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 ןדברי
 ןתורה

 רביעאדץמהדורא

 אראלים הקדישים, אבותי בזכות ה' חנני בהקדמה,כמבואר
 לעולם. מוע"מ ארםותרשישים.

 שפירא אלעזרחיים

 נמוקי ושלום, חים אוזז חלקים, ד' אלעזר מנחת שו"תבעהמח"ם
 מאמר תמיד, עולת מאמרות, חמיצה צדיקש, זכרון מאמראו"ח,
 חנינא קמא מהדורא חלקים( )ג' תורה דברי דהספקיא,מיי
 דבי במפרי והגהות ההשלמות בכהונתם(. חיבורים )ונפאריותליתאי

 אדמו"ר וכף צים"ע הרה"ק ישראל של ורבן אבוקן אבי מר רבנןרב
 על בנים תפארת נדה, הלכורז על תשובה דרכי זי"ע:הנללה"ה
 ג', חלק הקרוש 9קר התקוני על ראי לחי באר ומועדים,התורה
 רבעו לכון ממרסל חמדת בסיטור הגההז קצת בם אמונה.דרכי

 זי"ע. וצללה"ה וושאל מהר"ש וכו' צים"עהגה"ק
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 פור"ת. לממ"י הב א' יוםב"ה1

 רביעאה, מהדורא תור"ה לדבר"י מיליןאקדמותן
 תורה בדברי לעסוק לסובה, נתחיל ה'בשם

 ברכה, רוב יזל בהצלחה, נא ויהי'באהבה.
 תתאנו. למזלא עילאה ממולאן

 להבין לימוד צריכין צויחתם. גם המה הזידותם. חכמיםדבריש
 בספרותם. המה הלא בקדושתם. הו"ל ובאמרו כמוכונתם.5

 מילתי כבר )כאשר מגמתי. זאת חכמתם. בשמק גזרתם. רספש
 והליתאה(. קמא. למהדורא בהקדמותא תורה. בדבריאמורה.

 או ודינא. בהלכה בינה מקום איה הערה. במקורן אררה.להופיע5

 היעורה. ממקבלי מאירות. יחד בנסתרות. או בנגלות חז"לבדברי%
 יזהירו המה נשא. אלקים חכמת אשר מקיא. מלך למואלדואר%2
 רבינו. משה בתורת גם אמך תורת תטוש אללעיניך.ש
 אל מפי לך. ויאמרו זקניך ויגדל אביך שאל לעפעפינו. יאירוו

 נגדה. לעגם המסרה. זאת כן על באזהרה. אסון שמו יתברךאהד*
 בנו בן ווזומד בקל יחודש. דרכם וביאור בקודש. ומנהגםבדרכם

 ועורה. "פהאל של מנהגן מאמר תזומר ששל-
 חכמים דברי נבונים. לעטרת שמעג בענינים שהושעודברי4
 עד לעינים. לנו המה רב ומעשה בעובדותכדרבונים.-

 אולם אמד. בימינו )במהרה לירושליפו שכיננן שמו יתברךישוב



 מיליןאקרמותתקו
 מאיש הקבלה. נתחלפה רבות( )פעמים אשר המכשלה. רבהבזה

 כחומר השמועה נתהפכה עדי לדור. ומדור לענין. ומעניןלאיש.

 ומבולקה. בוקה לפוקה. תהיה וזאת אותם. שומע לכלחותם.
 קמשונים העלו אשר הטעיות בחרולי )חו"ה( ויעשו ודינים.בהלכות
 הקדושים. ורבותינו מאבותינו זי"ע קמאי זה על צווחוכאשר
 פעמים כמה ככה על העירותי וכאשר ותרשישים.אראלים
 מחליפי הכוזבי"ם( )או הכותבים אלו על הקודמות.במהדורות
 המקובל כפי בעזה"י ע=כ ונעלם. בנגלה עולם. ומבליהדומות.
 פפיקא ואפילו איש מפי איש זי"ע הקדושים ורבותינומאבותי
 יעזרנו יתברך והשם נחרתו. דברינו אלו. ביסוד וגרסי. דיינךדגברי

 ליורה של דרכה וכך יושר בכתב אמת דברי קשטלהעמיד

 לעשות אליו קרובים ה' לפני התחננתי אשר יהיו אלודברי
 הרבים. ממזכי להיות לזכות יצליח. בידינו ה' חפץבקשתי

 ורבותי. אבותי בזכות אם כי בזכותי לא בתורתך. עינינווהאר
 הרהורה בדרך חיי"ם חוקי ותלמדם בך בטחואשר

 משל יותר בש"ס( פעמים כמה )מצינו ~זוק צריכין חכמיםרברי
 ברוב ויתעלה. שמו יתברך הבורא. מפי נאמרה אשרתורה.

 כנודע( ספרים ובהיארי דבש ביערות מבואר הדבר )וטעםתהלה.
 הנבואות )בכל מקויים אשר בימינו. הם בדורותינו. עתהובפרט
 לא רבים כי דניאל בספר הרשום חז"ל( בדברי וגםשנאמרו
 אלו ובד"ת למאמיניהם. וגם שניהם. גם חיזוק צריפון ע"כיאמינו.
 תוך הגאולה. להתקרבות בעצמותם המה למיניהם. ושוניםרבים
 שמו יתברך ויזכנו הנרצה מטרת יבין והמשכיל סגולה. עםאמוני
 העולם בריאת תכלית זה אשר בימים במהרה צדק גואלבביאת

 הרהורה.ונתינת
המחבר
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 רביעאהמהדורא

 פור"ת(. )שנת הקיץ לימי הישיבה בפתיחת שאמרתי מה בעה"י.א.
 אמת דברך ראש ק"ס[ ק"'ט ]תהלים אמר מלכנודוד

 דף שבת ז"ל )כמאמרם לדעת נוכחנו כבר הנה צדקך משפט כלולעולם
 האמת לומר התכלית לפועל ע"כ קאי לא שיקרא קאי קושטא ע"א[ק"ד

 להממונה ובפרש להקפים. הלא ברבים ולהגיד להכחידו. ולא הוא.כאשר
 כי הגם וכו'. לדושיח בידו שיש ומי בראש. בישיבה יושב או הצבורעל

 "בהאטת" כי המוסריים יאמרו נאשר )בל"א( בדיחותא בדרך העולםיאמרו
 האמת( )להאומד ציתו מגרשים כי והיינו כולו העילם כל את לילךיוכלו
 כל את לילך כרדף בעל שיצטרך עד מנוח בלי נרדפותו למקוםממקום
 על יסתכל בראשו עהניע מי כי כן אינו לאמית באמת אבל כולו.העולם
 ששאלך לבך. ישיאך ואם אמת. בדברי באמת. ויוכיח ויאמרהתכלית
 להשם ועבודתך מלאכתך ולרפות בדרך לקרך כדי יצרך. )אוכליותיך
 נדכדך חץ פן האמת ואומד עומד אתה כי תדע איכה ותורתו(יתברך
 טפה שיבא דוזכלית מה להבחק יוכלו א( בחינות. ב' יש זה על ה-הוא.
 תכליוע, זהו אחריתו, זדה לא אז והאמת דיבורה בדרך היה לא אםכי

 ב( כנ'ע(. עולם מימית לדעת נוכחע )כאשר קאי לא שיקרא כילטובה.

 מצד וזרא לזה ככהיה ההתנגדות גודל יראו באשר הוא השניהמבחן
 דרך זה דיה ואם כנודע מכחערים ומעשיהם חדת ריב המחרחריהרשקץם



 רצררה רביעאה מהרורא דבריתקח
 מחזיקים וגם מסכימים  הדמועים והיו ח"ו הס"א מצד הוא הדי טובלא

לו.

 כי לדעת נוכל שהוא מי ומצד הניגוד דואים אנו כאשד ידעיאלא
 המסילה. זהו ה' בית ועולה התורה ודדך סלולה. הוא הדדךזהו

 האדם עבודת לגבי ולהבחין לעשות קשה הוא הנ"ל הא'( המבחןאמנם
 בדדך תכלית השיג כי בעצמו וידאה לו ידמה אם כי עצמו לגביביחידות

 זה הדי שוב כן אם לשמה תודה לימוד או יד"א או לאהבה שהגיעזה
 כ% הגיע לא ושוב ח"ו זדה עבודה עובד כאלו גיאות בעון ונפלמתגאה
 תכלית לשום זה בדדך הגיע שלא באמת יבין ואם האמת.לתכלית
 טוב זה דדך אם ידע איככה אבל כלל. בלבו יתגאה לא ואזהנרצה.
 הישיבה ולימוד הכלל בתיקון העושה אחדים לגבי כן ונאין מהבאמת

 כבד שיצאו דאינו כאשד יצ"ו בישיבתנו )דוגמא. ידאה כאשדלתלמידים
 ויד"א חכמים תלמידי שהמה למאות בחודים וחצי( שנים הג' באלובעה"י
 בדרכי בעה"י )ומתנהגים מהוללים. מיוחדים ובקיאים חריפיםובהם

 ובזה ר"ל( המפסידות והאגודות שונות הדיעות תערובות בליאבותינו
 באמת התורה דרך שזהו והתכלית התועלת לומד להדגיש נוכלבאחדים
 ומאיזו הניגוד צד בדאותנו שהוא הנ"ל הב'( במבחן וגם בישיבתנו.בעה"י
 )]וזהו )וכנ"ל(. מקומות ומהדבה כנ'ע ר"ל רבד בעל מעשי באמקום
 איך מזה נדע כן ועל וכמובן( להכיר לעצמו היחיד גם יוכל ב'[המבחן
 ביראת ולהאדירה. תודה להגדיל ישיבתנו מעוז להחזיק להתאמץצדיכין

 המחיה על )באדוהתם הבחורים בהחזקת עיננו נגד ולשום טהורהה'
 הוא אם הב'( המבחן בענין והנה תודה. אין קמח אין אם כיוהכלכלה(

 והתנגדות מניעות הדבה כנגדו לו יעמדו אז האמת בדרך שמיםלשם
 מסאכאטשוב משע"א המפורסם הגה"צ בש4 כן גם שמעתיועיכובים.

 )אהדי אחד צדיק על לו שסופדו מה על שיגיד נזר( אבני )בעלז"ל
 לשם לעשות שדצה דבד בשום עיכוב לו בא לא שמעולם שאמדפטירתו(
 באמת ליד"א הכדתיו אני כי זאת שתגיד להאמין אוכל לא והשיבשמים



 תקט רצררה רביעאה מהיוראדברי

 לו צריך היה בע"כ הלא האמת מרכז לקוטב טובים דברים עשהואם
 אי וכמעט טוב ודרך דבר למצוא מאוד קשה כי ונגדיים עיכוביםלהיות

 )וכנ'ע(. בנקלאפשר

 לו יעלה טוב כי תחשבו פן ורבותי ומורי ורעיי אחיי אהוביילהנה
 כי כחש, למען ויתלבש, יכנה שלום בשם שער אדרת ובמעטהותורתו י מלחמות ללחום בצורה כחומה עומד ואינו לרשעיםלהחונף

 אמרו כי אינו. זה הנה צד. מכל שלום לו ויהיה בידו יחזקו הרשעיםהלא
 בידו, נופל סוף הע"י[ ]גי לרעוע המחניף כל ע"ב[ מ"א דף ]סיטהחד'ל
 על לחשוב כן גם בזה ויטעה דבוק. השקר במקור הוא הרשעלאשר
 הוא כי שלום ורודף ואוהב צדיק בשם ומתלבש אותו שחונף אישאותו
 שיהיה קאי לא שיקרא )כי בלבבו אותו שונא זה ידי הגל צדיק.באמת
 שתי על הפוסחים גורל וזהו בגלוי ירדפוהו ולבסוף תמיד(באהבתו
 זילי, אאוגרייהו שקרי מהדי ע"א[ כ"ט דף )סנהדרין ז"ל וכמאמרםדסעיפים,

 הרף. בלי בהאמת לאחת טוב כןעל

 לעולם כי מצותיך תחכמני מאויבי צ"ק קהט תהלים הכתוב שאמרוזהר
 הניגוד כח שרואין מץ על הבחינה שכתבנו כמו החנו לי,הוא
 מאויבי וז"ש לאמתו הדבר נתיצת יודעים זה ידי על ורודפיםמאויבים
 הוא בה לילך שנרצה ממצותיך )איזו מצותיך תחכמני ומעכבים()הרודפים
 לנפשי לי" "שייך לי הוא )וגם לי הוא העולם( )לתיקון לעולם כינחוץ(
 נורץ הדבר להיות כי הוה( הדבר לתיקון הוה לעולם באתי נשמתוולחלק
 ששמעתי וכמו כנ"ל בדבר המנגדים ומפריעים עיכובים לי יבא ע"כלי

 לומדים שאנו אבות פרקי )על זי"ע משינאווע הקדושמאדמו"ד
 אם מ"ח[ מ"ב ]אכוה המשנה על לעצרת פסח בין האלו בשבתותואומרים(
 ש"א בספרים כבר )כסר'ש לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורהלמדת
 ע"א[[ ]ה' בברכות חז"ל שאמרו ]כמו טוב"ה שנקראת התורהתחזיק

 לכך כי וכיוצא( בחציבה לאחרים ללמדה תורה תהיה רק בלבד"לעצמך"



 רצררה רביעאה מהדוראדבריתקי
 בעיון עוסק בראותך ח"ו תתגאה אל הרבה תורה למדת אם )גםנתרת
 למה וידע שיבחין אחד כל צריך שצדת" "לכך כי בתורה ושבהובקיאות
 בנסתרות הרבה עסק הקודם בגלגול אם ר"מ כי הזה לעולם ובאנוצד

 עתה צריך ע"כ בנגלות הלכה ובידוד בגפ"ת כראוי עסק ולאובחסידות
 התורה מקצועות בשארי וכן בנגלות, בגפ"ת ביותר לעסוק זהבגלגול
 ולהשלים לתקן הזה לעולם בבואו עתה שצריכין מה להיפךולפעמים
 ]עכד"ק נוצרת( לכך מהו אחד כל לידע צדיך זה וכל הקודמיםגלגולים

 קצת[. העניןבביאור

 פח טמנו אהלך זו באורה ד'[ קמ"ב ]תהלים מלכנו דוד מ"ש י"ל111זדק
 טהור ודם טמא דם דמים תרין בסוד בהאדיז"ל נודע הנה כילי.
 בשחרית( )לשבת המעלות שיד בכונת וגם פסח של הגדה בכונתכמבואר
 הה"ק בשם נודע וגם ד"ם ב"פ בגימטרי' פ"ח דמים התרין נשברהפ"ח

 י"א ]ייקרא חז"ל דברי על  ממעזריטש הגדול המגיד רבינו זי"עמהדד"ב

 שהתפלצתם קודם ע"בן " דף ]ברכות חז"ל דרשו הד"ם על תאכלו לאכ"ס
 שהמשיך קודם שבאדם הבהמיות דם הרביעית הוא הד"ם היינו דמכ"םעל
 תרין ויש ואכמ"ל. אדים בחינת להיות עולם של מאלופו האלףאליו
 מה מזולל יקר להוציא יש וגשמיי הבגמיי הדם בחלק גם כידמים

 אך הגשמיי. הזה בעולם נוצרנו לכך כי שמו יתברך לעבודתושצריכין
 יהיה שלא הגשמיי דם בבחינת בעשייתו ח"ו יכשל שלא ליזוםצריכין
 תאותו נפש ולמלאות יתברך השם מרצון נפרד יבקש לתאוהבבחינת
 כנזכר טהור ודם טמא דם בחינת י"ל וזהו תאות בשארי גם וישבעיאכל

 דם בחינת נעשה הוא יתברך הוום למצות שצריך מה ממנוכשמהמאין
 התדין דם )ב"פ הפ"ח ח"ש ח"ו טמא דם הוא )וכנ"ל( ולהיפךטהור.
 דם בין ויבמינו שיפרידו כדי מזה זה )ונתחלקו נשבר הנ"ל( כונהדמים
 עולם בעניני בעסקת )ממכשול. נמלטת ואנחש זה( ידי העל לטרודטמא
 לתכלית )לטובה אהלך זו באקדח וז"ש ר'ל( וכ"א לתאות יהיה שלאהזה

 הנ'ע דמים )תרין פ"ח טמע אויבי( דגנה הזה. בעולם יתברך השםעבודת



 תקיא ווררדץ רביעאה מהדוראדברי

 התדין בין להפריד הלהבחין להכיר אדע ושלא )לחלקי. ליבתערובות(
 אמת. דרך ויראנו שיצילנו יתברך מהשם מלכנו דוד ביקש זה עלדמים(

 ואמדו בה. למחזיקים ודא חיים עץ י"ח[ ג' ]משלי כתיב בתודהדדץנדץ
 רעל התורה על עומד העולם רבדים קילשה על ב'[ א' ]אוותחז"ל

