת על חד תרטן בדוארימים .קה"ע) עכ"ל

הירושלמי.

והנה מה שפירש בקרבן עדה שהיא מתענגת על חדתרין בשארימים
איןמכווןהפירוש בלשוןהירושלמי שכתב מקב"הוגםלפי פירוש
דואשת שם הנ"ל (בקה"ע) שמפרסמת שהוא מתענת ב'ימים אץ פתרון
למלת "מקזה" .ובפני משה בסנהדרין כתב שהיתה מרבה באכילהווסתיה
נגדשניימיםוהיינו לאב'ימים רק כנגד ב'ימיםהיתה מרבה באכילה
דווש קאי על
התענית .אבל תיבת מקזה לא פירש כלל.
אסחערוידת בשרויין שהוא עושה כן אחרי דוזענית כדו
יינן בש"ס שבת
'ר
נמ
א
ודף קכ"ם ע"א שמוכרחים לאכול בשרויין אחרי "הומה" ,דקיז דםואין
לו מהיאכלימכורמנעליםשברגליוויספיקמהןצרכי סעודה ,מאיצרכי
סעודה רב אמר בשר ,ושפצאל אמר חן ,רב אמר בשרנפריא חלףנפריא,
ושמואל אמריין סומקא חלף סומקא עכ"ל הגמרא ועיי"ש 8הף .עכ"פ
"להקזה" נחוץ סעודת בשר וחן (לרב בשר .ולשמואל יץ) וטעתה שפיר
יתפרש "מקזה"ליה החנו סעודת בשרויין שהוא סעודת"הקזדף' (והעיקר
ודא "בשר" דגם לשמואל רס"ליין אמרינן שם ובשבה) דעבדי ליה
תבשילא הכחולא שהוא בשר שתנכל אחר התעניתיחיד של תשובהוזום
והמנ"א וקרין רש"י שם).
אסור לדברי

מוך""י

בנל יום פעמים בשרהיינו
שדרכו
יש להפרץ
אמנם בצהרים ובערדבמיחשהג כןלבאעמרי
ב גם בימי תעניתו בשובבי"ם
אולי"ש לדלול שלא לשנות מכפישהירגל בכליום משום שחאלתחולי
מעייםשינוי ופז כמו שאמרו חז"ל צהובות דף קא.ע"ש 8הימעיןכןמי
שאוכל בכללילה משכלי חלב ו)מ אדוי התענית שובביים אוכל סעודת

רסח
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נשרזהבודאיאינונכת .והוא בכללדבריהירושלמי שנענשהעל דעבדה
על חדתרין"בהקזה"היית כמו סעורת"הקץדו' כנ"ל מש"ס שבתדעבדין
בשרוייןוהואתריןהיינו בכפל בשדביום אחדכית שהלילה נמשךליום
שלאחריו שיאכל גם כן בשר בצהרים (אמנם בתענית צבור ראינו אצל
אבותינו וכל הצדיקים שאכלו בערב סעודת בשד ח"פ ושמעתי עוד טעם
לזה מ84אזמו"ר הה"ק זי"ע מפה"ק בשם צדיק אחרזי"עכיון שהימים
האלו תענית צבור כמו צוםהרביעי וצוםהכנהיי וצוםהעשיריוכו'יהיה
לביתידידה לששון ולשמחה ולמועדים טובים מכריה ח' הס]עלכןעושין
הסעודות בערב להורות שיהפכו לששון ויו"ט וסעודות מאכל ומשתה
בביאת גואל צדק במדוה בימינו) אמנם ממה דאמרינן שם בירושלמי
שנענשה על שפדסמה תעניתה (ה"נו בעל כרחו תענית יחיד לתשובא
כמובן) מזה גםראיהלמנהגינו שלא לעשות פרמם בקריאתויחלוכיוצא
לתענית שובבי"ם וכנ"ל .ודברי הירושלמי אלו בחגיגה הובאו בתשב"ץ
וביתיוסף ופסק כן בש"ע או"ח וסימן תקס"ה סעיף ו'] דהמתענה ומפרסם
עצמו לאחרים להשתבח שהוא מתענה הוא נענש על כךעי"'שוה'יורנו
בדרך אמת למגע שמו ותודתו במהרהבימינו:
 .בספר תורה הקדושה ,אשר תח"י נתנאלה כעת)
נפג
המני
י
"
ת
כ
בעלבני יששכר ז"'ע נמצא כתיבת שםהריי'
ב"ה וב"ש ראשונה הוא הקו השמאלי בתזמנתכעין ו' היש אדוכה
ופסיעה לבר למטה (כנזכר
מהאריז"ל) ,אמנםה' שניה הקו השמאלי
*
ה
ל
.
ד
"
ו
י
ת
נ
ו
מ
ת
ה
ט
ו
נ
ו
ה
ל
ו
ד
ג
הוא קצר ורקכעין נקודה
לכעין
וכן ראיתי
בשארי ספרי תורה מסופרי דווקני ותלמידי חכמים .אמנם לעומת זה
ראיתיספר תורהמסופד אחד אשרהגידכיעוגהחשתעלפיאביו שעשה
עלפי כתב דבו סופר מפורסם בחסידותואחריות ועשה התמונות ההי"ן
(בהשם)להיפךכיה' ראשונה הקו השמאלי קצרונוסהליו"דוה' אחרונה
והיית שניה) הוא הקו השמאלי ארוך יותר ועטה לתמונתו' .על כן
ה במח"ל מועשרהנזכר גם אםקופה
דורתינכוז לכתובבזהכי משגהוי

י הי
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רטט

כלעלפיציוי רבוז"ליהיהמישיהיה .וכניםדברי קדושזקיני כמפורש
יוצאמפיהאר"יהחיזי"ע בפע"ח נשערההמילין פרק ס"קוי'
ל אמנםהענין
כך %א בהיותה הבינה תחלה בקוץ התחתון שלהיו"ד אזהיא ינקא להו
ייו"ד וכרכו'בהיותה בבחעת )1תה' ראשונה
לב' אותיות ו"ד שלמילו
של השם ואז ב' אותיות ו"דנעשין ה'וכו' ובסתם הוא"ו יצאת הנוקבא
בסוד אושיט פסיעה לבר כנזכר בזוה"ק נפרשת בלק דף רגן וכו' עכל"ה
(הרי מפורש כתמונה הנ"לכי בהה' ראשונה של הדום שתל הקו השמאלי
ארוך כתמונתו' ואז יצטרף עם צורת רויוניויחדיו ה' וגם צ"ל פסיעה
לבר עוד למטה וכמשרש שם לעיל בפע"ח נפרק י"ר] וז"ל) וכל צורת
ההי"ן ראשונה שלהו"י'יהיה להםכעין קוץ קטן מאודיוצא לחוץ למטה
בדגלו'זעירא שבתוךה' ונקרא פסיעה לבר בזוה"ק נפרשת בלק דף טגן
עכלנה .אמנם צורת ה' אחרונה שהוא הקו השמאלי קצר ונוטה לתמונת
יו"ד יתבאר עלפי דברי הע"ח נשער הנסירה סוף פ"בן ול'ל וזוע 2ום ב"ן
בציור כל ה' מהם צורתי"ד וכו' עכל"ה ,ולפי זה יש לומר שפיר צ"ל
ה' אחרונה מהשם הרומזת לב"ן כנודע צ"ל צודת יו"ד דל"ת כנזכר.
אמנם יפלא לכאורה בזה ממ"ש בפע"ח 2ום נשער התפילין פרק ס"ק וז"ל
אח"כ יכתוב אות ה' שניה דוגמת ה' ראשונה לרמז גם כן הקשר שיש
לה עם הת"ת .אמנםיששינוי אחדכי תמורת מה שכתבנו שיעשה צורת
" בקרןזויתהימיני דה' ראשונה יעשה צורתו' בקרןזוית דה אחרונה
עכל"ה הרי דכתב דזולת השינוי שיש בקרןזויתהימיני למעלה בההי"ן
הנזכר .איןשינוי אחרת רק בה' השניה הוא דוגמת ראשונה(ונוולי
מזה סמכו העושים שני הער"ןבהקים 12וין בתמונתם בקן השמאלי ואין
ק ביניהם) אהלם באמת זה אינו ראוה מוכרחת לואר שאין לשנות
חירי
ביןשניההיק בתמצתם(זולתבכתיבתו בתחלהבזויתורמניכנ'ע) דמעם
שיש לעשות אחרונה דוגמת הראשונה ל) 1דוקא הוא דשם לאכןדוי
פתר בפ" עצמו למ"ש בפע"ח שם כנ'ל שמתוך הה' ראשונהיזרה הגל
ה ואדרבא רק בה'הראשניה
השמאלי פסיעה לברהמא שצב זה דייני
ואםכן המה משונץ בתמצתם בזהודגי מ"ת סיתרא"י נקצה עם מ"ש

הי

י

מי
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שתהיההה' אחרונה דוגמת הה' רקדנה כנ"ל ונע'ע לש דקלדומיןזה
לזה רק באלדייק שבזה יוננה בקרן זוית כנ"ל בעשייתו בכונהבין ה'
ראשונהלשניה אבל תנא הסיר עוד החילוק שביניהם בקו והשנו הרגל)
השמאלי כנזכר תה ברור ונכק תמונת כתי"ק זקיני בעל בני יששכר
זי"ע וכאשר נהגנו עלפי שפרי דווקניכראוי.
אמנם נעת ראעד נלשת המקשת חסידים נתיקק תסלין אות ח"ן וז"ל
ובכתיבת הה"א אחרונה וכו' צריך לכתוב כל קוימיןוכו' ולא
יהא זה מתפשש כל כך כמו בה"א ראשונהוכו' עכל"ה הלאזכיתילהבין
כללדטהיכיתיתי לומר 12צריך קוהימין של ה' ראשונה להתפשש הלא
מ"שבה' ראשונהשיתפייט הקו בסורפם"צהלבדהיינו רק הקו "שמאלי"
ולא "הימינ"' ואם כן למה צריך להוציא זה שבה' אחרונה לא צדיך
להאריךהקוהיכוניכנ"ל מפע"חוכ'ע הר"ח שם נאות ה'] 12צריךלהאריך
הקו "ובצאלי" של ה' הראשונה בסור פסיעה לבר כנ"ל ,ואולי איזו ש"ש
 012של המעתיק או בדפוס ,עכ"פ לענינם זאת מצאנו משרש במשנת
חסידיםלהלן  012נאות ט']כי הקוהתלוי(ר,וסמאלי) שלה'האועיונהיעשה
בצורתיו"ד והים כדברים הנק בעה"י:

פד.

בש"מ שעד קק רף טין דא'לישנ"י לבם א"א .כי לא
מצינו שהיהלובן אחר כלל וכדאמריק מפרש נש'ש
פכהניו ב"ה ע"ב] דאמר רשב"יראיתיבני עליהוהן מועטין אם אלף
וע אני ובני מהן וכר וקאמר סתם "בני" הלא אמר  012בנו ואיזו הוא
אלא חיזוי ברור ופלצט שלאידה לו אחר רק אע ר' אלעזר ע"כ ידעו
מתם"בני"היחיד][וכן כתב האודלח הקדושנבפ' תולדותעהיע ערריך
וגר) חה המעשה דמ"ק דצ"ל רשב"י לבשהייםר'שו וי'ש) אילף אצל
ר ישתןבן עממש' ור'מידהבןגריםשים אתורם של צורה שיברכורן
וכך ושתירו
בלשה נמגר שפרה נראה כלשק
והלך אצלם
י
ז
ו
כ
ר
ב
ו
ברכתם והשפעה בהצנע שם את קדושת בהכתםעי""ט והנה מ"ש שם

ילה
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ב אחשפהך ה=נו דהאי עלמא (עולם הזה)
בגמרא ששרוב ביתךהיהו
)
א
ב
ה
מ"ט
ם
י
ל
ה
ת
[
א
ת
י
ב
ב
י
ת
כ
ד
ם
ל
אושפיז"א וההוא עלמא (עך
י"מ] קרבם

בתימו לעולם [מרעד קטן דף ט' ע"כן אל תקרי קרבת אלא קברם תציע
שיאריך ימים דשנים בעולם הזה .אולם קשה להבין מה שייך לחשר
דליחרוב ביתך על עולם דכא הלא עולם הבא היא עולם נצחי וקיום
אמתי ואיך יצדק עליו לשון "%רבה" דלהץרוב ביתך גם בדרך טליצה
לאעדיך לומרזהעלעולם הבא,ואין לומרדקריעל הקברהיינו שמקום
הבשכןלו לקבר יחרב גום מפני שיאריךימים בעולם הזה הלא מהשייך
חורבה "בקרקע" עולם שהוא קרקע בתולה (מקום קברו של אדם)טילא
אינה נגזלת ואעה נושנת או נחרבת ובעל כרחך דקאי על מקום מערה
הנחצבת שנבניתעלידיבני אדם כמושנוהגים שם באה"קוגםבימיהם
[וכדאיתא ככ"כ דף ק' ע"ב] לחשוב קברבהייםחידתו בקמץ משפחתו עעין
כדברינו כתשר מנח"א חלק ג' ס" י"ח כד"ה בצוואות סף]וכשיאריךימיםבעולם
הזה אז בנין וחצובת קברו יחרב וישומם .ובלשה רש"י ז"ל פ" ליחרב
ביתך בית קבורתך דלא תמות אלא תחיה לאורך ימים עכל'ה .והוא
כנראהכשיקיים מאמר חז"ל במד"ר [פרשה ויקרא פ' הין אמי אלעזרציתך
אדם שיהיה לו מסמר או יתד קבוע לבית הקברות כדי שיזכה ויקבור
באותו מקום עכ"ל המנג'ר (וכ"כ במלהגות שבסוף סידור הר"ר קאבול

דנה.

י

וששרפ ע"א נרטש שהיו בודאי מקום מוכן להקבר במערת אביו
כאשד נקבר אח"כ עקם באמת ,אמנם פרקדם היה שוכב
ה טרם נקבר לא פחות מ"'ח שנים כדאמרינן בש"ס ב"מ נכף פ"ד
בעלייתי
ע"כ]ובינילביני כנראה לאנכנס אדם למערתאביופנימהוכשרצולקבור
שם את מ"א מצאו דהדדא עכשו (וכ"כ היה שמם מקום קבורתם אשד
נחש היה סובב שם) ואמרו יכנסבן אצל אביו ופתח לדן עלכן שפיד
ע דוקא בורים
כוות ברוה"ק דעזנאים האלו כמחרב בית קברו התנול"
חיותו .אלא גם לאחר פרידתו כבשהיה שם מונח בעלית" לא פחות

מ""

ערב
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שנים %איותר מכ"כשנים (כדאמרינן שם בגמרא) עדשהכניסוהו למערה
לבית קבורתו וכנזכר .וראה נא מה עמקו רבדיהם וכיונו ברוהטך
ובנבואה .אמנםזהויתכן על מקום (המוכן) לקבורתוזכ'
נ
יזכר .אולםעדיין
קשה לכאורה מ"ש לקרל דאיך שייך לשק חורבן על עולם הבא עיקד
מקום מנוחת נשמת הצדיקים ,כי שם ביתם ,אולם גם זהיובן על פי
מה שכתב בפירוש ספריצירה להראב"ד (בהקדמה) ומובא בקדישת
לוי (פרשת שמות בד"ה בפסוק ויבא אלזה'
יהאלקים חורבה)כי החכמה
ר
למעלה נקראה הורב"ה עח"ש ואי' מקום בינ"ה (היא העולמות עליונים
חו"בתדין דעק דלא מתפדשין) ששם משכןועדן הנשמות .וזון שברכחע
ליתוב אשפיזך (טוב לו בעולם דוה כנ"ל) ולחדו"ב (בחינת חודבה מקוד
הנשמות בבינ"הכי חו"ב תרין רעין ללא איתפדשין) ביתך (היינו טוב
לך לעולס הבא כנזכד כי שם בית"ו ומקום מנוחתו לאחד אודך ימים
ושנים טובים).
אמנם עתה ראיתי בספד שו"ת רבדי יוסף למהד"י שוואדץ ז"ל
מירושלים בחלק הוספות ותיקונים בסופו שעודד על הך ש"ס
בבא מציעא הנ"ל (בד"א בד"ש דשי שכיב בעלייתיה) מרבדי הזוה"ק
אחדי[ין ע"א ע"א] דך"א בד"שהוי קבור בגוש חלב ואח"כ העלוהו משם
למירון למעדת קבראביו .אבל מקודםהיה "קבוד" כנראהמדברי הזוה"ק
ולא מושכב לבדבעלייתיה עכ"ד הדברייוסף .אולם לא דאה שכן מבואך
במד"ר [קהלת] (עה"כתן חלק לשבעה וגם לשמונה) דיהבוהו בגוש חלב.
אך שם יש לפרש כרבדי הש"ס שנתנווה מקודםבעליי'  012בגוש חלב,
אבל לא קברכם .וגם לא ראה (הדברי יוסנן) במקדש מלך שם בזוה"ק
[אחרי] 12עודר כבר על זה שנראה כמו סתירה מדבדי הגמרא בבא מציעא
דגזכד .שלם בשד ההמה (על הזוה"ק) שם תירץ בשם הדמ"קז"ל ללש
דוקא קברוהו אלא אותו הזמן שדויה בעלח' בלי קבורה ,ולא שלטה בו
דמה .והיה בגוש חלב שם היה נחשב בכלל מתי גוש חלב עכל"ה.זי"ע:

פה.
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ומ"ש מקים *ה מדברי המד"ר [תקיא] בענין שצ"ל מקום
קבורתו של כל אחר ואחרמוכןלו .והנה ארכרן מילתא
מהשתמוייןהעולםעללשוןרש"י בכתובות [דף צ"ה ע"כ]במתניתין ברש
אץ חייבץ בקבורתה .אם מתה .עכל"הוכי קס"ד שיקברו אותה בהיה,
כן מקשים העולם .אבל באמת לא קשהמירי רהא אמרינן בבבא בתרא
[דף ק ,ע"ב] המוכר מקום קברו (בחייו)באיןבני משפחהומוחין (וקוברים
אותו בע"כ) משום פגם משפחה וכיון רפסקינן באהע"ז [סימן פ"ט סעיף
א'] דבעלהחייב בקבורתהלפי כבודה גם אם כבודה מרובה משל כבורו
עי"'ש וביו"ד [סימן שס"א סעף כ'ן דתקבר בקבר מששהתה שירשה
מאבותיה ונמצא אם ישביןבני המשפחה שלה גםכן סכמךביניהםלמי
שיגיע הקבר המכובד והמוקדםיותר בתוך המערה וישלמו כל אחד ואחר
לחבירו עבור קבר המעולה ואם לא תקנה היא הקבר המעולה של
משפחתהוביני לבעי יוכל למות אחר מבני משפחתה שיקברוה שם ואז
תבקש ותדרוש מקודם מבעלה שיקנה בעדה את הקברכי תחושפן או
ודאי לאחר פטירתה לאיהיה לה המקום הנכבד הזהעודפנוי בעדה
לקבורה עלכן שפיר אשמעינן מאורעינינו רש"יז"ל בזה להלכהדחייב
בקבורתה (לפי כברדה) רק אס מתה .אז חל החיוב בהמקום המכובד
שימצע ש בעדהואינומחוייבלהוציא הוצאותעלזהבהייה קודם שמתה
גם אם יש לה טענה כנ"ל:

אוו.

פו.

ובגוף דבף הש"ש הנ"ל במועד קטן נבאות פ"ר] במה שארל ר"ש
לבנו בזה אנשים של "צורה" הםוגם אשר מצאםעוסקים
דוקא בהנך קראי תכתיב פלס מעגל רגליך וכתיב אורההיים פן תפלס
וגו' .ובמה שברכתנו דוקא בלשת הצנע לכת שהיה נראה כמו קללה
וסובא גנטבגוייבה הברכות מרובות כמבוארגום ולמה לא מציע בשארי
תנאיםואמוראיםצדיקיםוחסידיםשהיו מברכיםבתחבולהכזו רק כפשוטו
יברכך וגו' או ישימך אלקים כאפרים ומנשה כמ"ש בתורה בך יברך
ישראל (בלשת הנזכר) או בשאר לשת ברכות בכל לשון שיהיה( .חמין

עדר
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בדברי אאמו"ר בתפארת בנים עה"ת ומועדים [טרשת דברים] בד"ה ויברך
אתכם כאשר דיב"ר לכם) .אולם יש לתרץ כל זה בחדא מחתא והיינו
ייש צדיקים העובדים להשם יתברך בפשטות ובדדך דה"2ע [סימן רל"אן
כ
בכל דרכיך דעות מרעשה כל דבר גשמית שבשביל כח האכילה ההוא
שיאכל יוכל לעבוד את הוום יתברךוכן כיוצא במשא ומתן וכו' אמנם
יש צדיקים מאדי דיחודא אשד כלענינירם ועשיותיהם הגשמיים גםכן
הםביחודים לשם ה' ואז כלעניניהםופעהיתיהם המה תכלית בעצמותו
(ולא רק מבוא לתכלית כגון שבכח האכילה וישא יעבוד ה') .אמנם
הח"קק אשרבין אלו השני צדיקים הוא כןכי העובד כפשוטו בעניני
הגשמיים והצמריים שבשביל כח דחלילה ההוא יעבוד ה' אף על פי
שנאמר שם בש"עכי העושהכן נמצאעובדה' תמיד אבלעבודתובעניני
גשמיות הוא רק בחומר"ו .ובעבודתו בעניני רוחניים כבון תורה ותפלה
הוא בבחינת צור"ה .אבל העובד במחשבות פנימיות קדושות וכונות
ויורדים נמצא הדסיו מכל דבר גשמיי שהוא בחינת חומ"ד עדתה ממנו
צור"ה וכצדע בססדים הקדורכם ווהו י"ל שאמר רשב"י לבם אנשים
הללו אגשים של צור"ה הםהיינו שכל עניניהם עושים בבחינת צור"ה
גם עניני הגשמיות מפני שמהשבתם עשוק עמוק ברזי נפלאה העל כן
מצא אותםנפסקים רדמו קראי פלס מעגלרגליך .ואורח ודיםפן תפלס.
ה=נו איזו מצוה להקדים ודבדיעו לחלקבין מצוה שאי אפשר לעשותה
על ידי אחרים כדאטךינן גום בגמרא והינו כי בדוב כונתם בעומק
היחודים ודרכם בקודש בהצנע לכת עם כל זה הכתשו (שלא כדעת
דגוועטכי עיקר דגושות רק בלב ומחשבתוויבוזו ח"ו עבודות הגשמיות)
כי טצוה שאי אפשר לעשות"העלידי אחריםיש לחוש שתתבטל מעשה
דגצצוה דהרת וכיון שרצת הקב"ה העיקרי בחורתו לבני ישראל שוכני
מש אדמה כדי לעובדו בעבודה גשמיות בעולם העטרה הלזה על כן
צריכין לטהר מלבטל המטה בבחינת עששתה בתעל בגשורות (כית
שעטתה אותה בכונההרצויה אדרבאחטיבהעתי בבוכנת גשמיותועשיה
כיק שנעשה מסגה בחינת"צורה" .ותקומהדבליה דהתה להמבחינת ומטר
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לצודה) וכנזכר .ועל כל בירכו אותו גם כל ברבדי יחוד בהצנע לכת
להראות שכל דבריהם בחינת אנשי צוד"ה גם הנראיםלרבדי כעס וקללה
המה סובאגניזבגוייהו בכונתם למעלה ממעון הבדכות (וכמו שהביא שם
אאמו"ד בתפארתבנים כמל בשםדבימ הבעש"טז"'עודעימיהכי בדכות
באופן כזהיחולו יותר) והבן הרבדים בעה"י:

 .כתוב בספרים הק' מתלמידי הבעש"טז"'עכי כל אחד יעשה
פז
לו מספד יחוד בחתימת שמו כנודע .והנה מצאתי הרבד
מפודשבידושלמיחגיגה (ת"ג הלכה ח']לעניןהשמיתשכתיבבחגיימלאכי
א"ר חונה חישבתים ואינן אלא שמונים ושלש כנגד שמונים ושלש
חותמות שכתוב בעזרא שהיה כל אחד ואחדמיחד שמו של הקב"ה וחותם
עכ"ל הירושלמי וכתב הקרבן עדה כנגד ק"ג חותמות שבעזרא וכו' ועל
החתומים נחמיה התדשתא וגו' ומני ואזיל פ"ג מהחתומים והיה כל אחד
מיחדיחוד שמו יתברך וחותםעליחוד שמווהיינו דכתיבואנחנו כורתים
אמנה עכ"ל הקה"ע ועכ"פ מפודשכן גם בלשון הידושלמי בעצמו "שהיה
כל אחד ואחד מיח"ד שמ"ו של הקב"ה וחותם" היינו בחתימת"ו היה
עושה כל אחד ואחד יחוד שמו יתברך מרומז שם כנזכר:

פח.

בב"ק (יף צ"ז ע"ב] ואיזהו מטבע של אברהםאבינו זקן וזקינה
מצד אחד ובחוד ובתולה מצד אחד .שמעתי בשםמגיד
י הנה אמדו חז"ל ליצ"ר ל"ט י"ר)
משדמם אחד מליטא שאמד על זהכ
ר אנשים ושדה מגיידת נשים והנה ק""ל רעמות רף כ"כ
אברהםהיהמגיי
ע"א] גד שנתגייד כקטן שנולד דמי ולפי זה נמצא שאלו הגרים שגיידו
אבדהם ושרהגםבהיותם בנכרותםגאיםבימיםנעשו כקטן שנולדוצעירי
ימים החלו להיות מחדש .וז"ש מטב"ע טל אברהם אביע (זוח טבעו
ומדתו ודרכו טל אברהם אביש ומחברתו הטהורה היא אמנו שרה
[וכפירש"י בזה]שהיו מגחרים אנשים ונערם השלידי זה היה)זקן וזקנה
מצד אחד (אלו הנכרים שהיו כבד באים בימים .והפכו אותם לטובה

רעו
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דוגמת המטבע הנהפכת על צדה השני .והנה) ב~ר ובתולה מצד אחר
(גר שנתגייר כקטןשניד .ונעשו עלידי זה בחור ובתולהצעיריימים
שנתחדשו שנותיהם) כנזכר[ .ועיין בדברעו בספר חיים לתלום פרשת לך לך
בד"ה ויטע אבדם חלך ונסוע הנגבה]:

תמצא רמז הדברים
פט .ואולם בדברי מאור עינינו רש"י
י
'
ז
.
ה
ל
ו
ת
ב
ו
ק
ח
צ
י
ורבקה
בפנימיות מה שפירש"י בחור
עכל"ה היית כי יצח"ק מדתו מדת גבור"ה כנודע על כן בתו"ר עולה
במספר גבור"הוגםבתהי'ההיא רבק"ה כמ"ש בכתובגבי רבק"הבתול"ה
ובויש לאידעה וכמ"ש בתיזוה"ק בסודן של דבריםוזהו שפירש"י יצח"ק
ורבק"ה הוא בחור ובתולה:

סג.

אמצם להביןענין הדברים שנמצא במחזורים ובמידורים הישנים
הרמז בפי ישרים תתברך ובשפתי צדיקים וכו' ר"ת
מתיבות ישרים צדיקים וכר יצח"ק וגם מתיבות תתרומם ותתברך וכו'
הוא כל אותהג' מהם רבק"ה והוא בחינת יצח"ק רבק"ה גימטרי' תפל"ה
(כמ"ש אאזמו"ר הק' מפה"ק בכת"י שם שלמה עה"ת פרשת חולדות)
וזהו שאמרו חז"ל בברכות [י"א ע"ב] גבי חנה ותתפל"ל חנה שעשתה
פלהל"'ם עם קונה כביכול היינו בטענות הגיבוריה במדת הדין בחינת
צדיקים באים ונוטלים בזרועהיינו במדת הדיןחין בחינת מדת יצח"ק
רבק"ה שעה~ס במספר תפל"הוגם גלוש~חנ"ן כמדעבסה"קוגם שמדים
זה בשירות ותשבחות בסוף פסוקי וכמדה בפי ישרים תתרומם ובשפתי
וכו' שהואפסוקי דזמד"ה בחינת לזמר עריצים לרשתית הקליפות עלידי
שאומרכם שיועת ותשבחות להשםיחפוץ -עליוםזה מתפקששומתפררים
וכמבוארבמזדהי המרא"לבכונת וצדו בתחלת פתוקי ופטדהוזהו עלידי
מדת הגבורה (יצחק ורבקה) להפחידם כנודע על כן שפיד מרומז נום
כנ'ע:

צא.

1

ן
ן

!