 ואחד תשיבי כחד תלתא אלו כי נראה והנה חסדים. גמילות ועלהעבודה
 סופה מלאכה עמה שאין תודה כל כ'[ ב' ]אכות חז"ל אמדו הנה כיהם.
 תורה חכמת לימוד קדשא החנו ז"'ע הצדיקים דבותינו  ופירשובטלה
 ולילה( יום עבודה במלאכת יתברך השם )עבודת מלאכה עמה שאיןבלבד
 תורה אין קמח אין אם כי זה על קשור כן גם הוא וגמ"ח בטלהסופה
 גמ"ה כי הצדקה מן גמ"ח גדולה ע"כ[ מ"ט דף ]סוכה חז"ל אמדו וגםכנ"ל
 בגמ"ח אחד יעמק אם בימינו אנן נחזי ההנה לעשירים. בין לענייםבין

 יצטרך צדקה( נדבת בפשטות להם ליתן יוכל לא )אשד כן גםלעשירים
 חבידו את ללוות א טובה איזו לזה להמציא זמניו וכל ימיו כללבטל
 באפשרי שאין דבר וזרא ואחד אחד לכל ליעצו בעגל ורישא עכסלננוע
 יתן אם אבל נעשה אימתי תודתו כי ועבודה תודה עם לעשותויחד

 בע"ב המה ואבותיהם בישיבה הלומדים בע"ב לבני גם יומוארוחת
 ליתן יוכל ולא ע"ה( )בלי ביה תלוי טפלי ושבה אבל ממסחרםמתפרנסים
 ובע"כ וכיוצא דירה ודמי הגדולים הישיבות במקומות מחסורו כללבחוריו
 תודה לסיוע ועשה הוא לו שנסלע יבזה ארוחתו מזועת לאכוליצטרך
 שעשה גמ"ח יוי( על מתויתו מתבשל אינו בעצמו המנדב )וגםועבודה
 ללמוד שיוכלו בנהרם להחניק כנ"ל בע"ב ופינו ועשירים  עניםלבני
 והמימת ועדים ממלגות תערוכת שמץ בה ושאין כשירה. בישיבהתורה.
 עתידים הג' ובזה יתברך דושם ועבודת בחורה רק בעוה"ר. ביטיםשפרצה
 מוסר בתוכחת קצת )והארכתי כנזכר חסרים גמלאית ינץ על הכעיתאחדו
 זה ידי ועל בזה לסיע המתרשלים מאנ"ש גם להלחצו מנפשילדנע"ב
 כו'(. וכו' זה לעומת זה את כי המהרסים מנגדינו יתגברוח"ו



 לצררה רביעאה מהדורא דבריתקיב
 כי יתנצלו הם מעידנו בתים הבעלק כי אם המידים. אהובייאמנם

 שבועות. איזה בעבוד ואח"כ הזמן בתחלת קשות התחלותכל
 וכיוצא. ארוחתם ע"ד בהישיבה הענין מצב יוטב השבועות. חג לפניעוד
 פיהם. ואמרות בהבטחותיהם בנדיבים בזה תבטחו אל אהוב" אתםאך

 תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת מ"ר[ פ"ו ]אבות שנינו שלימהומשנה
 הזה בעולם אשריך עמל אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץרשל
 לקבל )ומחר הבא לעולם טוב התעח קשה ולכאורה הבא. לעולםוטוב
 כזה. צער מחיי הזה בעולם הטובות איה הזה בעולם אשריך אבלשכרן(
 משליך הוא תורה אהבת בלבו שיש למי התנא רבד זה כל כי נודעשלם
 ע"א[ ק"ד דף ]זהובות התוס' שכתבו )וכמו גופו תענוגי וכל מנגדנפשו

 שלא יתפלל גופו, לתוך תורה שיכנסו מתפלל שהאדם עד המררשבשם
 שור וידלג נפש במסידת שהולך למי ובאמת גופו( לתוך מעדניםיכנע
 לגופו הנחוצים צרכיו בכל בודאי יתברך השם יעזרהו התורהבאהבת
 בעה"י  נעשה רבתי" "הישיבה ומנהלי מצדנו אנחנו ובודאי התורה.ללמור

 אשר וכנודע זה על תסמכו אל אתם אך האפשר טצדקי כללטובתכם
 הלך וניצול. לשלום ויצא האש לכבשן הלך אבינו אברהם בראותוהדן
 רק הלך אביע אברהם כי ידע )ולא שמה נשרף זה ירי השל הוא.גם

 הוה בעולם יהיריך בעה"י יהיה ולבסוף לשרוף( מנת על נפשבמסירות
 התורה. ידי על עולמים שני נחלת הבא. לעולם לך וטוב שכן()ומכל

 מה פי )על תור"ה של דרכנה כך בתחלה התנא מ"ש בזה עודרי"ל
 דו נקדחייז פעמים כמה ורעוע הש"ס בדברי בעה"י כברשאפרנו

 במקום וללמוד מביתם להתרחק ררכן שהיה לון והא * הא ע"ב[נ"ט
 למקום ללמוד ודולך שנודע מפני תורה של הררך דרכ"ה כך וז"שאחר
 ופקודם ומטולטל אורח עובר וזראאחר

 ע-

 תאכל במלח פת כ'"(
 בעולם אשריך אח"כ( ומקהים שלום )מפן כן עושה אתה ואם)כנזכר(
 בשביל רק נפש במסירות בדרך בהיותו עליו לקבל צריך אי )כניכר.הוה

התורה(.



 תקיג רצררה רביעאה מהיוראדברי

 כל ולעולם אמת דברך ראש -בזה בפתיחתע שהתחלנו למהונחזור
 עה"כ זצ"ל %פר התם הגאון בכום נודע כי צדקךמשפט

 תדאה הזמן באחורי שלבסוף )ה"13 אהודי את ודאית כ"ג[ ל"ג]שמות
 חטא אחרי נאמר )ונהו יראו לא ומקודם( מלפנים )היינו ופניהאמת(
 וער מתחלת האמת השם ירצה אם יראה המאמין אמנם במדבר(.הירוע
 מצר אמונתנו( )בהבטחת לי ס'וף( ת'וך ר'אש )ר"ת סת"ר אתה וז"שסוף

 ראש )היינו סלה תסובבני פלט רני תצרני כנ"ל( ומפריעים)המנגדים
 ראש וז"ש עולם( ועד מעתה לטובה יהיה סלה שף ועד מתחלה שףתוך
 באמצע ומ' הא"ב תחלת א' )שהוא אמת ובתקותינח )בפתיחתנורברך
 לכל וגם )תמיד. ולעולם לטובה' כנ"ל סוף תוך ראש היינו בשפוות'

 דוד ברוה"ק הבטיחנו כך אתך( )שהצדק צדקך משפט כל יראו(העולם
 )התלמידים( אהובח ואתם בימינו. במהרה ויגאלנו שיבא זי"עמלכנו

 מראשית והתנהגותכם בתורה דרכיכם על לבכם שימו בישיבה~ומדים
 ונזכה שמו יתברך דעהו דרכיך בכל בלילה שכיבה עד מעריסותכםהקימה

 ושוכט"ס: בימינו במהרה צדק גהול בביאת ישראלליעלעת

 )נעל מדאדאמסק זי"ע הכהן מהר"ש הה"ק נשם שמענו הנהב.
 מקאזמץר 5הזק84ל מו"ה הה"ק אצל שהיה שלמה(תפארת

 חי1 ברכותיו לקבל אליו לנסוע אץ החלו באושר לפניו והתנצלזי"ע.
 ערעורי ביטול ובפרט ומעבודתו. מחסידתו הרבה ומטרידו אותומבלבל
 לבא להניח ושלא לגמרי מזה עצמו את למנוע וברצונו תורתו.לימוד
 לא ומדוע אתה חכם תלמיד הלא מקאזמיר מהר"י הה"ק והשיבואליו.
  טבעה רקב כגת שוטה חסיד ה"ד ע"ב[ כ"א דף ]סוטה הגמרא לשניךיעמוד
 ארעא אורח ל14 ואמך בנהראאיתתא

 לאיסתכווי
 גם וכי ואצילה. בה

 אלקים לדרוש אליך יבש אם הלא כי חלילה כזה להיות תרצהאתה
 בגשמיות( או )ברוחניות בתפלתך או בעצתך ישראל נפשות להצילתוכל אווי

 רוה"ק לנעל נודע ושהיה זי"ע שקשמיר רו,"ק עכ"ד להתעלם תוכלולא
מפרסם(.



 רצררה רביעאה מהיורא דבריתקיד
 והא בזה לעיין יש לכאורה קדושים. דעת ולהבין הרבדים ביאשוהנה

 ועצות בפתקאות כשעוסקים ועבודה מתורה שמבטלין בדודזהו
 פועלים אם ספק וזהו זה ידי על הדבה זמן ומבלים הבאים אדםבני

 וקי"'ל השנה עצה להמבקש מכוונים אם או לזה ראויים ואםבתפלתו
 בגמרא גם אנן נחזי אולם ודאי. מידי מוציא ספק אין ע"ע ט' דף)פסחים
 שם שטובעת האשה את להציל יוכל אם ספק עדיין הוא הלא הנ"ל~טה
 הם אז להצילם אחד כשידר ל"ע הטובעים אדם בני בטבע נודע הלאכי
 שייטן איש אם אשר להצילם בהרוצה וברגליהם בידיהם א"ע ויתפשויתלו
 מקודם הטובע אם ובפרט במצולה יטביעו אותו גם אז בזה ומלומדנפלא
 לדנילו החפץ את לתהום אחריו ימשיך באבריו וכבד בשד בעלהוא

 למד לא כי כנ"ל לשוט נפלא אומן )ואינו בגופו כבד הוא גם אםובפדט
 ללמד אביו דחייב י"א בשם קדושין בסוף חז"ל דאמדו ומה זהאומנות
 הביא לא מדוע אחרונים בתשו' כתבו כבד בנהי להשיטו גם בנואת

 והדי ואכמ"ל(. לבנו חייב שהאדם במה כלל להלכה זה ז"להדמב"ם
 במקום עצמו את להכניס ובפדט קודמין מ"ך ע"א[ מ"כ דף )כ"מקי"'ל
 בגופו וכבד מים מלא ל"ע הטובע כבד ואז בגדיו שיפשיט עד כזוסכנה
 ערומה( אשה )כשטובעת שיבא זה ולעומת להצילו יובל אם גדולוצפק

 נפשות סכנת ספק כי וא"ת ח"ו ז"ל הוצאת ליד ואולי קשה הרהורלידי
 עליו נפל לגבי ע"א[ פ"נ דף )טמא כדאמדינן הכל דוחה במיעוטואפילו
 את יתלה שלא נפשות בסכנת כן גם בעצמו הוא ההא אינו זה וכו'הגל
 הש'" נחית לא ולמה כנ"ע. שניהם ויטבעו הנטבע בועצמו

 למישקל
 בכלל זה הרי להצילה יודד שאיש רכל בפשיטות אומד וגזרוולמיסדי
 ברער לבו להיות צדיך חסידא למיתגי רבעי דמאן ודאי אלא שוטהחסיד
 שאמדו מה וכעין ישראל( ואהבת תודתו )ולאהבת יתברך להשםבקרבו
 במאמד הדברים ביאור ועיין אהבה 3ך אלא 3ך3 ע"א( נ' דף נברכותוב"ל

 הרק"ם הגה"צ דברי פי ל מ"ו[ אות מאמרות תמשה )כתירינוהלעוטות
 קנאי דבחינת כן מורין ואין דהלכה וכו' אלעזר בן פנחס בענין דעמעוד
 שלא עד נפש במסידת שלהבת אש הרשפי בקדבו שיגיע הוא צבאותלה'



 תקטו לירושה רביעאה מהדוראך214רי

 ולא ה' מצות בעד מעשה לעשות שלא בנפשו לצמצם אופל בשוםיוכל
 את שקרע אהבה בר אדא בדב היה וזהו ולהתיישב להמתק אזיוכל

 דואה אם בזה גם וכל במאמדינו. ועיי"ש נכרית שהיתה הגםהכדבלתא
 בחלקי ולהתיישב כלל לעיין צדיך אין נפשות בסכנת בנהר טובעתאשה
 )אם דק הנ"ל מטעמים להצילה לירד בנפשו לסכן דשאי אם הנ'ידבותד
 וחושב יתעצל ואם וכנ'י נפש במסידת להצילה מיד ידד באמת( חסידהוא
 אמרו כנ"ל וכיוצא הרהודא מחמת לנפשו חושש כי חומדות צדדיאולי
 גבי ע"כ[ ]י"כ בסוכה דאמדינן כמו היינו שוטה" "חסיד הוא שאחז'ע
 האי וכן באמת. כדאוי חסיד אינו כן גם וזהו כראוי שאינו שוט"ההרם
 חז"ל )שאמדו אנשים שאין במקום הוא אם חסידא למיהוי רבעימאן

 כשדות נפשות בו להדבק וירצו איש( להיות השתדל מ"ה[ ]פ"כבאבות
 בעצתו וגשמיות ברוחניות מלהצילם עצמו את למנוע יוכל לאמישראל

 הנ"ל. הה"ק כדברי שוטה חסיד בכלל יהיה שאזותפלתו

 כמים פחז להיות באמת מותר איך ולבאר בזה להוסיף עוד ישאמנם
 קרובות לחופשות באמת יחוש ולא הטובעת האהנה להציללידד

 וכמו כנ'ע. ומשדא מפני הנפש לסכנת וגם בעצמו יטבע פל כנ"ללודאי
 ידע לא מצוה רשומך משום י"ל אך עיו"ט. ח'[ דף ]סוטה חז"לשאמדו
 מסכנת ינצל בודאי המצוה למען נפש במסידות כשעושה כן אם רערבד

 חסיד חז"ל קדאוהו שפיר עצמו את כשמונע ע"כ מהדהורא. וגםנפשות
שוטה.

 לחוש דיש הגל בתוך חמץ בבדיקת ע"א[ ח' דף ]פסחים קיי"לאולם
 ומתרץ ניזוקין אינן מצוה שלוחי והא דפרכיק עקרבלסכנת

 כן גם ממת נגיעת % שיהיה היינו וימצאה מחט לו תאבד שמאהגמרא
 האדמודי"ם להמנוךגים מוסד תוכחות וזהו המצוה ידי על ינצל לא שובאז

 ]ת"ז כקר לצרכי בה לחב"ד קרדום ממש לעשות בממון עיניהםששמו
 זכות עוד לו אין הנ"ל לפי כי עח"שן נ"זן אות ]כה"ק תורה כדברי כזהמ"ש
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 ואינו הנ"ל וכדברינו באמת בנפשו מסכן שוב והוא המצוה שלהגנה
 נגיעת לו אין ששם להציל אחריה שיורד טובעת אשה לדואה עודדומה
 ר"ל, ישראל מצרות שרנסתו מסחר מזה כשעצמה כד שאין מה כ%ממון
 המה"ק וברבדי בכתובים שמצינו ומה ודרכיהם, מדיעותם יצילנוה'

 פדיונות( )בדרך זי"ע שלפנינו להצריקים וגם מתנות להנביאיםשהביאו
 כל ידוו זה על לזה כשמכוין אבל קמכוין ולא אפשר לא בבחינתהוא

 ויראת ברורה. בחסידות הבורא. רוח יערה ועלינו זהובים. דורשיהדוים.
 בימינו במהרה ונזכה לבחירה. הטוב לבחור מסורה. לבנו יה" טהורה.ה'

 בדעת יעשה ערום כל אך בזה להאריך עוד ויש הבחידה. ביתלבנין
 בעה"י.והם"י

 נסים שעשה מי ר"ח לפני שבת בברכת התפלה(. נוסח למאסר )שיךג.
 מאוד ]שדקדקו ז"ש הקדושים מאבותינו מנהגנו וכו'לאבותיה

 התפלה[ נוסח במאמד שהבאתי כמו ואות תיבה כל על תפלתםבנוסחת
 סידור במסח שם שמפורש והגם "ביעקב" אותנו יגאל הואשאמדו
 שעשה )בד5יסקא תיבין כ"א בו שיש ז'י שבתי הר' שסידרהאריזתן
 ל בע"ע בזה לסמוך יש זה כל עם "בקרוב". תיבת מלבד וזהונסים(
 זה ומספר דגשנה על דכשבוסיפין א'[ סעיף רס"ג סימן )או"ח הרמ"אתת
 פירוש אין בזה. "בקרוב" תיבת בלתי דהנה יגרעו( שלא )ובלבד יגרעלא

 השריהט זהו הלא אבותינו, את שגאל כמו שיגאלנו שנבקשלהדברים
 בעיקר כופר זה הרי בזה שכופר מי וכל ובנביאים בתורה שמויתברך
 וגו'( שבותך את ה"א ושב עה"כ מלכים בהלכות הרמב"ם )וכמ"שח"ו

 שיגאלנו הוא התפלה כרדף ובעל האמונה של עקרים מי"ג זהשרי
 הגאה במנהגי נדפס ראיתי וזנן ]בקרוב( דואת התיבה צ'ק ע"כ"בקרומ'
 דזולת החדש( )כשממרכין כנ"ל "בקרוב" נוסח לומד שדקדק זצ"להת"ס
 כנ'י: אמוטזט חין הבטיחם, שכבר כיון שיגאלה, למתפלל א"צזה
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 ב'[ ס"ק ל"ו תימן תפילין הלכות על חיים באות בדברינו עייןד*

 סופר מהר"מ אלקים איש בכתי"ק השי"ן תמונתבענין
 ולא עגולה למטה שהכדעא משה( פני אוד )בעל מפשעווארסקזי"ע

 כהאי למטה מושב בית לה אין דעכ"פ שישבתי במה עירוםבחידודא
 צ"ע  עדיין זה כל עם חיים באות ע""לם ע"אן ק"ר רף נשבת בש"סבמקודו
 האלקים איש משה דישדאל רבא ספרא הך לכתחלה זאת עשה למהלהבין
 להרהר ואין כזה בשפן גם דכשד שביארנו כמו נניח אם הגם הנ"לזי"ע
 בחירור כרעא חרא צ"ל היה דלכתחלה בפשטות נראה זה כל עםח"ו.
 טעם ומצאתי דאיתי עתה אך למטה, בעיגול ולא המובחר מן דיהולמטה
 פי על בטעמו לכתחלה כזה והסה בכונה כי הנ"ל קדוש  דעת י"ללשבח
 אות שתצייד ונכתב ו'[ ררוש ומ"ר מ"ג נשער בע"ח כמבואר בהאדת"ל%ד
 שולי מהם ולמטה מלמילה דאשיהן על יוד"'ן וג' ווי"ן ג' בבחינתבז'

 ברמז ההמשך עיירם עכל"ה וכו' כפופ"ה כ' כמין עשויה השי"ןתחתית
 להיות שצדיך משרש והדי בסידור. התפילין בכונת הוא וכן  העניןומספד
 נכף ובזה דייקא. למטה עגולה כ"ף כתמונת למסה עגולה השי"ןתמונת
 באות למ"ש ומצורף כנ"ל. זי"ע סופד משה מו"ה הקדוש כונת י"לשפיד
 עשה ע"כ הגמרא לפי כשד בכזה גם י"ל דינא פי שקל כנ"לחיים

 כנ"ל למטה עגלה כ'ד כמו להיות שצדיך דברים של סודן כפילכתחלה
 כרבדי דווקנא ספרי מהני דילן השי"ן תמונת לתו-ץ כדי אמנםמע"ח,
 בני בעל החשן אא"ק אמני נהג וכן ד"קא למטה( )מחודדהפם"ג
 לפרקים דגיך היה כי )ואם שלו ותפילק בס"ת בכת"'ק זי"עיששכר
 כמו בפשעוהשרסק ז"'ע %פר מגיה מו"ה א"א דוקדקה הסופד שלבביתו
 הנלע"ר אבל בר"ה " אות אב תמוז חדשי נמאטר יששכר בבני בעצבןשתחביא

 כתמצת שעושין במה הנ"ל דגמנה בזה שפיר דיוצאין י"ל ביי"ש(חנו'ן
 הכרעא מוצדה בוצץ למטה עוניין כי אם השי'ץ בפנים למסה עגולהכסף

 וקע: קםכזה
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 התפלה נוסח ]במאמר מאמדות בחמשה  עיין התפלה( נוסח למאמר ישפךה.

 כבגלוי" "בסתר שמים ירא אדם יהא לעולם בנוסה ל'ןאות
 בפירוש כמבואר האדיז"ל רבינו קדוש מפי דווקנא הנוסחא הוא כןאשר
 )ועיין בעצמו האריזתן של האער שערים[ משמונה ו' ]שער הכונותבשער
 תורה ברבדי וגם מ"ר. אות הלקוטות במאמד בזה דברינו וביאורענין
 מ"ק ]סים; או"ח על וקציעה במור דאיתי עתה אמנם ה'( אותמה"ק

 דהו מאן מלבו בדה כאשר בזה'ע וכתב )במחכת"ה( ופיו לשונושהרחיב
 איך משתומם ונבהלתי עכ"ל. וכו' בסידורי וכמ"ש כבגלוי. בסתרוהדפיס
 בימיו עוד נדפס שלא משום ואולי האריז"ל רבינו על כזה לשוןיכתוב
 כנוסח כן גם כתב פ"ג[ הקרבנות  ]שער בפע"ח גם הלא אך ובונותהשער
 הלז הנוסח נכתב כך כל בדיוק לא כי ז"ל יעב"ץ הגאון חשב ואוליהלז

 נגד גם כדת שלא דברים בכמה מדותיו והפריז חשב כאשדבפע"ח
 הלשון ש אשתמיטתיה או ואכמ"ל. כנודע ז'ע האמתייםהמקובלים
 במור שכתב הנוסח ובגוף הנ"ל. כלשט כתב כן על כי הנ"ל.בפע"ח
 מי על הלקט שבלי בגום מ"ק ]סימן יוסף הבית דברי על שםוקציעה
 דגזירות כנגד היינו בסתר שמים ירא אדם יהא לעולם אליהו אבאאמדו
 ירא להיות לאדם אפשר אי ע"כ שמע קריאת לקרות שלא שגזרושמד
 גם שייך זה ומפני עיפש נפשות סכנת מפני בגלוי ולא בסתר דקשמים
 בהיותו גם להנהיר שייך שאז היינו כבגלוי" "בסתר הלשת שפידכן

 פנסת אצלו שייך לא שאז שמע קריאת ואומר וטמונה צפנהבמערה
 ושאמרו כדי רעש בקול ברבים בגלוי שקורא מי אצל שישהמחשבה
 כוונתו שיהיה בצינעא אז טהר כן על וכיוצא וחסיד צדיק שהואשייו
 שמים מורא שיהא יה"ר זכאי בן יוחנן ר' שצוה בבחינת שמיםלשם
 נאמר אם וכן ע"ב[. ]כ"ח בברכות כדאמרינן ודם בשד כמודאעליכם
 הבהר שם כו'ש בלבבו אמת ולדבר במתר העיקר לטהר 12צריךותידוש
 לכת והצנע היינו במתר שמים ירא להיות הכונה אם וגם גאה בגוםיוסף
 כמו כבגלו"' "במתר דבוסח בפשיטות גם שפיד יתכן כן גם אלקיךעם

 יהיה דתם כנ'ע הלקוטות במאמר וגם שם מב"ק תורה בדברישביארנו
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 השם תילול לידי יבא אז לכת והצנע בבחינת בלבד בסתר שמיםירא
 ואוהביו בניו ממנו וילמדו ה' עבודת ממנו יד(פ שלא פעמיםכמה

 גם שמים ירא להיות צדיך כן על ומצותיו ה' בעבודת לגמדילהתרשל
ה שמזהיר אלאבגלוי ל  שמים לשם כונתו שיהיה והיינו כן בסתד גם 

 כנזכר: כבגלוי" "בסתד הנוסחא בפשיטות שפיד ויתכןבלבד

 אמת לצדיק המפוגמם ההיק אדומו"ד קדחם מפה שמעתיר*
 בעל וכו' הגה"ק חותנו מפי ששמע זי"עמערנאווע

 משה ישמח בעל הגה"ק בת עם חתונתו סדם כי זי"ע עלאי דביאדיה
 החוזה א"א הגה"ק דבינו אצל היה שינאווע( אבדק"ק אז )שהיהזי"ע

 לקבל לבוא יוכל אם מלובלין לדבינו ושאל בדבתו לקבל זי"עמלובלין
 כבד הודגל כאשד נשואיו. אחדי ראשונה בשנה גם יו"ט על דבופני

 בעל הגה"ק בתו[ את כעת יקח ]אשד חותנו פן לחוש ידע )כימנעוריו
 לשארי או מלובלין לדבים כלל קשור עוד היה לא אז אשד משה,ישמח

 לפחות ירצה זי"ע, הבעש"ט א"א דבינו של חסידות בדרך בימיוהצדיקים
 חתונתו(. אחרי ראשונה בשנה אשתו את ושמח על יעבוד שלאבידו
 ראשונה בשנה גם לנסוע מותר "אלינו מלובלין( )הדבי לווהשיב

 בשנה גם מותר מצוה לדבר כי מרבו. דוזשובה בלבבו והביןמחתונתו"
 "אלינו" אמר למה קשה עדיין אמנם דבו. פני לקבל לנסועהדאסינה
 האדמודי"ם הקדושים שאר אל גם הלא אז. מותד אליו דוקא שנדאהמותר
 דאה אז לביתו בבואו חשי'כ מצוה. לדבד נסיעה כן גם היה בימיושהיו

 עשה במצות תקפ"ב[ ומצוה החינוך בספד עילאי( דבי אדיה בעל)הגה"ק
 מקום מקל זמן ובכל מקום בכל שנוהגת דפסק אחת שנה לביתו יהיהנקי

 לימים שישוב דעת על רעיו 8מ לשמוח או מצוה לדבד לצאתהדוצה
 דישתה דביה עכ"ל המצוה ביטול בזה סתרן הדומה מן בשמחהמועמים

 לכל כי אז נודע דהיה דבו. דברי הנץ כבד זה ולפי שם. החינוךבספד
 בהפלגה מיוחד שהיה מיוחד ענין לו היה בימיהם הגדולים מהצדיקיםאחד
 ביח"ר "השמחה" מדת הזה מלובלין הרבי ואצל תלמידיו  שאבו וממשבזה
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 בשמחה. ה' את לעבוד בששון חיים מים כמאבו לתלמידיו משפיעשהיה
 רבדי לפי גם כי מותר )בדיוק( אלינו לשונו בקדושת דיק שפידומעתה
 לדבר לצאת כשדוצה הקךל מ"מ בימים זו מצוה שנוהגת המחמירהחינוך
 )מרוב זי"ע מלובלין רבינו וחשב וכו' רעיו בשמח"ת לשמו"ח אומצוה

 מצוה לדבר הוא אליו הנסיעה אם לדסתפק חושש וצא אם גםענוותנותו(
 ואוהביו רעיו ת"ח החסידים 8מ רעיו בשמח"ת לשמו"ח מקום מכלתחשב
 השמחה קנין של זה משעם בודאי מוהר כן אם אצלו כלדבלין בודאיזום

 מועטים לימים שישוב דעת על הקדוש( )בלשונו החינוך וכמ"שבנפשו
 וילומד ישאוב זה ידי ועל אליו יו"ט על כשנוגעכם היינו כנ"לבשמחה
 זו במדה כן גם בביתו להיות בשמחה אח"כ לביתו וישוב השמח"המדת

 הנ"ע. עכד"ק בודאי מותרע'צ

 יזה עודנה[ בכתובים אצלי ]והוא בעה"י בתשובה ביארתי כי אמתוהן
 שום אישתמיט דלא מ"ג[ ס" ה' ]חלק מנח"א בתשובת כביר(לא
 לא הגמרא במקור לאפוסק

 ברויי
 כלל להזכיר בטוש"ע או ורמב"ם

 וכאשר וכו' המלחמה בזמן שלא כלל כעת שנוהג לביתו יהיה נקיממצות
 לרשום נכף מקום מכל לדינא. וזהו שם חינוך בממשת כן גם זה עלהעיר
 קדוש אמרי ולהבין שאמרם למי הדברים וראויים בעה"י ששמעתימה

 אשר התימך בספר הרא"ה רביע לדעת גם לאשר כג'ל מלובלץ()רבינו
 על לביתו כשיבא בכה"ג מ"מ כעת זו מצוה שמתג דשוצרר ד"איחיד

 כנ"ע: להיתר נוטה הוא גם יותר בשמחה זהמץ

 מתפלל שד,יה דוכא בן חנינא ברבי ע"ב[ י"ס )יף ברכות שנבמרצבי'ז*
 אתה מנין לו אמדו מת וזה חי זה 141מר הההמםעל

 לאו ואם מלקבל שהוא אני יודע בפי תפלתי שגורה אם להם אסרעדע
 בעלמא כי רפליקה. מדע  עובר ולכל עכל"ה. מטורף סובא אנייודע
 ח"ו רשו בשורה לבשר אנץ טובה בשודה הגיד מדה זה שחולה המהאם

 דבי הקדוש התנא על לומר כזאת היתכן המצלה. לקרובי מת( זה)כי
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 אות ומחנא מהדודא מד"ת מיגיעי ניגנז כפשוטו אינו ובודאי דוסא בןחנינא

 מה פי על וי"ל והמסתעף[. בזה דוסא בן חנינא רכי רירי על ק"ש. ק"אק'
 הנקרא זי"ע מהכ"ל הה"ק בשם ס"ז[ אות ומה"ק תורה בדברי בזהשכתבתי

 מסוכנת חולנית אחת אשה לבנות שהגיד במה זהד"עשפאלע"ר
 אחד מיד להם והגיד ר"ל ונתעלפו הבנות נתייאשו זה ידי הצלבשכנותו

 מ"ש בידדנו ובזה היה וכן בעה"י אמם תתרפא כי לביתם שילכוזה
 1ג1' אתה מת כי לביתך צו א'[ ל"ח נטיעיה המלך לחזקיה הנביאישעיה

 ושפן שפיד י"ל וזזי תוףה. בדביי עיי"ש ע"א[ " דף איכות הי'לכדברי
 שלא מי קדשו בדוח ראה כי קדושתו בחכמת דוסא בן חנינא רביגם
 טובה  הבשירה מיד לו הגיד לחיות. ועומד הרין מדת מתוח עליוהיה
 בשביל ח"ו דינו ונגזר ר"ל הדין מדת קשדוג עליו שהיה ולמי ה"'"זה
 עד שיצטערו כדי מת" "זה להם הגיד אז ומשפחתו ביתו ובני בניועון

 )לאשר האדוב קרובם מת הוא כבר כאלו ממש וירגישו נפש שלדכדוכה
 בני קיבלו זה ידי הצל יהיה( כן ובודאי רבדיו נאמדו בדוה"ק כיידעו
 מה )ע'ע החולה שיתרפא הדינים להמתיק זה ירי על ויוכל שנשםביתו
 12אמר מה יובן ובזה כנזכר( טובה בתחבולה כן גם היה מת זהשאמר
 וכצטוטו בנקל )התפלה מקובל שהוא אני יודע בפי תפלתי שגורהאם

 מחלם( ויקום שיחיה עליו נגזר וממילא דין הגזר לקרוע צדיכין איןלאשר
 חלוקי ותיו"ט והברסנורא בפידשו"י )עיין מטורף שהוא אני יזווע לאוואם
 וטרודה מפורפת התפלה אם או החולה. אם מטורף הפיתש מםדישת
 מטורף שהוא מדום בשמי שראה דהיינו יובן ולדרכנו עיי"שממנו

 בקעו, בני בעונות ויש אודותיו, ומשמאילים מיימינים בפשפטוומבולבל

 על אבות יומתו לא כי זכות ילמדו אך כראוי. הוכיחם שלא מחמתואולי
 '~ה להם הגיד כן הצל דינו פיטפט ומעורב מטורף ע'ע וכיהוא.בנים
 לת=ם( בדימוס יצא וודא כנ"ל בצערם עונשם המה יקבלו ובכה"גמת"

 : כ"ח[ אות בזה יקסז ניעלזכנ"ל
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 )שה"ש ואמך פתה יהודה ר' ע"א[ ק"ע ]דף וישלח פרשת בזוה"קח.