1
ן
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יעז

י על משכני סליקו בחלוםוליל שבת קודש פרשת בא
רעיונ
תדפ"ד) פירוש מה שאמדו חז"לבסנהדרין [דף ב"ס ע"א]
שב שני הוי כפנא ואבבא אומנא לא חליף .כי סוד דבריהם הוא בזה.
הנה מדת מלכותהיאבחינתעניה ודלה דלית לה מגדמהכלום .וגם על
פי מה שכתבתי בחיבורי אות שלום [טימן וס"ה ס"ק ב"ט] וכן בהקדישן
הספד 2ום ,ב12ם אאמו"ד הק' ז"'עכי עלידי המיל"ה בא פדנס"הכי
המצוה בחת"ך והוא שם הפרנסה היוצא מס"ת [תהלים קמ"ה ט"זן פוענח
י אמדתי בזה על רבדי חז"ל [בסוכה דף נ"ב ע"כ
איתיד'ך כנודע וגם אנ
ך
ב
ובסנהדרין דף ק"ז ע"א) א קטן יש באדם משביעו רעב(היינו שעלידי
קלקול היסוד הוא האבר הלז) משביעו (שלא לצורך יבא) רעב (חמוק
הפרנסה ר"ל) מרעיבו נורק משתפש לצודך מצוה) שבע (מביא שבע
לעולם)כי הואהיסודהכהופיע מזקוכל השפעות .וז"ש ש"בשנייוהיינו
מדה השביעית מדת מלכו"ת ,ש"ב [ז'] וגם שנ"י כי שנ"ה בגימוש"
ספידה כנודעהיינו ספידה הז' כנזכר) הוי כפנא (שהיא דלה ועניה כמו
שכשאמדד דוד המלך ע"ה [תהלים מ' י"ח] ואני עני ואבית וכנודע) ואבבא
כמ"ש דש'" בב"מ [דף ק"ט ע"א] בפידוש הגמרא
דאומנ"א (הוא
וכן בש'ט שבתמו[הפביי
ק י"א דמילה] הא 5אומנ"א דלא טייץ 1כ '1לכיוצא.
היים מי טשטשה תיקק היסויד בדית קודש במצות מיל"ה שעלידי זה
נמשך שפע פרנסה בהרחבה כנ"ל) לא חליף והעניות) ע'צבחזיזןלילה.
וזהו י"ל דיסוד מדה הששי"ת המוליך השפע וך'כ י'ל דמ"ז אבב"א
וגימטר"ר מדה הריסוד) דאמנ"א (אמ"ןבגימטד"פא'" ד"ת ננותחכות
"דיך שם הפרנסה והביע א~'ן חמרוא"ו כמ"ש [במגלה כ' ז'] תהי אמ"ן
את ותסה ודריש לה בממ"ד בריש פרשת בראשית מלשון אומ"ן פדגוג
הטע אומצתוכנ"ל מלשקרש"יבב"מ ש"ט ע"א] לאחליףגמעניות כנ"ל,
דק נמשך פשם שפע) וגם דמוז בלשת אבב"א שהוא פת"ח בלה"קהיינו
רמז פות"ח את שיך כנזכר .וגם כה2נהשוב מקמ"ן (בוא"ו) הוא בגימטר"
מ"ה ח"ן שהוא חיבור ז"א ומלכות עלידי ובסוד ו4מ לאחליףעניותיה
דמדה הז' מלכות ומתמלאת בשפע דב כטדע:

רעת
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צב .והנה שמעתי בזה בשם הגה"ק מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע
בעל עטרת צבי על מה שאמדו חז"ל בשבת [ין קנ"א
ע"ב] אמר רב יוסףנקיטינן האי צורבא מרבנן לא מיעני ,והא קא חנונן
דמיעני ,אם איתא דמיעני אהדורי אפיתחא לא מיהדר .עכ"ל הגמדא.
והנה איתאברבינויונה בשםהגאוניםעלפידברי הש"ס בברכותופסקינן
בש"ע [סימן ז"א סעיף ד] במהבך שצדיךלכוין בפסוק פות"ח אתידיך ואם
לא כיון צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת [ועיי"ש במנ"א [ס"ק ר] דגם
האידנא שאיןחוזרין בשביל כונה מכל מקום בפותחוגו' דאינו אלא פשק
אחד חוזר] וז"ש ואם איתא דמיעני אהדור"י אפיתח"אהיינו שחוז"ר על
הפתחי"ם בכל עת שאומר פות"ח אתידיך לחזו"ד ולאומרו בכונהכראוי
אז לאמיעני רק ישלו פרנסתו עכ"ד הקדוש הנ"ל ,וזהו שכתבתילעיל
בדבור ושמוך אבב"א היינו פת"ח בלה"ק ובס"ת של פות"ח את ידיך
כנזכר:

 .אמנם מ"ש לעיל [אוה צ"א] במעלת המיל"ה שהוא חת"ך
צג
להמשיך פרנסה עוד יש בזה מעלה גדולה שהוא בטד
החת"ך חיי"ם לכל חי שממשיך חח"ם עלפי המבואר בתיזוה"ק תיקון
כ"ג[ין ס"ט ע"א] בריתוכו' ח' דאינון תמני"איומיןועיי"ש בבל"ר בשם
ע"ח להאריז"לכי מצות מיל"ה הוא מסיטרא דמלך הד"ר מלך השמינ"י
שלא נאמרבו מית"הוודא בסוד החיל'ם עי"שובחיבורי אות שלום[סיע
רמ"ד ס"ק ר בד"ה ומ"ש שם] .והנה אמרתי בזהעל דרך דדושעלפי דברי
הספראוריוישעיכי המתן צדקה ועשיר המפרנסלעני היא מצלת אותו
מדחיתה (כמ"ש [משלי י"א ד] וצדקה תציל מגית)כיון שהמיתה שנגזר
על האדם(כיון רעל חטא אדםהרשויןישלדון שלאהיהמגיעלו עונש
כיון שהיהידיעתו יתברך שמו מכרחת אותו מפני התורה שהיא אלפים
קדומהלבריאת העולם והאדםובה נאמר [במדיר הג הד]זנאן התורה אדם
כי ימות באהל וכיוצא וכמ"ש מזהבהידושי אנדה לפרשת בראשית) וכא
רק שאםיחיה אדםלעולם יאמרו שתי רעשיותהן ח"ו וכמ"ש נעשה אדם
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העט

לאיאמרו מטעםהגדול נמלך בקטן רק כאלוח"וב'רשויות אבלכשנותן
צדקה ומפרנסולהעני אםכן מדרכי תיתי יאמרו המעים הטועיםכנזכר.
הא נעשה אדם קאי על העני שהקב"ה אמר לסטיר נעורה אדם ביהד
והאנכי אברא אותו ואתה תפרנסון .וזדן מצותו .ככתוב בתורתו .יתברך
שמו .עכת"ד הספר (הנודע) אורירקיעי .וזדן י"ל ביהוד למצות מנלה
אשר אמר במדרש [הנחומא תזריע ה')כנודע ששאלואיזו השוביותרלפניו
יתברך שמומעשיו (של הקב"ה) בעצמו או מעשיבני אדם ואמרוממילה
ראיה דמעשיבני אדם הביב יותר לפניו שדוי ברא את האדם ערל כדי
שיעשו מעשיבני אדםלמולו עכד"ה [ועשן בדבריםבחיים ושלום עה"ת
(כת'ע) פרשת תרומה בד"ה בילקוט ראובני בשעה דקיימו ישראל מצות
מילהופריצה בהנה שארזא אתבשראלמיהויבינייהו מקדשא כד"א ועשו
לי מקדש ושכנתי בתוכם עיי"ש) ולפי זה שפיר נמשך עלידי המיל"ה
חיי"ם להאדםכי א"צ למותמפני חששהמינים מהכתוב נעשה אדם דהרי
הכתוב וטה יתפרש בטוב שאמר הקב"ה נעשה אד"ם האשאני אברא את
האדם ואתה בני אדם תמול עצתו רעלידי זה ישלם לקרוא בשם אדווש
עלידי מעשיבני אדםכנזכר מדגשדרש .וגם כמו שפירשתיבהיים ושלום
עה"ת [פרשת לד לך] עה"כגהמילו בנמד ערלתו פירש'ץ בהפזלו בהפעלו
כמו בהבראםוהיינו רמוז שנווטה עלידי המילה כמו נברא בריה הדשה
חין בהמולו ברפעלו כמו בהבחשם .וגם דק מי שנמיל נקרא אד'ש
כמבואר בדברי וד"ל כמה פעמים ובוותיק וערץ בדבריט באות שלום
בהקדטהכימכותעלידיזה אשרהיתו"ך פריע"ה מציצתה עולה במספר
אד'ט היינו אלף מ"ר ובהחזרת אלף לאלףכי רק אז יקרא אד"ם אם
שלש אלה יעשה לה השלפי רבדי הזוה"ק כנזכר עייפםחיש מדוייק
אד"םכי מעשי בני אדם תשוב לפניו יתברך שמו בזה חדוה
'"לוסות נעשה בחינת ארש עלה-י המנלהכי רק או נקרא אד"ם
נמעישל
ל
ושפיר יתפרש בזה ואם כן שפיד מהמגלה נמשך חים בשנת טחך הח'
א נאמר בו מיתה רק ההם 9וי השלם כנזכר:
הדרההי
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מזל"אן ע"ד מה שהדפיסו
ן לעל נאות נ"י] וגם
צד .עיי
[כאות ע"ח

בספר תפארת מהרא"לוצריכיםבריקהספריםכאלובימינו
אם אמת שיצאו הדברים האלו מפי קדוש המדובר ממנו וכזה ראיתי שם
נאות ל'] מ"ש בשם הסבא קדישא משפאלא זי"ע
בספר תפארת
וז'יד פתח דבבמ
ישא ואמר הן ראיתי גדולים שכתבו קץ על ביאת
'י
אד
אהרק
המשיח זה בכה וזה בכהואין ספק אצליכי ללא צורך כתבו זאת אבל
אנכי אוכללגלות רק זאת שהיכל המשיח סגורעור עם מסגרגדול ונורא
מאור ואף התרשישים מתפלאים על גודל המסגר הזה אבל בשנת ת"ר
לאלף הששי איתא בזוה"ק [ח"א קי"ז ע"אן דאו יתפתחון תרעי דחכמתא
ואז יהיה נפתח גם המסגר הזה ויעמוד השער של היכל המשיח מוכן
להפתח אבל אינני רואה מי שיפתחנו .אם לא השם יתברך בכבודו
ובעצמו .כמ"ש וישעיה מ"ג כ']כייום נקם בלבי ושנת גאולי באה ואביט
ואין עוזר ואשתומםואין סומך ותושעליזרועיוגו' בפסוקים האלה נרמז
קץ הגאולה האמיתית .אבל אסור לגלות עכ"ל הספר הנזכר וז"ש שם
הוא (כפי דבריו) תשובה שהשיב זה בתוך רבריו רבבא קדישא משפאלא
זי"ע להה"קוכו'רבי ר' זישאזי"ע מהאניפאלי מ"ש להה"קוכו' המוכיח
הגדול הרי"ל מפולבלהזי"ע שצריך להוכימ את ישראל בתוכחות גדולות
שיעשו תשובה ועלידי זה יבא הגואל צדק במהרה בימינו [ואמת בפי
הק' מהרמ"ז מהאניפלע הנזכרכי כן פסק הרמב"ם בהלכות תשובהאין
ישראל נגאלים אלא עלידי התשובהוכיון שעושין תשובה מידנגאלין]
ועל זה השיב הק' משפאלא רבש"ע הנני נותן לך תקיעת כף שעלירי
תוכחות ויסורין לא יחזרו ישראל למוטב יותר וכו' .כן נוכל להאמין
שהגיד רבבא קדושא כמו דרך נואר הצדיקים הקרושים שאמרו כןכי
עלידייסורים וצרות לאיוכלו כנסת ישראללכוין דעתם לתשובהויותר
טוב וכאמר יתברך שמו למעני למעני אעשה למען כבנד שמו לגאלם
במהרהבימינו( .ובפרט כפי דברי הספר הנזכר אם אמת שד,יה המדובר
הלז בר"ה ואז הזמן מסוגל להמליץ טענות זכות בעת משפט יום הדין
הגדול והנורא).

דברי

מהיורא תניינא רצר41ה

רפא

אולם במ"שבעניןהגדולים שכתבוזמן הקץ בספריהם .הנהאיןרצוני
להאריך בזה והדבהיש לדבר ולאיכילו הדבה מאותניירותועל
כלפניםלדחותלגמרי ולרבד סרהעל המחשביקיציןבודאי אמרלהאמין
שיצא מפי אותו צדיק משפאלא זי"ע .כיון שהוא נגר גמרא מפורשת
בעבודה זרה [דף ט' ע"ב] אחר ארבע מאות שנה לחורבן הבית אם יאמר
לך אדם קח שדה שוה אלףדינרים בדינר אהד לא תקח פירש"י שהוא
קץ הגאהלה ותקבץ להר הקודש נחלת אבותיך ולמהתפסידהדינר עכל"ה
אשר ימס לבבנו בקראנו אלו הדברים בקדושת לשונו ואשר עברוימים
דבותושנים נוראים מזמן דודא והלאהועדיין בן דוד לא בא .ולפלאכי
מאורעינינוורבינו רש"י ז"ל פירש כנ"ל בעבודה זרה שם אםכי בזמנו
היה כבר עברו עוד יותר משש מאות שנה גם מזמן הנזכר ואף עלפי
כן כתב שם במתק לשונו כנזכר (כאשר ירגיש הקורא הדברים) כאלו
היה עוד תקוה לזמן ההוא קודם ד' מאות שנה לחורבן הבית (אם כי
באמת אז כבר שש מאות שנה ויותר גם לאחר זמן הנזכר) .ואנה
בסנהדרין [דף ב"ז ע"ב] ברש"י בך"ה ותשקמו בדמעות שליש וכתב דהחנו
לשף אלף וארבע מאות ועשר שנים וסיים רש"י "כבר עברו ולא היו"
הנה עורר שכבר עבר הזמן הלז אז[ .חצין ד"ת ח"ז אות צ"ג] .אך באמת
זהו כתבו (התיבות האלו "כבר עברו ולא היו") איזה תלומד או מעתיק
יותר מד' מאות שנים אחרי רש"י ז"לכי בזמן רש"י לא היה רק בערך
אלף שנים אחרי חורבן ירושלים (שהיה בשנת תתכ"ה לאלף הדבירך.
ורש"י היה בערך שנת תתס"ה לאלף הה') ואיך כתב על זמן האלף ור
מאותוי שנים שהוא כבר עבר הזמן מלז אלא ודאי דתלמיד או מעתיק
כתבו כנ"ל וגם סיים שם מצאתי כתוב בצום הרב ר' שמהשל ב"ר דוד
ז"ל וזהו הר' שמואל ב"ר דוד היה בזמן הרשביץ ופלפל עמו או הרעם
בר"ד שקודםלו בסמוך (כנקש בשה"ג) ולא בזמן רש"י כלל אלאחיזוי
דנוסף אח"כ כנזכר .וכן נראה מ"ש בדקדוקי מפרים בזה בהגהותכי
נתוסף הרבה בלשון רש"י אלו ממהרש"ל ודעימיה אשר בדפוסים
הראשונים לא היה כלל( .חציין רש"יבסיף דניאל),

רפב

ד12ךי מהיורא תניינא יצךךה

אך נענין זה כגד נודע התירוץ בספד הקדוש בני יששכר ובשארי
ספרים הקדושים כי יתברך שמו מפני עת הרודות משנה עתים
ומחליף את הזמניםכי ימים יוצדו לויתזמן הוא נברא מאז כל הימים
יחד משית אלפי שני ומחליף יום הגאולה כשאין העולם ראוי ומעמיד
יום אחד במקומו וכשיבוא משיח צדקנו אזיהיה באמתהיום ההוא המוכן
לגאולה וכמ"ש בפירוש רבדי הנביאנימיה נ"נ ז'] הנהימים באים וגו'
והיינו "באים"קריולאכתיבוכו' ומהלילהאריךבדבריםשנודעוונדפסו
כבד בספדי דבותינו ואבותיהזי"ע .ועל כלפניםבודאי חלילה לומד על
חכז"לוכש"י שכתבובזמן הקץכנ"ללומד שלא עשוכהוגןולכוונתם
אין חקר.

ז'י

אך בפשיטות י"ל גם כן שדויה כונתם כדי לעודד ולהלהיב הלבבות
לתשובה כאשדידעוכי קרוביוםה' .וכאשדהיו שבים בתשובה
באמת אז בודאי היה בא הגואל צדק וכשלא שבו אז בתשובה שלימה
כראוי משך לזמן אחד .וזמן זמנים סובא .אבל בא יבא בטח.ועיין במה
שהבאתימרבדי הקנה הקדושבחיבורידבדי תורה ואה"ק אות ק'] ובהמצוחן
שםעיי"ש ותבין.
נחזור למה שהתחלנו במה שכתבו בשם הסבא קדישא משפאלא ונאמר
שעד שנת ת"ד היכל המשיח סגוד במסגד וכו' כנ"ל ישתקעו
הדברים ויתפרכו שפתי מדמה התולין בוקי סדוקי באיום נדול וצדיק
אמיתי הנ"לכי נמצא שהיו כל הבדכות בכל יום בשמ"ע וכל התפלות
בימיםנוראים וכיוצא על ביאת גואל צדק במהרהבימינו בקרוב כבדכות
לבטלה ח"ו כיון שעד שנת ת"ד בטח לא יבוא והיכן הוא אמונת י"ג
עתקים אחכהלו בכליוםשיבוא.וווין לומד דנמצאכעיןזה לדמות מ"ש
בזוה"ק ואתחנןסיףע"י ע""] בד"ה פתח ואמר וק עוד דהום גדולכי דק
יום אחד נגזר לישראל להיות בגלות ודק מפני העוטת נמשךיוחד וז"ש
הן עודהיום גדול ופירשו המפדרתם בזוה"ק דהיום הוצא אלף שנה (יומו

דברי

מהדודא תניינא

ר2ךךה

רפג

של הקב"ה) נגזר על ישראל גלות האחדת ומה שנמשך יותר הוא מחמת
ריבוי העונות .עכ"פ נמצא כי יהיה הגלות אלף שנה אם כי המה היו
רשב"י והבירו הרבה מקודם האלף שנה .זהו לא קשהמידי .ראשית הנה
בזוהרך בעצמו  017לא כתב כלל סמן האלף שנה ורק שנגזר יום אהד
להיות בגלות דק המפרשים כתבו זאת כנ"ל אבל בזוה"ק יש לפרש גם
כפשוטוהיינו ביום שלאהדיו אחכה לו בכליום שיבוא הגואל צדק וכן
מצינו כמה פעמים בזוה"ק ~""כ ט' ע"א קפ"ח ע"ב] באמר דשב"י בדוה
קדשו דגלותא אתמשך אבל לא ליתן קצבה מחו כי עד שנה זאת לא
יבא דק מפני העונות כי דבו נמשך מיום ליום ומשנה לשנה וכל זה
בכלל יום אחד היום ההוא הראשון כנ"ל וגם כתב שם לעודד בתשובה
כדי שנזכה לגאולה במהרהבימינו וכמאמר חז"ל [כפרק חלק]זכו אהישנה
לאזכו בעתהוזמן של בעתה הוא א אבל לא כדברי הספד הנ"ל (בשם
הקדוש מהרא"ל הנ"ל) כי נסגד במסגד 8ף הזמן הלז ואין לדבר מזה
כלל ו17לא לעודד כלל על הגאולה ועל התשובה .ח"ו שיצא מפה קדוש
כפי הלשת הנזכר שמה.ואין אמון בםבספרים כאלו כנ"לכי גםבסיפורי
תולדותיו הביאו בעצמםהנימילי סיתרא"י נינהו מכותב זה לכותב אחר
מכ"ש לדייק ולידע דבריו כאלו בדברים העומדים ברומו של עולם
ושכבשן עתיקיומין .הוא יחוס עלינו ויגאלנו במהרהבימינו:

 .על כלפניםהסימנים שאמרוחז"ל מהשיהיה בעוקבתא דמשיחא
צה
נתקיימו ברוד הזה עד שכמוהו לא נהייתה עוד לכל מבין
ומעיין בכל פרט ופרט מסימנים האלו המבוארים בפרק חלק בהרבה
מקומות ובסוף שטה[ין מ"ט ע"ב] ומקצת מהם שם בפרק חלק [ין ע"י
ע"א] והמימנים האלו המה דבים גם סימנים מובהקים אשד לא שמעשם
שהיו גם בדוד שלפנינו ומכל שכן בדורות הקודמים ואםיכתיםלהתיר
עגונה בשלשהסימנים גם קטנים (מכ'ש אמצעיים) לדעת כמה פוסקים
אחרונים מכ"שלהתיד עגונת בת ישראל העלובה והשוממה והחרובה אשד
ה אחדבין כמה
נתונהלמכים ובסכנת נפשות ממש בכל עת ובכל רגעיס

רפד

דברי מהדודאתניינא רצררה

זאבםטורפים וזהו בדרך מליצה אמנם באמת נראהכן מכלהסימנים
ילחננה וקרוביום ה' ואם נזכה לשוב בתשובה שלימה
'ת
האלוכיהגיעדע
ולתקן בהדור כל מה דאפשד לעמוד בגדד נגד הפרץ ,אז נזכה בקרוב
להתגלות מלכות בית פרץ .והנהבין דובי הסימנים הנזכדים של חבלי
משיח אמדו שם בשטהכיפני הדודכפני כלבוו;בסנהדריןנוםופירש"י
כפני כלב דמיין ממש לכלב ,מ"ר .ל"א כפני הכלב שלא יתביישו זה
מזהעכ"לדש"יוהנהפירוש הדאשתמפי דבו קשהלהולמו ומאודיתפלא
ויתמה כל עובדוכי ישתנהפניבני אדםלפני כלב וצודתו ממשויהיה
נם כזה שינוי הטבע ולאיזה צודךיוניה זה שיעשו נם לרשעים בשיעי
פרצופיהם אולם הפירוש השני של דש"י רואין להם בושה זה מזה כמו
הכלביםעזי נפשזהו נדאהוניכרבדודינו .אשד כמוהו לאנהייתה .אולם
יוקשה לפי זה מה זה אמדו דבנז בכפיל'א בסוטה שם בעקבות משיחא
חוצפא יסגא וכר ואח"כ אמד שיהיהפני הדוד כפני כלב הלא היית הך
בעזות"א דנתכם.

אולם העניןיובן עלפי משל שהביאו נמספדימנולישוענים ש אגרת
בע"ח וכיוצא מספדי הדאעינים) כי בש היות השדה למשפט
לפני מלכם האדי ויבא בתוכם להתיצב גם ושלב בקובלנא עלבני אדם
כי כאשד יחפוץ אחד לבזות את חבידו יאמד לו כלב וזהו יחשבבזיון
גדול אשד גם בהשפטי הערכאות ענשיענשעל ככה והלאאינני מחיות
הטרף ודורסות ולא אהרוג שוםבין אדם וכאשד אגבח עלבני אדם או
על עגלה הנוסעת דרך חצריהיינו של בעה"ב שה 4הוא גם כן מאהבת
האדם האד; שליכי עלכן אם יבוש גנבים לחצר בעה"ב שלי באישון
קולות כדי שיקוטב
לילה אז אצעק
את עצמם מן שודדי
צינע
יך אתהגנבים הרוצחים
ש
יא
הלילהובינילביני גםאני אעשה את עליוו
ולפעמים עלידי זה יברחוויבא הצלת הבעה'צ וגל ש לטובתבני אדם
ומדועיבזו אותיבני אדם לקרוא את הבזוי והרשע בשמי וכנזכר) ושוה
אדוני המלך הארי ,הנך מחיות הטדף הדורשות וטורפות ואם ירצו בני

בקה.

דברי

מהיורא תניינא וצורה יפה

אדם לדבר בכבוד א"ש הנעלה יאמרוכי הואארי .וכןאפילו הזאבישרף
בני אדם ועם כל זהאינובזית אם יאמרבני אדםלחבירו אתה זאב רק
אותיישימו כמסדה לחץהבזיון כל זה טענת הכלב עלבני אדם ,ויענה
השהגל ויאמר ארתי המלך אריה אם תרשוני להשיב לו בעד זכות בני
האדם אומר את דברי .ויאמר לו הארי דבר .ויאמר והשועלהן אמנםכי
גםאנכיבין החיות הטורפותהיים הדורסות אחשבביניהם .אמנם האמת
אגידכיכמוני כמוך אדוני דגולך הארי לא נלך בגבולבני האדם ונירא
מהם יותר מאשד המה יירום מאתנו רקבין יערים ומדברות בו תרמוש
כלחיותיער וגם זאת בחשך ואפילה ואם נבא לשרוף טרף גם הכפירים
נשאגים לשרף רק לחיות קשנות ממין שלנו ארנבת או הולדה כיוצא
למיניהם זולת בעת הקוד הגדול השלג יכסה הארץ ויכס כל מערותידם
ולא ימצאו מחיה לנפשותם אז ילכו לבקש למצוא שרף וגם אז יקדימו
למו אם ימצאו חיות קשטת לברות בהם אוכל לנפשם ואם גם אלו לא
ימצאו אז ימסרו נפשם למצוא לשרוף גם את בני אדם להחיות נפשם
מרעבונם הנורא ופשיטאכיחייך בעצמך קודמים (הארי הנכבד!) לחיות
בני אדם .כאשר יארע כזה פעם אחת ביובל ולפעמים גם אז לא יעלה
ולא יבוא וכן הוא מעשי הזאב כנזכר .אכן אתה הכלב ,על כל תנבח,
זולת לבעה"ב אשר נותן מחייתך אותו תאהב אהבה גדולה שהיא תלויה
בדברנגיעת עצמך ואם תמכור עצמך בעד טובתך ע"כ נאה לך שם כלב
השלכןבני אדם כאשריבזו לכלמי אשר ישהמני הדרך בשביל טובת
ממתונגיעת עצמו יכנהו בשמך ודרכך עכ"דהתיעל בחכמה.
ללודז נמרץ המשל הזהבפי הראשונים וכאשר חכדע רצו לבארכיפני
הדור (כאשריאמרו העולםכי ושאזהשדייקו מחז"ל בלשונם'שני
הדור" הינו מנהיגיהם שנקראו "פני הדור" בעוה"ר) כפני כלב היינו
כטשל הנזכר של דגלב אעור רק לטובת עצמויעבודויעשה כלעניניו,
וכן הוא בעוה"רבימינו רובם ככבלם הכסףיענה את דבלונגיעת עצמם
בקנאה תאוה וכבוד מתובל בשקר גאוה ונצחנות .אלו הדבריםיוליכו

רפו
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אותם ואת לבותם והמה יוליכו שולל את הדבקים בהם וכמאמרם ז"ל
בב"ק [דף נ"ב ע"אן כדדדש ושוא גלילאה כד דגת רעיא על ענא ,עביר

לנגדא סמותא (לעו המושכת מנקדעיניה ונכשלת ונופלת בבודות והעדר
אחריה כך כשהמקום נפרע משונאי ישראל[היינו בלשתנקיהוסגי נהור]
ממנהלהןפרנסיםשאינןמהוגניןעכ'ץ דש"י)[ושפירהלשוןעבידלנגדא
נהמנהיגים) סמותא נעור עינים) כמ"שכי השח"דיעורעיני חכמים וגו'
היינוכי המה משוחדים בשביל ממון או כבוד כיוצא כנ"ל והשחדיעור
עיניהם וז"ש שעביד לדם (סמות"א) עורקעינים ר"ל] בפרטבימים דקלו
ימי הצרות ר"לוחבלי משיח ואמדו חז"ל בשבת [דף קל"ט ע"א] אם ראית
דור שצרות רבות בשת עליו צא ובדוקבדייני ישראל,והיינו שצריכין
בדיקה גדולה בין דייני ישראל למצוא המיעוטא דמיעוטא הכשרים
וצדיקים שאינם בכללפניהדורכפניוכו'כנזכר) וכמאמרםז"לבסנהדרין
ודף צ"ז ע"אן דוך שבן דוד בא תלמידי הכמים מתמעטין יהשאך,היינו
שארית יתר הפליטה .מיעוטא דמיעוטא .להיותם נשארים זה בכה תה
בכה מפוזריםויחידים כתורן בראש ההר וכו')עיניהם כלותביגת ואנחה
(ה' ירחמנו במהרהבימינו).
אמנם פנימית הענין קצת מ"ש פני הדוד כפני כלב י"ל הוא מ"ש
בתתוה"ק כמה פעמים על הני חצופין ערב דב עמלקים בין
ישראל דדחקין לת"ת וישראל דבשרים בגלותא בפרט בסוףיומיאוכיון
דאיתן נשמתהק משורש עמלק אשר עבודתם ותמונתם הוא קליפת
"תמונת כלב" כמבואר בשערי אורה לראש המקובלים הראשונים ר"י
גיקטילאז"ל [שער ט' ובפי שם] [ועחן לעיל בדברנו בזה אות מ"ה]וזהו שפיד
דקאמדופני הדור כפני כלבהיינואלין עמלקי"ם ע"ר דדחקין לישראל
בגלותא כעתבין מישראלבין משומות העולם וכמדע אשד המה פניהם
ותמונתם בבית עבודתם תמונת כלב (כנזכר גוםבפי' השעדי אורה) וגם
ידוע מדברי רבינו בדבריחיים עה"ת [פרשת ויקהל]כי בעוה"ד עתה דוב
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רפז

הרבניםוהמנהיגיםוכו' המה מערברב .וכל אלו הדבריםהנ"ע מתאימים
יחד .נאיקמור השםיתברךלהוממיו ולגאלם בקרוב במהרהבימינואמן:

צו.

אמנם פן יאמרו איש הירא ורך הלבב מעבירות שבידו מה לו
ולצרה ושאת ללחום בעת רעה כזאת בעד ה' ותורתו.
ויאמר שלום נפשי וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו' וכיוצא
בטענת היצה"ר למען דמעות בנ'* ח"ו יתר הפליטה .אמנם באמת אמדו
חז'ע בשבתניו י"ג ע"כ] כלמי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה
נתפס על אנשי ביתו ,באנשי עירו נתפס על אנשי עירו ,בכל העולם
כולו נתפס על כל העולם כולו עיי"שקי
ד שם ובדף ג"ה ע"א] שיאמד
מדת הדין לפני הקב'וק על הצדיקים גמורים שהיה בידם למחות ביד
הרשעים הלא מיחו ויאמד הקב"הגלוי וידועלפני שאםטיזר לאיקבלו
מהם אמדה לפניו ומדת הדין) רבש"ע אם לפניך גלוי לפניהםמיגלוי
שיאמרו הלא אין ברהיט לתקן
עיי"ש ומכאן תשובה לאותן
והכעי
י
'
נ
ה
ולם תעלידי זה לא יוכיחו כ %תחניפו לרשעים העלידי זה הם
מועיקיםבמעשיתם .ונותניםיד לפושקתם חץ המהמושיביעולם (גם אם
בשם צדיקים יכנו את עצמם) וזוח תשובה על טענתם שלא יוכיווכי
ממילא לאישמעולהם .והלא אםלפניו של הקב"הגלוילפניהםמיגלוי
כנזכר .וגם לא משרי במי שיש בידו לתקן העולם דהא קאמר רק מי
שישבידו צומחות"היינו בדרך "מזשה" כהאידביקת הכתים בב"ב נדו
ע"ח ע"ב) גם אם האחרדג"ט יושב בשדות ותופס ט חשן בידו לסלקו
משם לעת עתה .על כל פנים ד"א מוחה ומודיעכי גזולה הוא בידו
וכשועא עומד במחאתו כשיבא העת להוורא הגזילה מתחת מז יזכה בו
כהלכהוהכינמיכןכל אחדכפי כוו תכולתויצווחככרוכיאעלהפירצה
הנעשיתועלכלפנימיתקז ופועל אצל אחד שאולי אצל אמהסדיקים.
גםכןכדאי .רשל כל פנים כשכל אחדסש"ערידים אשרוו קורא יקרם
ק לסופת יזהה עדות ומחאות מצטרפות לפעמים לתקן הכל להסיר
המכשול מקרב ישראל .ואמרינן בזה בש"ס סיעד  012כל פי משפושר

עיי

רפת
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למחות בכל העולם כולו ובעל כרחו לאמיירי במלך גרול המושל בכל
העולם כולוכי כמעט לא היהכן בישראל נזולת שלמה המלך ע"ה) רק
יהיהכןלעתיר במהרהבימינו מלךהמשיח .אלאודאירמיירי רקבאנשים
כערכנו כל מי שיש בידו למחות אפילו איש פשוט כמבהיר בזה בפרט
רב אורבי שיש תחתירו אנשים הסרים למשמעתו למחות בכל כחו מה
ראפשר .וכשימחו כל אחר ואחד איש על מחנהו ואיש על רגלו ,אז
יצטרפו בכל העולם כולו .למחות ולתקן כנזכר .ואם לא הקולר תלוי
בצוארו ח"ו כמבואר בגמרא וזה ברור ופשוט.

ודקנדק בירושלמי שבת שם [סוף פ"הן שכלמי כריקאבירו למחותואינו
ממחה קלקלתותלויהבו.והיינו נתפס ראמרו בש'שבבלי ראמר
בירושלמי קלקלתו תלויה בו כאלו עשאה רוש בעצמו לעונות האלו ח"ו
כמ"ש שם מפרשי הירושלמי בפשיטות [חנחן בזוה"ק ברע"מ פרשת
בהעלותך [דף קנ"ג ע"כ]היזהו בחינת עוך"ב טמא דלא אהרר בשליחותיה
לאהררא בתיובתא רק אשתדל בשקצים שנקראו עמי הארץ שקץ בגין
ממונא דלהתהיינו מאהבת ממת הוא מחניפם ולא מוכיחםעיי"ש עוד
י שם לתהויהיהבימי חבלי משיח שנאמר [חיאל י"ג
ברול'מותביןומייר
"] יתבררו ויתלבנו תצרפו רבים והרשיעו רבועים וכו' .והמ"י] ועיין
ברמב"ם [הלטת דיעות פרק ו' הלכה ח'] כי בדבךי שמיס אמ הוכיח את
הבירו ולא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרשכן חטכן ומחרפין
אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו ער שהנזור למסב כמו שעשו כל
הנביאים בישראל עכ"ל הרמב"םז"לואנן מהנעני אבתריהוכלזהמיירי
הרמב"ם בחטא שליחיד מכל שכן אםעושין חטאשיצאמכסיל לרבים
וחטא הכ~ .אוי נאלנוכי חטאנו אם ח'ץ לא נמחה בכל לבבתונפשנו.
ופן יאמרוהסכליםכיירשו לנפשותם למחותמפניעבירות שבידם כנ"ל
ומי רמהלהוכיח ובעמה פסולה שבידם) וגהצה טענת הבל שאינםעלפי
לביוסדו נוף פ"ז ע"א] דכל הבמכה אתהרבים
החקרה .הנהעלזה אמרוחיי
5הף
אין חטא בא עליזר אםכן תכה עליריזה לצקךחמשי עצמוועיין
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הפט

מ"שבת" חמשה מאמרות (המאמר הלקוטות אות ס"א] .ול כלפניםהמרפים
ידיהמוכיחים באמדםכייתיראו בעצמם מעבירות שבידםכנזכר ועלידי
זה לא יוכיחו וכיוצא כמכר המה עוברים על ולא ימס את לבב אחיו
כלבבו וראותן לקפח את רגלםבכשילין של ברזלכדאמרינן במסכת סוטה
נדף מ"ד ע"א] לגבי הבורחים מהמלחמה .כי המה על ידי זה חוטאים
ומחטיאים אתהרביםעלידישיבוש דעתםלהיותרודפישלמוני"ם ובאמת
כתוב כמה פעמים במקרא (ישעיה מ"ה כ"ס] אין שלום אמר ה' לרשעים
(וכמו שכתבנו כ"פ בחיבורנו) ועל ידי זה יאמרו מדשתקו רבנן ש"מ
דניחאלהוויתחזקו מעשיהםעודיותרח"וכידועומובן .ה'יעזרנו לעמוד
בגדר ובפרץ ונזכה להתגלות בית פרץ .במהרה בימינו( :יעכז וקמן אות
ק"ד ק"ה ק"ו קחר וכן בד"ת מה"ק אות נ"זן:

צז.