 יוקים דקוב"ה בזמנא וכו' שחר כמו הנשקפה זאת מיו'[
 ולבתר נעיד דקיק דנהודא פתהא לון יפתה כדין גלותא מן לון ויפיקלון

 פתיתן עילאין תרעין לון יפתח דקוב"ה עד מנ" רב דאיהו אחרינאפתחא
 בהו די ולצדיקייא לישראל קוב"ה העביד מה כל וכן עלמא רוחילארבע
 הוה ודיורי' בחשוכא דאתיהיב נש לבר חדא. בזמנא ולאו כולהוהכי

 זעירתא נהורא ליה לאפתחא בעיין ליה לאנהרא יבעון כן תדירבחשוכא
 נתודא כל ליה דינהדין עד זמנא בכל וכדין מני' דב ולבתד דמחטאכעינא
 וכן וכו' תפרה אשר עד מפניך אגרשנו מעט מעט כ"ג[ ]שמות כד"אוכו'
 דיתתקף עד זעיר זעיר אלא חדא בשעתא איהו לאו אסוותא דאתילמאן
 זעיר מיניה ואתעביר ליה נהיר חדא בזמנא אלא הוא רכי לאו לעשואבל
 יצא כגבור ה' מ"ג[ )ישעיה זרה עבודה עובדי לאומות דאתי )ולזמנאזעיר
 ליה וישיצון ישדאל דיתתקפון עד בזוה"ק[ במוסגר שם כתב ]זהווכו'(
 ליה הוה חדא בשעתא דנהיר ובגין דאתי, ומעלמא דין מעלמאמכלא
 וכו' דיתתקפון עד זעיר  זעיר דילהון נהורא ישראל אבל מכולא,שציאו
 נהורא איהו ודא דצפרא קררותא איהו שחר כמו הנשקפה זאת מיכו'

 משחד יחיד נהיד דילה נהודא דסיהדא בגין כלבנה יפה ולבתררקיק
 יפה ולבתר אוכמא דאיהו שחר כמו בקדמיתא כו' וכו' כחמה ברהולבתר
 קצת )העתקתי עכל"ה וכו' כנדגלות איומה ולבתר כחמה ולבתרכלבנה
 לכאורה להבין זכית ולא שנדקדק במה הנחוץ, את הקדושמלשונו
 לאט בא וצא ישראל של וישועתן דגאולתן דקאמר במה והנהבפשוטו(
 בכלל יהיה ]היא קיום לו שיהיה כדי והולך מוסיף וקימעא קימעאלאט
 פ"א )גרסות בירושלמי כן גם הוא וגו'[ מבוהלת נהלה כ"א[ כ' )משלימ"ש

 אורה שבקע השחר באילת ג'[ הלכה ת"ג ]יימא בירושלמי ופא וכן א,[הלכה
 ]מירה מ"ט וכו' קימעא קימעא בתחילה ישראל של גאולתן היא כךדאמדו

 בסוער יושב ומרדכי ב'[ )אסתר בתחלה כך לי שר ה' בחשך אשב כיז'[
 אל מרדכי וישב ואח"כ הטום ואת הלבוש את המן ויקח ואח"כהמלך
 מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומדדכי ח'[ )שם ואח"כ וכו' המלךשער
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 הנ"ל הווה"ק בדברי להבין צ"ע אמנם וגו' שרה היתה ליהודיםואח"כ
 להפילם כגמוד יצא לעתיד יתברך השם כי בזוזי'ק במוסגר במ"שכי

 דאיתעביד מיניה לעיל קאמד ואיך מיד יעבירם אחד בפעם העולםלאומות
 בפ"א להלחם ה' יצא כגבוד והלא לאט( לאט )דהיינו זעיד זעירמיניה
 הזוה"ק דברי עם במוסגד מ"ש נינהו סתרא"י מילי דדוי לומר)ודוחק
 אלימלך מ' ש"ב בנש"ק הטר"ש הב' והעירוני הראוני ]שוב מוסגר(.שאינו
 מעליו( ויעל )ד"ה וישלח בזוה"ק מאמד באותו שם להלן כי מאונגוואדנ"י

 ולבתר וכו' מקודם ברחמי היינו גבור ולא כגבוד דקאמד קושיתינומיושב
 עיי"ש[. עכל"ה וכו' לק לשיצאה ויתתקף עלוי תוקפויתגלי

 אלינו נגלה ה' פתאום תהיה לעתיד הגאולה כי כמסבים כמה מציםוגם
 כי אחד פעם גוי יולד אם ה'[ ט"ו ]הטעיה כמ"ש קרובו עםלישו'אל

 המורים ה' נביאי ברבדי כהנה כתובים ועוד בניה את ציון ילדה גםחלה
 בחפזק לא כי י"ב[ נ"ב ]שם הנביאים בדבדי נמצא זה הלעומת ככהעל

 )ולא במתינות דק אחת בפעם יהיה שלא משמע תלכון לא ובמטסהתצאו
 מפרש גבראל של גאולתן הוא כך כנ'י בירושלמי במ"ש והנהבחפזק(.
 זה ידי שקל והיים למלך משנה שנעשה עד מרדכי לגבי שייטאה'ע
 היא לאט לאט רק באמת היה חיט שני בית של הגאולה אח"כנתהוה
 מלכות יד תחת שני בבית גם זה כל 8ן נכנעים שדרו כיקבפומבי
 לכנסת להק דיוקים בזמנא )כנ"ל( בזוה"ק מ"ש אבל וכנודע העולםשמות
 שתהיה עתידה גאולה על דקאי מפורש חץ גלותא מן לון ויפוקישראל
 הדמועים )והנה ]כנ'י[ קשה זהו כנ"ל. לאט( )לאט וכו' דקיק נהירבתחלה

 בזה ח"ו מקום תפסו בכלל האגודי"'ם גם ודעימם הציונ"'םהמתחדשים
 ]כלומד ישוב ידי על והחנו מעט מעט תהיה ישראל של גאולתןכי

 שלהם ובהשולע"ן שם שלהם בדיעאלאניע"ן שלהם ישראל ארץ~רבן[
 מי"ג ]שהוא דהומים מן גהאל ביאת האמונה יפקעו זה ידי חולבחו"ל
 תפוג כן השל בימינו[ במדוה שיבוא יום בכל לו ואחכה אגפנה.עיקרי
 עליהם אמורה מלתי וכבר ח"ו ישראל מבני האמתיות ויראהתורה
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 עם שהדפסנו באזהרות וגם חיבורנו. ובשארי עיי"ש תמיד עולתבחיבורנו
 וכמו מזה כ% ראיה להם אע באמת אמנם עלינו. ה' נועם יהיחיבורינו.

 בעדף'י(. לדיןשנבגד

 קשה לא זה כל כי בעה"י. להבין יזכה אם נקל לנבון דעתאכמניה
 גדולות ונסיונות צרופים משיח חבלי החבלים המה כימידי.

 כמ"ש תשובתן יתחלם עד נשמות וגלגולי ר"ל( הצדות ידי )עלובדודים
 וכיון התאיבה ידי על אלא נגאלין ישדאל אין תשובה[ ]בהלכותהדמב"ם
 תשובה עוד  ומזו לא שישראל לומר והיתכן נגאלים. מיד תשובהשעושין
 שעשה יחיד ע"א[ פ"ו דף ]יומא וקי"'ל הדור צדיקי ובפרט ח"ומעולם
 דוד, בן בא לא עדונן למה כן ואם כולו, העולם לכל מוחליןתשובה
 שיעשה נפשו בתיקע אחד לכל הוא הזאת שהתשובה כרחו בעל ודאיאלא
 בימינו במהרה צדק גואל בביאת הכלל תיקון שיהיה כולו מהכללחלק

 מיד רגע באותו אז שמו יתברך תעלומות היודע בידיעת זאתוכשישלימו
 המקדש בית ויבא ומיד מקודם אליהו וביאת דוד בן משיח ידי עליגאלו
 הנביאים של הנבואות כל אחד בפעם ויקויימו השמים מן ומשוכ%בנוי

 וישועות נסים טובות אופני באיזה שלימה הגאולה על רז"לודרשות
 כיון הכונה בשטח הזוה"ק רבדי מובן ומעתה בימינו. במהרההבאות
 ונדאה בימינו במהרה שלימה הגאולה ומקדבע ממתיקכן משיחשהחבלי
 נתקיימו מאוד מדוייק בפרטות חכז'ע שציינו הגאולה סימני עתבכל

 ע"ב[ -ז דף ]"געה )וכמ"ש דגלולה אתחלתא כן גם זון כן אםכהווייתן

 הס"א נגד הקשות ומלחמות הנסיונית וגם דגלולה( אתחלתא נמימלחמה
 נהורא בנו דמתחיל דישראל פודקנא דקאמר וזה דגאולה אתחלתא זהכל
 משיח החבלי )היינו לי אוד י בחשך אשב כי ח'[ ז' ]~כה בבחינתדקיק
 של השנדונות האלו השנים כל נמשכים והמה דצפרא( קדדותאמבחינת שזדי האה"ק בלשך שם כנזכר דצפרא וקדדותא חשך בחינתשדם
 בנים באו כי דן ל"ז לישעיה כמ"ש לידה קישוי בבחינת המה משיחחבלי
 של גדול קיטעי המשך חין בסה"ק( )וכמבואר אין ללידה וכה משברעד
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 שבא ישראל של גאולתן וזהו לנו ניתן בן לנו ילר ילד בבחינתלירה
 יתברך דיעות האל במשקל שיושלם האחרונה הרגע ער כנזכר לאםלאם
 בתחלה אשר אחת בפעם גוי ויולד צדק גואל ביאת אחר בפעם יבאשמו
 ויתפלאו יתמהו כן על ולידה משיח חבלי הוא כי כולו העולם ירעולא
 רק הוא כי ידעו ולא להם ידמה )כן מיר אחת בפעם שהוא הלידהעל
 וכמבואר משיח( החבלי יזר על גאולה בבחינת כבר שהיו לידה החבליסוף

 העתידה מהגאולה ע-ש[ לכון מהודענא בד"ה המצות חג משער נפ"זבפע"ח
 ולא שם( ונימוקו )במעמו וגבורות החבלים ידי על שתהיה בימינובמהרה
 בעת היינו זעיר, זעיר לאוה"ע ראיעבר מקודם מ"ש בזוה"ק אהודיסתרי
 על להעביר עצמם את יניחו ולא בנסיון עומדים כשישראל משיחהחבלי
 מאמר בעוה"ר בנו )ומקויים עליהם יכבידו אשר העמים בגזירתהדת

 בא( רור שבן ברור למינות, תהפך מלכות אשך ע"ב[ ס"ט דף נסוטהחז'י
 במסירות  שעומרים ישראל קרושת כח גודל בשמים שיראו זה ידיועל
 לשריהם מפלה לאס( )לאס זעיר  זעיר יבא זה ידי על דתם באמונתנפש
 מצדדי שנירש גם יתמעטו זה ידי הצל המלחמות ירי על העולםאומות

 הגואל שיבא ער באתכסיא זעיר זעיר וזהו עמדם בהריסת וכיוצאהלוחמים
 ויצא )באתגליא( אחת בפעם לגמרי מפלתן ויבא סאתן יתמלא אזצדק
 בעל נמשך הוא זה וכל כנ"ל( בזוה"ק במוסגר )כמ"ש בגויים ונלחםה'

 שהיה מציים בגאולת החסרת היה וזהו כנזכר משיח החבלי ידי עלכרחו
 יום קדושת )קודם ופיוס במדרש כמ"ש הצריכים חבלים בלי אחדבפעם
 לירה חבלי בלי והיינו מרחם הנשמם כעובר שיצאו בשחרית( רפסתב'

 שכבר בסומרה משוקעים נשארו היו כן לא אם כי כן מוכרח שהיה)הגם
 טומא צרה בים יעבר הא[ " נייעה כן הצל ר"ל( ויערים במ"מ 4תהיו

 לא אבל ראשונה גאולה והיה ע"ב[ ק"ג )סנהדרין חז"ל כרברי מיכההפסל
 האחרונה בגאולה כן שאין מה פעמים כמה הגליות אח"כ והיהשלימה
 בעזה"י חנוכה במאמרי יששכר שער ]ובחי' כנ"ל: בימינו במהרההעתידה
 הנ'ע הירושלמי י' וך כי מוסבר שכל כתבם צ"ע( אות אורה ימי)מאמר
 שם כמ"ש שני בית על רק קאי וכו' קמעי קמעי ישראל שלגאולתן
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 הטבע ובדדך ירתד הגאולה שם היה וכן המלך שעד אל מרדכיונשב

וכנודע[.

 לבוב. מקהלת זצ"ל זאב  )וואושעוי( מ' הה"ק בשם שמעתיט*
 זי"ע אודי מחמ"ד המפורסם ונורא הה"ק תלמידשהיה

 ל"ע נחלה כי האבו( מרבו קדוש אמדי ספד כתב )וזעאמסטרעליסק
 מעדנים אפילו מאכל כל בעיניו ונמאס השבועות חג אחדי אברשהבחולי

 מבושמים אכלים מעם עכ"פ יקח לא מדוע והדופאים ביתו בניובקשוריו
 בתפלתו השבועות בחג בהעמיקו כי ואמד וענה נפשו את להשיבומעדנים
 כך כל והעמיק צופים ונופת מדבש ומתוקים בפשק דזמרהבפסוקי
 בלבבו שנמאס יעי שמו יתברך ועבודתו הקדושה ד"ת מתקו מהבכונתו
 כי וידוע עכ"ד. יפה מתיקות בטעם מאכלים גם אכילה תאות כלוגוש
 דדך או במרוצה, ח"ו ודפלגה גוזמא בדרך היו לא כאלו הקדישיםדברי
 בתורן כתתו מקוד מצאת זה והנה הותצה, להתפאר ומליצה,צחת
 תודה דברי שיכנת מתפלל  שאתה יעי המדדש בשם ע"א[ ק"ג נירכתומת
 דהא לכאורה וקשה גופך, לתוך מעדנים יכנס שלא התפלל גופךלתוך
 בכה"ק כתבו אדרבא הלא מעדנים לאכול אסוד חכם שתלמיד מצינוהיכן

 יכבידו שלא כדי ומבושמים קלים מנוכלים שיאכל לו טוב חכםלתלמיד
 הרוחניות נהנה המפנל מטעם כי כתבו תם תופו כחו את ויחזקו מוחואת
 בשם מ"ש פי על יובן אכן מעדנים. לאכול לו ויאסר יתפקר למה כןואם

 בדעה בסופו אמרים בליקוטי עה"ת בנים תפארת )ובספרו זי"עאאמו'ד
 קי'ב אות תניינא מחסדא ד"ת בחיבורי וכן וכו' סחרה סוב כיטעמה
 להתפלל עתד שביקעה ק"ת אות חנינא נמהדירא תודה דברי בחיבודיעי"ש(
 להתפלל אוכל איך הקדוש( )אתמרד וענוה התורה התמדת לו שנהיהבעדו
 יומם דבשית עגמה מצות שהוא כיון שלך בבתירה תלוי הוא והלאזה

 צריבות וחשקת טעם שתטעים יתברך להשם ואתפלל אברכך אלאהילה
 יובן ובזה עכתד"ה. בלימודך תתמיד ממטלא זה ידי ועל התורהומתיקות
 נהיינו גוש לתוך תורה דברי נתכנסו ושתפלל עד הנ"ל דגגדרשדברי
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 תודה מדברי הרבה גופו לתוך וליכנם תודה ברבדי התמדה לושיהיה
 ראוי יותר כן על כנ'י האדם בבחירת תלוי כי להתפלל קשה רבדוזהו
 כך כל בלבו שיהיה )היינו גופו לתוך מעדנים יכנסו שלא יתפללכי(

ה התורהאהבת ל  כל בעיניו שימיטו עד מתיקתה נעימות  עדיבות 
 זה ידי הפל הנ"ל מלבוב זאב מ' מהה"ק כמ"ש הגשמיות מתיקותמעדני
 התודה אהבת לו וכשיהיה כנזכר( גוש לתוך מעדנים ליכנם יוכלולא
 כנ"ל: גוש לתוך תורה רבדי ויכנסו בלימודו יתמיד ממילא כךכל

 חלק כד"ת מ"ש )שיין בעה"י אמדתי לתחלתו וחיבור האו"ם שמטירתיי.

 יום בכל הלכות העינה כל נדה בסוף מ"ש ל"א[ אותג'
 כי וי"ל דוקא הלכו"ת שנקט התודה( לימוד )על הלשון מהו לדקדקויש
 הדלכי"ם נקראו אדם בני ישדאל כי למלאכים ישראל בין החילוקנודע
 נקראו הבא בעולם שחיים המתים הצדיקים וכן המלאכים כן שאיןמה

 כנודע האלו העומדי'ט בין מהלכים לך שתתי ז'[ ג' )יריי" כמ"שעומדי"ם
 נסיונות יזר על יתברך השם את הזה בעולם עובד בהיותו כי הואוהטעם
 משעד וכנודע יתברך. להרום דוח נחת הדבה יסגל זה ידי עלובירורים
 הקליפות התגברות ידי על כי ז"ל להדח"ו שהגיד להאדיז"לגלגולים
 ערץ מאשד יותר מה בזמן ועבודה בתורה יותר ממגלים האלובדורות

 בשורש יותר גדולים היו הראשונים כי )אם שנים בכמההראשונים
 ועיין וכר. כמלאכים הראשונים אם ע"ב[ פ"ח נשכת חז"ל כמאמדנשמתם
 שנקרא ההליכ"ה ענין חיש ע"ב( אות תליתאי מהדורא בד"תברבדינו
 צד את וכובעכם הולכים ודבתירה הנסיונות ידי על הזה בעולםמעשיש
 לו ואין הבא בעולם  "עומר' שומא מי כן שאין מה כנ'י הניגודהס"א
 וז"ש כלל בחירה להם שאין העומדים המלאכים כמו והוא וניגודיצה"ר
 לו עביט הליכר'ת שנאמר כנ'ע( ה~~כ"ה )בחינת הלכי'ת העינהכל

 שט"ע את קורין מאימתי הש"ס התחלת ליה ולסמוך כנזכר( הזה)בודלם
  ערבית בבחשם התסיך הזה עולם )שהוא בעדבי"ן הוד,( בקמלם)במם"נ
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 את לכבוש וכשנזכה בבחירה ועומדים הנסיונות וגודל הס"אותערובות

 כנ"ל: הלכו"ת( הליכו"ת נקרא לטובההדרך

 בחינת ענין ע"ר נ"י. החו"ב לידירי שכתבתי ממה קצת אעתיקיא.
 מפולין הארמור"'ם מהצדיקים כמה שנוהגים לכתהצנע

 נמרץ מויל ובררך ה'[ אות נמה"ק תורה ברברי ברברינו  עיין הנהשברוסיא
 כולו והוא המשיש בבית ורגלינו ירינו מצאנו לא זאת לולא כישם.

 ה'. אבדך במקהלים י"בן ט"ו לתהלים כתובים כמה ידחו איך מאודמוקשה
 בשיר א' שם אהללה ל"ת[ ס"ט נשם אהללנו, רבים ובתוך ל,[ ק"ט ושטאו

 העבורה שבח על המורים הכתובים בכל וכהנה וכהנה וגו' בתודהואגדלנו
 ר נסינה אחר רקרא סיפא בשביל ידחום ואיך רב בפרסום יתברךלהשם

 אהבת כעין )היינו משפט עשות כי לסיפא מרישא לכשרה מתר אשרח,[
 )לעשות חסר ואהבת בזה( ולשפוט ה' מלחמות ללחום רשע ותשנאצרק

 שביארנו כמו בזה הפירוש ובע"כ לכת. הצנע אינו זולתו( עםולגמול
 שאפשר ממה המותר רק כי שם ה'ן אות נמה"ק תורה רבריבחיבורנו
 ירי על כי שפיר כמותו ומצניעין להצניע שכשר כל וכונה ברמזלהטמין

 תוכו בהצנע עוד שיש עוד יחשבו לא בגלוי יתברך השם שעובדיםזה
 הני ירגישו שלא בצינעא. להניחנו המשוייר יוכלו זה ירי ועלפנימה
 הבוחר מ"מ. מ"מ באר בעל זי"ע הה"ק בשם מ"ש  וכעין רשיעי,עכברי
 לבו בתוך להצניע עור אפשר  לואי מה היינו זמרה של( )השירייםבשירי
 על העוברים אלו השיריים כמו וקימר לשורר מוכרח זה ירי רעלואבריו
 ולהחזיק להתאפק עור יכול הלא גרותיו כל על כבר שנתמלאהכלי

 נראה כן גם ומזה הנ"ל הקדוש עכ"ר יתברך ההמם בוחר בזהבפנימיתו
 כרבריע ובע"כ בלבד לכת בהצנע ולא כנ"ע זמרה בשירי העוברמעלת
 בשם מ"ש נודע וכבר בזה. להאריך עוד ויש מה"קן נבד"תהנ"ל

 הוא הלא יתברך ההסם )כי פי ירבר ה' תהלת כ"א[ קמ"ה נקהליםעה"כ האריזתי
 כל ויברך רהד5( הוא בפה ולברך להתפלל צריכת ולמה מחשבותיודע
 באמור בשר כל התנו אחרים גם )שיתעוררו וער לעולם קדשו שםבשך
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 אי לכת הצנע ידי ועל רב( בקהל להודות הם גם ויתעוררו ה'תהלת
 מ"ר[. אות הלקוטות במאמר מאמדות בחמשה בדברינו ניעייז וכמובל. זהאפשר

 שלמה שם בכתי"ק ומובא זי'"5 מדבד אחד קדוש בשם שמענווכבר
 כ"ט[ כ"ח ניבריט עה'ע מפה"ק זי"ע הקדוש לאאזמו"רעה"ת

 מעלה( הוא לכת. והצנע נסתר בדרך יתברך להשם שעובד )מיהנסתרות
 )מי והנגלות אמנם( וגאות מפניות ליזהר זה ידי על )שיוכלו אלקינולה'

 )שעל ולבנינו לנו יותר( מעלה הוא נגלה בדרך יתברך להשםשעובד
 כן אביהם מנהג רואים כאשר תורתו ולומדי ה' יראי בניו יהיו זהידי
 כן שאין )מה הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם עד בניהם(יעשו
 הנ"ל עכ"ד כנזכר ממעשיו( ללמוד בניו יראו לא לכת בהצנע  שעובדמי

 זי"ע( הקדוש לאאמו"ר  עה"ת בנים תפארת בספר גם מזה מובא)וכבר
 כנזכר. לדורותיו עולם עד ולבנינו לע הנגלה העבודה דרך המעלהוזהו
 כ"ד[. אות ולקמן קל"ב אות כ' מהדודא ד"ת ולעיל מ"ד אות בזה לקמןניעיז

 קרינן כמאן אשי א"ר ע"א[ נ"ב נדו סנהדרין הש"ס ע"ד בזהו4שמררזי
 כהאי כמאן צדיקא בד  לרשיעא אפילו רשיעא בררשיעא

 לו שיש הצדיק האב את חוב לכף נדון למה קשה ולכאורה עיי"שתנא
 לא ט"ז[ כ"ד ניבריט כתיב דיש רשע בשם האב גם ולקרות רשעיםבנים
 אולם וייסרו. הוכיחו כי גם בקולו שומע אינו ואולי בנים על אבותיומתו

 ולומד האב את זכות לכף נדק אם כי בדרשותיי בזה כבד  בעה'ץהארכתי
 לתוה"ק גדול הידוס מזה יבא הלא רשעים בניו אם גם צדיק הואכי

 כיון בהם. ימחו לא מצהריהם יקומו אשר בניהם הזה האחרון בדורבפרט
 יצטדק איך כי פיהם יפצה הבל ]ובאמת צדיק נקרא הוא כזה באופןשגם
 בזה הכהזיל כבר הלא בבנו לטוות יוכל ולא חייב אינו שדכאהאב

 מדרשותיו באחד כת"י( שלמה שם )בעל מפה"ק זי"ע הקדושאאזמו"ר
 מאוצר ש מאמתחתו ויקח באלימות יר בחוזק הבן אליו יבא אםכי

 עמו וירד האב ימחה בודאי אז חזקה ביד ר"כ אלפים עשרת שלוהקאסע
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 תוה"ק שמירת וכי האפשרות כחו בכל ולמחות נפש להכותו לחייועד

 הוא שבזה עד ד'ע אלפים " כמו אצלו חשוב אינו יתברך השםואמונת
 ואכמ"ל[ חובתו. ידי יצא כבד לו ישמע לא ואם שמוכיחו מה שיוצאאומר
 הדשאים( הבנים )של האב לקרות יותר שטוב אשי רב הזהיר שפיד כןעל
 ישמעו למען צדיק( בדרך עוד מתנהג האב כי )אם רשע בתור כןגם

 יעזדינו וה' כנזכר נפש במסידות בניהם ביד למחות האחדיםוייראו
 : ע'[ אות יקמז ]יעיז אמן בימינובמהרה

 ד' את שאלתי עקיבא א"ר במתנ" ע"א[ ט"ו ]דף כריתות בשייםיב.
 שהלכו עימאום של באיטליס יהושע ר' ואתגמליאל

 אביו אחות ועל אחותו על הבא גמליאל ר' של בנו למשתה בהמהליקח
 לוידיע וכו' למשתה בהמה ליקח שהלכו בד"ה התום' וכתבו כו'.וכו'
 התום/ עכ"ל תורה בדברי עוסקין היו טרחכן שהיו פי על שאףשבחן
 למשתה בהמה ליקח שהלך גמליאל ר' בשלמא לכאורה קשה כי בזהו"'ל
 ]דף דקדושין בפ"ק וכדאמרינן בנו את להשיא הרבד מוטל היה עליובנו

 לסעודת דדבה הכנה צ"ל היה וממילא מחוייב האב אשה להשיאו ע"א[כ"ט
 על שנתבטלה תורה לבטל לו הותר וע"כ החכמים כל שיבאוהנשואין
 )הגם וכיוצא בהמה לקטת לאיטליז בדרך בהליכתו כרחו בעל זהידי
 לעסוק יוכל כ"כ דלא פשוט מ"מ בחאג' כנ"ל בד"ת עמקו בדרךשגם
  עוברת מצוה חיוב אצלו והיה במנוחה( ובעיזן בהשקט בביתו כמובדרך
 גמליאל ר' עם לילך תורה לבטל לו ועתד איך יהושוע לר כן שאיןמה
 ואם כלל החתן של קדוש שאינו יהושע לר המשתה שייך זה מהכי

 תלמיד חתן וכלה חתן לשמח מצוה לדבר הולך היה נשואיןלהסעודת
 בהמה ליקח מקודם לילך אבל שבדור( )ומכם ונשיא גדול בןחכם

 עדיין ורחוקה דדבה דגשה בשביל תורה לבטל לו הותר איךלאיטליס
 מזה ונראה כלל. באחריותו ולא עליו מוטלת שאינו ולמשתהמהתכלית
 ובפרט זי"ע ואבותיה דבותיה מהצדיקים הרבה שנהגו למה וסמךשורש
 ותלמידיו ובניו קידש( זרע )בעל ז"'ע מראפעץץ ההצה"קזקיני
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 לבני ובפרט בנש"ק וכלה התן מזמוטי בנשואי וטרחו הלכו זי"עהקדושים
 בדרך גם הלטהריהם הנשואין קודם לשמה באו ועוד שבדורהצדיקים
 זה אשמעינן ע"כ כנודע אלו בכמו שעשו ועצומה יתירה להשמחהמבוא
 למשתה בהמה לקנות בדוכנה גם הלך יהושע ד' שגם בהמתנ"שפיד
 על גמליאל ר' עם הלך כנ"ל( וכלה לההתן קרוב היה שלא )הגםושמחה
 היחוס ומגדולי נשיא גמליאל ר'  שהיה ]מפני גמליאל( ר' )של בנונשואי
 יחס נשואי בכל וכן בימינו( במהרה )שיתגלה דוד בית מלכותעד

 לשונם בקדושת הכז"ל שהשמיענו הענין שורש ומזה שבדור[הצדיקים
 אמן: בימינו במהרה אפריון לשמחת ונזכהזי"ע

 )לחולה( שבירך במי בסידורים הנוסה מדוע נ"י מידידיי שאלונייג.
 ושלמה דוד אהרן משה ויעקב יצחק אברהם"אבותינו

 את ויעכירו "יוסף" את להזכיר ההסירו ולמה וכו'" וירפא יברךהוא
 כולם על דקאי שנראה "אבותינו" שהזכירו ובמה השואל. עכ"ד"שלמה"
 לא הא לשלשה, אלא אבות קורין אין ע"כ[ ט"ז דף ]כרכות קיי"לובאמת
 יצחק )אברהם ראשונים הג' בתהלה ליה דסמוך על רק דקאי די"לקשיא.
 הישנים במחזורים כאלו נוסחות נמצא ובאמת אבותינו. נקראו דהםויעקב(
 הז' כסדר השיב דלא תורה בשמחת ושמחו שישו כמו שלנו בפיוטיםוכן

 רק יסוד( הששית במדה בתוכם ויוסף האריז"ל עפ"י )שנחשבורוותם
 אמשטרדם )דפס הספרדיים במחזור וכן כנודע אחרים ונביאיםצדיקים
 וכו' מפאנו עזריה מנחם אמר הד"ה בפ" להו"ר בהוע1ענ1ת תפ"ס(שנת
 על עכ"פ ואכמ"ל עי"ש ליוסף ולא פינחס ששית הקפה שם מ"שעל
 )שממילא החולה על דין לעורר רצוננו שאין הטעם י'י כי השבתיואתר
 בדברינו ועין לדין לגרדום כעולה ע"א[ ל"כ ]שבת חז"ל שאמרו כמוהוא

 הצדיק יוסף שמדת וכיון י"ס( אות התפלה נוסה במאמר מאמרותבהכישה
 ע'ע בימינו. במהרה יעזרע ה' זה מחטא טהרתי לבי זכיתי יאמדמי

 שהיה המלך שלמ"ה במקומו ומזכירין חליו בעת זו מדה להזכיריראים
 החלדים והנה ע"ב[ מ' ]מ"ג בזוה"ק כדאיתא בשלימות"א סיהר"אבימיו
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 ה' ביום שנאמד כתיב חסר ממאד"ת י"ר[ א' ]בראשית שורשן באיםר"ל

 סיהדא בימיו שהיו המלך שלמה כשמזכידין ונמצא היד"חממיעוט
 זה וכל והמ"י בשורשו החולה לרפואת מתוקן זה ע"כ כנזכרבשלימותא

 זי"ע: הראשונים תיקון נוסח ליישב כדי רקכתבתי

 שעושה מי וי"א וכו' גבור איזו א'[ הלכה ]פכ"ג נתן דדב באבותךיד*
 ורבותא הגבורה מהו ביאור וצדיך אוהבו.סדנא

 את כובש גבורת דהיינו לומד )ואין לאוהבו שונאו עושה אםדמדותיו
 מה הך היינו הלא שנאתו ושוכח שונאו לפני עצמו את שמכניעיצדו

 דקאמדו ומהו יצדו את הכובש שבגבורים גבור איזו שם לעילרקאמד
 בחניפות שונות תחבולות ידי על דהיינו לומד ואין תם'( שענשה מיי"א

 דף בבמות חו"ל שאמרו הגם לאוהב. לו להיות שונאו לב להפוךושקדים
 לקדות יתכן לא אבל עילום דרכי מפני לפינות שמותך "'א בשם ע"כ[ס"ה

 עד כך כל חינף שקדן שהוא למי שבגבודים גבור השבח בשםחכד'ל
 להפוך דשקדא. בעלמא וגבורה. רבותא זהו וכי לאוהבו. שששוגעושה
 אלא במצדים. כשפים כמו שכיח זהו הלא חנופה תחבולות ידי עלהכל
 הכובש שבגבודים גבוד איזהו שם מיניה אדלעץל דקאי בע"כ נראהודאר
 יצדו( את נשובש גבוד איזהו מ"א[ פ"ר ]אבות במתנ" הוא )וכן יצדואת
 מילי לגבי יצדו את הכובש דלעיל דהך להשמיענו הי"א בתי זהעל

 מחליף שאינו כך כל גבורה אינו העונש יראת או ה' את מיראתודשמיא
 לו שנדמה הגם אדם בני לגבי אך וכיוצא. ועמד בעולם עוברעולם
 כי אתו נשלים זה כל ועם נגדו חטא תבירו כי אתו( הצדק באמת)ואולי
 הרה"ק לדת לו השלום יזיק שלא ]במקום חז"ל שאמרו כמו השלוםגדול
 ודיעותיו( בדיבורו ומסית בדעתו קל או דמוע הוא השוננן שתבירוכגק
 מוכרח הוא כרוו ובעל לזה זה האדם לב כן פנים אל פנים כמיםשגה
 זה ידי ועל הבידו על לו שהיה תרעומות שמץ כל באמת מלבבולסלק
 גדולה רבותא וזוג באמת בלבבו לצהבו יתהפך חבידו גם זהלעומת
 התא( )לדברי וזון כנזכר מלבבו סמאה כל ולהעביר יצרו אתלכבוש
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 שונאו שעושה עד( בלבבו כך כל יצרו את )הכובש שבגבוריםהגבור
 )כנזכר(:אוהבו

 לך קנה מ"ק פ"א )אבות "'ל הקדום( באות )בסמוך. הנזכר וננזיףטד*
 שמיכות ומיש זכות לכף האדם כל את דן חייחבר

 ממת בעד חבר לך קנה הפירוש אם הדבר גוף להבין יש וגםהדברים.
 בעד לו נמכר לעבד כש רק אמיתי חבר אינו זהו הלא לו שיתןממש
 אתעד בלבבו לו חבר חבירו הההיה בנפשו הקנין וזע אולם כסףרצי

 לו שיש נשנאה דינא כל מלבו הוא שיסלק ידי על כן גם הואבאמת
 זכות לכף אותו יזין רע עשה שתבירו לו נדמה אם גם והחנו חבירועל
 )על כשר לאיש עוד יחדקו רק בלבבו חבירו את ישנא לא זה ידיועל
 פנים כמים ףהיה יאהבחע זה ידי ועל כנזכר( זכות לכף אותו שידיןידי
 בנפשך קנין )החט חבר לך קנה וז"ש לזה זה האדם לב כן פניםאל

 את דן והוי שתקיים( זה ידי על באמת. לך יהיה ולחבר יאהבךשחבירך
 כן( גם שותו יאהוב כרחו ובעל חבירו את )ויאהב זכות לכף האדםכל

כנ"ל:

 לרוחה פתוח ביתך יהי ה'[ משנה )פ"א באבות בסמוך שם עודיטז.
 באשתו האערה. עם טרחה תרבה ואל ביתך בני שיטויהיו

 שיחה מרבה שאדם זמן כל חכמים אמרו מכאן חבירו באשת ק"ואמרו
 שנתקלקלו קנטרם הרבה ראינו כי קצת( צדית )בדרך ו"יהמשנה. עכ'י גיהנם יורש וסופו תורה מדברי ובוטל לעצמו רעה גורם האשהעם

 שאסלו בניוח פרנסה להם נוהיה ידי על יתברך השם מעבודתונתקררו
 סתףש מכל קצת ובערב בבקר שיעורם שלמדו והגם וכיוצא חותנםאצל
 לימוד חובת ידי יציע כבר כי )וחשבו בדעתם חירות להם היה דרוםרוב
 רק עסקו ע"כ לעשיר מה להם היה ולא האלו( השמכורים בקצתתורה
 השל נשיהם קרובי נשים ושאר נשותיהם עםבברחה

 יז-
 רעה גרמו זה

לעצמם
 )כנ'י

 ענשם הזדו לרווה; פתוח ביתך יהיה וז"ש רכושנה( מלשון
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 יבוש בע"כ )כי וכו' האשה עם שיחה תרבה השל זה( ידי )ועל ביתךבני
 אשתו עם הרבה כך כל לדבר ביתו כבני אצלו תמיד שיהיו הענייםבפני

 לרוחה פתוח ביתו כשיהיה וגם תאוה. ובעל לקל זה ידי עלשיחזיקוהו
 אשתו ותהיה לאכול להם ליתן כרחו בעל יצטרך ביתו בני ענייםויהיו
 לה יהיה לא זה ידי ועל המבשלת על משגיתה או בעדם ומבשלתאופת
 החטא(. מן שניהם ישמרו זה ידי ועל בעלה עם בטלים דברים לדברפנאי
 ארץ דרך עם ת"ת יפה מ"ב[ נפ"ב באבות התנא מאמר כן גם י"לוזהו
 גשמיות מצות וכהנה אורחים והכנסת גמ"ח היהוא אר"ץ דר"ך)היינו

 עצמו לטובת רק שעושה מסחרים דר"א לפרש דוקא ]הלאווארציות
 ורעתו  במוחו  השכליות ומצות תורה שהוא תור"ה עם לחברוכמובן[

 בעסקו )היינו עון משכחת שניהם שיגיעת יהיה( זה יפי שקלהפנימיות
 יהיה ביתו כבני  עניים בעד מאכלים לבשל מעשיות מצות בד"אגם

 בטלים דברים לדבר לבטלה לבו לפנות פנאי לו יהיה שלא עון""משכחת
 בימינו במהרה יעזרנו יתברך השם וכנ"ל( אחרים, ונשי נשיו עםבפרט

 ופשטות(: בצחות כנ'ע י'ע )כןאמן.