ע"א]
כל צדיק נכוה בחופתו של תבירו (לעוה"ב) (ס"סי
ן ע""
ויש לדקדק הא שם אין קנאה ואין תחרות וכבר דקדק
הסהרש"א על זה עיי"ש שתירוצו דחוק .וי"ל על פי המקובל אצלינו
מאבותי הקדורכםז"'עכי בזמן הגה"ק דבי ר' מענדל מרימנוב זי"ע
נפטרבעירו חריר גדול אחד עובד ה' ובא בחלום או אולי בהקיץ לרבו
הקדוש הנ'"ל כי דנההו בבית דין עול מעלה ולא מצאו בו רק עונות
מועטיםוהיהחייב גיורם עם כל זה לא רצו לעונשו בעונש קשה מפני
עבודתה' שעבד כלימיו בתפלתו בכח ובכונה גדולה ובאותו פרק נפטר
בטדינתגאליציע"ןגאתחריף אחד מפורסם(מפני כבוד התורהאיןרצוני
לפרסם שמו בחק) אעור עסק כלימיובפלפולי תורהוגםכןהיולועונות
מועטים ומפני זכות החגרה לא רצו להורידו לגיהנם .רק כדי שיסבלו
שניהם ,עונש עונותיהם .נתש אותם על י"ב דשדש בהיכל אחדהיינו
שדדו עסק שם בתפלות ובקשות בקולות ובצוותית כדרכו בחיים חיותו
(כןענשים שם גם בעוה"ב כערדע בסה"ק) והגהק דנזכר עסק שם בתורה
בעית גדול ונמרץ והקולות האלו של החסיד המתפלל בלבלו מאוד את
הגאת הלמדן בעסקו בעומקהעיתחהפריעו אתמושיבתו וצוחתעליו מדוע

רצ
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יבלבל שתו מלימודיו והוא לא השגיח בו לבשל תפלתו בקול ולעומת
זה הלימודים של הגאון היו למורת רוח להחסיד הקדוש הלז מלבד כי
הת"ג צעקעליז כנזנד ומאוד חרהלו על ננה מדוע ירצה למנוע אותו
מעבודת השם יתברךוכלעצמותי תאמדנהה'מי כמוךבתפילותיו והה"ג
היה נראה כמתעתע בעיניו איך הוא נוהג להתפלל בתוך זמן קצר רק
חצי שעה או שעה בבוקר וכמוחצי שעה בערב וגםזה בחשאי ולאיותר
ולאהבין איך הוא גומר תפלתו מהר כל כך וע"כ שאינו מרגיש אהבה
ויראה ואש בוערת לה' בתפלותיו העלידי זה עוד יזעף לבו ויצעק על
החסיד המתפלל באשתמיד תוקדעלמזבחלבבוכראוי .ובזהיצאושניהם
ידי חובתם יסודי וצער גיהנם עכ"ד הנ"ל אשד קבלנו איש מפי איש
מאבותינו זי"ע כנ"ל מהו י"ל כונת הענין כל צדיק נכוה בעפתו של
תבירו ולא קאמר "בחופת חבירו" דהיה משמע שיש חופה והיכל מיוחד
לחבידו וגםלווהיינו לכל אחד ואחד אלא קלמר חופתו (שלעצמו .וגם)
של חבירוהיינו רומז כמעשה הנע שבחופתו הוא גםכן חבירו ועלכן
נקרא גם חופת חבירו עלכן נכחו וסולד ומצטער בזה כל אחד בפעולת
חבירוומבלבליןלפעמיםזה לזהכית שלזהעיקר פעולתו בתורה ולעומת
זה חבירו עבודתו עיקר רק בתפלה וכיוצא .ובזהיובן מיד דמסיים על
זה שם בגמרא בבא בתרא אוי לה לאותובחיה אוי לה לאותו כלימה
דמין פירוש ושייכות לזה ובמהרש"א שם נדחק ליישב בע"כ על מה
דלדלן ולא על זה עיי"ש ולפי זה שייך שפיד רק על זה כית לתהו
שיושב יחד בעפרן של חבידו סובל כש גיזצם של בושה וכמ"ש מזה
 :נזריז ד"ח ""ג אות פ"א]:
בסה"ק .ה' יפולגו ויעזרנו במהרהבימינו

צח.

שמעתי מאאמו"ד הקרתםזי"עשיציד בשם קדוש אחד מרבד
(לאושכידעוז-בעצםמי הגיד זעה)ערוע
כ"ז] עלכןיאמרו המושלים ב)צ חשבתכי מציעבדברי חז"ל אשדכוננו
דבריהם על מספר נימסר" (כמו בסוף הכקצע אמר ריבע עתיד הקב"ה
להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשר ומלמות שנאסר להנחיל
ובמדבר כ"א

דבירי
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דכא

אוהבי "'ש בגימטרל הכיהוי .וכן מצינו בנזיר [דףי ע"א] סתם נזירות
שלשםיום מהכתוב [כמדבר ר] קדושיהי"ה בגימטרי'ל'וכן כהנהלאין
שישד בגמרא ובפרט בראשונים וברש"י עה"ח [נפרשת טשפטים ע"ג נ"א]
הנה אנכי שולהלפניך מלאך וגו'כי שמי בקרבו כתב רש"יכי מטטרו'
גימטר" שםש"ר'יוכןכיוצא ורשמתי רקלדוגמא קצת)בשישוראשונים
ובפרט במקובלים ורביע האריז"ל .אך לא יחשבו חלילהכי מפני שהוא
בג" ועולה במספרוכן הואענין אחר לשניהם אם ערלשיחד במספר גם
אםהענינים ום בעצמותםהנימילי סתרא"י נינוע זה לזהמן דוקצה אל
הקצה .זה אינוכן .רק בהיות הענין אהד עם הבירו בסור ה' בשורשו
ובעצמותואזוי יומתק מאור אםיכוונו גםכן במספרם הושבנאדיןכררין
(ח"ש חז"ל זאבות טפ"ג] תקופות וגמטריאו"ת פרפראות לחכמה רק כמו
פרפראות להסעורה ועיקר הסעורה להם בשרויין.והיינו העיקר הוא אם
מכוונים בעצמותם ומהותם הדברים לכונה וענין אחד בסדרתו וטעמו
ונימוקו.כי רק אזינעםעליו הפרפראות .לכוונםיחר בגמטריאות) .וכן
ררכי הראשונים במשלים .כמו מעלי שהגלים .ומקורן טהור משלמה
המלך החכם מכל אדם ודיבר ברוה קדשו .ועם כל זה במשל"י שלמה
לבושו .אךאין המשל עיקר אלא המעשה .אםכן הנא באמת בעצמותו.
אז לשבר את האוזן ולהטעים להשומע מלבישם בררך משל גשמיי ח"ש
עלכן~על דבר שהוא"כן" אמת בעצמתוכ'ץ מלשק [במרבד כ"ז ז] רכן"
בטת צלפחרדוברותהיינוכניםרבעיהם) .יאמרוהמחסלים(יאמרומעה"ק
על זה להטעימו .או לפעמים) בצ השבון (יע 12,השבק בגימטראותכי
מכוונים הדברים) וכמכר .אם גם בעצםיכוונו הרברים כנזכר .וכןהיה
מרגלא בפומיה דזפאמו"ך נ"עכי כל אלו הרמזים וגימטריאות שנמצא
הםבכונהמיוחדתששייךהעניןבעצםאותו מספרל14תו
יזם'י
בתכיתבהביגהםא
יכולין לומר המספר הלז יותר במרווח על תיבה ר5מוכה
רא
ודא כן מסורת ביר האריז'"ל מאליהוז'"ל או עלידי שאתי התגלות מן
השמים כי רק לתיבה זו עניך גימטריא זו וכיוצא כמובן ודרך דוגמא
הראה (אאמו"ר ז"'ע) כגק בלק"ת להאריז"ל [פרשת בשלחן עה"ב כל

רצב
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המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליךכי אני ה' רפאך לכוין ד'
יודי"ן דע"ב וטובלכוין בכליוםכדי להסיר עלידי זה הקליפות עכד"ה
וקחשיב שם הד'יודייך בתיבותכ"י אנ"יהו"י רפא"ל וקשה ללמה נדחק
לחשוב יו"ד בתיבת רפא"ך ובאמת לא נמצא שם יו"ד בתיבת רפאך
וצריך לחשבה כאלו היתה .והלא היה יותר לחשוב הד' יודין בתיבות
עלי"ךכ"יאנ"יהויי ששם כתוב באמתכןעלי"ךביו"ד .אלאודאי דהוא
רק מסורתכן באיזה תיבה ובאיזה אות כמקובל כנזכר וכהנה וכהנה על
כןאין להרהרואין לשנות בכל אלו:

לעץ [אות ל"ה]ובחי' בתרעאזעירא למנח"א חלק ד'3יייימך
צט.
עוך'כ ביום אכלך ממנו וגו' בענין מליצה על חטא אדם
הראשוןכי לאהוי התיר עצמו למיתה מחמת שלא ידע והבין מהוענין
המיתה ר"ל שיוכל להבין מהו העונש ,אמנם עוד לאלוק מילין בזהכי
באמת במיתהבידי שמים אץ צריך התראה וממילא לאשייך התיר עצמו
וכו' ואםכן שם היה מיתהבידי שמים שענשו הקב"ה והזהירו על ככה
ובראשית ב' י"ז] לא תאכל ממנוכי ביום אכלך ממנו מות תמות .אך זה
איש סתירה עוד דמה זה הטעם שאין צריך התראה והתיר עצמו וכו'
במיתהבידי שמיםכיון שהקב"ה יודע תעלומות לב אם מזיד גמוד היה
והכיר במחשבתו מקודם העונששישיגו בעדזה החטא .וכיק שלא ניתנה
התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד ממילא לגבי השם יתברך (כיון
שהוא מיתהבידי שמים)אין צריך התראהכיתויהוא יתברך שמו יודע
אם מזיד היה כנזכר והתינח בזמנינו לאחר שהכירו כבר בני אדםמין
עונש המיתה אבל כיון שאדם הראשון לא ידע ולא הבין כלל מהות
המיתה אםכן סוכ לאשייך לומר שהכיר העונש מקודם ושובאינומזיד
לגבי העונש גם במיתהבידי שמים ושפירהוי מליצה סובה ונכונה בעד

עיין

אדם

הראשי

כנע שם נאות ל"הן.

דברי מהיורא תניינא ינדךה

רצג

אמנם על דרך דרוש"'ל עוד בזה דהנה קשה באמת למה ענשו אותו
במיתה לדורות כיון שלא היה דין התיר עצמו למיתה (וזהו
שייך גם בדיני שמים כנ"ל) אך י"ל דהוא גזה"כ וחידוש הוא בגזירת
המקום שנגזר ביחיד לאדם הראשק על ככה .והנה "'ל גם במשפטי
הדינים מה שנאמרולבני נח אז שהיה אדם הראשון ואח"כ ניתנה תורה
ונתחדשה הלכה הלכה למשה מסיני שצריך התראה והתיר עצמו למיתה
אבל פשיטא דהך נאמרה רק לישראל בסיני ולא לבני נח[יעיז סנהדרין
דף נ"טן ואםכן לאומות העולם נשאר גזירת המיתה אבל לישראל נאמר
שפיר במתן תורה (ע"י ה' ע"א] אל תיקרי חרות (על הלוחות) אלא חירות
ממ"ה ואמרו בפיוט ליום ב' השבועות (קודם קדושת שחרית) [המדבר
ממתן תורה] אלו אפשר לבטל המות ולהעבירה אבל אי אפשר שכבר
נגזרה גזירה ולכאורה קשה הלא אפשר לבטל הגזירה אכן ד"ק הלישניה
שכבר(היינו כברבימי אדם הראשנן) נגזרהגזירהואז לאהיהדין הלכה
למשהמסיני שצריךדין התיר עצמו למיתה על כן היה חל אז הגזירה
זו על מין האנושי (ואף על פי כן היה נתבטל מחסדאל כיק שפסקה
זוהמתן אז בחטא אדם הראשק ללאונהיה צרשדוללך בססם נרדי נתן
ריחו כנודע) עלכןיתוקן זה לגמרי רק בביאת גואל צדק במהרהבימינו
אמן:

ק .בתענית [יף כ"ג ע"מ הנהו תרי תלמידי דהוו קמי דו" יצחק
ץ דנהשכים
בר אלישוב אטמוליהניבעי מר רחמיקי
סובא אמר להועמי היתה הכלחתיה .פירש"י דבר זההיהבידי שכל מה
שאני מבקש היו נותנין לי העכשיו אין תפלתי מקובלת כל כך.
יהיה תפלת הצדיקים מקובלת ומרהבה למקום
ובמהרש"א תמה של*
בזקנתם כמו בנערותםוודי לענץ חכמה נאמר בהם כל מה שמזקינים
דעתם מתאשבה עלהץ עי"ש מה שתירץ .ונא על פי דברי אאמר'ר
בתפארת בנים עה"ת ומועדים [בלקוטי אמרים בסאו בד"ה כרכות דף ל"ד
ע"כ) במתנ" בך' חנינא בן ד01א אמ תפלתי שנודה בפי יודע אניעידנא

רצד
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מקובל ואם לא יודע אני שהוא מטורף ר"ל וכתב מתפארת בגים]תצנין
דדויה כל מצוה שהיא גדולהיותר ברום גבוהים זהו קשה לקיימהיותר
משוםשהנסיונית גדולים יותר כמו שהגיא שם ראיות מעקידה וכיוצא
וע"כ רבי חנינא בן דוסא כשהיה רואה שאין תפלתו נתקבלה ח"ו והנה
היא מילתא דמסתברא כי מי שמתפלל על איזה דבר והקב"ה נותן לו
מבוקשו ואם כן אף שבודאי יש לו גם שכר התפלה בפני עצמו כית
שקיים מצות השם יתברך לבקש צרכיו מאת השם יתברך אבל בודאי
דמי שלא נתקבלה תפלתוח"והיינו שלא נעשה מבוקשו אז שכר תפלתו
גדוליותר מפני שלא נהנהבהאי עלמא ממצות התפלה כלל ועלכןרבי
חנינאבןדוסא כשראהמסימןשאין תפלתו נתקבלהח"ו (לעשות מבוקשו)
אםכן דוזפלה עלתה פעולתהיותר בשמי מרום גבוה למעלה הרבה משד
על כן היה ידע הסימן שהוא מטור"ףהיינו טירוף ובלבול הדעתהיינו
הנסיונות ובלנולים כדי למונעו שלא יתפלל כיון שהתפלה הזו היא
לתכלית גדול יותר בשמי מעלה כנזכר עיי"ש בתפארת בנים.חין "'ל
שאמד ר' יצחק בד אלישובעמי היתה (כפירש"י דברזההיהבידי שכל
מה שאבקשהיושתניםלי)ולמתתיה(עכשיוכשהזקיןשלחתיהיען שעלה
למעלה ומדרגה גבוהיותרלהביןהיסב דלתו דוקא זז %המעלה שממלאין
משאלתו ובקשתו רק גם כשאין ממלאין בקשתו הוא עוד כנ"ל במדרגה
גבוה יותר) .על כן אל תתפלאו אם ש אפעול זאת בעדיכם לפעמים
כנ"ל .וודא י"ל על מה ששמעתי מאדומו"ר הה"ק מק51נאווע זי"ע
שהה"קי"ה 15טףז"'ע מורר חדש והנקרא בשם %סטייו"ד) הכפצל
לעת זקפתוכיבימי נערוו %דוה יכול יותר לפעול בעד הבאים לקבל
ברכתו .ולבקש תפלתו .לאכן בעתזקנתו .עכד"ה .הבההגיד זאת מרוב
ע%ות%תו.וכעין שמצינו נורש ב"ק נגף נ"ב ע"ב) כדעוינן וארי ללטי
השתא דקשץשנא ~רדקי .אמנםבפנימית %1אעוד במדרגה זתר שמשיג
לעת זקפתוכנ'י:

דברי מהיורא תניינא נקדרה

רצה

קא .אמנם להבין בפשיטותיותר הוא מפורש(לקריןרביחנינאבן
דוסא כג'ק) בש"ס ברכות [דף ל"ד ע"ג) 12מ שאמך לו
ריב"ז לרחב"ד שיבקש רחמים לרפואת בנו והניח רבי חנינא בן דוסא
ראשןבין ברכיו וחיה אמר דיב"ז אלקלי הטיח בן זכאי את ראשובין
ברכיו כל העם כהל לאהיו משגיחים אליו אמרה לו אשתווכי חנינא
גדול ממך אמר לה לאו אלאד"א דומה כעבד לפני המלך ואני דומה
כשר לפני המלך (פירש"י .כעבד .בן בית נכנס רוצא שלא ברשות.
ובד"ה כשרלפניהמל"י שאינורגיל לבאלפניועכל'")ושמעתימתלמיד
חכם חסיד אחד שדרהמסחיפף בצל רביע ההפקז"'ע מצאנז בעל דבךץ
חיים שהיהלו (לרבינו בעל דבריחיים)בנים בזקפתו כנודע תרהילד
שעשחרם בנו חולה סמוכן
וישב אז בסעודה עם חסידיו ועבשי
י
'
ר
שלומו ,ובאה הרבנית אםדילד בקול מר צודת לדועיש הלעורר רחמים
כי בנו הילד התגבר חליו למאוד ובירך מיד בדמ"ז וציוה לדגשיו
המסתופפים 4ה לילך לבית המדרש שלו לומר תהלים בצבור ולהתפש
בעד בנו הילד העלה ואמר אז ,הןבימי נערותי כשודהבני הבכור ר'
יזחקאלי (דוש אדומו"ר ההיק מעהנ14וע יאש עלם כבן שבע שנים
עברהעליו עגלה מרכבת סוסים ובאויזפא ואמרכי נפלח ונחלק חצי
כבדו מבפנים הלא יחיה קדד רק אמא שעות תצה צר לי מאוד מ14ד
משנפלתי בבכי ובתחנונים בבקשתי לפני והוצר בראשית יתברך שמו
ומשעתיכי נתרפאבעד .*:אבלהייתי 4ה כעבד פשוטלפני המלךהיינו
כבן ערל פשוט והתמד על המשמד אצל ושתחחם אשר בבקשיש לפני
המלךיפיל עצכם לארץ לפני ומתח אבל עתה לעת המתי וצני כשר
לפני המלך אשר לא הבל לבא בכל עת ואסור לולדאשריד דגולך בצרכי
עצטו רק בצרכי דגללכי עלכן לא ארכל עתה להפציר כל כך ,אבל
אתםככניחיל המלךתוכלו להתפלל בעדבני השלהכנ"ל(הלאושעילה
א? תפלתם ,לטס תשא מבוארכדברי הגמרא הבזכרברביחנינאבן דוסא
ורבייועצןבןזכאי ,ה"ש ר יצחק בר אלישיב ,עכר ודתה(בימינעורי

רצו
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להתנפל שיהיו ממלאים בקשתי בכל עת כנזכר) ושלחתי' (עתה לעת
ז אות ק"ג]:
זקנתי שאני במדרגהיותר כשדלפני המלך)כנזכר[ .ועייזיקמ

קב .א"י עוד בזה עלפי מה ששמעתי מאברך מאנ"ש שבא לפני
אאמו"ר הה"ק זי"ע וביקש להתפלל בעדו שיהיה לו
התמדת התורהודרייבלו אאמו"דאיך אוכל להתפלל זה והלא %אתלוי
בבחירה שלךכית שהוא מצות עשה [יהושע א' ח'] הכהגית בויומםולילה
אלא אברכך ואתפלל לה' שתטעום טעם וחשקות עדיבות נעימת מתיקות
התורהיהיה בלב ועלידי זה גם בלילה לא תוכללישן ולא תכבה הנד
מפני התמדת לימודך גם באישון לילה כמ"ש [משלי ל"א י"ח] טעמהכי
טוב סחרה של תורה טעם המתיקות של התורה ועלידי זה לא יכבה
בלילה נדה עכ"ד אאמו"ד ז"'ע [והוא ל"ו נדפם"ה פי הפסוק הנזכר
בספרו תפארתבנים [עה"ח ומועדים] בליקוטי אמדים בסופו] [תרן ד"ת ח"ד
ארת ט'].ובזה יתפרשלנכוןבדיוק שבקעת ממנותלמידיודד"י בד אלישוב
שיתפלל "דניחכים סובא" חולא זהתלויבבחירה .הידנו בהתמדת התורה.
וכמ"ש חז'ע [נשלה דף ו' ע"ס יגעתי ומצאתי תאמן (גם לענק פלפולא
ולאו דוקא לענקבקיאותכדאמדינן שם בגמרא) אםכןצריך דקלהשפיע
להם מהשק תודתו שישיגו גם הם חשקת התורה וממילא יחכמו סובא,
אמנםזהוהיהיכולבימי נשריו שהו עוסקביותר בפלפולי התורה וכמו
[באה"ק ח"א קל"ח ע"א]עלהיצה"ר אלמלא הואליכא חדוותא
שאמדו
דשמעתתא ועלידי זהיוכל להשפיע חשק זה לזולתו אמנם לעת זקנתו
כאשד עלה במדרגתו להם בנפשיה כמ"ש בסה"ת מתלמידי הבעש"ט הק'
זי"עכי גם חשקת התורהמפני הטעם שמדגיש בה בפלפולא וכיוצאזהו
ה דק העיקד צריך להיות לימודו לשם ה'
אינו עוד העיקר חסדהלנימ
בלבד לקים מצותו הלאקמא שכינתא מעפרא וממילא כעפוש עתה כבר
התורה
במדרגה גבוהזו לא יוכל עתה להשפיע להם חשק טעם
לי
ו
פ
ל
פ
ש כונתו,
ואם להתפללפרדיה להם התמדת התודהכפי דום מררגתו,דיי
לשם ה' בלבדו ,עש תלוי כבד בבחירתם וווזה לא מהני תפלה (כנ"ל

חיי
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רצז

מאאמו"ר ז"'ע) וז"ש עמי היתה (בימים הקודמים היה בכחי לעורר
ולהשפיע מחשקי בתורה גםלתלמידיו להרגיש הטעםועלידי זהיתמידו
ויחכמו הרבהולזה לאשייך בחירהוכנזכר .ועתה) ושלחתמה (כמו [יבךס
כ"א י"ר] 21ילחת"ה לנפשההיינו חפשי לחירות שהוא הבחיר"ה ביד כל
אחד ואחד כפי מדרגתו עתה בתורה לשמה בלתי לה' לבדו אםישפיע
גם להם הלא על זה לא שייך תפלה) כנזכר:
 .בספר חסידים סימן שע"ב] וז"ל רהשוב שצוה הקב"ה לכסות
קג
דםחיהועוףפן יאמר המלאך הממונה עליהםאיך דם
זה שלא חטא נשפך עלידי חוטא אשר חטאו כשני וכתולע וכו' עכל"ה
ויתמה כל עובר לעמד דהרי מצות כיסוי היא רק בעופות אשר דמם
א שכיח) ומה נעשה לשחיטת
מועט (ואם בחיה היינו צבי הוא דברד"
בהמותפרים רביםואלים וכבשים אשר לאשייך אצלם כ %מצותכיסוי
והלא רם שחיטת פר אהד ניכר ונראה ושוטף כנחל והרבה נעלה כמו כל
העופות אשר ישחטו בכל העיד והמדינה והלא ישחטו פרים רביםלאין
ערעור 171ארי בהמות ומהיענו להמקטרג ח"ו כדברי הנ"ל .וכן בשעמי
מצות לדבים מנחם הבבלי [טימז צ"א] כתב במצות כיסוי הדם ובעבור
שהנפש תלויה בדם צריך להסתירה לכבודה שהרי כשנאכל את הבשר
אין רשוי לבזות את הנפש אלא ושפך את דמו וכסוס עכל"ה .ועדיין
תקשה ראםכן בבהמות מה איכא למימר הלא גם כןלפי זהאין ראוי
לבזות את נפשם[ .עתה העירני ידינה האברך החו"ב וכו' מו"ה מנחם
מנדל ובהן נ"י קליין מדברי החינוך [מצוה קפתן שכתב לדרכו בקודים
כעין זה לתרץ כי בבדאית לא שייך זה ,מפני כי הם נקרבו לקרבן
ורעופות הגם שישתוריםובנייונהלקרבןמיעוט וםלגבי שאר העושת
עכת"ר ,ועדין צריך בישר כי מה זה שבך הטעם עתה במצות כסוי
(שנוהג בעלץ ג"כ) כשאין ביהמ"ק הקרבנות ,והנ"ע ב"ב 4ולא זכיתי
להבין כ .%אולם בדברי הספר חסידיםי'"לכיון דצריכין להבין פירוש
ובריו איךיוכל המקטרג לומר דבר "איך דם זה והלא חטא נשפך על

רחצ
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י חוטא" והלא מצות התורה הוא[יבוים י"ג ב"א) וזבחת מבקרך ומצאנך
יד
ואיךשייך לערער על מצות הקב"ה שצוה לשחוט בהמהחיהועוף .וגם
אם נאמר כשחיטה אינה מצוה חיובית רק הכשר אכילה על כל פנים
התורה התירתו לכל ומברכין על רה1חיטה אשר קדשנו במצותיו וציונו
[וקרין מ"ש בזה בשער יששכר [טאמר זטן חירוררו ליום ב' רססת על הסיוט
צדקו אותו ואת בנו כיום אחר בל תשחטק מ"ש בארוכהבעה"י .וכתבתי מזה
ן בדרכי תשובה [ברקס
עודעל דברי ראפרחסידים במק"א ואכמ"ל].ועיי
י תפארת [סימן חג
הלכות שחיטה] מ"ש בזה במ"ע דשהיטהוכן בשו"ת צב
אות ר ,ר"ה ומעתה נעתיק] וגם בדברים בתשר מבח"א ח"א [סימן מ"ה אות
ב'] מדברי רש"י בכתובות ומספרחסידים [סימן תרס"ז] ע""ש .מכל מקום
קשהכנ"ל.

י לכשרה אפשר לומרכיוןדמיירילענין עופותדצריכיןכיסוי
יקקטצנרז
והוא למ"ר [חצין דף כ"ח ע"א]אין שחיטה לעוף מה"ת וכיק
דלא הוי רק מדרבנן לא אמרה התורה לשחטו על כן צריכין ליזהר
ממקטרג כנזכר ולכסותו .אך זה אינוכיון דפסקינן דשחיטת עוף מה"ת
וגם מהיזהה לחיהדחייב בכימי ושחיטתהלכולי עלמא מן התורה .על
כן "'ל דהטעם הוא כיון שכונת התורה בזביחתו לאכילת אדם כדי
להעלותהמחי למדבר כשהאדם כשר אוכלה בכונתהראויה .מהשאיןכן
כשאוכלה רשע לתאות נפשו ובחנם שקי רמה חוש מה ששרדו
י
'
ז
ח
בפסחים [דף מ"ט ע"כן עם הארץ אסור לאסל בשרסיכום שמרנו לומד
תורה כדפדף שם מקראוהיינו שאינו לומד תורה איש מעלה בשר הגר
נתעכלו ואםכן כששוחש רשעכדי ל14כלו 17שיר יש קטרוגכיון שלא
יעליץ .והתינח בעוף שרשי לאכילת אדם אחד וכיק שומא אינש דלא
מעלי עלכן שפיר יש לעש לקטרוג וצריך לכסות דפו מהשנוין כן
בהמה דיש רבים האוכלים ממנה ולא ימלט שלא יאכל ממנה אחדבן
תורה אשד בכח האכילה ההיא ילטוד ש יתפלל לה17ם יתברך ואםכן
שפידמיעץ מתי למדבר כראוי ברצק הבודא קוברך שמו על כן אץ

דברי
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צריך כיסוי נומטעם זה שמעתי בשם צדיק אחד זי"ע שהגיד שהוא
אוכל בשר בהמה שלא כדעת המחמירים שלא לאכול רק בשר עוףכי
בבהמהיש השש ר5כין אהד שחיטה לפעמיםשצריכין לשפשפו קצת על
כלפנים .וכן בשאלות הסירכות ועם כלזה היה דעתו דעדיף בהמהכיון
דזכותא דרבים האוכלים ממנהעדיף מה שאין כן עוף שנשחט לפעמים
רק בשביל איש אחד כנ"ל] .אולם עדיין תקשה לפי זה בחיה שצריך
כיסוי אשר גם כן כמעם בימינו אין מציאות שיאכלה אדם אחד לבדו
אלא בעל כרחך אולי שעם אהד יש בזה .וגס לפי דברי הטעמי מצות
הנ"לעדיין תקשה כנזכר בנפש דבהמה .וה' יאיר עיננו ,בכל עניננו,
במהרה בימינו:

קד.