 שנאמר מזה מגולה קץ לך אין אבא א"ך ע"א[ צ"ח דף וסנהדריןטך,,בי
 תשאו ופרייכם תתנו ענפיכם ישראל הדי ואתם ח'[ ל"וויחזקאל

 פריה ישראל ארץ כשתתן מזה, מגולה ד"ה )פירש"י וגו' ישראללעמי
 החיצונים, והנה  עכל"ה( מזה מגולה קץ לך ואין הקץ יקרב אז יפהבעין
  עצמם את והמראים הצבועים זרה דעבהרה ואבערייהו הציונים.המה

 לזאת בסתר המה לאשר היושביסטע"ן או האגודיסטע"ן המהכצנועים,
 ישראל כשארץ ובמגולה הקץ בהוו הלז הגמרא על רמזו גרועכםיותר
 ידי ועל שמה. והכרמים הפירות ויתרם הקאלאניע"ן יפי על פריהתתן
 ידי העל ח"ו הטבע ידי על הגאולה קירוב זוג כי להראות רוציםזה

 לידי מביאה אשר הנכזבה דעת דעותם והרה כרמם, ועבודתפעולתם
 הנביא ואליהו הקב"ה ידי על צדק גהאל ביאת באמונת גמורהכפירה
 לחלקי הארץ את יחלק וועא דוד בית ממלכות שיקום המשיחומלך
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 וכמו מלכים בהלכות לשונו בקדושת הרמב"ם כמ"ש קדתן ברוחהשבטים
 לדינא באורך ט"ז ס" כת"י ה' ]חלק אלעזר מנחת בחיבורי בארוכהשביארתי
 שכך לס נאוי בעה"י חבורי ובשארי תמיד עולת בחיבודי וגםע-עק
 גדול לנו ומי האלו( הכפירות וכתות מדיעות האחדת בדוד בימינועלתה
 צווח אשד הקטן תשבץ בשו"ת ז'י מרוטנבודג מהד"ם לראשוניםמרששת
 עסק בלתי שם לעבור או לסחורה הקודש לארץ הנוסעים לאותןככדוכיא
 ותבאו ז'[ ב' ]ירמיה נאמד שעליהם וכתב הימים כל ה' ועבודתבתודה
 הלז הגמרא דברי משום ואי עיי"ש, ועוד ועוד ארצי אתותטמטם
 הרי ואתם וז"ל בזה במקומו ז'י המהרש"א פירש כבד הנהשהתחלנו
 הארץ אין אדמתן על ישראל שאין זמן שכל לפי תתנו ענפיכםישדאל
 ממלה קץ זהו פירותיה ליתן כשתחזור אבל כדרכה פירותיהנותנת
 כמ"ש לפרש יש וערד אדמתן. על ישראל שיחזרו גאולה זמן לבואשקרוב
 יום בכל פירות מוציאין אילנות דלעתיד ע"ב[ ל' דף ]שבת ב"מבפרק
 לדרוש יש וכן וכו' יום בכל ענף מה וגו' פדי ועשה ענף ונשאשנאמר

 פרי אף יום בבל ענף מה וגו' תשאו ופריכם תתנו ענפיכם קראבהמי
 הגאולה זמן לבא שקרוב בזמן יהיה וזה ישראל לעמי תשאו יוםבכל

 המהריפוא. עכ"ל ודא מגולה קץ ודאי ניסי רבדוזהו

 בפירוש התנה הדי די המהרבתא של הב' לפירוש סרבעיא לאלמערצה
 שקרוב סימן זו1 נס בדרך יום בכל פריה כשתתן רקובבגדד

 שמומרים הנ"ל מינות דעת של קדקדן על להכות זה והרי הגאולהזנן
 דברי לפי וארדבא שלהם. טבעיי בדרך נתקרבה הגאולהשתהיה

 מחדש. פירות ממש ויום יום בכל פריה תתן שהארץ הנס צ"להמהרש"א
 זה יקץ שעל רק הגאולה. קודם עוד להפליא  עד ונגלה גדול נסכ"כ
 לפירוש גם אמנם הנ"ל( כתות דברי נושפך הגאולה זמן שקרובידעו
 על שרצין ושדאל כשאין הזהב בלעלע דייק ז"ל הסוטיש"א שלהא'

 היית כניע( ועבל"ה "כדרכי' פיאותיה נותנת ישראל ארץ איןאדמתן
 קטופי להנוע חזטץ דריב"ל ע"א[ קל"ב ויף כתובות בשרשכדאמרינן
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 קטופי ליה אמדו הגפנים בין עגלים אמד עיגלי כי קיימי דהוו)אשכולות(

 הללו לערביים פירותיר מוציאה את למי פירותיר הכניסי ארץ אמרנינהו
 המהדש"א( )שכתב "כדרכה" זהו והיינו  עיי"ש. בחטאתינו עלינושעמדו
 יראו ואם  לעגלים שדומות אשכולות פירות להוציא ישראל ארץשל

 אדמתן על שרויין ישראל כשאין כאלו ונפלאות גדולות ומוציאותשחוזרת
 לולא כי לאדמתן שיחזרו ישראל בשביל הוא בע"כ מהמהרש"א()כנזכר
 אבל הגאולה שקודם האות לך וזה הערבים בשביל עוד תוציא לאזאת
 בנפלחות לא הטבע בדרך רק כאלו ונפלאות גדולות מוציאהכשאין
 האי וכולי אירופ"א של במכונות רבה ועבודה הוצאות ואחריוהפלגה
 כמדע שמה עתה שנעשו מושבות דכמה השבח על יתירה ההוצאהואולי
 אדרבא רק ח"ו ידן על העתיד לקץ כלל הוכחה זה אין כן ואםבאמת
 יצילנו ה' ובחו"ל, שם ומעשיהם בעונותיהם )ח"ו( הקץ את מרחיקיםהם

 אמן. בימינו במהרהויגאלנו

 שם דאמר הנ"ל דעות היפך הנזכרת מגמרא ברורה ראיה זאתרעליך
 ח'[ ]זכריה שנאמד מזה" "אף אומר אלעזר ר' אח"ז מידבסמוך

 איננה הבהמה ושכר נהיה לא האדם שכר ההם האלה הימים לפניכי
 איננה בהמה ידי על שהיא האדמה עבודת הבהמה. שכר)ופירש"י.
 תתנו ענפיכם כי הנ"ל הנפסדים כדעות נפרש אם ומעתהעכל"ה(.
 של האדמה עבודת ידי על הטבע דרך על היינו וגו' תשאוופרייכם

 כן אם העולמיי "השלום" של המאנדא"ט זכות ידי רעלהקאלאניסטע"ן
 היינו מזה" "אף בלשון הנ"ל( אבא ר' דברי )על אלעזר ד' דקאמרמהו
 לדבריו וראיה נופך עוד ולהביא אבא ר' דברי על ולחזק להוסיףשבא
 שנבאר )כש 'עד,יפך" ולומד לחלוק בא  אלעזר ר' דוי הנ'ע( כדברי)ואם

 הנ"ל לדברי דהא מזה". "אף בלשון לומר שתך ונויך בזה(בפשיטות
 עבודת ידי על תשש ישראל ארץ של ופרייכם שענפיכם אבא ר'קאמד
 אלעזר ד' ולפי"ד דוקץ, סימן יהיה וזהו וכנ"ל( הקאלאניסטען )שלהאדמה
 כי הנ"ל( )כפירש"י איננה הבהמה ושכר יהיה לא האדם שכראדרבא
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 כלל ישתכר לא האדם וגם איננה. בהמה ידי על שהיא האדמהעבודת
 )דבר זה, עם זה וחולקים סותר, זה הדי כן ואם שמה באדמהבעבודתו
 חולא שלום". "אין ובא וליוצא ממ"ש וגם הקצה( אל הקצה מןוהיפוכו
 לפרי יזכו "העילום" ידי על דק כדיעותיהם( נפרש )אם אבא ר'לדברי
 אין כשקניה דק אלתור ר' רבדי ולפי כנ"ל הקאלאניע"ן בעבודתהארץ
 כמפורש מצויח וחבלי הקץ סימן וזהו משיח יבא אז שמה ובא ליוצאשלום
 ומטעים הטוהרם דעת נגד מזה יותר מגולה דבר לך אין והדי כנ"לשם
 שיגדלו שידאו כנ"ל המהדש"א כרבדי אבא ר' שכונת ודאי אלאהנ"ל.
 פירות ממש יום יום ובכל וכנ"ל הטבע כדרך שלא הנס דרך עלהפירות
 כונת יתכן שפיד זה על הקאלאניע"ן עבודת טבע ידי על ולאחדשות
 הבהמה שכד כי היינו וכו' שנאמד מזה" "אף ליה דסמיך אלעזר ר'דברי
 על רק כנ"ל אז תצלח ולא תהיה לא ובהמה אדם ידי על האדמהעבודת

 כנ"ל: ומבואר כמפורש משיח יבא ואז נסדרך

 שמעתי הנה מקמצין. עשידין ע"א[ מ"1 ]דף ההין בשיםןןו,י*
 הקדוש רבינו אצל כשהיה זי'"3 הקדושמאאמו"ר

 אנ"ש עם )שישב הצהרים סעודת בתוך בא בצאנז זי"ע חיים דבריבעל
 וביקשו כפו מיגיע המתפרנס אחד עני משדגמים( חכמים תלמידיופסידים
 מה ארשום ואגב ]הג"ה. עשה וכן עב"ג לבתו שעושה התנאיםלקרוא

 מדן את פעמים וכמה כמה דאה כי הנ'י אאמו"ד קדוש מפהששמעתי
 פעם ובכל בהתקשרות. "התנאים" את קורא הנ"ע חיים דברי בעלהקדוש
 באמצע מעט נרדם קדיאתו בתחלת מיד הקריאה באמצע הנה קראאשד
 במר הוא כי אאמו"ד והבין קריאתו וגמד הקיץ וכמו רגעים איזהעל

 המגיר התנאים נוסח וזהו וגו' הצלע את הקא ויבן וגר ויקחוייערן
 ואכמ"ל[. והמ"י במגנז. וסודו לאנ"ש נודע זאת והיה וכר אחריתמראשית
 שנוהגים בגאליציע"ן. )הנקרא התנאים" "מעות ד"כ עשרה לו נתןואה"כ
 רבדי בעל ויקדיש רבינו בעיני נתינתו מאוד חעדב והיה להדבנים(ליתן
 זי"ע בדוך ר ד' הקדוש הדב וצה שוחקות. בפנים אז, והגידחיים,
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 יהיה )מאין בך"ך צדה ט"ו[ קל"ב ]תהלים צחות( )בדרך אמד)ממעזיבוז(
 משביע )שהקב"ה לחם אשביע אביוניה ידי( על הוא ופרנסה. צדהלבדו"ך
 יהיה ומזה לבדו"ך יתנו והמה לחם כפם[ מיגיע ]הנהנים להאביוניםונותן
 דדכם )והמ"י עכד"ק. מקמצין העשירים כן שאין מה ביתו( צרכילו

 חשם דברי בעל שדבינו כידוע טעמם בטוב ז"'ע הצדיקים שלבקודש
 לכל עידו לעניי פרנס שבוע ובכל ורבבות. לאלפים לאביונים נתןפזר

 לכל וגם מחמרם די לת"ח ובפרט פשוטים ועניים ויתומיםהאלמנות
 על במשכה הלוה שבוע בכל לאלפים זה על הכנסותיו שבכל עדהעולם
 היה זה כל עם עת ובכל יום בכל נדבותיו רצון להשלים שלו כקלכלי
 המתפרנס קטן ממוחד כזה ענ"' "מנחת בחינת לאחת עד בעיניוחביב

 בדפח"ח(: לבו להחיות לבניו שמחה שעישה בעת בצמצוםמיגיעו

 לא כי ז"ל מודו בשם קנ"ז[ ]סימן דיב"ש בתשובת מ"ש נדומעיען.
 בארוכה עיי"ש ספידות עשר באותן ומרבד מחשבהיה

 הדיב"ש הראשונים גדול של שיחתו להבין זכיתי ולא ותמהני מזהעוד
 מייחס רק הוא ספידות  העקד מציאת כי שם מרבדיו נדאה אשדז"ל

 לפי זה נמצא לא חז"ל בדברי מקודם מקום ובשום ז"ל הדמב"ןלקבלת
 אווי אם כי לפלא אמנםדעתו

 העשד מציאת ידיעת במקוד יצירה ספר
 יצידה דספד בכתובים אולי אתו נמצא ולא ממנו נעלמה בלי-מהספידות
 ובפדט יצירה( ספד על פירוש  והיה כבר לו שקדם ז"ל שהראב"ד)הגם
 כנודע ראשונים מכמה אז ונעלם טמיר שהיה לפניו היה לא הזוה"קספד
 עמו טמע היה בודאי הלא דבה אוטרעא דב שמידדו ז"ל דבה מדרשמ"מ

 י"ר ]פרשה נ12א פרשת דבהובמדרש
 אתת כף עה"כ מ18ר,ן -כן סיסי

 ברבדי ונמצא מפורש הרי עכל"ה בלימה ספירות עשד כנגד וגו'עשרה
 רק דצה דהריב"ש נאמד אם וגם ספידות. העשר במד"ר בנגלהחז"ל
 אבל וספידות המדות בבחינת מיוחדות בכווצת בתפלה לכוץ שלאלבאר

 ממדיד גם להביא חש לא ע"כ ח"ו נסתפק לא ספירית העשדבמציאות
 אשד כמפרש כ"ס הש"ס בדבדי גם אמנם כנזכר. נמצא שם אשרהנ"ל



 תקלט יצורה רביעאה מהיוראדברי

 ]דף בברכות אציג. ולדוגמא האמת חכמת לדעת רק אחר פירוש לואיל

 וכנסת להקב"ה גוזל כאלו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל ע"של"ה
 ברכתו, את להקב"ה, גוזל ופירש"י וגו' ואמו אביו גוזל שנאמרישראל
 מאוד דחוק העא ז"ל. דש"י עכ"ל לוקין הפירות כשחטטי ישראל,וכנסת
 לכנסת גוזל קצהו לוקין שהפירות מה דוקא זה ליחס יתכן דאיךלהבין
 הברכות והלא שבשדה הפירות עם ישראל כנסת שייכות ענין מהישראל
 זה טמאה אדמה על אנחנו אשר המקדש בית החורבן אחרי נתקנומרז"ל
 הלעת בימינו במהרה צדק גואל ביאת עד האחרון בגלות בעוה"רכמה
 "הארץ" או "העולם" גוזל כאילו למימר והוו"ל הוא, לנו לא הארץעתה
 כשחסר כי שם ז"ל המהרש"א שנדחק למה צריכין יהיה בזה)וגם

 ומה עוד( מלהתגדל יתמעטו זה ידי על הפירות על מהברכהההשפעה
 אינם ככולם רובן ישראל כנסת הלא ישראל כנסת את שגוזל שייךזה

 ונתרחקת מארצנו וגליט הארץ לנו לא כי כלל אדמה בעבודתעוסקים
 הערבות ידי על הכוונה ואם ובמלאכה( במסחר עוסקים )רקמאדמותינו
 גוזל הרי חוטא כשאחד כן ואם חבירו על אחד בערבות התורהשקבלו
 כן ראם אינו זה אך הערבות בעד אחד לכל כולו ישראל לכנסתומריע
 דאורייתא תעשה לא בכל זהו הא ערבות שייך ברכה בחימר דוקאלמה

 מלכות מדת על קאי כי דיעה בר לכל נראה וראי אלא וכיוצא.ודרבנן
 "כנסת בשם נקראה אשד כביכול הקדחתה השכינה העשירית)דספידה
 ההשפעה לה וכשנחסר בניה בעד ומליצה הבנים א"ם היא כיישראל"
 כידוע )כביעץ( ואמ"ו אבי"ו גוזל זה הרי אלקינ"ו לה' שמברכיןמהברכה
 וזהו שבשמים לאביהן מפרנסים ישהאל תיח[ רמז פקודי פ' ]לקוטמהמדרש
 )כביכול( הקדותיה דה~כינה נקראת דאמו ואמו אביו גוזל על דרששפיר
 הומר שכנר ודאיתי קצת. למנין גם יובן בש"ס פעמים כמה וכןכמכד