ן הוא בעבודה זרה [דף נ' ע"א]
בש"ס פסחים [דף ק"ד ע"אן וכ
דר' מנחם בן חימאי נקרא "בנן של קדורכם" משום
דלא הסתכל בצורת משבע וכתבו התוס' דהיינו ר' מנחם לא הסתכל
בצורת הזוז ולא קאי על אביו ואמו וכתבו התוס' דתלו קדושתו בזה
בקדושת אביו (במה דקריליה בנן של קדושים הלא קדוש) משום שגם
אביו היה קדוש עכ"ד התוס' .ועדיין יפלא דהא מצינו כמה תנאים
ואמוראים שדרו נקראים בשמות שבחי מדותיהם .הלא תלו השבח
באבותיהם .רק בהם בעצמם .וכמו רבים הקדוש שהיה נקרא על שםזה
בשביל זה נשמת דף קי"ח ע"מ] קולא הכביס ידו למטה מאבנטו זהוענין
שמירת הימד הוא בודאי מקדושת אבותיו אביו ואמו נמשך ומסייעתו
אלא שהאדר צריך לשמור זה המדה וגם אביו היה קדוש התנא רשב"ג
אף עלפיכן לא קוקווובנן של קדושים רק רביב וקדוש בעצמו ולא
דברו בשבח אבותיו .וגם כי בקראו בנן של קדושים משמע שהשבח
קדושאינו בו כ %רק באבותיו לא הוקפלו החוכר בתירוצם שגם אביו
היה קדוש דהאושייקר חסר מן הספר בסיפור שבח עצמו וקשה כנזכר.
ו"'ל על דרך צחות (אמנם הוא האמת בעוה"ר)בדורותיה ראיםכי שבנן
שלקדושים" אשר באמת ממקור קדוש ממצבתםאמנם טפט בכסףעיניהם

ש
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וגל עמלם וענינם הוא רק כשתכשו בכבוד אבותם וזכותם כדי לאסוף
זהב יומן ועל ידי זה יחניפו לכל בעלי זרוע והוא גורם הירום גדול
לדתה"ק להם ובני ביתם .ולכל סביבותם אשד ילמדו ממנמשיהם ,ודק
לרדוף אחר הממת מגמתם .וזהועשייתם ,וגםהמנהיגים שבהם (הנקראים
אדמורי"ם)וז"ש הגמראבנן של קדושים(היינו מההיחוסוהחשיבותלבנן
של קדושים כית רמגמת תכלית חפצם אך לממת כנזכר ומשני) דלא
איסתכלו בצורתא דזוזא (אםאינו מסתכל ושואףלהזוזים .אז בודאי הוא
חשיבות גדול לבנן של קדושיםכי קדושת וזכות אבותיו מסייעתו) וגם
י'ע בזה במה דאמרובירושלמי עבודה זרה [פ"נ הלכה א'ן למה נקרא שמו
נחום איש קודש קדשים שלא הביט בצורת מטבע מימיו .ואמרתי על
דדך צחות כי הנה הקדושים אשד בארץ שנקראו "קדושים" (סתם)
על כן הוכרח לומר עליו שבח מיוחד
בזמנינו המה אוהבי ממון
י
'
נ
כ
איש "קודש קדשים" שלא הביט בצורת מטבע כלימיוהיינו שלא השגיח
על זה ולא בגבורת הזו"ז יחפץ על כן קראוהו "קודש קדשים" כל זה
אמרתי בדרך צחות .אמנם כנזכרכן הוא האמתוצדיכין להזהיר ולהודיע
אולייציל אצל אחר גםכן כדאי:

קה .אמנם כן הואכי כבר אמרו ברוה"ק שלמה המלך ע"ה[קהית
ז' י] אל תאמר מה היה הימים הראשוניםהיו טובים
מאלה וכו' ולשמת זה מציע
7שבת דף קי"נ ע"נ) 31כמה דוכתי
י
'
ז
ח
ד
ב
אם ראשונים מלאכיםוכו' ויש לחלקבין כמהענינים אשר באמת הלוך
וחסור מרור לדור אמנם מציע בכמה דברים אכשור ררי ואין עת האקר
פהכי ירבו הדבריםלאין שיעור ותכלית בירור והפרטים ירבו בזה אך
ותכיר דבר פלא בלשון רבינו הרמב"ם [הלכות דיעות ת"ו הלכה א'ן וז"ל
ואםהיו כל דגודיעתשד"איודעםושומע שמועתקנוהגים נדדך לא טובה
"כמו זמנינו" וכו' עכל"ה ושני התיבות אלו "במו זמניע" הנה בעת
קראם .תסמר שערות ראשינו .אם רומב"ם בימיו ובזמע כתב זאת
ז'
בעל כרחך באמת ובודאי שדוהכז .הן אמת
ישכתב משד"א ז'ע בשם
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שא

הגרולים [מערכת הרמב"ם] בשם תשו' הר"י פתבגיכי בזמן הרמב"םהיו
במצרים רובם קראים והוא הרמב"ם החזיר כל קהלות מרינת מצרים
לתורת מוגהעלפידבריחז"ל כמ"שז'י
שם בארוכה ע"כזהוכונתולכאורה
שהיו מתנהגים בדרך לא סובה "כמובזמנינו" אמנם זהאינו דהרי כתב
כנזכר "ואםהיו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בררך
לא סובה כמוזמנינו"הרי שכל המדיעת בכלהעולםבזמנוהיו מתנהגים
ז בדברינו בד"ת (מהדורא ר אות נ"ר ק') עוד בדברי
בדרך לא סובה (בזמנו)[יעיי
הרמב"ם אלו שהיה אז במצרים] .והרי זה ענין נורא אשר אנן מה נעני
אנתר" .אםבימי הקדושים האלוהיוכן בכל תפוצות ישראל בררך לא
סובה ר"ל מה יעשו בחבלי משיה בדורות האחרונים האלויתמי ריתמי
ואשרמקויים כל אלוהסימנים שאמרו וששבסוף סוסהובסנהדריןכנודע
ואשר מבואר עוד בארה"ק בפרשת נצבים ["3ט א'] ואמר הרור האהרון
וגו' .והגםכיהיה מקום לחלקכי אזבזמן הרמב"םהיה שף אלףהחמישי
בשד כל היום דו"ה כמבואר בסדו'ק ובפרס במעין גנים לקדוש וקיני
זי"עעיי"ש אמנםהענין פלא מ"ש והעיד מאורעיננו זומב"ם על זמנו
בכל תפוצות ישראל כנזכך:
קן* ועל כל פנים מזה נלמוד שאיל צריכע לחפות על רעת הדור
בטענת שלא ללמד ורב על כנסת ישראל דהא הרמב"ם
כתבזה בזמשעלכל המדיעת בכ"מכנזכר.נעלכלפניםצריכיזלוחכיה
ל בזה [אות
ולמהותהיינו בדרך "מחאה"כי לא טוב הדבר וכמ"ש לעי
ת"ח עי"ש .וגם בעת שצריכק למחות על כל פנים בדיבור כנזכר לא
שייך לומר למנוע בשביל שהוא ורפךלימוד זכותעל כנסת ישראל כמו
ששמעתי מקובל אצליע מדברי רביע אא"ק הר"ר אלימלך זי"ע
מליזענסק מה שאמר לזקעי אה"ק רבינו כד"רמיטה יתודא ל"ב
ז"'ע משאטב בעת היה אצלו שבת קודש בליוששפק ורביע בעל נועם
א41מלךהגיד תורהבליל שבת קודשתעכירלהשומעים ומסתופפיםבצלו
ב ההנהגו בדורו .העל זה התפלא קדוש
בדרכי הוום יתברךוכי לאסי

שב

דברי מהיורא תניינא רצררה

זקיני הדמ"עזי"ע כידוע מהפלגת אהבת ישראל אשד היה בועד בקרבו
כאש תמיד ואמד לו כעין תמיה מדוע לא ימליץ זכות יותר על כנסת
ישראל .והיתה תשובתו (שלרבינו נועםאלימלך ש"ע) בדדך משל למלך
אשדהחייט התופר בעדו הבגדוצריך בע"כלידע המדה של הבגד בארכו
וברחבו ואיך יעשור בדיוק ולפי כבוד המלך הלובשו שיהיה כמדתו אז
ההכרחלו לומד למלךשיגביהידוכדישיניחעליו את המדהוכןשיעמוד
אצלו ישד כדי לשער ולמדוד ולידע מדת הבגד שיעשה ואם היה עושה
אחד כזה היה נתחייב ראשו למלך בפגעו בכבודדעיכות כשיצוהעליו
איך לעמוד ואיך להניח ידו מה שאין כן הוא שיעשה עלידי זה בגד
למלך זהו כבודו כמובן .כן הנמשל גם אם אמתכי ישראלבני מלכים
הם אמנם כדי לעשות להם בגד היינו חלוקא דרבנן לרמ"ח אבריהם
להתנהג כראוי באמת בדדך התודה צריכין בעל כרחם להוכיחם ולאמד
להם איך יעמדו או ילכו ואיך יגביהו ידיהם וכיוצא כי זהו לשבתם
ולכבודם .עכ"ד הקדוש הנ"ל .אך נודע בשםרבינו אא"ק הבעש"טזי"ע
בספד תלמידו הק' הכהן הגדול תולדות יעקב יווסף שצדיכין ליזהר
הדרשנים ומוכיחים שלא לעודד קטגוריא וחובה ח"ו על כנסת ישדאל
רק מה שצדיכין לכוין על ידי זה כרי להטיב מעשיהם [וכמו שהזכרנו
מעין זה בחיבורי וועד יששכר נתאמר תקע בשופר אות כ"בן בשם ספר
תולדות בשם דבו הק' הנ"ל] על כל פנים כתשר כונפן לטובה להטיבם
בודאי חובה ומצוה איכא (וכנ"ל ברעת צ"ו):

קו .אמנם (מה שהזכרנולעיל אות ק"ד)מענין האדמורי"ם ונסיעת
החסידים אצלם הנה מקוון טהור בש"ס ורמב"ם מלבד
מה שהזכרתי לעיל ~אות א']לענין לאכול ולשתות עמהם עם הצדיקים
ו"
' ע"א]
כמ"ש שם מהרמב"םנ"ל .הנה המקור בדברי חז"ל בתעניתזי
אםרואיםדודשדהומיםמשתכין כנחשתמלהוריד של ומטדבשביללוחשי
לאירית עתרן בדור (פירש"י נואק מתעללים תפלה תלחש) מאי תקנתן
ילכו אצל טד אתודע להחם וכו' ואם לחש הלא נענה מה תקנתיהילך
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אצל חסיד שבדוד וירבה עליו בתפלה עכ"ל הגמרא הדי דצריכין לילך
לחסיד שבדוד ולפי זה צדיכין לילך אפילו הרבה פדטאות אצלו כמובן.
[ומה דאמדו שם בגמרא ואם לתש (אותו תסיד) העלתהבידו ומגים דעתו
עליו מביא אף לעולם הוא מענין עיון תפלה שאומד אח"כ שהתפלל
כראוי .ולא בשביל חסדיו יתברך שמו שעשה כן ולמען קידוש שמו
יתבדך .ועיין מ"ש בזה לעיל [אות ה'] מדברי הש"ס לקשיןעיון תפלה
הנזכר] .וכן בש"ס ב"ב[יף קט"ז ע"א] כל שיש לו חולה בתוך ביתוילך
אצל הכסויבקשעליו רחמים .והנה ברמ"איו"ד וסימן של"ת סעף "] בקוט
הנמ"י דמי שישלו הולה בתוךביתוילך אצל הכם שבעיד שיבקשקליו
רחמים (ושם לאנזכר דק לחכם שבעידו אבללעיל מש"ס תענית מבהגר
דלחסיד שבדוד היינו אפילו מדחק הדבה פדסאותכית שצךיכיז לבקשו
במקום משכנו בדוד הזה) אמנם באמת במקוד הדברים שמביא דבינו
הרמ"א בשם הנמ"י והנה שם בנמ"י מבואר כפי שהביאו גם כן בדרכי
משה שםגדסינן בב"ב[ין קט"י ע"א] דרש ד' פנחס כלמי שישלו חולה
בתוךביתוילך אצל הכם ויבקשעליו רחמיםוכו' ומנהג זה בצדפת שכל
מי שיש לו הולה בתוך ביתו מבקש לפני הרב התופס ישיבה שיברך

אותו עכ"ל הנמ"י וכו' עח"ש בר"מ .וכן בדמב"ן [פרשת יתרס עה"כ
ט"ו] כי יבא אלי העם לדרוש אלקוש ח'ע כי יבא אלי העם לדדוש
אלקים להתפסקעלחייהם ולהודיעם מה ידבר להםכי זה יקרא דרישת
גםהנביאים כמו שאמד [ש"א ט' סק לפנים בישראל כה
אלקיםוכןיעצי
ע (מ"ב ח' ח']
אמד האיש בלכתו לדדוש אלקים לכו ונלכה עד הרואהוג
ודרשת את ה' מאותו לאמד האח" מחלי זה שיתפלל עליוויודיענו אם
נשמעה תפלתו וכן [בראלית ב"ה כ"ס] ותלך לדרוש את ה' כמו שפירשתי
ד ברמשים [פ"ב סמלצת רשות
שם עכ'ל מאורעינינו וומבץז"ל .וכןע"
הלכה א'] וז"ל ומה הוא תקנתהנפשית .ילכו אצל החכמים שהם רופאי
הנפשותוירפאוחליים בדעדת שפלמדין אותם 8ףשיחזידום לדרך הטובה.
והמכירים בדיעות הרעות שלהםואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם
עליהם אמר שלמה חכמה ומום -אוילים בוו עכ"ל מאורעינינו הדמב"ם
[-ח,

דש
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זץ .והרי מפורש הליכהונסיעה אצל הצדיקים וחכמיםכדי להוודע בכל
צרכיוהןברוחניותהן בגשמיות אמנםצריכין לדקדקוקירות ולהבר שלא
למתחבר לאותם שנותנים בממק עיניהם ועושים זה קרדום לחפור בה
כנץ [כאות צ"ה צ"ק וכאשךהביאו בכל הסה"קובהיכל הברכהעל החומש
כמה פעמיםכי הה"ק א"א הר"רמיכל מזלאטשוב זי"ע שמעלרבינו
הקדוש א"א הבעש"ט זי"ע שהכה ראשו ובכה בקול צווחות אשריהיו
בעקבותא דסהציחא רבחם נאדמורי"ם) רבים כמו שומשמין שהמה יהיו
מעכבים הגאולה בעוה"ר [ועחן לעיל אות ס"ק .והמ"י הרבדים לאשורם
בעה"י וכמו שמקובל בשם הה"ק א"א מהרא"ל מזאקילקוב זי"עכי
צריך האדם לבקש ולהתחנןלפני קונו יתברך שמו שיזכה לבוא להצדיק
אמת ולא לדהיקרנים המל ואם יתפלל זה באמת ונלבב שלם בודאי
יעזרדן דהמם יתברך ויזכה לזה אמן כןיהי רצת:

קח .אמנם לענין שכתבםלעיל [אית צ"ו] כנ"ע% ,ל מקום מצינו
בש"ש תענית [דף כ"ג ע"א] אבא חלקיה בר בריה דחוני
המעגל הוה וכו' ומספר תום הגדולות ונפלאות אשר עשה עיי"שהלענין
מהאמרינן רבדבריהדחוני המעגל הוה אלא בעל כרחו ללמד בא דזכות
אבותיו היה פסייעתו ועשה נפלאות כאשר עשהאבי אביווהרי זה ראיה
גדולה לכח בנן של קדושים אם הולכים בדרכי אבותם באמת ולכאורה
ודי זה כמו סתירה למ"ש רבינו כשו"ת דבריחיי
ם [""כ הו"ר סימן ל"כ]
בסוף התשובהכי בזה,היית כבוד האדמור"'ם) לא שייך ירושה לבניו
כמו שהאריך שם בטוב טעמו ודברי קדשו עח"ש .ואם כן למהחוייב
בזהלענין שהלכו אצלו להתפלל שהיה נכדחוני המעגל אך באמת לא
קשהמידיכי הדבריחיים מחרי שם במי שרוצה להתנשא ולהיות רבי
במקום אבותיו העל זה כתב דלאשייך חזקה מה כמו שביאר שם אנץ
הכא באבא חלקיה הלא אדרבא לא רצה בשוםאופן להתנשאות ולדבלות
כי עלכן עלה על העליה להתפלל שם ומא ואשתו וכוונתו היהפן ירד
הגשם מקודם ולא יכירו חכמים שדצה עלידי תפלתו וכדאמרינן שם
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נתענית כ"ג ע"ב) הלאיש כזה הדי זכות אבותיו מסייעתו העלכן תשיב
והודיע בש'ט יחוסו ומקש מחצבתו .וזה פשוט:
קט .בתוספתא ברכות [מ"ג סימן ה'] בשם בן עזאי .כל שלקה
בגופו מפני תכמתו סימן יפה לו כל שלקה
בחכמתו מפני גופוסימן רעלו .הואהיה אומד כל שנהדפה דעתו מפני
תכמתוסימןיפה לו וכל שנטדפה חכמתו מפני דעתוסימן רע לו עכ"ל
התוספתא .וצווח ואומר דרשתי ובפרט במה דקאמד הוא היה שמד כל
שנטרפה דעתו מפני חכמתו וכו' .וקשה לכאורה דהרי זה הכל חד הוא
דעתו וגם תכמתו .ועיי"ש במפרשיםועדיין לא העלו אדוכה .אמנם"ע
עלפי רבדי המדרש רבה [ויקרא א' ט"ו] כל תלמיד חכם שאין בו דעה
וכר והרי זה יפלא לכאורה גם כן דהא זהוהיינו הך ואם הנהו תלמיד
תכ"ם איך שייך לומד כלל דאין בו דע"ה אולם פשטות הדברים נראה
בעל כדתו מהמד"רכי תלמיד תכ"ם הואבמילי דאורייתא בקיוחריף אך
במילי דעלמא אין בו דיע"ה הלפי זה יובן גם דברי התוספתא הנזכר
דברישא קאמד כל שלקה גופו מפני תכמתו (הינו שסיגף את עצמו
במיעוט תענוג ומיעוט שינה הלקה גופו מפני תכמתו בתודה שלמד
בהתמדה יתירה מתשת כת כמו שאמדו חז"ל [סנהדרין כ"ס ע"ש .על כן)
סימןיפהלו (אבל) כל שלקה בחכמתו(היינו ששכת תלמודו) מפני גופו
(שעסק בתאות גוש אכילה ושתיה ומשגל) סימן רע לו( .חיש מיידי
בעניני תאות הגשמיות לגבי חכמת התורהוהוסיףעוד בסיפא לחלק גם
שכל ודעת) הואהיה אומד כל שנסדפה דעת"ו(היינו דע"ת הואבעניני
עהלם הזה כנזכר מהסמ"ר כל תלמיד תכם שאק בו דע"ת והחנו במילי
היינומי שהוא
דעלמא כנ"ל וכמ"ש
ש"ט ס"ק חמר מרע
סר מדע וחסיד ופשושמשיעחיש"בו אותו למשתול'ע וכמהשמותגועתי
וכדאמרינן נבשבת
דף פ"ח ע"אן ברבא יקף אצבעותיה מבעין דמא כדמעיין בשטעתתא.
ועלכןדייק ואמד כל שנסרפה דעתו הינו נתבלבל כמה פעמים דעתו
ההפנתית בעת עסתך בתורת המצותיו כמו שראינו לכמה קדושי ארץ

י

שן
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וגאוני עקםנועלכן לא תקשי ממאי דאמרינן במד"ר[ייקרא] כל תלמיד
חכם שאץ בו דעת נבילה טובה הימנו העט לגנדר כ"כ כי התם אמד
כל שאיל בו דעת כלל וגם כמו שכתבו שם המפרשים כפשוטו שאין בו
מדתוטכסיס תלמיד חכםמפני שטותבעצםבטבעו אבל הכא רק נתבלבל
דעתולפעמיםמפניעומק אהבתולה' ותורתו כמודמצינו לכמהמרבותינו
ו חכמ"ת התור"ה כמ"ש בזוה"ק [ח"ב מ"כ
כנ"ע]וזהו) מפני חכמת"ו(היינ
ע"א]אורייתא מחכם"ה נפקא)סימןיפהלו (שדבוק בכללבו ועומק מוחו
לה' ותורתו) וכל שנטרפה חכמתו (היינו ששכח תלמודו או הוא טהרה
ומשתולל בהלכה לאשראינו עוסק בהתמדה כלל ובשום לב כראוי) מפני
דעתו (היינו דעתו החיצונה בעניני גשמיות העולם ודעת הפוליט"'ק
הנכזבה והוא עסוק בזה בשקרים ותחבולות האלו לחשוב מחשבות כדת
מה לעשות לטובת עצמו העלידי זה משכח תלמודו)סימן רעלו (כמובן
בפשיטות) ,ה'יצילנו ויעזרנו להדבק באמת בתודתו ובמצותיו:

קי.

י

ואתה חנניוהקימני ואשלמהלהם[ .תהלים מ"א י"א) הנה אל
יפלא לכאורה דאייה נדר אשר נדר דוד המלך ע"ה
לאלקי ישראלכי אם יקימהו מחליו אז יעבור על לא תקום ולא תסוד
וישלם להם לאויביו אשר חשבו רעות לו (כמ"ש שם בהמזמור) אולם
באמתאמרינןבמד"סיומא[יר כ"ג ע"א] דרק בממון נאמרולאוין אלו כמו
דאמרינן שם בא"ש השאילני קרדומךוכו' אבל לא בשונאי נפש .וצערא
דגופיה .וכיוצא .וכן פסק בסמ"ג וברמב"ם פסק כן ובעל כרחך כהך
בפרהסיא יהיה נוקם ונוטר אולם
חכם
דיומא כנזכר דתלמיד שב
הרא"ה ספר החינוך [מצוה רמ"א]
יזולתאיהביא הך חילוק דש"ם יומא לענין
נקימה ומשמע מדבריו סתם דבכלעניןשייכי הנך לאיןועיי"ש במנחת
חיתך שתמהעלזה עכ"פ האמייריבתלמיד חכם דעלמאבשונאי נפשו
ומכ"ש בשונאי דוד ד]מלך ע"ה אשר חרפו עקבות משיחו בזה חרפו ה'
ותורתו ,וכן בימינו במלחמה אשד הוא בעד ה' ותורתו( היינו אמוציו,

בודאי לאשייך אעמר ושזכר אדרבא מצוה איכא לראות ולשמוח במפלתם
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שהוא קידוש שמו יתברך וכבודו וכש"ש ותהלים נ"ח האן ישמה צדיקכי
הזה נקם וגר ועכ'ע בשתו ענין נקרא צדיק בהלחמו נגדם אשר המה
מחריביעולםומסיתים שמפריעים הדתהאמיתי בפרטבזמנינו בעקבותא
דמשיהא ה' ירחמנו ,במהרה בימים ,יראו עינם וישמח לבם בביאת
עאלנו ומלכם:

קיא.

בסוף בבא קמא [דף קי"ט ע"ב] אם היה שצר .א"ר יהודא
קצרא שמיה וקצרא שקיל ליה א"ר יהודה הכלעולין
למנין תכלת ויצחקברי קפירעלייהו עכ'ע הגמראוצווח ואומרדרשוני.
והוא פליאהכולה .ראשית מה דקאמר דרשות בלשון הקוצר קצרא שקיל
ליה וקצרא שמיה(היינו שמקצר הבגד עלידי כביסתו כפירש"י)עי"'ש.
וגם ביותר יפלא מה דא"ר יהודה הכלעהי
ן למנין תכלת וכפי פירש"י
שכתב שתן ג'חוסין אם לא קצרן ושובסעולין למדת מלא קשר גודל
שצריך להרחיק את תכלת של ציצית משפת הבגדולפי זהעדיין יפלא
בלשון הגמרא"עוליןלמנין תכלת"דאינו שוםפ" לכאןדדצול'ע שנחשב
ןלמנין"כי מהענין"מנין" ומספר
"למדת"ג'חוסיןכפירש"י ולא"עויי
וחשבוןשייך בזה וגם מ"ש "תכלת" הלא גםבזמניםשאין "תכלת" שרך
הלכהזו דקשר אגודל וצריך להרחיק קשר הציצית משפת הבגד וזרם
ענין לתכלת כלל וכלל .וגם יפלא מה האמר יצחק ברי קפידעליי'
(פירש"י ובטלן)היינו שהחמידיותרמאביובזהליברלאלוהגרדומיןכמו
שיש דיעות המחמירים בזה בפוסקים אחרונים ליסול וצרדומין מהמקת
קטןכדי לשערהיסבשיעור אגודל ואםכןתלוי ברגוותא אםבנו רשאי
לחלוק על אביו להחמירכית דדעת אביו ר' יתודא להקל לכתחלה הגם
ן לחלוק
שביארם בשו"ת מנחת אלתור נח"ד סימן ר) דבהלכהרשאידינ
עלאביו כמו שביארתי מהרבה סולמות בשנםודרז'ע עם כלזה הלחצן
קפיד על"זצ לאיתכן בזהודיול'עבני יחמק מחמ"'רביה ומה זה לשת
'קפיד" שהבא כמו מתרגז השלמי התרגז ,הזםעלאביו חץ ,ולמה .וגם
לא מצים בשום מקום הגם שבהגרם דמותר הבן לחלוק עלצגיו בדברי

שח

דברי מהיורא תניינא נצררה

תורה אבל לא שיאמר האב שמועה בשם בנו החולק עליו ,כזאת לא
מצינו בשום מקום ,אלא ודאי דהוא סובא גניז בגויה כמו חידה אשר
פתרונה נראהבעלילליוזמםחן הרואים אפילו קצת בחכמת האמת .והוא
כי מראה שחו"ר כברביארנולעיל (אות ע"א]כי הוא ממדתהדין וגבור"ה
וכמ"ש בקנה הגדולכיאיןדין כשחורעיי"ש
 .וגם מבואר בתיזוה"ק [דף
י,ז ע"א] חדאריך וחד קצי"רכי קצי"ר הוא מדת הגבור"ה שמעכב האור
העליון (של החסד) מלהתפשט עיי"ש בבל"ר.
לז"ש אםהיה שחו"ר (שהוא ממדת הגבור"ה כנזכר) א"ר יהודא קצר"א
שמי"ה (שיקרא כן שמו חד קצי"ר מדת הגבוד"ה כנזכר
מתיזוה"ק) וקצרא שקיל ליה (שהוא נוטל ושקיל מקו השמאלי ששם
נכשך מראה השחור כנזכד) א"ר יהודא הכלעולין למנין תכלת (עלפי
דברי כתבי האריז"ל בק"ש בפרשת ציצית הכנף פתיל תכל"ת כי הז'
מרגלאין שחשב שם עולי"ם מני"ן תכל"ת ויסתכל בציציתויכוין כאלו
יש תכל"ת בציצית והוא נגדעיני רחל ובהם חש"ך בסוד הדי"ן בסוד
תכלת בציציתויכוין לתקןעיני עליונים דז"א וראיה עליונה להמשיך
רחמיםלהאירעיניה עכ"לבסידורהאריז"ל וז"ש הכלעוליןלמנין[דייקא
היית המני'ץוגו' של תכל"ת] הםהז' שמות כנ"לעול"'ן למני"ן תכל"ת
והוא התכלת בעצמותה חשו"ך ומראה שחו"ר כמובחינת דלית להעיינין
לרחל כביכול וכשסותמין העינים נראה מדאה חש"ך 121חו"ר (שנ"ל באות
ע"אןוצדיך להמתיקה ולהאירעיניהבז' מרגלאין שעוליםכמנינה כנזכר.
כיק שהיא מדת הגבורה .וז"ש) ויצח"ק (מדת הגבור"ה) בר"י (כמבואר
בסידור בכונת הגדה בסוד וארב"ה נימטר" יצח"ק אתזרעו ואתןלו את
יצח"קכי והא בגימטרי' ד"פ ב'ץ בסוד הר' בני"ם .וגם מדה"ד מלכות
כשדכא מקבלת בבחינתה דינא דמלכות"א דינ"א אזהיא מקבלת מבחינת
הגבור"ה שנמצא בחג"ת ומזדווגים והולכים הגבורות למלכות ואז נעשה
ד'ש בחינת ב"ן וזון יצח"ק בד"י בבחי' בן כנזכר .וגם בר"י עולה ב'
אלקים דקטנות המוחין גי' קל"ב וי"א הפשוטים ולמ"ר שתיות דב'

דברי מהיורא תניינא הצררה

שט

אחוריים דאלקים ס"ה גי' בריי וכמבואר במקובלים וכ"ז ממדת הדין
וגבורה כנודע)וקפיד עלחהו(היינו קפיר במדת הגבורה שהואסיד החשך
והשהו"ר כנזכר .וגם קפי"דבגימטרי' צד"ק שהיא בחינת שכינתא תתאה
כשהיא בר מבעלה ז"א כמבואר בתיזוה"ק נתיקה נ"א רף כ"ח ע"כן )1מ
כשהיא איתרחקת מז"א כנ"ל אז היא בחינת חש"ך ושחו"ר כמו סיהרא
דלית לה מגרמא כלום והיא חשוך כשאינה מקבלת מאור השמש ז"א
כנודע) וה' יאיר עיננו יחד בישועתו במהרה בימינו באור גדול להאיר
מתוך השיכה ,והמ"י הרברים לאשורו ,והנה באמת כל רברי חז"ל המה
כן בכל אותיותיהם מלאים רמזים וסודות עליונים וכמו שביארנו בד"ת
מה"קשיח ע"כ .ואוח צ"ז עח"ש כאורך] מ"מ כ"פ בפרטות בש"ס וכמו בזה
נגלה ביחוד ביותר לעין כל רואה ומבין אפילו במקצת .יראה הדברים
בולטים ,וממראה הפירוש נלקטים .והשם יתברך יאיר עינינו בכ"ע
במהרהבימינו.
רדקנדק הדבריםמכוונים במקומהבסוף מסכת ב"ק עלפידברי הסמיכות
חכמים בהקדמה .שהבאתי כבר בחי' נחמשה מאמרות] מעומר
סמוכים לעד כי השלווה בבות הם כנגד שית אלפי שני שאמרו חז"ל
ןר"ה ל"א ע"א] שני אלפים תהו והוא בבא קמא ארבעה אבות נזיקין
שנמשכים מבחינת תהו ובוהו קודם נתינת התורה בבא מציעא הוא כנגד
שני אלפים תורה ובבא בתרא כנגד ב' אלפיםימי המשיח ע"ש רעלכן
מסיים בבא קמא מסתתי אבנים אין בהם משום גזל ,כמ"ש פסיל לך
מפסולית של לזועת אבני"ם העשיר משהואין בהם שוםגזלעיי"שוהיינו
שנמשך כבר להתחלת בבא מציעא שהוא נתינת התורה בתחלתה פסל
לךכנזכרולפידבייםיובן עודכעין שצריכין להחזיר מענינו של שטר
בשיטה האחרונהוהוא עמודהאחרון ממסכת בבא קמא שהואמשני אלפים
תה"ו ובה"ו וחש"ק דאינון קליפות וכמבואר בזה"ק בראשית שם והמה
נמשכים מבחינת ערער וחש"ך ע"כ סים בבבא קמא (קץ שם לחשך)

שי

דברי מהיורא תניינא לצררה

מענין אם היה שחור כנ"ל בביאור וכח"ז קאמר מסתתי אבנים וכו'כדי
להמערך לשני אלפים תורה (בבא מציעא) כנ"ל:

קיב.

ארשום בזה דברי תורה ממה שאמרתי בעה"יבספידת סיום
מסכת פסחים בישיבתה הגדולה (ישיבה רבתי)
בדרוש וביאור מעלת התורה ולימוד התלמידים להרבות בישיבה ,ועץ
חיים היא למחזיקם בה (בסוף וסיום פסחים) ר שמלאי איקלע לפדית
דצן בעו מיניה פשיטא על פדית דשן אקב"ו על פדיון הבן אבי הבן
מברך .ברוך שהחיינו וקחמנו והגיענו לזמן הזה כהן מברך 4ר אבי הבן
מברך .כהן מברך דקמסי הנאה ליניה ,או אבי הבן מברך דקא עביר
מצוה .לא הוהבידיה אתא שאילבי מדרשא אמרו ליה אבי זבן מברך
שתים והלכתא אבי הבן מברך שתים עכ"ל הגמרא ויפלא כל עובר
וישתומם מהזה מספקאליה לר שמלאי כל כך אם בשביל דקמסי הנאה
לידכהן שמקבלתכהנהסלעיםובעבורזהיברךשהחייטכמוהיכא דשמע
אחד שנפלהלו ירושה שמברךשהחיינוכדפסקינן בגמרא נברכות נ"ט ע"ב]
1ש"1ע ןאו"ח סימן רכ"גס"ט אךלפיזהביותר ה"11ללהכהןלברךשהחייט
כשמקבל הרבה תרומות ומעשרות ששוין לפעמים הרבה יותר מחמשה
סלעים הלא שמענו ולא מצינו שיסתפקו חכמיםאויפסקו שיברך כהן על
זה שהחחנו ואם בתרומות ומעשרות לא יברך למה דוקא בפדית הבן.
אלא ודאי פשיטא דאבי הבן דודא מצוה השובה אצלו דלת בכל יומא
מיתרחיש וגם לא בכל אינש בכלימיחייו (דכשילדה אשתו נקיבה תחלה
וכיוצא לא עריך מצוהזו) הוא יברך שפיר שהחייט ולמה לא הרבידיה
דר' שמלאי עד דשאילבי מדרשא על ככה .ונראה לומר ולחלק בזהבין
תרושת ומעשרות לפדית הבן דהתם רק הנאה גרידתאד"א לכהן ותרן
להנהן חלק בדגורות הפרשת תרומות ומעשרות דכא אין צריך
י
ד
ב
ר
ל
להיות שם בשעת הפרשתן והבעה"ב תורם גם מבלעדי הכהן וגט כרך
דוכשר לגמרי ויצא מידי סבל ע"כ המצוה ושא רק על הבעה'צ (ווטו
דלא מברךהבמחויב המפריש תרומות ומעשרות רק אקב"ו לפרוש תרומה

דברי מהקרא תניינא וצררה

שיא

ש מעשרות ולא מצינו שיברך שהחיינו הוא משום שהפרשת תרומה
ומעשרות הוא דבר הנוהג בכל עת ושכיח משד ולא שייך שהחיינו מה
שנעכל בפדית הבל כנ"ל וזה פשוט) אבל מצות פדית הבל אם אע כהל
לפניו לתת לו החמשה סלעים לאיוכללקיים המצוה גםלדברי הפוסקים
דמהני בזה שליחות על כל פנים מוכרח ליתנן השליח (ה' סלעים) לכהן
ובעל כרחו דק אז נתקיים המצוה ואם כן הוא יש לו חלק ומשתתף
ומסייע בעשיית המצוה שלפדיון הבן שאי אפשר לעשותה מבלעדו וגם
מטי הנאה לידו על כן בצירוף שתים אלו שיש לו חלק בהמצוה וגם
הנאה שפיד היה קם"ד לר' שמלאי שהכהן יברך שהחיינו (לולא שהלכה
הנוהגת ומתפשטת לא היה כנ"ל) .אמנם ר' שמלאי בזה לשיטתו .בדעתו
וסברתו כאשר יבואר בעה"י דהנה במכות [דף כ"ג ע"ב] דרש ר' שמלאי
תרי"ג מצות נאמרולו למשה שס"הלאויןכמניןימות החמד ,ודמ"ח עשה
כנגד איבריו של אדם .והנה כבר עמדו המפרשים ובכל הספרים על זה
איך יוכל האדם להשלים נפשו ברמ"ח עשין הא יש בהם הרבה והרבה
שאי אפשר לאדם לקיימן כגון מצות כהנים למי שאינו כהן ש חליצה
ויבום וכיוצאואי אפשר לאדם אחד לקיימן כולם כמשמעו וכבד תירצו
דזהו מטעם ערבות ש לתומכי אורייתא ונותני צדקה על ידי זה כל
ישראל חברים ונעשים כולם כאיש אחד כי על ידי שתומך ביד תבירו
הוא עושה המצות ונמצא יש לו חלק בו כמו יששכרוזבולון ועלידיזה
נחשב לו כאלו הוא קיים גםכן משת חבירו שעושה ונמצא עלידי זה
יוכל להשלים נפשו ברמ"ח עשין כולן על כן שפיר ר' שמלאי לשיטתו
בזה דבע"כ ס"ל דהתרי"ג מצות ובפרט הרמ"ח עשין לא יתקיימו אצל
אחד לבדו זולת בסיוע חבירו וכמו כן בפדיון הבן שאי אפשר לקיימו
בלתינתיביה לכוך מיד הוי לרפרף חלק בהמצוה כנ"ל ושפיר איבעיא

ליהכנזכר.