 ]קבלה(. שמהשל בנין בספרכזה

 כבר נתייסדו אשר באב לתשעה מנקיטת ראיה ולהביא להבין ישלגט
 וכו'[ גהוצה יטה מסק במלאת אז בד"ה ננפיסקא שנה מאלף יותרמדם
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 בשם עליך גוזרני מצא מנוולת תואר יפת אשה כיצא. מאדמת חלקיבן

 )בחינת הקדושה להשכינה שם הפירוש דבע"כ עי"ש וכו' ואדםאלקים
 אל יענה עד כנודע להנחם מאנה בניה. על ומייללת שמקוננתנוקבא(
 ]שה"ג וכדמצינו בימינו במהרה צדק גואל בביאת לציך וישוב דיויאמד

 )לפני לו שהיה זי"ע בדוכים הלף מהד"א דהקדוש מעשה בערכםמע"ג
 אשה בבחינת כביכול נוקבא בבחינת הק' שכינה גילוי המערבי(כותל
 עוד להביא יש ]וכן בימינו. במהרה יתברך השם יגאלנו  שחודים.לבושה

 לטובה[: למזכרת זה דק  עתה לעת ורשמתי למבזן,דאיות

 ואיטלע דרבי קמיה קידה אחוי לוי ע"א[ נ"ג ]ין סוכה בש"טכ.
 אל לעולם ד"א והאמד ליה גדמא והא הש"ס()ופדיך

 מעלה כלפי דבדים הטיח גדול אדם  שהדי מעלה כלפי רבדים אדםיטיח
 בביתו דדבי. קמיה פירש"י ליה גדמא והא הא )ומשני( לוי ומנוואיטלע
 ובחוליו ישראל בצדת תמיד דואג  שהיה לשמחו אותו ומכבדין נשיאשהיה

 לעלמא פורענות אתי דבי ביה דממתך יומא ע"בן נ' דף היייםוכדאמדינן
 לפני צחוק להדאות באמת כן עשו דלמה א( בזה. וקשה ז"ל. דש"יעכ"ל
 באמת ואם ב( ח"ו. לעלמא פורענות אתי זה ידי על הלא דליחוך כדידבי
 ושלוחי מצוה היה כן אם חוליו מתמת דבי בפני לעשות כן צדיכיןהיו
 כן אם דוכתי ובכמה ע"ב( ]ח' בפסחים דקיי'ע כמו ניזוקין אינןמצוה
 את לשמח כדי דבי לפני שעשה המצוה בשעת וניזוק לוי איטלעלמה
 המלכים לפני כזה שחוק עושים שהיו מצינו דלא קשה וגם ג( מעט.לבבו

 חצות בכל בוכה שהיה בעצמו המלך דוד לפני וגם דוד מבניהצדיקים
 הגן ל"ה ]תהלים כמ"ש ישדאל צדת על ומצסעד בקרבו הלל ולבולילה

 לא וכן מספד. לאין תהלים בפסוקי וכהנה וכו' שק לבושי בחלותםואני
 אמדינן דהנה בעה"י. זה כל ליישב ויש תנאים. וששוי הנשיאים.לפני
 ולדיש רדוד בזכותא מהפך קאתי דוד דמבית דבי ע"א( נ"ו ]יןבשבת
 היה ע"כ אדום גלות הזה המד בגלות כבד שהיה וכיק דדוד.בזכותא
 חמדאל וצרות דוד בית מלכות חילול על הקדוש דבינו מסעדמצטער
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 גלותא דיתמשך ברוה"ק עיניהם דאו כבר אשר הלז האחרון הארוךבגלות
 הקדוש רבינו כבר הרגיש אשר פעמים( כמה בזוה"ק )וכמבוארבעוה"ר
 וצחוק תחבולות מיני בכל לשמחו הוצרכו כל על ביותר זה דוד()מבית
 ומרה עצבות בבחינת ח"ו יפול שלא וכדי מעט דליחוך היכא כיוכדומה
 ואין ככה( על ודואג ישראל על הנשבר הטהור לבבו צער )מרובשחורה
 כן ועל ע"ב[ ל' דף ]שבת חז"ל שאמרו כמו עצבות מתוך שורההשכינה

 שהיה כיון לעולם פורענות ורה רבי דמחייך ביומא אם גם השגיחולא
 ח"ו יהיה ו(מ ממדרגתו יפול אז בעצבות ח"ו רבי יפול אם כי הכרחזה
 בחרו כן על בצדקתו. וחיים בזכותו. נזונים אשר העולם לכל תמידרע
 יהיה שלא כדי לעולם פורענות לפעמים אירע אם )גם במיעוטו הרעאת
 וכמו וראש העיקר הוא ונשיאו הדור שהצדיק כיון כנזכר( תמידכזה

 מלאכים, ישראל וישלה עה"כ חקת[ ]בפרשת הקדוש בלשונושפירש"י
 ממדבר מלאכים ואשלח שנאמר במשה השליחות תולה אחרובטקום
 וכו' לזה זה צריכים הללו הכתובים וגו' מלאכים משה וישלח וכןקדמות
 ככל הוא הדור שנשיא לך לומר משה הם וישראל ישראל הואשמשה
 הנשיא "כי בלשונו להוסיף רייק בזה עכל"ה. הכל הוא הנשיא כיהדור
 קס"ד היה הדוד" ככל הוא הדור "שנשיא מקודם שקלמר הגם הכל"הוא

 "שהנשיא עת- בלשונו להוסיף אשמעינן זה על הדור כמו הנשיאששוין
 אודות על להשגיח צריכין ששכלית והעיקר הראש הכל היינו דבל"הוא

 הנשיא לבב לשמח העיקר השגיחו כן על וצרכו ענינו להקדיםהנברא
 שמעש וע"כ ס"ט[. אות ח"ה ת"ת ]יעכז כנ"ע כן גם הדור טובת וזהורבי

 בדחנא מהם מאנ"ש שהיו ז"'ע  הבעש"ט מתלמידי הצדיקים אצלוראינו
 הגידו מאוד ונתמרמר  נעצב רבם כי שראו ובעת רבנן( מלכי )מאןדמלכא
 צערם מרוב ח"ו רותם יפרח חולא לבם את לחזק כדי דבדיחותאומלתא
 ביאת על הגעגועים וגודל השכינה וגלות ישראל מצדות נמלאוראשם
 בעוה"ר. בא לא שעדיין שמו יתברך מלכותו כבוד בהתגלות צדקגואל

 לבם לחיזוק זאת היה כן על נפשות בסכנת מכהי לבם עד נגעופעמים
 צ"ז[. אות מב"ק תורה בדברי ]יעייז כנ"ל. ממדרגותם, יפלו ושלאוחיותם.
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 שישתוק כדי רבי לפני כאלו צחוק מיני שעשו מה יתיישב זהולפי
 ע"אן ק"ד ]דף בכתובות מצינו והרי הזה עולם מתענוג"י זהוהרי

 נהנית"י שלא וכו' לפניך וידוע גלוי רבש"ע פטירתו בשעת רבי12אמר
 הנזכר ולפי לכאורה. קשה זה והרי קטנה. באצבע אפילו הזהבעולם
 וכל צחוק במיני גם לפעמים לשמחו כרחו בעל צריכין שהיו כיקיתיישב
 צרכי זה הרי כן אם כנ'י ומדרגתו לבבו את לחזק כדי דאפשרימצדקי
 מצינו שלא ומה כלל. הזה עולם תענוג ולא ממש רוחני ותענוגגבוה
 ממש המלך כבוד הנה וכיוצא דוד בית מלכי המלכים לפני כןשעשו
 ע"ב[ ל'ב ]קידישיז מלך עליך תמדם שום ט"ז[ ג'ז ]דברים דאורייתאהוא

 מלכות ומורא כבוד מיני בכל ביחוד המצוה היה ולהם עליך אימתושתהא
 בית חורבן שלאחר וצדיקים בנשיאים מ"ש לזה כלל ודמית עניןואינו

 וגם המקדש בית בזמן שהיו המלכים כן שאין מה כנ"ל בגלותנוהמקדש
 שיש )מה צערם להפיג שצריכין שייך לא דוד בית מלכי בעצמםהמה

 בעצמו המלך ודוד קיים המקדש שבית בזמן אצלם( ולא בגלותנובעוה"ר
 ד'וד א'דם )בפד משיח נשמת ד"א כי ובכיותיו תהלותיו ברוב שאניזי"ע
 בעה"י רבים במקומות בחיבורנו שהארכנו וכש  בעצמו דוד הואמקשיח
 חסד בעל ז"'ע מראדמאסק הה"ק על בהספד צדיקים זכרת במאמרוגם

 "באריכות נפשנו  וצעד משיח של בצערו ביחוד והשתתףלאברהם(
 כלל מצינו שלא )מה הנ"ל ג( קושיא מיושב עכ"פ ואכמ"ל.גלותנו".
 קושיא וגם כנ"ל(. אחרים ונשיאים מלכים או צדיקים לפני צחוקשעשו

 דהיה כיון א( מתורצת. חברתה בירך חרא שניהם גם מיושבים הב( וגםא(
 וכיון ב( דבדיחותא במזלי רבי הנשיא של חיותו להציל כן לנהמותהדברת
 על כנזכר( בהכרח שהיה )הגם זה ידי על לעולם פורענות באשעכ"פ
 שהטיח מה ליה גרסא והא )הא לוי שנענש מה לחול מקום היה זהידי

דברים
 ]כנ'י

 מכל ניזוקין אינן מצוה ששלוחי ואף מעלה( כלפי מגמרא[
 יצילנו ה' כנזכר. היה ע"כ ידו על לעולם פורענות אפ שבא כיוןמקום

 שבי: למען ברחמים בימית במהרהויגאלה
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 שם )פירש"י לתואר איקלע פפא רב ע"כ[ ל"ג נדף נדה בש"סכא.
 אקבל איזיל הכא מרבנן צורבא איכא אי אמרמקום(

 שסנה שמהשל ורב מרבנן צורבא הכא איכא סבתא ההוא ליה אמרהאפיה
 ש"מ בגויה ליה מדקמברכי אמר כותיה, רתהוי רעוא יהא מתניתאותנא
 שור שחט שמואל רב )פירש"י תורא ליה רמא לגביה אזל הוא שמיםירא

 בתחלה שאל הלא כי א( סובא. בזה לדקדק ויש וכי. פפא( רבלכבור
 כלל שאל )ולא אפיה ואקבל איזול במתא מרבנן צורבא איכא אםרק
 דאמרו ע"כ[ "' נדו בחגיגה דאמרינן וכעין תורתו( על רק יראתו. מרתעל
 ניזיל מרבנן צורבא איכא ושאלו באורחא ונמלי שקלי הוו חייא ור'רבי

 הוא אם כי ופשיטא סתם מרבנן צורבא על רק )ושאלו אפיהוניקביל
 בסתם משמרתו ותורתו שמים ירא בודאי הוא העיר חכם לתלמידמוועק
 פפא רב וכן ט'[. אות ח"ו כד"ת ע"ש ניעזז חלילה( להיפך שמעו לאאם
 והגיר טעמו והר ולמה הכא מרבנן צורבא איכא רק בשאלתו כךהגיד
 על לו נודע היה לא אם משמע לגביה אקלל הוא שמים ירא ש"מאח"כ
 סתם הגיד בתחלה והלא אליו רחלך היה לא ביחוד שמים לירא זהירי
 שווא זו הוכחה היה לא אם גם )סתם( מרבנן דצורבא אפיה ויקבלשילך
 היינו אפיה אקבל איזיל אמר סגףדם כי לדקדק יש כ( כנזכר. שמיםירא
 טייא לו כשנודע ואח"כ דבבוד באות בטולומו לשאול פניו לקבלרק
 וכאשר אצלו באכסניא להיות (ישפהי בדרך היינו לגביה ארל שמיםירא
 אולם כנ'ץ. בשבילו שור ישחט סעודה עשה שמהשל רב כי רשושההיה
 לאכול שלא ליזהר. שצריכין דבר באמת והוא ומוסר. צדית בדרךי'ע
 ומתנהג שמים ירא הוא כי לו עדע אם זולת רבנים. אצל גם אחרים.אצל
 בתחלה ע"כ אצלו לאכול עליו לסמוך יוכל 1(1 ביראה כך ביתו בניעם
 תלמיד בשלום לדרוש פנים קבלת ה~ע אפיה" אקבל "איזיל רקאמר
 לצורבא נודע אם די וודה התורה בכבוד רובתו יזר ולצאת העיר.חכם
 הלך כבר אז שמים ירא עוזיא בהוכחה לו בודע כי הכח"כ רמתא.מרבנן
  שמהשל רב שייצוא הווצקות פוכיח כאשר בביוע ולשכול להתאכסןאצלו

 כי פפא רב מקודם וזעדיע שאלו כי כררו ובעל לכבודו השורבשחיטת



 לצררה רביעאה מהדורא ושבריתקמד
 לשחוט  שמואל דב מפסיד היה לא זה וזולת אצלו הסעורה לאכולירצה

 כנ"ל: מובן ודבלהשוד

 עולם. ועד מעתה לעמו סביב וה' לה סביב הרים ירושליםכב.
 למען הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לאכי

 בלבותם ולישרים לטובים ה' הטיבה יריהם. בעולתה הצדיקים ישלחולא
 ותהלים ישראל. על שלום האץ פועלי את ה' יוליכם עקלקלותםוהמטים
 כונתם, ענין מהו עובד כל ישתומם דגולו הכתובים דגמשך על ב'[קב"ה

 סביב הרים שהוא ירושלים למעלת כפשוטו הכונה אם כי תכניתם.והמשך
 הלא האויב מפני (1 הגדולות הדוחות בפני בפניה מגין זה ידי הגללה

 טוב אויד איש אותו הסובבים הרים בין היושב כזה עמק כי נודעאדרבא
 לעלות המלחמה בעת יוכלו השונאים וגם בקעה כדדך ביותר חםאדרבא
 לחיצותיהם כמטרה ח"ו תהיה אשד דיק עליה ולשום סביבותיה ההריםעל

 כי באמת הוא כאשד ודאי אלא בינותם. באמצע כשפלה והיאמסביב
 שגם אלא זה  בעד טוב ואוירה ההד באמצע כן גם היא ידושליםעיה"ק
 לה למחסה הוא וגם קשית הדוחות נגד מעלה וזהו כן גם לה סביבהדים
 ובכתוב כזה. למימד הוו"ל כן אם וחומתה. עמידתה במצב האויבנגד
 כנזכר ההרים בין ושפלה בעמק יושבת שהיא נדאה להיפך )כפשוטו(הוא
 אין אז כן אם עולם" ועד מעתה לעמו סביב "וה' כי העיקר כונתוואם
 שהשם כיון לה סביב הרים או בשפלה או ההר על היא אם מינאנפקא
 מעתה לעמו סביב ה' תזמרם לא סביב הרים שאין מי וכי ישמרםיתברך
 שבט ינוח לא כי לדלן בכתוב ההכתרך הוא וגם ומחסה למגן עולםהעד
 והמטים והרשעים והצדיקים וגר למען הצדיקים גורל עלהדמוע

 דרשוני ואומר צווח וזיווי. אלא הדברים. לפי דכא בעי מאיעקלקלותם
וחיו.

 דסק פועלי את ה' יהירכם עקלקלוחם. ודיקטים המגמוד. דסייםרשמה
 פי על בעה"י דפר"שוה"א פתחא נפתח בזה ישראל עלשלום



 תקמה רנדרה רביעאה מהיוראדברי

 מ"ש ו'[ נאות הלקוטות במאמר מאמרות[ )בחמשה כבד ונדפס שכתבנומה
 וממילא  הסעיפים מרזי על הפוסחים בבחינת היית עקלקלותם והמטיםבזה
 ה' יוליכם קדשו ברוח המלך דוד ביקש אז הרשעים לדעת ונוטיםמטים
 ויתגלה לגמרי רשעים רע נא יוגמר בבחינת )בגלוי. האת פועליאת

 הר בכל ישחיתו ולא ירעו )ולא ישראל על שלום זה( ידי ועלקלונם
 )על לה סביב הרי"ם ירושלים ח"ש עיי"ש. ח"ו( דיעותנו להפרידקדשנו.
 להם נדמה יצה"ר לעתיד כי ע"א[ נ"ב דף נסוכה חז"ל שאמרודדך

 דבריהם אבל דוה הה"ר את לכבוש יכולנו איך ויבכו כה"רלהצדיקים
 כעת בעיה"ר נגדנו העומדים הרי"ם חורבה סלע יפוצץ כפטישהם

 זה נאת שמה אשר תוב"ב. ירושלים בעיה"ק בפרט דמסויחאבעוקבתא
 שר"י הכופרים הציאניסטען הס"א משכן כעת האלקים[ עשה זהלעומת
 שלהם והגימנאזיען והשולע"ן שם בהקאלאנאזירונ"ג הנפסדותבדעותיהם ר'י הס"א מצד המה האגודיסטע"ן גם להם הדומים כתות שאריוגם

 שלא בימינו במהרה צדק גואל בביאת האמתיות האמונה נגד הכלבחו"ל
 המה כן אם ואכמ"ל. שלהם[ התערובות ספד בבתי ]וכיוצא הטבעכדדך
 נגד וגדולים קשים לנסיונות שמה נגדנו העומדים נשגבים הרי"םהרבה
 להתחבר. לאמתו. והמאמק ה' דבר את וירא יוכל מי ועם הנז'ההרים
 קדשו ברוח מלכנו דוד מבטיחת זה כל עם ואבוי. אוי שמה. ה'בעיר
 מעתה לעמו סביב וה' כי( שמו יתברך יוצרת לפני ככה על התחנןואשד
 סביב יתברך השם להיות בימינו. במהרה המשיח מלך )של עול"םועד
 )הציונים הרשע שבט ינוח לא כי קורא( ה' אשד להשדידים למחסהלנו

 הצדיקים בע"כ ישלחו לא למען הצדיקים. גורל על ודומיהן(הרשמנים
 יהיו הרשעים המה כאשד כמותם. הלשות עמהם )להתחבר ידיהםבעולתם
 ולישרים לטובים י הטיבה עוד( והתפלל ח"ו. עבדתם. בשבטהמושלים
 אבותינו בדדך באה"ק המחזיקים הטובים ישראל בני נדיבי )המהבלבותם
 מלכנו לדוד ניר מקום עוד הישן הישוב את להחזיק דמבה"נבקופת
 זה יזר על ותפלה בתורה שם ולהגות בימינו במהרה ביאתוולאמונת
 ותהי דרייב פעלם בעד יתברך ה12ם יטיב זי"ע ודבותינו אבותינוכדרך



 רצררד2 רביעאה מהיורא דבריתקמו
 האגוריטטע"ן )המה עקלקלותם והמטים יתברך( מאתו שלימהמשנויתם

 לעקלקלות להציאניסטע"ן קצת אפילו שנושים ורומיהןוישיביסטע'ץ
 חיזוק ולא ארץ ומחריבי קרישא קרתא מחריבי והמההקאלאניסטע"ן.