רגב) י"ל בזה שפיר דג)מיכות (לפי דעת הרמב"ם) מתכת פסחים לשקלים
והמסיים בזה מסכת פסחים ומתחילין שקלים בא' באדר משגרעין

ש"ב

דברי מהדוראתניינא סנדרה

ל השקלים היינו מחצית השקל שנותן בזה כל אחד ואחד באדר לפני
ר"ח ניסן ומזה מביאין קרבנות צבור תמידין כסדרן והלא בעד מחצית
השקל שלו לאיוכלו עודנה לקנות הקרבנות אלאבצירוף המחצית השקל
שנותנים כל ישראלבצירופן יחד נחשב לכל אחד ואחד הקרבת הקרבנות
צבור משלו .וגם כבר כתבו בסה"קכיענין מצות מחצית השקל להורות
כי האדם כל אחד בפני עצמו כשהוא לבדו הוא רק מחצית דבר ורק
כשמצטרף עם תבירו יהיה שקל שלם כהנני החצאים וככה יצטרפו כלל
ישראל יחדיו לתורת ה' ועשיית מצותיו ע"כ זהו דבוק ונעוץ ושחלת
שקלים לסיום וסוף פסחים בדברי ר' שמלאי וכונתו בצירוף מעשי הכהן
לעשיית המצוה שנעשית בע"כ על ידי שניהם ואי אפשר זה בלא זה
כנ"ל .ואמנם ר' שמלאי בזה הוא לשיטתו נכון ומוסבר כי אמרו חז"ל
[באבות מ"ב מ"ז] מרבה ישיבה מרבה חכמה כי לכאורה הלא יוכל ~מוד
כל אחד בפני עצמו בביתו במנוחה והשקט לעסוקבעיון החכמה ומה זה
נחוץ להרבות ישיבה ותלמידים .אך באמת זה אינו דהא אמרו
י
'
ז
ח
בתענית [דף ז' ע"א] אמר רנב"י למה נמשללו דברי תורה כעץ שנאמר
[משלי ג'ז עץ חיים היא למחזיקים בה ,לומר לך מה עץ קטן מדליק את
הגדול ,אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים ,והיינו לאמר ר'
חנינא הרבהלמדתי מרבותיומחבירייותר מרבותיומתלמידייותרמכולן,
ואינו דומה יחיד העועיה וכו' למרובים העושים כמו שהיה שמר
ע (מהר'ש) אנדפה"ק על מה שכתוב [שם ף כ"ג]
אאזמו"ר הגה"ק זי"
כי נר מצוה ותורה אור כי עיננו תחזינה באוד נר הגשמי כי כאשד
ידבקו הרבה נרות יחדיו היינו שלהבתן כאחד שלה אז אם יהיו (דרך
מויל) חמשה הנה צ"לעובי השלהבת יחד כמו שלהבות של חטטה נרות
ן למעלהרהילהבות שלכולןיחדיו בכפליםויותר.
והנהעוד נתוספוועוני
והלא למעלה בגובהן לא נתוסף כלל אפילו נד אחד (רק בעוביין) אלא
ודאי שעל ידי זה שחוברו יחדיו נתוסף לדם אורה למעלה יותר הרבה
ממה נוהיו בתחלה .כך המה מרובים הדומים לנר מצוה ותורהסיר
ם שלהבתן למעלה יותר משה שהיו
שעוסקים בתורה ועבודה ומצותעוני

דברי מהיוראתניינא נמררה

שיג

מד כמו נוסף על עצםעוביין שנתחברו כל אחד ואחד בכוחו ועצמותו
עכד"ה.נומובא כבר בשמובדברינו בד"ת [מה"ק סוף אות מ"ח].וגם אמרתי
בזה בארוכה בדרוש בחבורא צדקה וחסד בפה"ק שעושים הסעודה בחנוכה
שאז הזמן "בנר מצוה" ויש שייכות לזהכי הנרות מורים על ככה שאין
דומהיחיד העושה מצוה לרבים עושים המצוה שעולה למעלה יותר כנ"ל
וזהו "החבורא צדקה וחסד" כשמה כן הוא .ובאמת יוכלו לעשות צדקה
וחסד כל אחדבפניעצמוכפייכולתו אךאין דומה אם אחד עושה לעושה
יחד בחבורה וזהו דוגמת הנרותכנ'י]
.חין שאמרו חז"ל בתענית כנ"ל
ל
ו
ד
ג
ה
מה עץ קטן מדליק את
וכו'.

ונקיי
ם בזהפותחין בכבוד אכסניאהיינו מה שאמרו בד"ת עה"כ [משלי
ג' י"ח] עץ חיים היא למחזיקי"ם בההיינו הבע"ב המחזיקי"ם
בידי התלמידים מפרנסים ומסייעים אותם להחזיקם על המחיה ועל
הכלכלה .הנאספים היום בזה לכבור שמחת התורה וסעודת סיום מסכת
לגמרה של תורה (כמ"ש הש"ךיו"ד הלכות ת"ת [סימן רמ"ו ס"ק כ"ז] בשם
מהר"מ מינץ שנהגו להודיע לכל הבעלי בתים כשבא הרבלסיים
ת
ה הוא מצת; לשמוח ולעשות סעודהעיי"ש ברמ"א) ושכרן כפול
בת
וכ
שס
מ
יאוי
מן השמים וכמו ששמעתי בשם זקיני הגה"ק מהרצ"א זרע בעל בני
יששכר שפירש עה"כ [יבאס ל"ג הח] שמה זבולת בצאתך ויששכר
באהליךכי זום יששכר העוסק בתורה וזבולון עוסק בפדקמטיא ומחזיקו
(ואמר מרוב ענוותנותו לחסידים הבאים אצלו) שמח זבולת בצאתך
(כשיצאת לנסוע להרב ואשא בבחינת זבולת עוסק במו"מ ומהויק בידי
הרב העוסק בתורה ומתפלל בעדך מיד כשיצאת לנטע אליו אז בצאת"ך
לשק דושאה מהשדיכאת להורקת הרבותלמידיו תוכל לשמוחמידטית
שכתתך לשם שמים .אבל) ויששכר (העוסק בתורה בעד זה שמחזיקך
זבולת חבירך) באהלך (אליך אבוא באהלך פנימה באישוןלילה מה אתה
עושה אם לומד אתהכראויולווםשמים ושלא לבלות זמנך ח"ו) עכתד"ק
ונשים נא אלו הדברים עללבבינו .ועל זה דוהלבנו .מורי
זקיני
הנ'י

שיד
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ורבותי ,אליכם התלמידיםאריץ אמרותי( ,ואקרא אתכם "רבותי" עלפי
דברי הש"ס תענית כנ"ל "ומתלמידי יותר מכולם" ותלומד מחבירו דבר
אחדחייב לקרותו רבי כדתנן [באבות פ"ו מ"ג] מכל שכן שלמדתי בע"כ
הרבה דברים מכם בעה"י כנזכרועיין מ"ש בד"ת (מט"ק אות ס"ט] ואין

עתלהאריך בזה) נחשוב נא חשבון הנפש אם נעשהכראויבלימודנו ואם
נלמד בהתמדה כאשר יחשבו המחזיקים הנ"לעלינו .אמנם אתם הבע"ב
המחזיקים לכם בודאי יש לשמוח כנ"ל עה"כ שמח זבולון בצאתךוגו'.
כית שכונתכם לטובה לשם שמים ותצי שכרכם (כפי כונתכם לטובה) לא
יקופח וכאשר הוא ביששכר וזבולון שחולקים בהשכר כדברי רז"ל
ופירש"י שם ובש"עיו"ד [סימן רמ"ו סעיף א'ן וברמ"א שם.
י מתגורר בימי עלומי ברו"פ שמעתי ממגיד נחמד אחד
וב:דקידרצ
מליטא שבא לעורר בעד ישיבה גדולה להחזיקה והגיד
בדרשתו משל ומעשההגוןכי באו לעולםהעליוןשני אנשים כאחד לעת
זקנתם .ואז היתה פטירתם .ודנו מעשי שניהם .והציעו פנקסיהם ,וחשבו
לאחר תלמיד חכם היחשב ועוסק בישיבה כי למד ג' פעמים ש"ס [וכן
השבולהתייט]וצעקו גם שניהםכיאולי טעות נתהוה ברשימת מעשיהם
וכתבי פנקסיהם התלמיד חכם צווח הלא אני למדתי ששה פעמים ש"ס
בימיחיי וגם החייט צווח לא אבין איך תאמרו כזה בעולם האמת הלז
הלא אני לא אבין ~מוד אפילו דף אחד גמרא כרשוי ואיך למדתי ג'
פעמים ש"ס והשיבו להם אל תצווחו כי לא משגה היא בעולם האמת
הלז אך אתה התלמיד חכםו' פעמים ש"ס למדת בסיוע החייט איש תם
וישר הלז אהגר סייע לך ופרנסך שתוכל ~מוד ועל ידי זה מגיע לו
החצי שכר מלימודך היינו ג' פעמים ש'ש והמרופט אמת וצדק עכ"ד
הנ"ל[ .ועשן באורהחיים הק'רישפ' תשא ד"ה ואמר ובבני יששכר
מאמרמגילת רות אותו'עיי"ש],ועייןביי'
ד(סימןימ" 1סעיף כ"א] ובש"ך
ת
ל
כ
ל
ני
ם [ס"ק כ'] ובפרטבימינו שנתמעטו הלבבו וידוע כיבחורילומדי
ם דף פ"א
הישיבות ובפרטבניעניים שמהם תצא תורה כדבדי חז"להייי

י,

דברי מהיורא תניינא רנךךה

שטו

ע"א] אינם יכולים להתפרנס מיגיע כפם ואי אפשר להם ללמוד בלתי
ההספקה כולה כנזכר מהבע"ב נותני לחמם ומחבורא מזונות וכיוצא
בנדריםונדבותוכמו שאמרוחז"לבחולין[יד צ"כ ע"א]דקילהו מתםליבעי
רחמי איתכליא על עליא (החנו הענבים [איתכל"'א]ליבעי על העלי"ם
וזמורות שהם הבעה"ב גומלי חסדים ומחזיקיידיעניים וחורשים וזורעים
כדישיהיה להתלמיד חכם מה לאכולעי"'ש בפירש"י) דאלמלאעליא לא
מתקיימין איתכליא .והיינו כדברינו הנ"לרואי אפשר להתלמידים ~מוד
בלתי הודקת דקלים סביבם היינו הבע"ב שאינם יכולים לעסוק בתורה
וכשאי אפשר זה בלא זה היינו התורה והמצות נעשית עלידי שניהם
בדבריד' שמלאילעניןפדיון הבן בסיום מסכת פסחיםוזהו"ע ר'
כשנ
יאילשיטתו מה דאמד בש"ססוטה[ידי"ס ע""] א"ר אבא א"ר שמלאי
'ל
מ
ביהכ"נ שכולוכהניםכולןעולין לדוכן ,למי מבדכין ,א"רזידא לאחיהם
שבשדות (ופרכינן) איני והתני אבא בדיה דרב מנימין בר חייא עם
שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה( ,ומתרצינן) לא קשיא הא דאניסי הא
דלא אניסי פירש"י פגז שבשדות דאניסי במלאכתן ואק יכולים לבוא.
דלאאניסי .העומדיןבביהכנ"סאחורי דבהנים לאאניסי אלאשאין הבדכה
חשיבה קליהם לעקוד רגליהם ולבואלפני דבהניםלהיות מתברכיםפנים
כנגד פנים כדת הילכך אינם בכלל בדכה וכו' עכ'ץ רש"י .והיינו עם
ע (כנ"ל)וכיוצא
שבשדות בעה"בהטרודים במלאכתם ועסקםלחדושוכידו
דאניסיואינםיכולים לעסוק בתורה אבל התורהחביב להם ומחדקים את
לומדיה על כן הם בכלל ברכה שדשא מהתורה כמגש ברכנו בבדכ"ה
המשולשת בתוד"ה וכמ"שהציוני בשם ספר הבהיר
דתוד"ה איקרי
*
נ
מ
ק
א
ו
ברכ"ה שנאמד [כברים ל"ג כ"ג] 131לא ברכת ה'ים ודרום ירשה ים
אלא תודה שנאמד [איוב י"א ט'] לדבבהמניים עכל"הוכן בשל"ה דקדוק
[פרשת חאת הכרכה]כי התור"ה וצא עצם הבדכו"ת וממילא הבע"בדאניסי
ראינם יכולים ללמוד כנ"ל ומחזיקים יזר לומדי תורה הם בכללברכייה
וכיון שאץ יכולים התלמידים ללמוד בלתי דספקתם הרי יש להם חלק

שטו
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בברכה הנמשך מלימוד התורה (ור' שמלאי לשיטתו כנ"ל) מה שאיןכן
אותם שאין הברכה חשובה קליהםוהיינו התורה כנ"ל.
רדקנדק עד כה ריבדנו להבע"ב עץ חיים הוא למחזיקים .ועתה אליכם
התלמידים החביבים אשא אמרתי .הנה עוד מצינו דברי ר'
ו צ"ז ע"ב] דך' שמלאי היה דורש [תהלים פ' ר]
שמלאי בסנהדרין [י
האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שלישופירש"י שםדקאיעלחשבון
זמן ושנת הגאולה קשה דלא מצינו רמז כלל ברבדי ר' שמלאי שיהיה
כונתו על רמז ומספר הכתוב הלז ועל כל פנים הכתוב הלז דרש ר'
שמלאי שהוא על עת קץ במהרהבימינווי"ל כפשוטו עלפי רבדי רז"ל
[בבבא בתדא דף ח' ע"א] עה"כ [הושע ח' "]כי יתנ" 1בגרים עתה אקבצם
שיהיושונין לשת תנ"והעלידי זה יבא הגואל צדק במדוהבימינו אמנם
אל יחשבו כי יוכלו ללמוד מתוך אכילת בדבורים אבוסים וכל מיני
מטעמים ותענוגות עולם הזה על זה אמר התנא באבות [פ"ו מ"ר] פת
במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה
ובתורה אתה עמל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא .ומקשין
העולם בשלמא טוב לעולם הבא בודאיכן הוא ברביאסגיא .לשם צערא
אגרא .אשר יסבול בעד לימוד התורה כן שכרו כפול ומכופל לעולם
הבא .אבל אשריך בעולם הזהאיךיתקיים אםחיי צער תחיה ופת במלח
תאבל וכו' וא"ת שכונתו כמאמר התנא באבות גם כן אםיקיים התורה
מעוני (בפת במלחומים במשורה)יזכה אח"כלקיימה מעושרויהיה אח"כ
"אשריך בעולם הזה" גם כן ,זה אינו ,ראם כןהוי על מנת לקבל פרס
ועוד הפרס לקבל בעולם הזה אשר זהו בודאי אסור ללמוד ע"ז וכמאמד
התנא באבות נפ"א מ"ג] הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת
לקבל פרס ,ובפרט לחכות בעתלימודו על זהודאיהוי לימוד כזה שלא
לשמה ,אלא בע"כי"ל כמו שכתבנו כבר במקום אחרכי שכר כזה מותר
לבקש בקמישת התורה והמצות כדי לקרב על ידי זה הגששה שלימה
וכנזכר מש"ס בבא בתרא וכיוצא בכמה דוכתיכיון דשכר כזה הוא גם

דברי

מהיורא תניינא רפרופה

שיו

כן מצות ורצון הבורא יתברך שמו שהוא מחכה על זה לגאולה שלימה
ו צ"ז
כמ"ש נהריה] לכל יחכה ה' לחננכם (וכראמרינן שם בסנהדריןני
ע"ב] עה"כ עלז עייויש) רק שכביכול יתברך שמו מצפה לתשובתן של
ישראל שאנחנו נתקן האפשרי עלידינו כמ"ש הרמב"ם בהלכות תשובה
שאין ישראל נגאלין אלא עלידי התשובהוכיון שעושין תשובה נגאלין
מיד עכ"פכיון התהו רצונו יתברך שמו (ביאת גואל צדק) אם כן שכר
כזה לבקש מותר ומצוה איכא .וכיק שהגאולה שלימה תהיה עוד בשית
אלףשני אלו שהוא עולם הזה על כן שפיר קאטר שעלירילימוד התורה
בצער יקרבו הגאולה ויהיה אשריך בעולם הזה (שהוא הגאולה שלימה
עוד בשית אלפי שני אלו .ובפרט כמ"ש הרמב"ם כשמואל שאין בין
עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבדוהיינו שאזיהיה
גםכן כל טוב עולם הזהמכהי) וטוב לך לעולם הבא (שהוא אלףהשביעי
שאץ בו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקיםיושבין ועטרותיהן בראשיהן
ונהנין מזיו השכינה).

ובנזוק נוכל להבין עוד מימרת ר' שמלאי שם בסנהדריןניו

צ"ח ע"ב]

דרש ר' שמלאי מאי דכתיב נעמוס ה' הת]דני המתאוים אתיום
ה' למה זה לכםיום ה' בוא חשך ולא אור משל לתרנגול ועטלף שהיו
מצפין לאור ,א"ל תרנגול לעטלף אני מצפה לאורה שאורה שלי הוא
ואתה למהלך אורהוכו'פירש"י שאודהשליהיא שישליעינים לראות
ונמצאתי נהנית בה ,כך ישראל מצפין לגאולה שיום ה'יהיה להםציר
אבל האומות למה מקוים אותוהרי הוא להם חשך ולא אור עכ"לרש"י.
ת התודה ,רושזירה ,ושעל
ובני"ש עוד בגמרא .וז"ש ד' שמלאיבמצי
ידה נזכה לאור חדש עלציון אוד הגנוז ונעקד ,,בעת דגלולה ,וכנ"ל,
אמנם טעם אוד התורה לא י12יגו רק ישראל עם קרובו .ולאישמןכן
לכלגוי ומשפטים בלידעום .ולא ישיגו טעם התורהכינעים .וכאשד
יאמר משל הקדמוני בשם גצן אחד וצדיקז'ע לאשד יעקב ועשו חלקו
ם הזה לקח עשו .ויעקב לקח לו קולם הבא
בנחלת שני קטומות,עיל

שיח
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ויעקב איש תם יושב אהלים של תורה בהתמדה רבה וכמו דמצינו בש"ס
מגילה [ין ע"א] שנטמן בבית עבר י"ר שנה ולמד שמה וכן במד"ר
י"י
[מש פרשת מצא] מה שעסק שם בבית לבן ובשדה כל אלו הלילות כ'
שנים (והמליץ הגאון הנ"ל)ויהי היום עשה יעקב סעודת מדעים לשמחת
סיום מסכת בבא קמא (וכדאמדינן ביומא [דף כ"ח ע"ב] ובסוף קידושין
שאפילו עירובי תבשילין קיים אברהם אבינו עד שלא ניתנה וה"ה כל
מצות דרבנן ,ושתיכליותיוהיו נובעות כשתימעיינות כדאמדינן במד"ר
וב"ר פס"א א'ןוזהו למד אברהם את בנו יצחק ואחריו ליעקב תורה שבעל
פה גם כן) וישב בסעודה לעת ערב עם אחוזת מרעיו הלומדים תורת ה'
ואמונתו ובביהמ"ד היה חם והבית מלא אודה וששים ושמחים ואוכלים
ושותים והנה עשו אחיו בא מצידו אשר רדף ביער אחרי חיות להציד
ציד להביא ולא מצא אז אפילו ארנבת והוא עיף ורעב וצמא וישא על
כתפו הקנה דובה של ברזל משא כבידה וילך לעת ערב מן היער לביתו
דרךחלון הביהמ"דוירא דרך ארובות הבית את העונג ושמחה אשד שמה
ויבא אל תוך הבית ויאמר .הוי אחי דמיתני .הכי זהו עולם הזה שלי
להתגורר ולרוץ אחרי צידה ביערים ובקור ברעב וצמא וטירחא רבה כזו
ואתה יושב ושונה ועוד תעשה סעודות ושמחות הלא לך לקחת העולם
הזה וגם העולם הבאויענהו יעקב אבינו אל תרגיזעליאחיאולי תחפוץ
לקחת חבל בשמחתינו וגם בחלק עולם הבא לישב וללמוד מעתה מה טוב
ומה נעים ודבר בעתו מה טוב עתה נתחיל מסכת בבא מציעא בא ולמד
עמנו וורה עשו ההל ללמוד בדדך הבחנה הגמרא עם התוס' וירא כי
עמוק הואמני שכלו ומוחו (של הערל) לאישיגווירץ מתוךהבית כבורח
מן הארי עכ"ל הנ"ל במליצת אמת כי המה ערלי לב וערלי בשר ולא
ישיגו עדיבות נעימות ידידות מתיקות של התורה וכמ"ש בתפארתבנים
(לאאמו"ר הגה"ק זי"ע) עה"ת ומועדים נבליקיטי אמרים] עה"כ נמשלי ל"א
הח] טעמה כי טוב סחרה (כאשר משיגים טעם הנחמד של התורה אז)
לא יבכה בלילה נרה (לא יוכלו לכבות הבר רק מפני חשקות התורה
עוסקים בה לילה כיום יאיר) עכד"ה .וז"ש ר' שמלאי שפיר המשל של
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התרנגול והעטלף שניהם היו מצפים לאודה ואמד לו התרנגול לעטלף
למה אתה מצפה לאודההדיאיןלךעינים לדאותהיינו שלא תשיג התורה
בשכלך ודעתך את הטוב הגמוד אשד בה ואשד על ידה נזכה לגאולה
במהרה בימינו כנזכר .אמנם נודעו רבדי רז"ל ויבמות ק"ט ע"ב] שכלמי
שאין לו אלא תודה אפילו תודהאין בו וכמ"ש בספד בית אהרן להה"ק
מהד"א מקאדליןזי"עכי בגן עדן לעולם הבא ירצוליתן לאחדגן עדן
היכל ששם מתפלצים בלהבת אש קודש ולאיבין איש הזה מה זהו גן
עדן לאשדבחייו לא הודגל בעבודהזו ולא הדגיש בה מנועם טובה (והוא
ענין שכר מצוה מצוה כנודן ואכמ"ל) .אמנם כן הוא כנ"ל כמו העטלף
שיתנולו אודה כנ"ל שאין לועינים לדאות ולב לדעתוכןלעניננו .אם
ח"ו לא נשים אל לבבנו נשכבה בבשתנו .וחלילהלהיות מהקוטפים מלוח
עלי שיח למהר התפלה כדי לילך מיד לאכילת הבד יום ביוש .ובפרט
שלא לרבד בעת התפלה דק נועם רגש קודשיהיה בלבינו בעת התורה
תהלה .תוך אמוני עם
והתפלה .יחדיו יהיה עולה לשמימעיה.
א
ר
ו
נ
ל
יולפי מ"ש בזהכי נתקנא
.
ה
ל
ו
א
ג
סגולה ,ועלידיזהנזכה במהדהבימינול
ז
עשו על אחיו יעקב בלימוד התורה ואך הוא:בעובי גשמיותו לא יוכל
על פי זה י"ל ד' שמלבר
ללהששייטגתווכבדרבירשי דמ'סכשתמלעאביודהבמזשדלההניערטלב'ףוכי
ם ד'
ע"א] שדרשי ו~רתימאביו
שמלאי לעתיד לבא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו ונעמד למי
ט'
שעסק בה יבאויטיל שכדו מיד מתקבציןובאין אופת העולם
י
כ
ו
וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה וכן ישיבו
פרסוכו' עישש שישיב להם הקב"ה אשד לאכן הואכי כל מהונעשיתם
דק לצודך עצמיכם דשא והיית כשיראו שד שבחה של תוד"ה לעתיד
ל שכדו עלכן יתקנאו בישדאלויאמרו
לבא שרקמי שעסק בהיבואויטי
שעשו דק בשביל ישראל שיעסקו ישראל בתורה והקב"ה באורע יכומש
אותם כנזכד .וכןראיתי עוד לחזק את לבבנו מדבריו" שמלאי במעלת
התורה הקומדיה עד שהחזיק כ"כ למעלה גם בכח התלמיד כדאמדינן
בש"ס מועד קטןניר פ"י ע"ב ת"ז ע"א] א"ר יעקב בד אחא ע"ד שמלאי

שב
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תלמיר שנידה לכבודונידויונידויוהיינולכולי עלמא הוא מנודה אפילו
שנדוהו רק "תלמיד" ולכבוד עצמועיי"ש הרי עד כמה חיזק ר' שמלאי
כח התלמיד למען יתחזק ויתלהב לבבו לעלות במסילה העולה בית ה'
עלידי התורה הקרושה.
אך ט יפתה לבבכם עלידי זה להתגאות כל כך ח"ו ויאמר התלמיד
בלבוכי הוא כבר ארם השלםבפני עצמוואיןצריך לשמוע לעצת
הרב ולימודו וגם יחשוב אולי לפעמיםכי הוא מבין יותר מרבו על זה
הוא מימרת ר' שמלאי בסנהדרין[ין נ"ט ע"א] דברי הרב ודברי התלמיד
דברי מי שומעין שהעיקר הוא דברי הרב וצריך לקבלן באימה ולעשות
כן גם במה שצריך התלמיד לעשות לעצמו רק שהנחש לא יוכל לטעון
זאת משום שאיןטוענין למסיתעיי"ש .וגם עוד מצינו כן איך חשש ר'
שמלאי ~ברי חכמים וגזירתם כראמרינן בעבודה זרה [דף ל"י ל"ז] בר'
שמלאי שהעיד על היתר השמן של נכרים כהמום שלא קבלו הגזירה.
והוא גזירה שאין רוב הצבוריכולין לעמור בה עיי"ש י"ל טעמו של ר'
שמלאי שפירסם ההיתר כרי וולא יזלזלו בגזירות חכמים במקום אחר
והכא שקבלו גזירתם .ועל זה הזהיר (נגד הגאוה כנ"ל) דא"ד שמלבר
כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה
[בסדרה וכרש"י פרשת
י
ע
י
ו
ז
ת
ועוף במעשה בראשית כן תורתו נתפרשה אחרי תורת בהמה חיה ועוף
וא"ת התם גופא במעשה בראשית למה נתאחר אחר כל מעשה בראשית
כבר תירצו רז"ל בסנהדרין [דף ל"ת ע"א] שאדם נברא בערב שבת כדי
שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית וזניי זה
בדברי ר' שמלאי שגם בתורת"ו לא יתגאה האדם ונתפרשה תורתו על
ידי זה אחרי כל בדמה וזעף כנזכר .וכן מציע עוד מגן ומחסה כנגד
היצה"ר קולאיסית את האדם להתגאותבתויתו כדאמר ר שמלאי בנרה
[דף ל"א ע"ב] שמלפידן אותו להולד בהיותו במעי אמו כל התורה כולו
וכיל שבא לקפיר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וטשטשן כל התורה
כולה .וורה בזה פירשתי [באנות פ"ב מ"ח] אם למדת תורה הרבה אל
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תחזיק טובה לעצמךכי לכך נוצרת(היינובמעי אמך שנוצרת שםהטיפה
לכ"ך נוצר"ת עם התורה כולה שלמדוך רק שאח"כ סטרו עלפיו ושכחת
ע"כ תצטרך לחזור וללמוד מה ששכחת א אבל) כבר זה למדת תורה
הרבה אז במעי אמך וכיון שלמדו זה להבני אדם כבר במעי אמו גם
טרם למורוויגיעתו אםכן "במה יתגאה" ברבר שצריך ומצווה אךלייגע
את עצמו למצוא אבידתו ושכחתו וז"ש [מגלה ר ע"ב] יגעתי ומצאתי
(היינו שמצאת אבידתך ששכחת) תאמן .ור' שמלאי לשיטתו כנזכר.
וגנזה שכתבנו לעיל ממימרא דר' שמלאי במסכת מכות תרי"ג מצות
נאמרו לו למשה שס"ה ורמ"ח יש להבין קצת בדברי הזוה"ק
פרשת אחרי [דף ע"ה ע"כ] דר' שמלאיהוי אסייא ואסוותא רנפשא יהיב
ואהדרי בתשובה עיי"ש והיינו כי תחלואי הנפש באים ממה שפוגמים
ברמ"ח עשין שהוא נגד רמ"ח אברים או בשס"ה לאוין שכנגד הגידין
ע"כ היה לו לר' שמלאי הכח מתרי"ג מצות כנ"ל שידע לרפאות חולי
הנפש מה שפגמו באחד מהתרי"ג מצות כנזכר.

לגבן במה שכתבנו בזה בתחלת דברינו לענין דברי ר' שמלאי במכות
לענין התרי"ג מצות שנכללו יחד בתוך בני ישראל המסייעים זה
לזהואז נחשבו להם כולם כאחדי"ל בזה עוד לשיטתו ברברי ר' שמלאי
בש"ס שטה[יןי"י ע""]מפני מה נתאוה משהרבינוליכנס לארץישראל
וכו' אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראלואין מתקיימין אלא
בארץ ישראלאיכנסאני לארץכדישיתקיימוכולןעלידי עכ"ל הגמרא.
והנה על רוקושיא הנ"לאיךיוכל לקיים כל אחד מישראל התרי"ג מצות
שבעלברחן איקנוהגים בכל אחד כנ"ל ועל זהתירצו המפרשיםדשייך
על ידי לימור התורה שלומד כל מצותיה וקי"'ל [מנחות קץ ע"אן כל
העוסק בתורת חטאת כאלו הקריב חטאתע"כ גם בזה נחשבלימודן כאלו
תהמןבפיעל(ועיין בדברינו בספר [כת"י]חייםויחלום עה"ב פרשת צו
על המדרש שאלו תלמידיו את ר"י בן קיסמא וכו') ועל זה עמד כבר

שכב

דבירי
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מש"הדבינ"ו (שהואגימטדי' תרי"ג)איךיקיימו כל אחד מישראל המצות
התלויים בארץ ואינן נוהגים בחו"ל כנזכר מלשון הגמרא .ודצה הוא
לקיימם שהוא הדעת של כל ישראל ותוד"ת מש"ה ועלידי זה יוכלו
לצאת גם בלימודם בתוד"ה כל התרי"ג כנזכד ע"כ זהו גם כן מאמד ד'
שמלאי לשיטתו כנזכד.

ו21מדק שכתבנוכי הבע"ב המחזיקים יש להם חלק בלימוד התודה של
התלמידים"'ל בפרשתן (א' תדומה ,שהיה הסעודת סיום) ויקחו
לי תדומה והביאו בספרים מדרש על זה הה"ד שמע ישדאל ה"א ה' אחד
והיינו ויקחולי (הגובים מנהלי ישיבה ועושים לחבורא מזונות) ויקחולי
(ראםלאכןהוול"לויתנו) תדומ"ה (לצודך הדמת והחזקת התוד"ה המרומז
בתיבת תדומ"ה שהוא תוד"ה מ שנתנה למ'יום כמבואד בזוה"ק ובעה"ט
בזה) מאת כל איש אשד ידבנו לבו (היינו המתנדבים בעם המחזיקים
בישיבתנו) תקחו את תרומתיוגו' זהבוכסף ונחשת (לפי דוב הצורךלדוב
התלמידים בליעין הרע) וזהו שהביאו בספדים מדדש עה"כ ויקחו לי
תדומה הה"ד שמע ישדאל ה' אלקינו ה' אחד .היינולפי הנ"ל נמצאכי
מכל אלו הצדדים יחדיו הן הלומדים והן הבע"ב דגוחזיקים כולם יחדיו
עולים לטובה במסילה א' יחדיו להשם יתברך ותודתו (וז"ש ויקחו לי
תדומה כנ"ל) הה"ד שמ"ע (מלשון ושמואל א סו ד'] וישמ"ע שאול את
העםהיינו שאסף אותםונאספויחדשני אלו הכחות מצד יששכרהלומדים
ומצד זבולון המחזיקים כנזכד וכולם עולים יחד לשם בכה א') ישראל
ו לה' אחד( :א)
ה' אלקינו ה' אחד ביחודא חרא נכהויחדי
(א) ווג"ה וממר שד כוס ע 5מס ;ס7ק7וקיצוע 5מס
'%קמ5מי
~ על מס
םחיולמרו 5מסיסכידו 5סקיכ כנ"ל .המגס;ימ
"5
יוק
קקמעתי כקם רכ מחד "1ל עס"כ[כרמקיח כ' ]'7וימלמכרר.ס מחיוחק נע
י סגרו סרמכ"ס כחכ סעעס קל
כן ;שנחימים כמקרגיוס מוחו מלקים
כ ר~עעס מס קחקרו
כוכ"כיסייק
סמיךכני %חריק כח תמוח שכר כמרע
ר4למ~מס 5מס נשום סמכ ע5מיקס נפכן ח'ימסו5מ לעוסר64יס כע%5
5ש6 5ת ע5שכ"מולסיס כר מטס ~ו5סמון קכ 5סקוס ר4מכרוסי5וס"ר וץמ

י

קיג.
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ולאשר סיימתי אז ביום ההוא גם מסכת ב"ק ואתחלתא
דמסכת ב"מ אמרתי עוד בהמשך הדברים להנ"ל
י הנה כתב בהקדמה בסמיכות חכמים [תיו לעיל אות
(בדבור הקודם) כ
ק"א] דהג' בבות הם כנגד שית אלפי שני דעלמא שני אלפים תהו כנגד
ב"ק ואמסיימין השני אלפים תהו בסיום ב"קומסיימין שם ת"ר מסתתי
אבניםאין בהם משום גזלהיינו פסל לך שני לוחצת האבנים ומתחיל אז
בסיומא דב"ק מיד שני אלפים תורה שהם כנגד מס' ב"מ עיי"ש וזהו
ב"מ (שני אלפים תור"ה) שנים אוחזים בשלית (של מצוה
שמתחיל
היינו תורתנו הקדושה כמ"ש ברות נג' ט'] כשנכנסה לדת תורתינו ,ופרשת
כנפך על אמתך המנו הר' כנפות וסלית של מצוה .כנודע) זה אומראני
מצאתיה וזה אומראני מצאתיהזה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי

מי

נקנל כח
תמותמכיו קממטי%ככנרי רז"ל[ויק"רעי"ז ס']מןכגצןחוללסי
ט
וכחים וגו' קממר וער סמלך כטסנחכויןיקימכי מס %גמת ע5סצומעי
יקימכי  717קמחכעעיו קל גחם קלםסיס  13קוסחי
ק כסן ק7רקו רז"ל
יכן ממרכןעליו מחמתקמי מעקרלזתתעגין
נכ"כ[דףי" 1ע"מ]סף על
פל קלן רן;צלס סט מרןגעגי מכחליה ע"כ המכ
י חמזח  135הגקמיזח ומכ
כ
לממט ג5מח מחמוס כזמע כנזכר ע"כ סוס5ליך לחקן לצל מח כס 5סמ5יק
ק
כח חמו %כנזכר מס;מיןכן נמנרססמניט %ת זקטצקפוליהמח כטיגחק
משלס חמימס הכמ"ק כעיור כ' ש"ס כקחריח קממר  %מכרפס לסקנ"ס
כעקי7סלמיץכןלכן סער%מזלנןסמילס) וט %כנר נק7וקסויסרסיחירס
קלמסיסגריךלנצלמח כטכדי %חקק תלצוץ עלכן נעל כרוצסיס סעעס
סיתכרך וימל הכרסס מתימחק כט
ופיוס ל 6פ%נ)יסג,גן פקסס
ילמקייך כחע"
יסג"ל נמכרססוימחקקמליך
ס
(ולס מל מת גפ%ימחק כקיג7לו
למח נט ע 5כרמו %מ רקמפגי) כמקר %סלישמלקיס
מניו לתקן ע"כייצ
(גזירת סקסיתכרך וממרצ) עכ' 7סג"ל .ומגסלעניןפדיון סכן כחכו כמפריס
כלידת כט מרמשן (וגס
כעעמי ר~פ%ס קסוםלתיקון סצסממקיק ט
כג
ימקוס %מממסכתמקות
מס ק%מ פער רהסלמכצומכע ככרכס כקמ
תל
וכ
םערמ
סהךקסעלכןנכרריתמוס כרצ%חכגס מלמקק)ומעגין %קלעטתןקלחככתכי
ן 7ז'מטין וט' ומח"כ
סמר ז"ל ככוסתפריון סכן ק%מפירורסנ5%יןכיני
"ימכסן ס' קקליס כננס ס' רעפת המר מ5ךסעמיגיעיי"קוסייט מנס
טקמ
רסמי%סיס גס כן כתעצן סדר מלךמהמיני כפכותך כתיצס"ק [תיקון כ"ג

שכד
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(היינו על התורה נחלקו יששכר וזבולון דהיינו הלומדים עם המחזיקים
בם זה (מבחינת יששכר) אומראני מצאתיה וכולה שליהיינוכית שאני
לומד התורה ובשבילה נברא העולם והמחזיקיםבידיהם עושים רק צדקה
גדולה אבל התורהלי היא כולה לאשד אני לומדה וזה [מבחינת זבולון]
אומר אני מצאתיה וכולה שליהיינו התורה דאילמלא לא החזקתיך לא
היינותורתנו הקדושה כמ"ש ברות [ג' ט'] כשנכנסה לדתתורתינו ,ופרשת
כנפך על אמתךהיינו הר' כנפות וטלית של מצוה .כנודע) זה אומדאני
מצאתיהוזה אומראני מצאתיהזה אומר כולה שליוזה אומד כולה שלי
(היינו על התורה נחלקו יששכר וזבולת דהיינו הלומדים עם המחזיקים
בם זה (מבחינת יששכר) אומראני מצאתיה וכולה שלי היעוכיון שאני
לומד התורה ובשבילה נברא העולם והמחזיקים בידיהם עושים רק צדקה

דף מ"ע ע"]6וע"כמילסכקמיניעיי"ק ככל"ר %11תיקוןסגתכן%מריכתיקון
ם ו6סכן ככר נתקןלכחינח הדר כפההמינך מכל מקוס
שלסככחינחחיי
כניוח הכשריוחא מ)והמח ח5ו %על כןקריךתיקת שכ' שד כגח הפרען
כנצר6 .מנס %תורסיוקקה קט 6מורע קודקכנן קלקדוקיס6יך נתמר
קגכר כ"כ סחורה ומהמת למיק5ריך 7%לפדיון הכן מלכדסמילס6 .ךי"ל
7ל6חילקס ר11רסכיןכנ טיס מקוס ל 6פלג ומטח סקסיתכרך הו6יכל
ימילה 6כרהס*5חק כע) ח"ק כק"מכסיוםפסחים
ככורחייככעייון (וכנ"לכ
ן סכן ס6כ מכרך 7ע*ו
כ7 :4ק '% *6קמל6י 7סך פקיע"7 6קכע עלעייו
ממטסוגירת סכ%נ עעס (וכנצר פה"כ כלקר טס 6 %15לקיס סג6מר
*רהס6כיו) 6ך פלקהחייע ק*6מי מכרך  06כסן
נכ
י6
כמיקחי5חק על
יד
לידיה הגלהגקמיוח קלקכלחכסףוכ :4ל6קייך 5תלקכין
מכרךדמעי הגלה
6ס הו%ר15יתריךלעליון הכן לחקןולריסיךיסמח ח6וחהוריו כ% %%
5מ מס;6יןכן  06ג6מר קס6כ מכלך;סחייע ע,5סק7 *6סגס ככרלקלמרחי
וע7פמפגיןקטין מכרכיםקהחייע ע5ושירח משמל מקוס קר 61סיגתן
מלריסעד גצה %ס השחר מחן %רתע  06ק
ה1
ןהזמס6קלמעחמהרקנספחקיעיעמגלו
ת*קט 6לק ע
יסקסיקתפגמי סאק לער)רטמק*עחע
6ויט'ולעי  :4על מסכן קי 61גסכן חתמן  %%לחק סחוסהויסמך
 6מ1ס 7ק 6עכס
מ*7ח כע גסכן6ין 5ה6כ %לך קסחיע כנצר 15יילמ
מטה גסכן מכלךקריוייע שעקיחיתנטהנ* פלג נק מהקריך %ס

עי

פיית

קעק

מלהם מלטחי

515ח.

"ס

דברי מהיורא תניינא רצדרה

שכה

גדולה אבל התורהלי היא כולה לאשר אני לומדה וזה [מבחינת זבולון]
אומר אני מצאתיה וכולה שליהיינו התורה דאילמלא לא החזקתיך לא
הייתיכול לצמוד כנ"ל מש"סחולין ראילמלאעליא לאאתקייםאיתכליא
אם כן כולה שלי וגם מצינו בש"ס כתובות [דף ק"ג ע"ב] שנחלקו ר'
מנינא ור' חייא דמ"ר חנינא אי ח"ו משתכחת תורה מישראל מהדרנא
ליה מפילפולי א"ל ר' הייא אנא עברי דלא משתכהה תורה מישראל
דאייתינא כיתנא ושדינא ומגרלנאנישכיוציירנאטביא ומאכילנא בישרא
ליתמי וכו' ומתנינן שיתא סידרי לשיתא ינוקי וכו' והיינו אאמר רבי
גדולים מעשי חייא ולפי דברי רבי דמעשי חייא שחיזק התורה בפותל
גשמיילהועיקלהתלמיריםגדוליםיותרגם מהלומדים בעצמם גםבפלפול
ז בד"ת
עמוק ע"כ המועיק ומפרנס זהו אמר כולה שלי כנזכר[ .יעכזיקמ
ן בפסחים [7ף ס"3
ושאלולי,קמלני על ככהוהגר3 .ר'קמל"י"מריכ
ע"]3ר'קמל"י לקמיה 7ר'יוחנן""לניתנילי מר ספריוחסין
""למהיכן מ %ט'""ל קוגין (סעויוחסין) ללואיס וט'פירק"י
נל"ל לתיגןמיוחסיןולפי"1הרי ר'קמלתי[מרוכ עמתטחו)לקיעטהקיכ

"ת

"חי
"ין

ל"

לריסלפי וציכיפיה למקריע כוסכיון קעעסהקילס ענב רק לחלקנין
י מעיר %
מיוחס7ילם"נגן קל ק7וקיס לטל7יסכיןהר.טן כתפוח"נק
יםופג
י רכק
ל
ק"ינסמיוחסיסכנ"ל עלכן נוכלוישניקולהכריעוק"
ל"
ר"ק
ו
בק
כמו
" כחזקת"טתיייע כבפוקה וע3הרקו"ט
לן
ו 5קר הסמיוחסיס גס כ
"ל
ק
ל
ח
ל
ט %נקהלה
וקרופכי הק מנוך גסכןקהחייט קל 5נין
י
מ
.הוו"
(ק 5"5לעעספיון הנן לתקן תקות ליפט)  15ט%נתבתיק
כ"7מריגן מ"ע
ן גכר 5לגכר5כעקייתה"ה רק
"מטסקעכיי" וכמטה5ין לחלקכי
ו"
ר
הי
קס
יהכןומכרךקהחייטכנזכר :להנסכיכ
סמפטורתותהללסכדירתרכהרךגרמדהטהק5קתענ7יר".7
ג'קמלני מ 75ר5ס ר'יוחק ללמדו ספר
ךר
ןרסיסכלל
יוחסין"תר מהךההכ"טהמימרות הנ"ל"מקנלס"15עיין קם"י
5מרכי"חס
ח קס
רו" כמס קחקטכיתר כע"עוכעין מ"קכסירסיורו
סמוע"י' 7ר'יריי
ק כקיטס תל' יל)4לענין מרן קחתנו כספר
קמ"י ק
(כס"ס
ן כמצורכעני ע5געעיי"קועיין ק"מעטים דר[ ,דף לץ ע"]5יר'
יוחסי
 .קכתכט 5מל עעמוכמר.קפירססהיתר הקמן קל עט"ס
קמלייסי מ75ומר
(ע"כ הע"ה):
כיח קכ5החיסור.וכשיגי
ס וככ"ט

קל"

כערסי"

שכו

דברי מהיוראתניינא רצךךה

ת"ג אות ג'] .אמנם באמת יש להכריעכי שניהם כאחר שויםכי כן הוא
יששכר וזבולון חולקים בשכר בשוה וז"ש) זה ישבע (היינו כשקבלו
עליהם את השבוע"ה ונשבע"ו על הערבות זה לזהכפירש"י [כפרשתנציים]
עה"כ [נ"ט ג"ח] הנסתרו"ת לה'אלקינווגו' והערבות הוא שכל אחריסייע
כפי כחו זה לזה זה בלימורו וזה יחזיקו בפרנסתו וכיוצא) שאין לו בה
פחות מחציו (שכיע שנשבע על הערבות ומסייע כפי כחויש לו החצי
בשכר המצות כמו יששכר וזבולוח וזה ישבע שאין לו בו פחות מחציו.
ויחלוקו (כשכד) כנזכר:

קיד.עיין

לעיל [אות צ"ק במה שהארכנובעניןמי שישבירו למחות
ואינו מותה וכו' ולבל יפתוהו יצדו לומד מי אנכי כי
אוכיח וגם יש בלבו חשק להחניף עלירי זה להרשעים ויאמרו מרשתקי
רבנן שמע מינה רניחא להו ומי שהוא עושה עצמו עניו בזה הרי זה
עשה פסולה .והנה מצאתי הדברים מפורש במד"ר איכה [פרשה ד' סימן
ג'] במעשה רקמצא ובר קמצאוהיה שםר'זכריהבן אבקולסוהיתה ספוק
בידו למחות ולא מיחהוכו' א"ריוסי ענותנות"ו שלר'זכריהבן אבקולס
שרפה את ההיכל(היינו עלידי שלא מיחה בהם מדוב ענוותנותו כנזכר
לשון המר"ר) ובש"סגיטין[יו נ"ו ע"א] במעשה הזאת שאמר ר' זכריה
בן אבקולם יאמרובעלימומיןקריביןוכו'כו' א"ריוחע עעותהת"ו של
ר' זכריה בן אבקךלס החריבה את ביתם ושרפה את היכלנו והגלתנ"ו
מארצנ"ו עכ"להגמיאוליכאמידי דלא רבתא באורחתא ולפלאכי מכוץ
בזה בסידור בק"ש על תיבת ואברת"ם הוא שםענ"ו (מע"ב שמות) תהו
כלשון הגמראגיטין הנזכר עלידי עעותנות"ו (שהיהענ"וביותר) מקוים
בעוה"ר ואבדת'ש מער"ה מעש האר"ץ הטוב"ה וגו' היים
י
'
נ
ת
ל
ג
ה
מארצנ"ו כלשק הגמרא הנזכרת ולולא ואת לשק הגמדא תברה במה
שאמרו הדיבה את ביתם ,שרפה את היכלם והגלתם מארצנו רכיון
שנחרב ונשרף בית רגצקדש בעוה"ר פה זה נפקא מינה כל כך במה
שהגלתנו מארצנ"ו חולא בזהעור צרה יותר להנשארים באה"ק ולא הגלו

דברי מהיורא תניינא נצררה

שכז

משםורואיםבעיניהםהחורבןבית המקדש בכלעת .ולפיזהניחאדעיקר
הדיוק על גמר דבריו ומהגלתנו מארצנו עלידי ענווח~ותו שוהו הרמז
בקרא ואבדתם (ענ"ו) מעל האר"ץ הטובה וגו' כנ"ל .והנה אם שהיה
כונתו של התנא הקדוש ל12ם שמים עם כל זה אמרו שעלידי ענוותנותו
ושלא מיחה בהם כנזכר מהמד"ר היה כנ"ל אנן מה נעני אבתרייהו
ושצריכין לתקן לבנות הבית במהרה בימינו בודאי צריכין ליזהר
שם:

כנ'י

קטו.

שמעתי בנערותי (אחדי חתונתי) מחותני הראשון הוא דו"ז
הדב הקדוש מו"ה שרגא יאיר זי"ע
מביאלאבזעג (אחרי פטירת אמו הצדיקת הרבנית מסידלאווצי ע"ה)
עה"כ [משלי כ"ו כ"אן לא תירא לביתה משלג וגו' כי צריכין להתפלל
להנצלמיוםהדין בג'מיניעונשין ר"ל על הנשמה לטהרה ולנקותה והוא
ן ג'עילה ר"ת של"ג עכד"ק .והנה מצאתי שורש דבריו
שעויפהייבו
והקדמתו מפורש בזוה"ק ברע"מ פרשת בהעלתך נדף קנ"ג ע"אן ואומדים
ל מאני דפמחא כלים שנשתמשו בהן בצוק מטבעה בצונן והן טהורים
אינון נשמתין וכו' לא צריכין לאדכאה במים פושרין כבינונים כל שכן
בחמיחמיןדבהוןמתדכין רשעיםגמורים דמחממיןגרמייהו באשאדיצה"ר
יבא באשבגין דזוהמא דלהון נפישא אבל
וצעדלייקייהםוגאמיותרמירםבכצלונןדבורכו'אשעי
כל"ההרי מבואר שלש אלודהיינו (עת?יפ"ה)
בצונן ,וחמיחמין (הואגעיל"ה) וגם כל דבר אשריבא באש (דושליבו"ן)
כנ"ל .חטין בישרהענין בספר נשמת חים להג'ש מנשהבן ישראל ז"ל
שאמר כ' פרק כ"תעיי"ש .ה' יצולנו ברחמיו וברוח חסדיו:

קטו .במתניתין זנהים [דף מ"ו ע"ב] ל12ם ש12ה דברים הזבח
נזבח ,לנוםזבח ,לשם זובח ,לשם השם ,לשם
אשים ,לשם ריח ,לכום ניצנח ,והחטאתודייש
ם לשם חטא א"ריוסי אף
מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשר,עירא תנאי ביתדין שאין

שכח
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המחשבה הולכת אלא אחד העובד עכ"להמתניתין( .ודאיתי בס'כימסוגל
ללמוד ולומד המשנה ופאת בכל יום ומועיל נגד מחשבות זדות בעת
התפלה וכיוצא) וי'ע על פי מה ששמעתי בשם הגה"ק מהרצ"ה
י בש"ס שבת [דף ק-ח
מזידיטעיב זי"ע שהגיד פ"א על דברי ד'יוס
ע"ב] א"ךיוסי מימי לא עבדתי על דברי חבידייודע אני בעצמי שאיני
כהן אם אומריםלי חברי עלה לדוכן אני עולה עכ'ע הגמרא .והגיד על
פי רבדי הש"ס בסנהדרין [דף נ"ו ע"א] במתניתין בדש"י ד"ה בכליום.
יכהיוסי וכו' דנקיט לשון זה משום דהשבונו של יוס"י כהשבון שם
אלק"'ם עיי"ש וז"ש א"ר יוס"י (שהוא מה"ד בחשבת הנ"ל) יודע אני
בעצמי (מדתי ועצמותי) שאיני כהן (מדת החסד ,ואף על פי כן) אם
אומריםלי תבירי (שארי מדות המזדווגים) עלה לדוכן (להמשיך רתמים
ובדכות על ישראל) אני עולה (גםכן להמשיך בדכות על ישדאל והנני
מסכים עמהם לטובה ועודאני ממשיך הבדכות כנזכר) עכ"ד הה"ק הנזכר
ודפח"ח וש"י וגם סובא גניז בגויי' ודייק על מדת שם אלקי"ם שהוא
בחינת אימא עילאה הגםכי מינהדינין מתעדין שורש הגבורות אמנם
כל חידץנפקיןמינה מבחינת אימא עילאה (בינה) כנודע וגם תמןנפקין
עבדין לחידות כנודע בזוה"ק ע"כ היא מזדווגת גם כן להמשיך רחמים
על ישראל כנזכד .וודה נודע בזוה"ק [פרשת משפטים] עה"ח [כ"כ י"ס]
זובח לאלקים יחדם בלתי להו"" לבדו כי הקרבת הקרבנות צ'ק דק
לכונת שם הו"" ולא לשם אלקי"ם[העלפי זה כתב בדרכך הבדכה על
החומש שם לקדש השם אלקים בזה קידושי ודאי וידוע מ"ש בזה
האחרונים ואכמ"ל] ,ובזה"'ל במשנה הנ"ל לשם ששה דברים הזבח נזבח
א"דיוס"י (שהואג" אלקי"ם כדאיתא במשנהבסנהדרין וברש"י שם
יל) ולאשד בהקרבת הזבחאיןלכוין שםאלקי"ם רקהוי'כנזכדמזוה"ק
כ"
ונ
כ
ע"כ השם אלק"'ם (במדתוכביכול)גימטר" עס"י מסכים דאל בזה למדה
רחשים (שםהרי כביכול) ומיקל בזה ואומד דלףמי שנאהיה בלבו א'
מכל אלו כשד מפכי שדכא חגתי בית דץ שאין המחשבה הולכת אלא
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שכס

אחרי העוב"ד (לשםהו""כנזכר שהוא מדת הרחמיםעלכןמכריעשיוהב
סתמן כלשמן כנ"ל).
כשביאור המשנה הזאת כפשוטה ופירש"י לשם השם (היינו הקב"ה)
ולצוםניחוח (נחת רוח להקב"ה) [ע"ז וש"ייבחים (דף ב' ע"ב)
בגליון ש"ס דפוס ומלגא] ולכאורה קשה בזהדהכי אמרו רבנן בכפילאואיך
תשבו מספר שש"ה דברים דהיינו הך לשם האום (הקב"ה) ולרום ניחוח
(נחת דוח שלקב"ה) .וי"ל בפשוט דלשם ה' הסינו כמ"ש בתורה זובה
לאלקים יחרם בלתי לה' לבדו שלא יהיה בו שום מחשבה לאחר אף
בשיתוף (רק) בלתי לה' לבדו ואח"כ דחשיב לשם ניתוח שיהיה נחת רוח
לפניו יתברך שמו (כביכול) בקרבן (כמו בכל מצות ה' שעימק) שיהיה
נחת רוחלפניו .הה פשוט:

קיז.

בש"ש ברכות [דף ג' ע"ב] כנור היה תלוי למעלה ממטתו של
דודוכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת
בוומנגן מאליומידהיה עומד ועוסק בתורה עד שקלה עמוד השחרכיון
שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרולואדוננו המלך עמך
ישראלצריכין פרנסה וכו' .וקשה מאד דהלא בכל לילה היה כןהיעמד
דוד בחצות לילה ועסק בתורה ואם כן בכל יום שכן כשעלה עמוד
השתר נכנסו חכמי ישראל ואמרו לו עמך ישראל צריכק פרנסה ומה
שהשיב להם והשיבו לו עד ותאמר להם פשטו ימיכם בגדוד .דלחההיו
אומרים כן אליו חכמי ישראל בכל יום ויום בעלות עמוד הסוחר .הלא
זכרו כבר התשובה מיום אתמול כי עבר .ומה זה הוסיפווגינו ושלשו
בכליום ויום ,ואין לומר דהיה זה רק פעם אחת שנכנה וצמי ישראל
ואמרולו עמך ישראלצריכין פרנסה .ראםכן ודהליה למרמר פעם אחת
נכנסו אצלוחכמי ישראלוכר ומדכתב סתם משמע פשוט וזהוהיה בכל
יוםויוםוכמושיבואהיה עומד בחצותלילה ועסק בתורהעד עלות השמך
בכליום ויום ובשלמא לעסוק בתורה הוא מצוה והגית בו יומם ולילה

של
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אנל התאמרולו בכליום עמך ישראלצריכין פרנסה הלא הואיורע כבר
זה מתמול שלשוםואין פירוש להרברים בפשוטן כמשמען.
ת"ל עלפי מה שכתוב בזוה"ק [זח"ג ר"ד] בכמהדוכתיכי בעלות השחר
נתעורר בכל יום בוקר חסד ראברהם להמשיך חוט של חסד כי
טובבעיני ה' לברך את ישראל .וזהו שחשבו חכמי ישראל לאשר ידעו
כי כל הלילה רוד המלך ע"ה עוסק בתורה בפרט מהצותואילך ומתמרמר
בתפלותיו ובכיותיו בספר תהלים שלו העיקר על גלות השכינה ועיכוב
הגאולה שיהיה בסוףיומיא כאשר יראהעין כל רואה ומבין קצת בספר
תהלים (וכמ"ש הרמ"ע מפאנו ז"ל שהתמרמר על ככה דוד המלך ע"ה
וחששלחלול השםשיהיה במה שלאהועילורובתהלותיוותפלותיושיהיה
הוא משיחבימיוועודיצטרך להסתלקוגליות של ישראליתארכו בבחינת
אר"ם ר"ת א'דם ד'ור מ'שיח כנודע ואכמ"ל) על כן חששו חכמי הדור
פן אולי ישכח מצרכי בני ישראל בגשמיות לאשר הוא עוסק העיקר
בתיקון העולם הגמור (כי ממנו יתר וממנו פנה והואחיינו ואורךימינו
ער ביאת גואלנו במהרהבימינו) לזאת בכל עמור דהעחר בבקר שנתעורר
חסד ראברהם להמשיך השפעותכנ"להזכירוהו עמך ישראלצריכין פרנסה
ומה שהשיב להם וכו' ואח"כ אמר להם לכו ופשטו יריכם בגרוד וידוע
כי בעת החסד והרחמים גמורים אזאיןצריכין ~חום ולצאת בגרוד בעד
הפרנסה אמנם היה אז עוד דינ"א דמלכות"א דינ"א כי על כן לא זכה
בימיולהיות משיח הגואל בגאולה שלימה עד עת קץ במהרהבימינורעל
כןהיו לו (בעושתינו) הרדיפות וצרות האלו (והוא מחולל מפשעית) ועל
כן חסרה הפרנסהלבני ישראל אמנםלזה בכליוםויום בעת הארת החסר
להתנוצץ מחרש בעלות השחר נכנס חכמי ישראל אצלולהזכירוולעוררו
(עמך ישראלצריכין פרנסה)אולייהיה עתההיום כבר העתרצוןלטובה.
כןיהי רצון מהשם יתברך בחסדו ונזכה לישועת ישראל וביאת הגואל
במהרה בימינו אמן
( .רשמנו לעת עתה למזכרת לטונה):

דננרי מהיוראתניינא יסדררו

קיה .עיין

שלא

בר'ת מה"ק נאות נ"נ וכן שט אות נ"ר נ"ה נ"אלענין ר"א
ור'יהושע ובמה שאמרושברכוזנולר"א .והנה בש'ש בבא
מציעא 3יו ג"" ע"י] וכן בש"ס ברכות [דף י"ס ע"א] בהאי מעשה הלז
בתנורו שלעכנאי אמרו סנןמאיעכנא"י א"ריהורה אמר שמואלשהקיפו
דברים כעכנ"א זו וטמאווע פירש"י עכנאי נחש דרכו לעשות בעגולה
זנבו אצל פיו וכן בברכות שם פירש"י כנחש זה שכורך עצמו בעגולה
ויפלא מאוד הלשון ראם רצה להמשיל ולרמותו כעגול על שם רוב
השאלות שהקיפוד,ו לשאלת התנור הוה ליה למימד תערו של טבעיות
וכיוצא רבר עגול ולא על  017נחש ,וגם נחשאינו עגול כלל בעצמותו
רק שכורך עצמו כנ"ל וגם אינו לשק ערומים לרמותו לנח"ש והיכא
שאינו רומהלו לא בתבניתו .ולא בצורתוותכונתו .כללוכלל .וי"ל על
פי רברי הירושלמי מ"ק [פ"ג הלכה א'] ומובא גם בת1801ת ב"מ שם קראו
שם) ואמרינן 012
תערו של חכיניי (דהינו גם כן נחש כמ"ש
תיתוי
ם כל מקום שהיתה
בירושלמי א"ר ירמיה חכך גדול נעשה באותובה
עיט של ר ליעזר מבטת היה נשרף ופ" בקרבן העדה אמר ר"י ונך
גרול כלומר לכך נקרא חכיניי מלשון חכך ופירושו מכה גדולה נעשה
באותו היום עכ"ל הקרבן העדה [והיית לשק חיכר'ך שהוא מכה
ו פ' ע"י] וכן פסק
שמתריעין עליה אפילו בשבת כדאמרינן בב"ק ני
הרמב"ם ובטוש"ע או"ח [סימן תקע"י סעיף ה'] ע""ש]ועוד 12מ בירושלמי
מ"ק פריךולית ר' אליעזרידע שאחרי רבים להטות (פירש הקרבן עדה
ולמה חלק עליהם ועשה מעשה כרבריו ער שנרוהו .ומשני) לא הקפיד
ר"א אלא עלידי ששרפו טהרותיו בפניו (פירש הקרבן עדה לא הקפיר
שטיהר שנגעו בתנור שנחלקו בה כרמסיק
ע"א אלא על קיי שעט"הארושתמי
עשיהם שלא לסדן שמים רק לדבעיסו שדוה
שרב גפניו וחשב
להם לחושלכבוזיושיצא זקן ולשרפו שלאבפניו לכך לא חששלמנינם
עכ"ל הק"ע) וזדן השעם (ראמרו שם) שכל מקום שנתן בו ר"אעיניו
היה נשרף ולכשרה קשהכית שבעולם הזה הוא משפט החררה הלא נברא
העולם אלא בשביל החפרה ובה כתיב נשמות כ"ג כ'] אחרי רבים להטות

שלב
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ה נענשו ונשרף כל מה שנתןעיניו ר"א אלא ודאי מפני שלא היה
ימ
להם לשרפןבפניולהכעיסוולבזותו כ'עכנזכר מהירושלמי ע"כהיה בזה
בעל כרחו קצת מעשי בע"ד ר"ל גםכל (אםכי כונתםהיה לשם שמים)
השלזה הקפידומן השמים והראו באותותם שהלכה כר"א וז"ש תנורו של
עכנא"י נח"ש הקדמוני זהו גדם המחלוקת הלזבין חכמי ישראל[וזמין
באריכות בזה המחלוקת ותערו של עכנא"י בדברי הקדוש הקנה הגדול
בדף ע"ס ע"ב ודף פ' כולו מדפוס קארעץ עיי"ש ותראה נוראות]
ובפנימיותהעניןכיון שלעתידיהיה הלכה כב"ש ור"א דשא שמותילהיותו
מתלמידי ב"ש שאין הלכה כמותן כדאיתא בתוס' נדה (דו ד ע"ב] בשם
רשב"ם .ואם כן זהו גרם אז (בעוה"ר) חטא נח"ש הקדמוני שלא נגמדו
עוד הבירורים כולם  1111111הגאולה בימיהם שאם יהיה הלכה כב"ש
אזיהיה כבד אחרי ביאת גואל צדק במהרה בימינו (אלא שקודם ביאתו
בגלות המד לא יוכלו לסבול תוקף הגבורות של בחינת ב"ש והלכותיהן.
כנודע) וז"ש רש"י ורמז בקדושת לשונו שם בברכותוז'י
ד כנח"ש ז"ה
(כנ"ל שגרם המחלוקתבין הקדושים האלו) שכורך עצמו כעגול"ה(היינו
סביב רשעים יתהלכון בעגולה המה כח החיצונים שעושים פרידה
ומחלוקתביןצדיקי אמת והמה מעכבים הגששה) ה' הטוב יכפר בעדנו.
ובמהרה בימינו יגאלנו:
קיט* והנה בירושלמי שם במו"ק דר"א הלך פ"א בשוק ואשה אחת
מכבדת ביתה וזרקה האשפהונפלעל ראשו ואמר דומה
שהים תבירי מקרבין אותי שנאמר נ"הלים ק-ג ז') מאשפות ירים אבען.
והנה כנראה מדברי הירושלמי מהסתם שהיה מקויים זה שחביריו התירו
זאת בחיע וקירבוהו כבתחלה (דשאם לא כן מה מספר דבר 12אמד הלא
נתקיםח"ו) .חגרי זה סותר לש"סדהה בבבלי שנהדהד דף ס"ת ע"א) ומה
שישבולפניו רע"קוחביריו לבקרו קודםפטירתווישבו בריחוק ד' אמות
מפני שבירכוהוכפירש"י שםוכן מה שאמר ר' יהושע אחרי צאת נשמתו
הקדושה וכתר הנדד (שברכת )%משמע שלא קירבו שתו חביריו בחייו
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שלג

כנזכר.וי"לאולי רנברא בזה מ"ש ר"א דומה שהיוםתבירימקרביןאותי
היינו שרצה ר"אלחזק את עצמו בבטושת אשרכלוימי צערוכדישיהיה
לו שמחה בעבודת השםיתברך ולאיתעצבמפני החלישות הדעתחהכו,פה
שברכוהו (הגם שנאמר שלא היה חרם ממש רק שרחקתם כנזכר להלן
בשם ביאור הרותע) וכמאמרחז'ע [שבת דף ל' ע"ב] שאין השכינה שורה
מתוךעצבות ,ומה שלאנתקייםזהאזשהיהבימיוובחינתובחינתדינ"'ם
תקיפים רק חיזק את עצמו בבחינת וקוי ה' (בטחונםוקיוי שלרם לה')
יחליפו כה יעלו אבר כנשרים (להתדפק בכחם לעבורת השם יתברך
ויחליפו ויתחדשו כחם על כל פנים עלידי הבטחון כנזכר).
אבקנם בפרקי רר"א עם ביאור הרד'ע בתחלתו בקונטרס עמק הברכה
[אות י"ס][ועיין בדקרינו בד"ת מה"ק סוף אות ג"דן בירך וביאך שם
באורך דמה שברכוהו לר"א לא היה אפילו נידוי גמור בהלכותיה וכל
עיקר כונתם היה רק להבדילו ולהרחיקו מבית המדרש כדי שלא ירבו
מחלוקת בישראל מפני דרב גובריה ואם היה לומד בבית המדרש ולא
יהיה בידם לעכב הצבור דלא ליפסק כותיה (וכמו שביאר שם בראיות)
עלכן דק הרחיקוהווכו'עיי"ש .ולפי זהיתיישבו דןטבדברי ערדללכן
שם במ"ק דאמר ביקשו לנדות את ר"מ אמר להןאיני שומע לכם עד
שתאמרולי את מי מנדין ועל מה מנדין ועל כמה דברים מנדין עצן
שםבקרבןעדהדמנדין רקלמי שחטאוהחטיא אתהרביםכירבעםוחבריו
וכדאמר שם לדלן ר'חי" בריה דר' יצחק עטחפיא וכו' שאין מנדיןזקן
אלא אם כן עשה כירבעם בן נבט וחבריו וכו' עי"'ש ואם כן קשה מה
ל מופיעליה והרי בסמוך
דקאמר שם ביקשו לנדות את ר"א צמר מןאי
למיניה דבקשו לנדות את ר"מ וא"ע כנ"ע ולא נידוזע כנזכר ואם
לקי
ץ
'
ח
ל
ל
כ
ב
ו
נ
י
א
מישרשיי
כן לפי זה למה נשווע את ר'א הדי בודאי
לנדותו כנ"ל עריזה כמותרמיניהוביה במה דקאמר בסמוךלעילמיניה
במה שבקפו לנדות את רזםא'עוכו'כנזכר .אלאודאיכדבריהג' רד"ל
ומזכר שבירר דלא היהנידוי גמור כדינא כלל וריש ביקשו לנדות את

שלד
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ד"אהיינו "ביקשו" אבל באמת לא נדוהו דק אמדולהודיעוכדילהדחיקו
מבית המדרש והוא דמיון שלנידוי כנ"ל:

קכ .ובמה שכתבתי שם בד"ת מה"ק [אות נ"ג] האיך החזיק רע"ק
באמת בכבוד דבו ד"א הגדול ומה שהגיד לו קודם
פטירתו היה לו טעם כמוס כדי שלא יתנהג העולם במדת הדין בחינת
ד"א וב"ש בתהו אין יכולין לסבול כל כך עי"'ש .והנה תראה פלאות
בירושלמי [תענית ח"ג הלכה ד'] איך נהג רע"ק כבוד גדול ברבו ר"א
דאמדינן שם ר' אליהוד עבד תעניתא ולא איתנחת מיטרא עבד רע"ק
תענית ונחת מיטדא עאל ואמד קומךהון אמשול לכם משל למה הדבר
דומה למלך שהיו לו שתי בנות אחת חצופה ואחת כשירה אימת דהות
בעייא ההיא חצופתא עלתקומייהוי אמריבון לה מהדהיאבעייא ותתיל
לה (יתנו לה כמה שהיא חפיצה ותלך לה שלא אראנה עוד .קרבן עדה
ופני מנוה) ואימתדהוי ההיא כשידה עלתקומוי הוהמאריךרוחיה מתחמד
מישמוע שועתה (וכשהיתה הכשירה נכנס לפניו היה מעציר בדחו ולא
ל [אות
מילא רצונהלפי שהיה מתאוה לשמוע קולה ובקשתה)[ופריןלעי
ק"אןלענין כעבדלפני המלך או כמו שר שלו]ואית שדי מימד כן (וכי
מותר לומד כן לפני הצבור להוציק עצמו כאינו הגון) אלא שלא לחלל
שם שמיםבי ר"א (כדי שלא יאמדו ח"ו שד"א אינו הגת [חלילה]לפי
שלא נענה) ודי ער כמה חשש לכבודו של ד"א הגדול שהוא לבוד שם
שמיםכנזכר.
אמנם באמת ישלעיין למה היה צריך רע"ק לבזות את עצמו במה
שדיה מדמה את עצמו לאשה חצופה ח"ו וכזה לא שרי כנזכד
סרדועולמי אלא משום כבוד דבו עביר כן הלא ורה יכול לומד בדרך
משל שהוא כמו עבד לפני דגולך וד"א כמו שד לפני המלך כדאיתא
בש"מ (ברכות דף ליד ע"ב] בדיב"ז וך' חנינא 2ן דוסא לאמר אלמלי הטרח
בן זכאי כל היום לא היה נענה כנ"ל ("י 5ז"א] ולי"ש אך התם הטעם

דברי מהיוראתניינא ינןרה

שלה

דשר לפני המלר לא יוכל לבקש בכל עת צרכי פרטיות עצמו או של
יחיד אחר מה שאץ כל העבד אינו בוש לבקש גם זה מילי דקטניתא
והתינח התם בברכות בצרכי יחיד אבל הכא בצרכי רביםהיינו גשמים
עוזיא סכנת נפשות רעבון של דבלל כולו ועקה בוראי צריר השר לפני
המלר לבקש ולהשתדל אםכן לאהיהמועיל בהמשל של עבד ושר ראם
ר"א כשר לפני המלר למה לא יפעול זאת צרכי רבים על כן הוכרח
לומר דמית למלר שהיה לו שתי בנות וכו' כנ"ל:

קכא.עיין

בדברי תורה מה"ק (אות פ"ו]בענין המלאך גבריאל שודא
לטובתן של ישראל אמנם בכח מדת הגבור"ה (כאשר
שמו מורה על ככה וכמבואר בזוה"ק וכנזכר שם בארוכה) .דגה תראה

וי' ע"ב] מיכאל באחת גבריאל
עוד ראיות לזה כגת בש"ס ברכותני
ה
נ
ו
מ
מ
ל
ע
אש
ל
א
י
ר
ב
בשתים וכתב שם המהרש"א משום שג
ן
י
ד
ה
ולפי
שרחמי שמים מרובים ניתן כח למיכאל לעשות שליחותו בפריחה אחת
ולגבריאל לא ניתן כח למהר שליחותו עד ב' פריחות שירגיע בינתים
אולי ישוב ונחם ה' ממדת הדין וכן ובפסחים דף קי"ח ע"א] בשעה שהפיל
נבוכדנצרהרביע אתחנניה מישאלועזריה לתוך כבשן האש עמדיורקמו
שר דבדד לפני הקב"ה אמרלפניו רבש"ע ארד ואצנן את הכבשן ואציל
לצדיקים הללו מכבשן האש א"ל גבריאל אין גבורתו של הקב"ה בכך
שאתה שר ברד ווסליודעין שהמים מכבין את האש אלא אני שר של
אש ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ פירש"י לשרוף את הזורקים אותן
לתוך האורוכו'(והיינו דאםכפי יורקמו שר הברד ש לאיהיה רק הצלה
לחנניה מישאל חנזריה אבל לא גבורות בשונאיהם שהפילום ל12ם וכפי
דברי גבריאל עשה כן שתקדיח מבחוץ לשרוף את וסורקים אותן לתוך
האש כנזכר)וכן שם (פסחים דף קו"ח ע"בן א"ל הקב"הלגבריאל גערחית
קנהוגו'(היינו אומות עמלקכפירש"יז"ל) .וכן בש"ס נסוטה דף -ד ע"ש
במ"שנערותיה הולכת עם בת פרעה וועדתוה שלא להציל את משה ובא
ו  3-ע"ב) לנגד פוטיפר סריס פרעה
גבריאל וחבטן בקרקע ,וכן בסוטהני

שלו
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בא גבריאל ופרעועיי"ש בגמראוכן בסנהררק [דף כ-ו ע"א] בא גבריאל
אחרי' לרשא וכו' עיי"ש והיינו גם כן במרת הגבורה ,וכן אפילו נגר
משהרבינו ע"האמרינן בזוה"ק פרשת אחוי[ין ע"ח ע"כ] בשעתא רסליק
משה גו עננא יקירא עאלביני קרישין פגע ביה תר מלאכא בשלהובי
נוראבע"נין מלהטןוגרפוי מוקרן בעא לשאפאליהבגוי' וההוא מלאכא
"גבריאל" שמיה (הגם שיש עוד ג" אחרת בשמות מלאכים אחרים על
כל פניםכן הוא הג" מבפנים)עיי"ש.

ומנן מה שהבאתי שם מש"ס סוטה[ין " ע"כ] בא גבריאל וקירבןעיין
במהרש"א שםכי בא גבריאלוקירבן להיות גבריאל שך אש שהוא

בחינת גבורה כנ"ל ע"כ הציל את תמר מן האש שלא ישרפוה עי"'ש
ן לשק אדמית
והיינוכרברינו .וכן בש"ס סוטה [דף ל"ג ע"א ול"ו ע"כןליגני
רגבריאל הוי דיורע בשבעים לשון .היינו כירוע כי הע' לשונות של
האומות המה מצד שמאל הגבורות יניקתם [תבן קדושת לוי פרשת וכרים
לענין כאד היטב כשבעים לשון שזהו בגלותינק וע"כשייך זה לעמיאל גבורה
כנזכר .וכןעיין בקנה הגרולניוי"
ג ע"ד .מדפוס
כקרושה
שמשםעיניקו
ישר אחר לס"מ ששמומיוסד עליסוד הרעה אשר
יתש
ל
"
ז
ו
קארעזן
ד
י
כי
תבא אליהם והשם ההוא מכריז עליהם ואמך תס"ח גנא"ל ר'ע מתא"ל
כתא"ל חרבך גבריא'ע נוריא'ע ר"ל חרב ה' גבריא"ל עכל"ה הרי
רגבריא"ל הוא בכח מדתהרין הקשהמכניע לס"םכנזכר .וכן בב"ב[ין
ע"ד ע-כ וע"ה ע"א] 12עתיר גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן ופירש"י
צירתחיות בקשת ורומח כלמיניצידהקרויכןועי"'ש במהרש"אלענין
חרבו של הקב"ה להמית הלויתן וכו' והיינו מרת הגבורה כנזכר .וכן
במד"ר [פרשת כראשית פהכ ח],וכן עוד בכמה דוכתי במר"ר דרגשעהייכ
[איוב ס"ה כ] המשל ~מר עמו ולפי גירסת רש"י וגם המתעת כוונה
בבראשית 2ום צריך לומר המשל זה מיכאל ופח"ר זה גבריא'ע (ועי"'ש
ביפ"ת בבראשית סמה שנמצא בכמה רוכתי כן)הדי משרש כנזכר .וכן
במד"ר [פרשת שמות א ],בא גבריאייל והכה את משה כדי שיבכה בא
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ודחף אתידו של משה וחפש את הגחלת הגם שהיה זה לטובת
גיבשד
'יוהצלתמושיען (משה דביה) מכל מקוםהיה עלידי מדת הגבורה
אל
יא
ר
שהכהו ודחףידו לכוות בגחלת .כמובן .וגם במד"ר שישת אמור פכ"חוכן
במד"ד [אספד א']7מ2יה שניםהיו הגחלים עוממותבידו של גבדיא"ל סבור
שישראלעושין תשובהכיון שלא עשו ביקש לזרקן ולקעקע ביצתן אמד
לו הקב"ה גבדיא"ל גבדיא"ל יש בהםבני אדם שעושים צדקה אלו עם
אלווכו'(היית שאחזכביכול יתברך שמו במדתהדין של גבריאלוהזכיר
י אדם כדי שלא יכלה אותם) וגם בסנהדרין [דף צ"ו ע"א]
זכותן של בנ
אלמלא בא גבריאל והעמידו למרודך בלאדן מלך בבל שלא ידוץ אחרי
השליח לאנשתייר ח"ו תקנה לישראלוהיינו גםכן שהעמידומנע הזכות
של מרודך מלך בבל (כדי שלא ידוץ ולא תחשב לו לצדקה) ומזה
הגבוד"ה בא ישועה לישדאל שיהיה להם תקנה שלא יקטרגו עליהם
עיי"ש .ועיין בזוה"ק פרשת לך לך [ין צ"ג ע"ב] תאנא נחת גבדיא"ל
 ,וכן מפורש בזוה"ק
בשלהובא דאשאלמיקדיה וכו' עיי"שוהיינוכנ'י
[פרשת וידא] בעתדי תודה [דף צ"ט ע"א] וז"ל ודא איהו גבדיא"ל דאיהו
שמאלא ואיהו ממנא על כל דינין דעלמא וכו' עי"'ש עוד .וכן בכמה
דוכתי כהנהועיין מהדש"א ב"מ[יף ס"ה ע"ב] בד"ה אתא כדובב דנורא
וכו' דאוקמוה במקום גבריא"ל וכו' והוא אתי לטורדו והיה אומד דלא
אתי עדין זמן המשיח ועדיין ניתנו ישדאל להיות משועבדים תחתידי
מלך פרס עכ"ל המהרש"א זצ"ל .וכאשד היה בנס דפורים שהגבורה
נהפכהלעזרתינו (כמ"שבסידוד בכונת בדכת הדב אתריבנוועוד בכתבי
האריז'ע) כהיעזדנו .יתברך שמו במהרהבימינו יגאלנו:

קכב .שמעתי

מאאזמו"ר הה"ק מהד"שזי"ע אב"ד פה"ק בשם

ןזי"ע עה'ע [תלש
דבים הקדוש(החוזה)מלובלי
צ' ג'] תשב אנהם עד דכא ותאמרטיבובני אדם (שהזהיר על התשובה
שצריךלהיות בשמחהוהיינו) תשב אנוש (והגם שהגיע) 9דדכא (דכדוכה
של נפש עם כל זהצריכים להתחזק ולשוב בשמחה ,ואז)כי אלף שנים

שלח
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(אפילו אלף עבירות שנקראים שני"ם כמ"ש [ישעיה א' י"ח] אם יהיו
חטאיכם כשני"ם וגו') בעיניך (יתברך שמו) כיום (אם יעשה תשובה

בבחינת יו"ם שהוא שמח"ה כדאיתא בזוה"ק [ח"א דכ"ט ע"ב] שמח"ה
בצפרא רננא ברמ12א וכשיהיה בבחינת שמח"ה אז הוא כמו) אתמולכי
יעבור ואשמורהבלילה(ביןלילה אבד ונמחקו החטאים אם עשה התשובה
בשמחה כנזכר ,ואפילו) זרמת"ם שנ"ה (אפילו חטא היסוד שהוא בעת
השנ"ה ונקרא [יחזקאל כ"ג כ] וזרמת סוסים זרמת"ם) בבוקר (אם ישוב
בבחינת בוקר שמחה בצפר"א וכו' כנזכר) .יציץ וחלף (לגמדי העון הלז)
לערב (אם עושה תשובה בפחד ועצבות בחינת בער"ב .ש רק) ימולל
ויבש(היינו שנתכפר עלידי התשובה מיראה בחינת ער"ב דיצח"ק .אבל
רשומוניכרעוד כמועלה שנמללויבש) עכ"ד אא"קהרבימלובליןזי"ע.
ונעהענין בפשיטות עלפי דברי הזוה"ק [פרשת נח]כי לחטא פגם וחסוד
לא מהני תשובה בד מתיובתא יתידתא וכתבו המפרשים שם כי תיובתא
יתירתא היינו תשובה עילאה שהוא בתקוני בינה עלמא עילאה ובינ"ה
ממנה כלחידיןנפקיןעלכן שפיר דברירבינו הקדוש הנ"ל דמהני לחטא
זרמת ~סים רק תשובה עילאה מעולם הבינ"ה ומתוך שמחה כנ"ל אבל
זולת זה רק ימולל ויבש החטא הזה גםכן שעל כלפנים מכל מקום זהו
רושם התשובה (גם תשובה תתאה)כנ"לוכידוע ,וה'יעזרנו לתקן במהרה
בימינו באמת תיקון הכלל בשמחה וכט"מ:

קכג .והוא יהיה איש מנוחה [ד"ה א ,כ"כ ט ],נאמרעל 12למה המלך
ע"ה .והנה מצינו בשלמה המלך כמה פעמים בכתוב
[מלמס א  -הא ד] לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וגו
' [שם ר]
51עש וסלמה הרע וגו' [שם ד] אז יבנה שלמה במה והיתכן לומר זה
כפשוטו על משיח ה' המלך שלמה וודז'ע כבר בזה שנשיו עשו עבודה
ן ש"ס שבת [דף 1"1
זרה אלא מפני והלא מיחה בהן נקרא על שמועיי
ע"שועדייז יפלא על שלמה המלך שנחשב בין מ"ח נביאים כדאמדינן
במגילה[ין י"ס ע"א]עיי',ם ברש"י ר"ה נבואה שהוצרכה לדודות וקשה
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למה לא מיחה בבניביתו .ב) וגם יפלא בש"ס שבת [יןי
' ע"א] בשעה
שביקש שלמה להכניס הארון לבית קודש הקדשים דבקו שערים זה לזה
אמד שלמה וכו' פתח ואמד [תהלים כ"כ] שאו שערים ראשיכם והנשאו
פתחי עולם ויבא מלך הכבוד רהטו בתדיה למיבלעיה אמרו [שם] מי הוא
זה מלך הכבוד אמר להו עזת וגבור חזר ואמר [שם] נואו ראשיכם
ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות
הוא מלך הכבוד סלה ולא נענה .כיון שאמר [ד"ה ב' ך] ה' אלקים אל
תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך ,מידנענה .ולמה אמד דוקא
בשבח השם יתברך "ה' עזוז וגבור ה' גבור מלחמה" וכי לא היה שבח
אחדלומד .ג) קשה סובאדכיון שחזר ואמד אח"כ לישנא דליכא למישמע
מינה לתרי אנפי ואמד בפ" ויבא מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד
סלה אם כן למה לא נענה גם אז ונשארו שעדים דבוקים זה לזה עד
שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך.

וי

אדליף

יש להבין הענין בנפשנו בכל דורותינו ישנם אנשים גדולים
תלמידי חבמימ ויד"א אבל המהבפני עצמןצדיקים לאלהועיל
לזולתם ,גם לא ילחמו עםבני ביתם מכל שכן 8מבני עירם ומדינתם.
גם אםיטו מני דרך ה' ותורתו .והמה בטבעם אנשי מנוח"ה ושמראני
לא אתקן העולםעוד .וכיוצא פיתויי היצה"ר בהבליהם ,כמו שהארכתי
הגם כי אהבת
לעיל [באות צ"ו וכהסצףין שם בסופו כאותות המדברים
י
ה
ז
ב
)
ד
ו
מ
ל
ל
המנוהה הזאת יגרום להם התמדת התורה (אם נפשם השקה
כי
אין להם בלבול הדעת וכעם ולא מכאובות לבם מבני ביתם ודודם .הלא
יעמדו בקטרי המלחמה בעד דת תוה"ק בלתי אל ספר החכמה בלימוד
תוה"ק נשואותעיניהםלעייןבו .אבל לאזו הדרך,ומילנוגדול מרשב"י
[שכת דף -א ע"ש אשד לא בטלו הוא וחבריו את תורתם גם לתפלה (רק
אנו שמבטלים בלא"ה על כן צריכין בעל כרחנו לבטל לתפלה כדברי
התום' בשבת [שסו כמדע ואכמ"ל) השף עלפי כן בעיקר מעלת רשב"י
נאמר (גם ברוב הפלגת התמדתו בתורה) בזמר בריוחאי .חרב הוצאת

שם

דברי מהדוראתניינא נצררה

מתעדה שלפת מול צוררךוהיה לוחם תמיד הוא ובנו ד"א נגד הרשעים
מפסיעי התורה ,ןע=ז ד"ת ח"ו אות ק'] .נחזוךלעניננו הנה דוד המלך ע"ה
היה לוחם כלימיו עם הרשעים עוזבי תודה וכל ספר תהלים מלא מזה
אמנם בנו שלמה המלך ע"ה לאשד היה איש מנוחה על כן בעל כרחו
מיחה בבני ביתו דק כפי משפט התורה להוכיחם וכאשד בעוה"ד לא
שמעו בקולו כמבאוד בכתובים הנ"ע לא נלחם עמם (כדי שלא להפריע
מוחו וחכמת תודתו וכחו לשפוט את העם הזה בני ישראל) והיה החכם
מכל אדם ונביא לה' כנזכר אמנם ללחום עם בני ביתו לא לעבוד על
תודת ה' בזהמצינו כנ"ל שלא מיחה בהםוי"ל שבאמת מיחה בהםהיינו
שהוכיחם כמחוייב עלפי התודה אבל כשלא שמעו לקולו לא לחם עוד
כל כך כמו דודאביוכי לא דצה לבטל מתודתו וחכמתו הרבה והוא היה
איש משחה כנזכר ועל כן נקדא לגבי בן דוד שלא מיחה כדאוי כדדך
אביו .והנה ברועדים של קודש הקדשיםדאינו המעלה שהזכיר שלמה על
השם יתברך "ה' גבור מלחמה" ללחום נגדאויביוהייתאויבי התורה על
כן כשהזכיר שלמה הפשק הזה עם כל זה לא נענה וראה באמת דמועם
כיבבחינהזולהיות"גבוד מלחמה" הואאינומקייםכדמוי הדבקבמדותיו
יתברך שמו להיות גבוד מלחמה ללחום בלי ודף בעד תודת ה' נגד
המשרשרם כנלכד על כן אמד זכרה לחסדי דו"ד עבדךעידנא היה גבוד
חיל ללחום כלימיו בעד ה' ותודתו ואמונתו ועלכן נענה מיד בזהואתי
שפיד ונכון .ובזהיובן מ"ש ובמלכים א' ב'ן בצוואת דוך לעולמה להרוג
את שמעיבן גרא ואתה אל תנקהוכי איש חכ"ם אתהוגר ומהזהצדיך
לזה חכמה עמוקה כזה אלא שידע דוד את טבע שלמה בנושישא איש
מנוחה כנזכר וחפץ ללמוד בחכמ"ה ולא ללחום מלחמות בשרט אשדיירא
כימהדיגת שמעיבן גדא (שהיה דבו של שלמהוכמו שאמרוחז"ל נברכות
ח' ע"א])יצמחלו מחלוקתוקטרוגיםוערעוריםגדוליםלהעלות חמהעליו
ושא איש חכ"ם ודוצה להגות בחכמה במנוחה כנזכר על כן הוצרך
להזהירו ביותר על ככה ולצוותו בדדך צוואה קודם מותו בבל ישונה.

ריש

דברי מהיורא תניינא רצררה

שמא

ן מ"ש הרמ"ע מפאנוז"ל [כמאמר
ללמודזכותבעד שלמה המלךכעי

חקורדין ח"א סי"כן לימודזכות על דוד המלך על מעשה דבת שבע
[שכת דף נ"ו ע"אןכי כל היוצא
(אםכי לא חטא באמת כמו שאמרו
'ש
זא
למלחמת בית דוד גט כריתות כותבחל
יתו מכל מקוםכעין חילול השם
היהלגבי המת המעשה הזאת)כיהיה למען הצדיקדין שמיםבעיני העם
כי לאהועילו רוב תהלותיו ותפלותיו לעשותו משיח הגואלבימיו עלכן
עשה מעשה זאתשיהיה נדאהבעיני העולם לחטא הללפיזה יוצדקדין
שמים וז"ש [תהלים נ"א ה'ן כי פרועי אני אדע וחטאתי נגדי תמעד וכו'
למען תצדק בדברך תזכה בשפטך ההנו להצדיק דינו יתברך שמו שלא
היה משיח הגואלבידעושיהיהצריך הוא להסתלק מעולםהזה ולבאעוד
הפעםבתיקון הגמור בבחינת אד"ם ר"ת אידם רוד מ'שיח עכת"ד הרמ"ע
י הרמב"ם ז"ל כתב [כרש פרק
מפאתזי"עוכעין זה י"ל בשלמה בנו כ
חלק כפירוש המשניות] כי משיה צדקנו במהרה בימית מזיה מזרע דוד
ושלמה אםכן רק מזרע שלמה הוא הגואל ומכל שכן אשר שלמה המלך
בעצמוהיהראוי לזה וכברהיהבימיו סיהרא בשלימותאלבחינ'זו אמנם
בידעו (בנבואתו) חפץ השי"ת שלא יהיה גם הוא בימיו הגנרל האמיתי
האחרון עלכן עשה רבד זה שלא מיחה כל כך במסירת נפש במלחמות
נגד בני ביתו ועל ידי זה יהיה נקרא על שמו שלא מיחה כנזכר העל
ידיזהיוצדקדין שמים מה שלאהיה הוא הגעל אזכנזכר .והשםיתברך
יזכנו במהרה בימינו להקים מלכות רוד בשלמה בעטרה שעטרה לו אמו
לכנסת ישראלבמהיהבימינו אמן:
קכד .נם לרעהו ישנא רש ואוהבי עקויר רבים[ .משלי הד כ'] יען
לדקדק דהא עינינו רחשת להישך דהעשיד יקנאו אותו
מאוד מחמת עשרו ספונאיו רבים (בשנאה תולדה דקנאק) הלא אוהביו.
י חז"ל [אחות פ"ר מ"א]
אולם י"ל כי באמת סיירי על פי התורה ודבד
איזהו עשיר השמח בחלקו ואם כן אינו נכנס לתוך גבול תבירו כדי
להדכות עשרובין במטנובין בכדו וכבדדו אפילו בזת כל שהוא .ותעו

שמב

דברי מהיוראתניינא נצורה

חושב גלל עלזהכיון שהואאינו אץ להעשיר ואדרבא שמח בחלקוהעל
כן [משלי כ"ז -ט] כמים הפנים אל פנים (כמאמר שלמה המלך גם כן)
כן לב האדם לאדם לאשר לא יקנא בם ולא יכנס לחטך גבולם וזכותם
עלכןגם הםיאהבו אותו וז"שאוהביעשיר (השמת בחלקו)רבים(כנזכר.
מה שאין כן) גם לרעהו ישנא רשכיון שהרש בהיותו הסר לחם טבעו
(ויצרו מסיתהו) לקנאות ולשנאות את תבירו וכמים הפנים אל פנים על
ן ישנא גם תבירו אותו כנזכר .וכמו שאמרו חזק [ב"מ דף נ"ט ע"א]
כ
ומובא במדרש"ת בפרשת מקץ כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא
בביתא שאז פניהם רעות זה לזה מתמת עניים ורעבונם מה שאין כן
כששמת בחלקו כנזכר:

קכה.

אם דוה המושל יעלה עליך מקומך אל תנח וגו'.

[קהלת י'

ד'] שמעתי שרבינו הקדוש מצאנז בעלדבריחייםזי"ע

הגיד לאאזמו"ר הה"ק מהר"ש זי"ע אבדפה"ק מ'קומך א'ל ת'נת ר"ת
אמתחיינו שלאיניח אתעצמו מהאמת .ומה עמקודברי קרושיםומתחיל
רישא דקרא כנזכר אם רות המושל(היינו המהמלים געוה"ר ומשתוררים
על הצבור באיזה ענין שיהיה והן הנה המושלים מהערב רב דדתקין
ישראל בגלותא בכל עבר ופינה)קילהעליך (להדיחך ת"ו מדרכי האמת
והנהגת דת תורתך וירצה לקרבך אצלו וכמ"ש באקדמות שאומרים
ואוטמת העולם יקראויאה אתאין תערבי למרותא רעותךנעביד לך בכל
אתרותאופן ושיאך יצרך לנטות לדעתם ולהתקרב אצלם בכניעת דדכך
ותאמר בלבךכי תוכל עלידי זה לפעול טובות יותר בעדך ובעד כלל
ישראל על כן מזהירנו רב~עב) מיקומך אע ת'נת (ר"ת אמ"ת כנ"ל כי
לא תשחזיז כלטימוא ממדת אמ"ת שלך ולאכשניע להסכים לצד הס"א)
ופירשתי בזה בצרים מ"ש [אמהר ג' ב'] ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה
הגם שכל עבדי רגולך וכר וכאמרםאליויוםויום מדוע אתה עובר את
מצות המלך וז"ש וח"ז הה"קז"'ע בכתםאופיר על נשומששום ,ומררכ"י
ל"א יכר"ע בגימטריא תור"ה היית שלא להטות ולנטות מדרך התור"ה

ד22ךי מהיוראתניינא רצךךזץ

שמג

שהואהאמילובמגילה אמרורז"ל [מגלה ט"ז ע"ב] ואמ"תכתיב בה כגופה
של תוד"הוכח" שעד יששכר [במאמרימיששוזן כתבתיעוד מזה ואכמ"ל:

קכו.

שאו שעדים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד,
מי זה מלך הכבוד ה' עזוז וגבור ה' גבור מלחמה שאו
שעדים ראשיכם ושאו פתחי עולםויבא מלך הכבוד[ .איים כ"ד ז'] הנה
להביןהחילוק למה בתחלה אמרוהנשא"ופתחיעיל
ם ואח"םוומא"ופתחי
ל על דרך שכתבם כבד בחיים השלום עה"ת [פרשת תצוה עה"כ
עולם .וי"
ק
צ
ה
ה
א
ה
ס
י
ש
פ
מ
ם
ש
ב
ל
א
ר
ש
י
וגר]
זי"ע
הידידי
כהפטרה ושכנתי בחוךבני

שאו שערים דאשיכם (הינו שעהים גדולים המנהיגים של בני ישראל
המה הצדיקים .רעלידי זה ממילא) והנקטן פתחי עולם (הקטנים מבני
ישראל נקראו כפתחיםקטנים ישש ראשםלעבודתד,ושםיתברך) עכתד"ה
ובזהי"לכי בסוףיומיאאלין כאשררואין המלחמה כבידה מפאת הבע"ד
ר"ל מבית ומבחוץ על כן צריכין למזוד חיל והחלש יאמד גבו"ד אני
בפרט המנהיגיםכי המה בכא שיש בידם למחות על כלפנים להנלוים
אליהם כמבואר לקהל (ברבודדימדום ונם לקפל [כאות קכ"גן בך"ה ושא
יהיה איש מנוהה .וכהמצויין שם לעיל בשתיות הנזכרות) וצריך להיות
הדבק במדותיו יתברך שמו ה' גבוד מלחמה עלכן בתחלה ווצשאו פחוד
ם ממילא כנ"ל אמנם אח"כ באמדו ה' גבוד מלחמה ובעת כששת
עדי
לעמוד בקשרי המלחמה ובשיטהמנהיגים
צריכיםלהיות מגרל של
"יכם (המנושנים כנ"ל,ורימה יאמרו ומתו)
'ש
בא
הקר
עלכן כתיב שש שערים
וש"פ פתחי עולס (שבני ישראל ישאו ראשם לתודת ה' ואמונתו) ואמד
לשט ושא"ו בדרך פקודהוציווי כמו ב9ז המלחמה וכמ"ש דבר אלבני
ישראלויסעו והבן:

קכז.

ואדכרן מלתא בזה מה ששמעתי מטפאזמר"ר הה"ק
(מהרסם) זי"ע אבדפה"ק שאמר לו דבו הקדוש
ע [ש=ת "ד ט"ו] מה תצעק אלי (היית מ"ה
בעלדברי חלם ז"'עעי

שדם

דוהרי מהדורא תניינא ושררה

נתינתענוה כמ"ש [שמות ט"ו ו'] ואנחנו ס"ה תצעקאליזהו אמד יתברך
שמו למעוה דבינו ע"ה שבעת תפלתך אלי בינך וביני תצעק בעשה
כדרכך ומדתך .אבל) רבד אלבני ישראל (בהיותך מצוה אלבני ישראל
כמ"ש [סנהדרין דף ח' ע"א] רבך אהד לדוד .תאמד להם בלשון פקודה)
ויסעו (שהוא לשוןציווי וקשות בבל ישונה) עכד"ק:

קכח .וטמעתי עוד מפה קדוש אאזמו"ר מפה"ק הנז'כי בנסעו
על התנאיםבימי עלומיו לסאסוב (עם אביו הה"ק
מלאנצהוטזי"ע ,בעליוקעיבינה) והתנאיםהיו בקהלת נאדוואדנא שם
דבבו את דדכם דדך פרימישלאן להיות אצל
נתועדו ובעת חזרתם
הה"ק המפורסם בדוח קדשו מהר"מ מפרימישלאן זי"ע והה"ק הנז'
החל אזלהאריך באמדי קודש אשד יצע בדוה"קמפיווחורזמעניןלענין
במעשיות ודברי תורה כדרכו בקודש .ואמד מענין המורה רועות כסף או
זהב אשד נותנים לחתן למתנה הנה המורה שעות (זייגעד) מורה על
תשובהכינחזיאנן דרכו של המודה שעות בעת יקנוהו מחדש הוא טוב
ויפה אבל אח"כ דדכו להתקלקל ויעמוד מלכת ולהודות .ומהו קלקולו.
הלא אסו בשופטני עסקינן שישחיתוהו בידיהם .אלא מפני דקות תכונת
המכונה והאופנים אשד בתוכו כאשד יתעקם איזה מהם קצת או יכנס
אבק בתוכם אז יעמוד מלכת .ומהו תקנתו .יתטן למתקן ואומן המודה
שעות ומה יעשה בו האומן אז ישבדוהו לרסיסים לשברי שברים היינו
שיפרק אותו ואת מכונתוהפנימיתלמעןימצא החסרון אשרבוואזיתקנו
שםויעמידו בחזרה מתוקןכראוי .כן האדם עשאו האלקיםישד .וכאשד
יקלקל באיזה חטא אז פגם בכל השיעוד קומתו[עיין מה שהבאתילעיל
[אות "2א] ברום אאזמו"ד הה"ק מפה הנ"ל עה"כ סוף דבד הכל נשמעוגו'
כי זה כל האדם] .ומהו תקנתו שישבר את לבבו וישוב מחטאו ויאנח
ועלירי זה נשתברגופוויכיר חסרות חח יתקנוויתוקן האדםבכללותו.
וזהו תקיעות תשר"ת בד"ה אשד השופד מעודד לתשובהכי תקיע"ה הוא
קול פשוט היינו שלם ויפה (קודם החטא) הכח"כנעיה מזה "שבדים"

משמ.

דברי מהקרא תניינא וערריו

שמה

שנתקלקל עלידי חטאו ,ומה תקנתו שיעשה "תרועה" שהוא עוד שברי
שברים יותר וישבר לבו ויתקן בחזרה שיהיה שלם בחינת "תקיעה"
האחרונה .ואח"כ סיים ואמד הה"ק מהר"מ מפרימישלאן לזקיני הה"ק
מלאנצדיטזהו אמרתי עד כה לאברכים וצעדיםהמתהילים בעבודת השם
יתברך אמנם מנהיג ישראל אםיוריע צערו לאחרים ויאמדכי חוטא הוא
אזוי גם הם יק" 1לעצמם לחטוא וגם לא יעצור כח עוד להוכיחם ולא
יוכל להנהיגם כראוי ע"כ נאמד בתורה למשה דבינו ע"ה מנהיג הדור,
והדומה לו בדודותינו [במדבר " ז'] ובהקהיל את הקהל (היינו לפני הקהל
לעיניהם) תתקעו (תהיו בבחינת תקיעה שלם ויפה) ולא תדישו (בבחינת
מפרימישלאן הנב
תדועה ושבד לרסיסים .ומטעם הנ"ל) עכ"ד

ה'"
ה:
דמע[ :ועחן לעיל אות קי"ד]

רבדי חיים לדבינו הקדוש מצאנז זי"ע
קכט .כתב בחפ
י שהביא בשם דבינו הקדוש הנשד הגדול בעל
הבוא]
נועם אלימלך זי"ע מליזענסק שעשה תשובה ושדףידיו על אשדידו
הדה על שדי אמו בהיותו יונק עיי"ש .והנה הדבר מבואר בש"ע או"ח
[סימן שמ"ג כדמ"אן בשם התה"ך דקטן שהכהאביו בקטנות ,אעפ"י שאינו
צדיך תשובה כשהגדילכיון שלא היה אז בקטנותו בד עונשין כלל מכל
מקום טוב לו שיקבל על עצמו איזה רבד לתשובה וכפרה עכד"ה והרי
זה מבואר בש"ע אלא שהקדושיעליון האלוהחמידו ודקדקו ביותר בדברי
הש"ע בגרדים ופרישות קדושהעליונה[יעחז בזה כדברינו לעיל אות מ']וזהו
דרכנו בחיבורנו זה בעה"י להראות לדרכיהם של הצדיקיםוחסידים הנ"ל
מקודבדברירז"ל או בשסקים ובש"עוהאדיז"לומענין התנהגותהצדיקים
הנ"לעיין בשף סה"ק נועםאלימלך באגדת הקודש מתלמידו הה"ק מו"ה
זכריה מענדל מיעדסלובזי"עועיין בשו"ת מראה יחזקאל [ס" ק"ד]עיי"ש
[פרשת

בתירך:

שמו

ד41:2י מהיוראתניינא וצררה

קל* שמעתי מאבותי הקדושים זי"ע כי דרכו של רבינו הקדוש
א"א (החוזה)מלובלין זי"ע היה כאשר רבה הלחץ
זו הדחק בבית מדרשו כאשרעינינו רואות גם עתה בבית מדרשו העומר
עור .קטן מהכיל .בפרט לאלפים אנשים אשר באו בצלו צל הקורש.
ובאם אחר בשבת קורש (בסעודתו) עמר על החלון ושבר לכונסו או
בשגגה את זכוכית החלת .ובשמעו קול שבירת הזכוכית ורה ררכו לומר
"ברכה לראש משבי"ד"(וסיים) "ולמחר ישלם" עכר"קוצריכיןלימורכי
בשלמא מ"ש ברכה לראש משבירהיה להמתיקהענין לתתלו ברכהכדי
להסירמעליוהדינים .כי שגגה יצאה מלפניובחילול שבת קודש .אמנם
מה שסיים "ולמחר ישלם" הוי ח"ו כעין דברי חול בשבת ומה כונת
הקדושבזה עלכן נדאה לומר (מלברשהיהלוסורותויחורים בכלדיבור)
עלפי הלכהכי באמתהיה מקלקל בשבירתהזכוכיתופטורבודאימהילול
שבת אמנם אםהשיג ברכהעלידיזה מרבו הקרושהוי אצלו שוה הרבה
ושובהוי כחילול שבת .על כן הגיר "ולמחר ישלם" וכיק דהוא פסירא
רממונא בוראי שוב הוי מקלקל ולא ניחא ליהועיין בדברינו בשו"ת
מנח"א חלק א' [סימן כ"כ כד"ה ולישב זה וכו'] ושוב פטוך:

קלא .כחצים

ביר גבור כן בני הנעורים[ .תהלים קכ"ז ד'] פ"

המצודות כמו החצים אשר המה ביר גבורכןבני
הנעורים הבנים שאדם מוליד בנערותו בעור הכח בירו להרריכם בררך
ישרה (והינו לאכן הבנים שיש לו בזקנותו שאין לו כח עוד להדריכם
כרצונו) .והן אם אמנםכן הואוראינובעינינובצדיקיםגאוני ארץומוסדי
תבל קרושיעליון אר לפי הסברההיו צריכים להיות הבנים שילדו להם
בזקנתו יותר מזוקקים וטובים כיון שמענין שורש תולרותם בודאי הם
הצדיקים אבותם .לעת זקנתם .מזוקקים ומופרשים עתר מתאות עולם
הזה ואזהי צריך להיות ניכר בבניהם לבלרו לעת זקפתם .כח צורתם.
היינו חכמתם וצדקתם .יותר מהבנים לבלרו בעת נערותם.ועינינו רואות
ברוב פעמיםלהיפך בכזה .אלא וראי ומהעיקר תלוי ברמינוך וגדולבנים

דברי מהיורא תניינא רצררה

שמז

ובזהיי
ן להם כה ויכולת וסבלנות ועת יותר בעת נערותם ע"כ יגדלום
כרצונם מה שאיןכן לעת זקנותםחסיו כל אלו וההם כרבדי המצודות
הנזכר אולםמאיזה מקור לקה המצודות לפרשכן ודרכועל הרובלימשך
אהדי דברי הרד"ק .וברד"ק לא פירש כן בזה .ומצאתי להדב מזמור
לתורה עלתהלים שפירשכעיןרבדיהמצותיתהנזכר .אולם מקודוסדיר
ו קפ"" ע"א] כד"א
מצאתיכן פירוש הכתוב הלז בזוה"ק פרשת וישבני
כחציםביד גבור כןבני הנעוריםבגין ריכול למילף להו אדהוי דקוב"ה
וכו' דלית לך אגרא סבא בההוא עלמא כהרפא דאוליףליה לבריה דחילו
דמאריהבארכיי דאורייתא ןוהיינו שתה יכול יותר בימי נערותו כנזכר)
ת"ח מה אמד באברהם דכתיב ובראשית "'ח]כיידעתיו למען אשד יצוה
אתבניו ואתביתואחויו ושמדו דדךה' לעשות צדקה ומשפטוכו' עכ"ל
וווה"קעיי"ש:

קלם .ובהיותי בזה ברבדי הווה"ק הנזכר עה"כ למען אשד יצוה
אתבניו ואתביתואהדיווחימדו דדךה'וגו' .הנה
אמדתי כבד (דרךציצת) אמנם הוא האמתכןכיישנםבימית ובדודותיה
כמה צדיקים אנשי מעלהיהירי סגולה .ואת בניהם לא ילמדק בדרכי ה'
או לא מיהו בהם כראוי .עד שיצאו לתרבות רעה .ובפרס מב"ב אין
לדבר עוד ד'ע .ואמדתי אםהיו כותבים הצדיקים האלו ספר תורה גם
בכל פארועוז של תורה בדודוד ונתב והלכותיה מ"מ לאשד הם כתבו
הס"ה דיש השש גדולעליהכעין המבואר בש"ע יו"ד (סימן רפ"א סעיף
ד),כופר תורה שכחצו ממזר דבלולה ומקורו מהמדדכי וטעמו משום כשבא
לכתוב נוכחם כ"ג ג'] לא יבא ממזד בקהלהוי"האינו מקדש השם בכונה
כרצונועיי"שודגינמי דכתיב בספד תורה אשדיצוה אתבניו ואתביתו
אחריו ועומרו דרך הוי"ה שצדיך לקדש השם חון איש מקדש ברצוע
הטוב וכונפן הראתה דכיון דלא חש ליה להכתוב ולז לצוות את בניו
שעיכוב הגאולה בעוה"דכיאיךיוכלודגשה
ואתביתו לשמוד דרךה'.חי
להוכיח ולהיות מנוהגי ישראל לגדל את בניהם לתורה ויוצא ובפרט את

שמח
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בנותיהם בדרך היהדות והמה בהתנהגותם עוברים על זה במואס נפש
וממנוילמדו לרעהויחמיאו את הרבים ר"ל[ובעניןמי שישבירולהוכיח
לבני ביתו וכיוצאעיין לקהל [אות צ"ל ובהמצויין שם ואות קכ"ג] ה'
ישמרנו .יעזרנו ויגאלנו .במהרהבימינו אמן:

קלג.

בש"מ נשנת [דף ל"א ע"א] בנכרי שבא להתגייר על מנת
שתלמרני כל התורה כולה כשאני עומר על רגל
רעלך סני לחברך לא תעביר פירש"י דהיינו
אחת .דהלל גזיריה
וא'אי
ביך אל תעזוב זה הקב"ה אל 1צ11ור דבריו
[משלי כ"זן רגעך וריע
וכו' .ל"א חבירך ממשכגוןגזילה גניבהניאוף ורוב המצות "11לרשיי
ובמהרש"א כתב דהיינו ואהבת לרעך כמוך ושאלוני מופלג אחר דלמה
באמת לא אמרלוהיללכן בלשה של תודה ואהבת למעך כמוך וגם על
רשיי ז"ל יפלא ביותר למה מפרש אחרי מקרא במשלי רעךוריע אביך
וגו' ולא פירש דהיינו ואהבת לרעך כמוך וגם מ"ש רש"י בל"א צ"ע
דהנה באמת כנראה עמד רש"י ז"ל שם בזה להגר שבא
כנזכר.
נ'
יעל תורה שבכתב ולא על תורה שבע"פ ראיך קיבלו הגלל
וק
לקבלו ר
באופן זה הא הוי כמו שקיבל כל התורה חוץ מדבר אחד ורש"י תירץ
דלא דמיא הא לחוץ מדבר אחד שלאהיה כופר בתורה שבע"פוכו'והילל
רש"י ואם כן הכי נמי יש
עליו
הובטח לאחר מקלמרנו
להקשותכןהאיך קבלויאספמיולךו אם נאעמכ
'ירבזה כלול רוב כהרפסידיבורה
ר
עכ"פהוי כמו וצץ מדבר אחדהיינו מיעוט הרברים שאינםכלוקים בזה
ובע'ע לומר גםכן דה"לל הובטח דלאח"כ יקבלעליו הכל ואםכן קשה
דעכ"פ הקבלת תורהעליואינו בשלימות לעת עתהדוצי כמו חוץ מדבר
אחר ואםכן לא חל כלוםעליו קדושה ישראל בהתגיירו ומסעם זה לא
יוכל רש"י לפרש מצות ואהבת לרעך כמוך דוות גם כן מצות התורה
ש לא חלקליו הגרות כשאינו מקבל כל הדברים כנזכר עלכן פירש
חי
ל
"
נ
כ
מהכתוב ריעך וריע אביך אל תעזוב היינו זהו הקב"ה
כי זוב בן
טץ
אמונת באמתבלישיתוף (למ"ר
נח גםכן מצווהדבל שיקבלעלי

יי

י
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שמט

בן נח מצווה על השיתוף) ושלא לעזוב עבודתו יתברך שמו ומאותו
קדושה של אמונת ה' באמת יוכל להמשיך עליו קבלת המצות והתורה
כולהםוכן %ישנא אחרינאברשיידהיינוגזילהגניבהניאוף הוא דברים
שנוהגים בז' מצותבן נח גםכן ושפירי'ע כנזכר מה שאיןכן אם היה
פ" ואומר ואהבת לרעך כמוך כתהו רק טצות התורה לישראל לבדומיה
לא היה חלות אז כ %מפני שלא קיבל עליו אז כל התורה ומצותיה
כנ"ע :נתייג בדברינו לעיל אות ל"טן:

קלד.

כד התנא טליא שמעתי בשם אשה חכמה המפורסמת זקנתי
(זקנת משפחתינו מצד אמי הצדיקת (תת" לאויושט"א)
[הכ"מ וזיע] ה"ה הרבנית הצדיקת מ' בילא ע"ה בת זקיני הגאון
האמיתי המפורסם מוהר"ר יצחק הלוי השוויץ מהמברג ת"ל ע"ד
בחולין נדף ה' ע"ב] ל קושיא איך ר' ישמעאל קדז :והטה הא
תיוקי
הד
צ
ים אין וקב"ה מביא תקלה על ידן ותירץ ר"י דהיינו רק במידי
דאכילהאיןמביא תקלה והקשההנ"לעלפי המבואר בשםכתביהאריזתן
כי הנוהר ממשהו חמו בפסת וצאמגיל אתרשים מחמא כל השנה וה4
ממשהו חמץ בפסח בע"כ בודאי נזהר ולא נכשל ר ישמעאלכיון דהוא
מידי דאכילה ואםכןאיך בא בחגך השנהלידי תשא שקרא והטה בשבת
עד כאן שמעהי .ואמרתי או דלאאבין מהו ת :הקושיא המפורספע ומי
הגיד לנוכי מ"ש שהנזהר ממע"צ חמץ היינו רק באכילה והלא כפי
הנראה הכונה גם בנק יראה וזהו אינו מיחץ דאכילה אם כן ששיר זך
דר' ישמעאלכנזכר הלא קהוהמידי .ובאמת הוא נראהכן המקובלאצלינו
דהכונה גםבמסיד בבליראה כאשרעינינוהמית מנהגוצדיקים אבותיה
ורבותינו הקדושיםז"'ע אשר בבדיקת חמץ טכסו נפשם ובפישוטידים

ורגלים על הארץ לחפש בחורין וסדקין אולי ימצאו איזה פירור מעט
מזעיר מכומהו כמעשאינו חלקעשירית מכזית אםכיעלפי דבריחז'ע
אינו מתוחב בפירורין רואין בהם כזית כלל בפרש שמכבדים הבתים
ודמדדים וירחצו מקודם אשר ממש בל יראה וכל ימצא כל דדו עם כל

שנ
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אוו.

זה ידרשו ימצא 8היכקצהו הנעלםמעין הרוחצים ומנקים ומכבדים
את החדריםוהיינוכיעלידיזה שנזהר ממשהו חמץ בכה"ג ישמר מחטא
כל השנה ועבור זה הטריחו את עצמם כל כך בכל כחם ויותר כנזכר.
אולם אחרישובינחמתי שישעוד לפלפל בזה אמעיקראכי הנההתוס'
כתבו שם בחולין דמה שאמרינן בר"ה (דף כ"א ע"א] דאמר כמה
בסים תבערלא דבבלאי בשמא רבא רמערבא ובערבי פסחים (דף ק"ו ע"כ]
דאמרינן דר"י בר אבא איקלעלבי רב אסי ואשתלי וטעם קודם הבדלה
אע"ג דמיתתו באסכרה התם אכילתהיתר הוא אלאעמיכל בשעה האסורה
עכ'ע התוס' ומעתה י"ל גם בחמץכיון דהוא היתר כל השנה רק בזמן
הימים האלו נאסר אםכןהוי רקכאיסור גברא והוא רבר שישלומתירין
כמ"ש הרמב"ם הפ"א מהלכות חמץ]ועיי"ש בלחם משנהועומרי נו"כוהוי
כמו שכתב הברוך טעם ושארי גדולי האחרונים דאיסור אכילת יוה"כ
איסור התלוי בזמן הוי רק איסור גברא .וכן י"ל גבי חמץ ואי משום

דיש

גם ביוה'ע יש אימר כרת ואעפיע נתנו
שיש אישר כרת בחמץ
נתום' כנ'ע שלאשייך צדיקיםאין הקב"ה מביא תקלה עלידן באימר
יוה"כ שתלויבזמן .וא"ת לחלק דאיסוריוה"כאיןבו שוםאיסור למאכל
שרטיי רק האדם נאסר מלאכול אבל בחמץ נאסר חמץזה בשרטיה (בפסח)
מכל מקום סוף כל סוף זהו ליזהר ממשהו חמץ בפסח לא שייך לומד
דאין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםכית דמד~ורייתא בטל בס' רק איסור
כהדוש חמץ בפסח הוא לכ"ע רק מדרבנן ואימר דרבנן הוא רק איסור
גברא כנודע מדברי הנתיבות נתימן רל"ד] וככן שהאריכו האחרונים וגם
אנן בעניונך בחיבורינו בעה"י .וכיון שהוא איסור גברא וגם רק בזמן
פסח אםכן עלמע"ע חמץבודאי לאשייךדאין הקב"המביא תקלה על
ידן ומיושב קושיא הנ"ל מהך רד' ישמעאל דקרא והטהכנ'ע.

ז כיון דהך דמעתו חמץ הוא רק דרבבן ולא שייך בודאי לומר
ועסצי"
דיצילו מן השמים לצדיקים שלא יבואו תקלה על ידן ע"כ

דוברי מהדוראתניינא רצררדן

שנא

שפיר מה שמדקדקין ומחמירין הצדיקים כל כך ומרחיקים מאה שעדים
היתר גם למשהו המץ .משום שקלידי זה לאיצילום כנ'עוצריכין הם
בעצמןלדוהר ולהשמרוהשלידיזה לאיבואולידי מכשולעון כל השנה).
ולא תקער על מ"ש דבאיסור דרבנן לאשייךאין הקב"ה מביא תקלה
עלידן אםכן למה ליה להתוך בהועץ גום לתרץ הך דאישתלי
וטעם קודם הבדלה משום דהאיסור רק בזמן תיפוק *ה דסהמקרא לא
הוי רק איסור דרבנן .זה אינו וקשיא כלל דעדיפא מיניה מתרץ בהדא
מחתא גם הקושיא על שאכלו בבבל ביוה"כ שהיה במערבא האףשזיתו
דאורייתא ואיסור כרת מכל מקום כיק שאינו אכילת איסור בעצם רק
בזמן לאשייךאין הקב"ה מביא תקלה עלידי צדיקים ול"ל לת" אהד
כלל .וגם היה קוד בהך דאישתלי וטעם קודם הבדלה דגם שווא רק
דרבנן מכל מקום חמירא סכנתא דעונשו אסכרה ר"ל כמ"ש שם ע"כ
שפיד כתבו מטעם איסור שתלוי בזמן שועא גםביחיע מכל שכן על
איסור דרבנן לטעוםקידם הבדלה אפילושגיא המיר קצת כנזכר:ויעיז
ד"ת ח"ו אות פ"ק.

קלה .כתוב נספרים הקדושים בשםגורי הארה"ל לאשריש בתורה
ד כנודעומי שאיש
פרד"ס ר"ת פ'שט רמז ד'רושיו
לומד כלל בבחינת ש"ד רק בשלש הראשונות הנ'ע בר"ת פר"דהדיזה
בבהירה נמוכה של פר"ד עכד"ה אמנם כן הוא באמת שצריכים לעשק
בנסתרותובזהתלוי התקרבות הגששה במדוהבימים וכמבואר בסור מרע
ועשה טוב וגםבדברי אאסן"ר בבארלחיראי במאדמתועוד בכמהדוכתי
אך בימינו שנתמעטו לומדי תורה בעוה"ר צריכים להשגיח על לימוד
דלילות ש"סושסקים תעראהלאמתווגםאמרוחז"לקוב"ההדיבפלפהלא
1)1יכנספנימה לחלקהסוד וכמ"שבדרדורם אגדות במהרש"אחגיגה~יף
שזקני בדוספות מהרצ"א ועל הסור טבע
הג ע"כ]עייייש וכמו שהחשדקדי
ועשה טוב) והלא לבטל שלימודדיגלה וזעראה בפרטבימים רקירא שמים

שנב

דברי מהיוראתניינא וצררה

יוצאידי שניהם הנגלה והנסתרעי"'ש .וזהויש לרמזעל אותן שאומרים
תורותברמזולפעמים בדרושוהעיקר בסוד אשרידובבו אורוצים להחשב
למקובל"'םוהעיקרלהיות מקבלי"ם(ממוןופדיונות) ודעתאין בהםלהבין
צורתא דשמעתתא ואיךיבינו בעומק חכמת הקבלה וכמ"ש כבר בסה"ק
בנועםאלימלךבהנהגותיושצריכין מקודםללמודהיטב בגפ"תוע'צרמוז
כי אותן שאינם לומדים כלל חלק הפש"ט בתורה עליהם נאמר (הנגלות
לנו ולבנינו) רק אומרים וגמז ר'רוש סיוד ר"ת דר"ס על דרך שאמרו
חז"ל [פסחים דף מ"ט ע"ב] כל המשיא בתו לעם הארץ כאלו וכו' מהארי
דר"סוכו'וכן [סנהדרין דף צ' ע"ב] בכל הנותן תרומה לכהן עם הארץוכו'
בבחינת ארי דר"םעיי"ש:
קלו .ובזה רמז דברי הש"ס
ת
י
א
ד
ליה
ע"ב ע"ב] [ה"נו לפי הגירסא זאת]וי למאן
דרתא ותרעא לדרתא לא עביר כמו שביארתי בת" שו"ת מנח"א [חיק
א'] בתרעא זעירא ובקונטרס שירי מנחה לזה שמח"א סוף חלק ב'] וכן
גרס בספר חסידים בהמפרש כמו שהבאתי שם .ועיין בעשרה מאמרות
ומובא ברבנינו בקונטרס שירי מנחה בסוף מנח"א חלק שלישי עף"ש
והיינו "ררתא" נקראשעושין מרורלשכינהכביכולבלימוד חכמת הקבלה
באמת אמנםצריכיןליכנס מקודםררך השער (תרעא)הנגלותלנוולבנינו
עד עולם "ותרעש" (שהוא ליורד תודה יבוהק מלכות פה תודה שבע"פ
קרינן לה והוא בג" ארנ' במילואו כנודעוהיינו זה השע"ר לה' צדיקים
יבואובו מקודם הנסתרות) לדרתיה לא עביר (שאינו לומר הנגלותכראוי
מקורם)בהיעייל (כנזכר) השםיתברך יעזרע בלימוד הנגלות והנסתרות
ללמוד וללמר לשמור ולעשות מתוך נחתולייחד שמו באמתונזכה לבית
יעקב אמת בביאת גואל צדק במהרהבימים אמן:

ייי

[שבח דף ל"א ע"ב] וע"ן [יימא דף

דברי מהיורא תניינא רצררה

שנג

תה דבר השמט"ה לדברי תורה מהדורא תניינא מה שהעירניידי"נ הה"ג
החריף ובקי וכו' מו"ה נטע שלמה שליעסל הי"ו מקרעניצא ואשים
מקום לדבריו בזה.
א) בדברי תורה מהדורא תניינא [אות ח'] האריך מורי ורבי כ"ק
האדמו"ד שליט"א להוכיח במישור דע"כ מה דמצינו
בכ"ד בש"ס "שמא יבא אליהו ויאמר וכו"' היינו השתא בעת גלותנו,
ולא במה שיבא אליהו לעתיד במהרה בימינו בעת הגאולה לבשרנו
ולגאלנו ,וטעמו וממשו דאורייתא ,בראיה מהימנא ,מש"ס יבמות [דף מ"א
ע"ב] .ולכאורה ימצא הקורא מקוםעיף בזה מדברי הש"ס [מסחים דף י"ג
ע"אן דקאמר ר"י שם לדבריכם אף תלויות לא ישרפו שמא יבא אליהו
ויטהרם אמרוליה כבר מובטח לישראל שאין אליהו בא לא בערב שבת
ולא בערב יו"ט .הרי מפורש בעליל לכאורה דעל ביאת אליהו ביום
הבשורה קאי ,ובאמת כבר עמד בזה כבוד אבי הגאת שליט"א בהגהותיו
לספרי "נטע שעשועים" [סימן א' אות ח'ן על מה שהעתקתי שמה עולת
חידוש של כ"ק רבינו שליט"א הנ"לומיי"ש .אךהמעיין בצדקישדיחזה
דלא קשהמידי מהתם ,וכמו שהשבתיבעזה"י שם בספרי בהגה"ה לכבוד
אבי הי"ו ,דגום בפסחים ר' יהוידע לשיטתו לא הוי מצי להקשות רק
מביאת אליהוביום בשורת הגאולה (דלביאת אליהו בעת גלותנו הוא לא
תייש בבכורות[יןי"מ ע"א] כמו שביאר הרי"ט אלגזי שםועיי
ן (ב"מ דף
נ"ט)) רגל זה שפיר השיבו לו חכמים כבר מובטח וכו' עי"'ש באריכות,
ודברי מורי רבינו הקדוש מזוקק שבעתיים ,נכונים וברורים:
ד ראיתי למורי רבינו שליט"א בדברי תורה נמהדיא תנובא אות
בג) עו
מ"ק שהאריך בדברי הש"ס ברכות [דף ר] במה דקאמרה
ברורי' דביתהו דד"מ מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ,והעלה בראיות
נכונות מהש"ס דאינוכןלפי האמת ,ואני מצאתי ראיה מפורשת לדבריו
הקוה"ט במדרש שוח"ט על תהילים מזמור ק"ד עה"פ יתמו חטאים מן

שנד
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הארץ וז"ל ד' יהודא ,וד' נחמי' .ד"י אמד יתמו יעשו תמימים ורשעים
שד אינם ,אינם עוד רשעים ,באותה שעה ברכו נפשי אתה' .ד' נחמי'
אומד יתמו דשיעיא ורשעים עוד אינם אותה שעה בדכי נפשי את ה'
וכו' עכ"ל ,הדי הוא כמבואר דד"נ ס"ל יתמו חוטאים ,וד"י וד"נ הלכה
כר"נ כמש"כ בסה"ד .ומה"ט סתם וכתב רש"י ז"ל על תהילים באמת
יתמו חוטאים נגר הש"ס דבדכות הנ"ל כמובן ,וגם מבדכת ולמלשינים
נראה דאיה כדעת ד"נ ודלא כד"י ורו"ק:

יהנה

עתה הראוני הש"ב שהי"ח מ' אלימלך נ"י מאונגוואד מדברי
הזוה"ק פרשת וידא [במדרש הנעלם דף ק"ה ע"א] אמך דבי מצוה
לו לאדם להתפלל על הרשעים כדי שיחזרו למיטב וכו' ,וא"ד אסוד לו
לארם להתפסק על הדשעים שיסתלקו מן העולם וכו' עיי"ש הדי דתלי'
בפלוגתא דתנאי ואמודאי ,ובהגהות על הזוה"ק שנרפסו מקרוב מכתי"ק
זקני מהרצ"א זי"ע מדינובפי' על זהוז'יד :נ"ל שאין בכלל זה המינים
והמוסרים והאפיקודסיםכיון שדינם עלפי התודהמשידין ולאמעלין כל
שכן שמותך להתפלל שהשם יתברך יבער קוצים מן דברם חמד עכל"ה
ונאמנו רבדיו זצ"ל.