 וגם בחיבורנו בעה"י בארוכה שביארנו )ימו כנץ אבותיה ברוחיושביה

 ממכנים המה ע"כ ההו[ וצדיקים הרור מגרולי ככה על כבר הנרפסיםבקונטרסים
 חפרים המה כי טלפים יראו באשר ברשתם יתפשו שלא להמאמיניםיותר
 האון פרללי את ה' יוליכם כי( שמו יתברך מלפניו ביקש ע"כ כןגם

 וכנ"ל. קלונם יתגלה ליום מיום בעד,"י דואים אנו כאשד הגלויים)הציונים
 שלום המבשר בימינו במהרה )יבא ישראל על שלום יהיה( זה ידיהעל

 גואל בביאת הנביא אליהו אלקיך מלך לציון אומר ישועה ומשמיעאמיתי
 אמן(: בימינו במהרהצדק

 לקרושים עליך בל טובתי אתה לה"א אמרת תו' להוי מכתםכג.
 הקרושים בזכות רק כפירש"י )היינו המה בארץאשר

 הפשוט פירוש לפי וקשה א'[ ט"ז )תהלים בם. חפצי כל ואדירי בארץ(אשר
 בזכותי לא )היינו על"י בל אלקים( ה' לי נותן )שאתה טובת"ך רוול"לזה
 בל טובת"י כמ"ש בהיפך ולא )בזכותם( המה בארץ אשר לקרושיםרק(

 הטוב שיך )היינו טובתי להקב"ה מלכנו רור הורה שזהו ו"עעלי"ך,
 שמו. יתברך להנעבר העובר היינו ומכחי מצדי )אינה עליך בל לי(שיש
 הארירות )כל חפצי כל וארירי )בזכותם( המה בארץ אשר לקרושיםרק(

 נגר גם יתברך השם בעבודת בטוב להפוץ לי שיש והתחזקותואבירות
 )בכח בם רק( הוא עלי. העומדים והרבים הקשות הנעומת אלוכל

 ואץ ענוותנותו. ברוב מלכת דוד הגיד זהו ז"'ע( ודבותי אבותיהקדושים
 כח שזכות כדי אבותינו בררך במעוז להחזיק וצריך אבתריה נענימה

 רק חפצנו ארירי שיהיה בנפשנו להתחזק לע יעמור ועבודתםתורתם
 אמן: בימינו במהרה רצת יהי בן כנזכר. ועבורתו ה'בחפרת



 תקמו לנדרה רביעאה מהיוראדברי

 הנשים( )לענין חייא ר' דאמר ע"א[ מ"ג ]דף ביבמות חז"ל אמרוכד.
 הצנע הנסת"ר הדרך )כי אלקינו לה' הנסתרות כ"ט[ כ"ח ]כברםעה"כ ז'י הצדיקים בשם נודע והנה בנינו. את שמגדלותדיינו

 וכיוצא. וגיאות מפניות להשמר אלקינו לה' טוב הוא אלקיך עםלכת
 טוב( הוא תורתו וטלמור יתברך הרים בעבדות הנגלה )ררך והנגלותאבל(
 יתנהג אביהם איך בראותם כי וי"א לת"ת בני"ו )לגידול ולבנינ"ולנו
 הנסתר בררך כן שאין מה המה גם יעשו וכן יתברך להשם ררך להםיהיה

 ובניו במחשבתו ונעלם טמיר הוא לאשד טזה ילמדו לא המה אזוהמוצנע
 )ילמדו עולם עד הוא( כנזכר הנגלות כן שאין מה בדרכיו לילך ידעולא
 )כמשמעו( הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם( עד דורותיוכל

 ובזה קל"ב[ אות ב' ומהדורס מ"ד אות לקמן וכן י"א אות יעי ]ע"זעכר"ה.
 אשר ו'[ כ' ]שמואל לרוד שאמרה שאול בת מיכל בהצריקת מ"שי"ל
 זה ובעונש הרקים אחר נגלות כהגלות עבדיו אמהות  לעיני היוםנגלה
 מחשבת הלז הצדיקת על לחשוב אין וח"ו מותה יום 9(י ולר לה היהלא

 לפני ומחולות בריקודיז יתברך השם עבודת בעיניה נבזה לאשרפיגול
 היא כי הוא הענין רק המלך. רוד את ככה על הוכיחה ע"כ כי ה'ארת

 [ ] חו"ל בסומרו  )כמו עבורתו שהיה  רשלך שאול הצדיק באביההורגלה

 חשוב והיה לכת והצנע גדולים במחדן העם( מכל גבוה ולמעלהמשכמו
 מעשיות עבודות ומחולות מריקומן יותר לכת הצנע עבודת יותרבעיניה
 אשר מלכנו, דוד לבעלה שאמרה מה חין התורה פי על מחוייבותשאינן
 אמנם כך. כל ובפרסום בגלועי עבודתו על הוכיהתו וגו' היוםנגל"ה
 להשם ומחולות ריקודיו כגת ותעצומות עוז בכל הנגלה עבורתבאמת
 יעשת אשר המעשה וידעו עבודתו שיראו ם 44 לגידור טוב הואיתברך
 היה שלש מדה באותה מדה כנגד מדה העונש לה היה כן על כיכנ"ל
 )כנ"ל לוטר שייך לא כנזכר שיטתה שלפי כית מותה יום עד ולדלה

 כד"ת לעיל אחר באופן ]יתיז בנית את שמגדלת למעלתה יבמות(מש"ס

 שיא לזה הנגלה דרך שב רק הוא בנים לגידול כי מ'[ אות ג'מהרורא
 )וכנ'י( הנסתר ררך רק השר בעיניה כי ככה על המלך רוד אתהוכיחה



 רדיפה דביעאה מהדודא דבריתקמח
 שאול בת מיכל כי ע"א[ צ"ו דף ]עריבת בש"ס דאמרינן מה י"לונזה
 עליה נגזר אוער ואת בזה שחטאה מה בראותה כי תפילין מנחתהיתה
 שאת )ליתר תפילין מנחת ודייתה זאת לתקן השבה ע"כ כנזכר ככהעל
 וכרברי ביותר הנגלו"ת מהמצות המה התפילין כי מחוייבת( שאינההגם

 עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ודאו ע"ב[ ל"ה דף ]מגחוהחז'י
 כמ"ש בגווייהו גריז סובא זה כל ועם שבראש תפילין אלו "[ כ"ח]דברם
 אלו כנזכר רז"ל ראמרו מה על בזה שאמר ז"'ע התניא הדבבשם
 התפילין בענין ומוחו בכונתו במחשבתו בפנימיות היינו שבדא"שתפילין
 בלי יניחום הראש על שרק העולם כררך הרא"ש וווקל תפעלןולא

 מיכל הצריקת כונת שהיתה כן גם "'ל ובזה כנודע ונפשו מוחורביקות
 בפנימיות שבראש תפילין וגם בגלוי הראש על שהם ראש שלבתפילין
 שמו למען ובנסתר בנגלה לעברו יעזרנו יתברך השם כנ"למחשבתו

באהבה:

 חזירן שאמרו ממה נ"ב[ אוה ]ח"ג תורה ברברי נרנרינו עייןכה.
 מליצנותא בר אסירא ליצנותא כל ע"ב[ כ"ה דף]סבילה

 ששמעתי מה בזה נא אציעה ונזכרתי אמרתי כן על וכו' זרהדעבודה
 מיעלית בעריקי דוב מ' המפורסם הגאון בשם מפולין ז'י אחדמגאון
 אותו שאל )בווארשא( או המדינה שר לפני בבו(% כי ווארשא אבר"קז'ץ
 והעמים השרים בעיני ובפרט ותמוהות הזרות באגדותיהן חז"ל רבריעל
 לא המה כי העמים ~שון האלו האגרות מעתיקי של עבשם רב]ומה
 שיעור לאין פנימיות בפנימי ועור בתוכה הצפון טוב רב יבינו ולאיכירו
 ברבדית ועיין ח"ו חכז"ל ועל עלינו ויצחקו כפשוטן הדברים המהויחשבו
 תפארת שו"ת בסוף וגם וכד[. ובפרט לד"ה ח"ז אות ]מה"ק תורהברברי
 חיים דברי בעל זי"ע הנה"ק למדן מכ"ק מפרעמישלא ז"ל להגאליוקל
 רה"ש בל"א יעקב העין את אז להדפיס  שרצו במה עולם מיעישאעור
 ה' ירחם %י במלוו% הדבר נפרץ כבר ברורותינו ובעוה"ר ונימהל.טעמו
 ושאל בימינו[ במהרה צדק גועל ביאת פרץ בבית פרצותינו ויגדורבקרוב



 תקמט רצררה רביעאה מהיוראדברי

 חז"ל מאמר על )לדוגמא( מייזליש רד"ב הגאון את )בווארשא(השר
 ומשמר משמר כל ועל הלילה הוי משמורות פילש ע"א[ ג' ]דףבברכות
 משמדה ~בר וסימן נוהו על ישאג שאג וכו' כארי ושואג הקב"היושב

 משדי יונק תינוק שלישית צועקים, כלבים שניה נוער, חמורראשונה
 יסמנו שחכז"ל היתכן חידודין בלשון ושאלו בעלה, 8מ מספרת ואשהאמו

 בעלה 8מ מספרת אשה כגת והצניעות המוסר מדרך שאינם האלודברים
 אמו משדי יונק תינוק מהו וגם שם( ז'ע כפירש"י יחד בשכבם)היינו
 רגאון הנה לינק.  התינוק יתעורר לא שניה או ראשונה באשמורהוכי

 וכו' שתשיב מה רע מג"ד[ מ"ב 1"בוה חו"ל רברי או קיים  בחכמתוהנוכר
 על אז ושואג מתאונן שהקב"ה  הרברים פשטות  תראה הלא לוואמד
 שלש וז"ש לילה הנביאים בדברי נקרא והגלות המקדש בית וחורבןהגלות

 הלילה הוי הגליות( ענין לפי בעיניהם שונות זמנים ג' )היינומשמרות
 בבל בגלות נבוכדנצר )הינו נוע"ר חמו"ר ראשונה כנזכר()הגלויות
 בעירם המורי"ם בעיר כ'[ כ"ג ]יחזקאל בכתוב ונקראו ראשון ביתוחורבן
 הרומיים )המה צועקים כלבי"ם שניה ומושלים( רודים הנעורים המהואז

 וכמדע כל"ב תמונת תבניתם צלם היה אשד היונים ועודהקודמים
 אדום הגלות והוא שלישית ופ"(  בהגה' עיי"ש אודה ובשרדיבקדמונים
 בדבריגו ניעייז ככולם רובם הנוצרי"ם מלכי ירי תחת  שאגו הויהארוך

 ובגלות לחם[ כיח הוא אפרת כדרך עה"כ חחי פרשת עה"ח ושלום חתםככת"י
 בביתו היה הנ"ע השר ולפני הנוצרים של התמונות מאמיני בנו רודיםהלז
 הנוצרים אכסנת בנרעבות אדהום שודו אז הפולאני"ם ]כדרך בחדרואז

 משרי יונק שלהם[ ]הע"ז בנה והילד אמם תמונת מצוייר בטבלאהנזכר[
 על הנ"ל הגאת באצבעו הראה זה השל צלמם תבנית עשוש כנודעאמו
 תחת מדוכאים שאנו עתה הג' הגלות משכורת שזוד הנ'ע ותמונהטבלא
 שלהם הע"ז הבן בא )שממנה בעלה עם מספרת אשה שהוא( אמונתםיד

 יצילט י ודפח"ח. )כנזכר(. אבי משדי יתק ותעוק אמונתם(בכזבי
 אמן: בימים במהרה הזה ההל מגלות לאורה מאפילהויוציאנו



 רצררה רביעאה מהדוראדבריתקנ
 ]דף זהה עבודה בש'" למבין פלא דבר ארשום בזה לנרי ומריכו.

 אף מוסיף יהודה ר' זרה עבודה צלמי בתמונת ע"א[מ"ג
 ופירש"י הגמרא  עכ'ץ מניקא וקא בן דנקטה חטא וכו' מניקהדמות
 וכו' יוס"ף שם על כייל קא ר"ח[ נפ" הב"ח( )הגהות ולפי בהמניקה.
 ואיזו הצריק ליוקד ענינם זה ומה רעבה. בשנת העולם כל אתוהפיס
 האיש לאותו שהשכונה ויודע רואה עין לכל וכנראה עמו להם יששייכות
 צלמם תמונת וזהו משד" בנה את שיונקת כנ"ל אמו וגם יוס"ףואביו
 תמונת על לקאי ז"ל רש"י מלשון שנראה ומה קש"ף ואביו ב"ןמגיקה
 נוסף רק הכל( ידע )אשר ז'ץ רש"י מלשון איע הוא בודאי הצדיקיסף

 ט"ו[ ]שם ד~עפפתא כי תראה וכן הקדמונים בימיהם מהבקורתונתקלקל

 בהגהו' אח'צ )ונתקן איפוס" "רמות רק וכתוב "מניקה" תיבתהחסירו
 כנזכר הנוצרים תמונת שיהו כנראה ירגישו שלא כרי ווילנא( בדפוסשם
 אומר בספר גם כי עד )בהשערה( הש"ס הרפסת בתחלת עור  נעשהוזהו

 בימים השחיתות כבר כי בזה לתקן מה כבר עוד ידעו לאהשכחה
 הנוצרים של פסיליהם צלמי עיקר הוא כי יזע הדפוס טיםקדמונים
 בלתי הש"ס להדפיס רשות עתנים היו ולא תמונתם. בטומאתוהרומיים.

 ]בחמשה כבר העירותי וכאשר כנודע. טהרות בנוסחאות וישחיתו ישנואם

מאמרותי
 ועוד וכו' תקוה תהי אל ולמלשינים בברכת התפלה עסה במאמד

 דוכתי:בכמה

 גיהנם. ביורדי הדין( ליום כתות )בשלש ע"א[ הז )דף ציה בש"מכז.
 ואמר קדירה, לשולי דומין ופניתם אבין בר יצחקא"ר

 היו( ושמינים מעונגים )פירשתי מחטא בני שפירי משפירי ואינהורבא
 מגע להבין וצריכים עכל"ה להם( יקרתן כך )פירש"י גיהנם בניומקרין
 בחייהם היו אם הריע כנ'ע דמחתא שופני דשופרי אינת אם מינההנפקא
 וקטרם מרים עונשים שם סובלים שהם כיע פורצן 4ן ומעונגיםעשירים
 האלו היסורים לפני חרדל כגרגר הם ומה עילם צרות כל אשרר'ע

 נפקא זה מה כן אם סה"ק ובשארי גיוצם מי חכמה בראשיתכמבואר



 תקנא רצררה רביעאה מהיוראדברי

 הוזה וצא השפנה אין שעבר ומה הזה בעולם בחיידקן להם היה מהמינה
 אח"כ מ"ש וגם כנודע. 1תו 011 שדנים מה העיקר הזה בעולםהגוף
 בודאי האמת שבעולם ופשיטא פשיטא הלא גיהנם. יורדי להם יקראושכך
 ח"ו( )בשקר אותם יקרש וכי גיהנם יורדי מקומם שם על להם יקראוכך

 רב מעשה פי על נראה אך געשם. של באש המה אם עדן" גן"עצלי
 הראשונים ושידים חכככם תלמידי מזקני בפהק"ק ששמעתי ד,ושכלומוסר
 פ"א היה התורה ועמוד קדושים דעת בעל ז"'ע מראזדל הה"קכי

 נסעו הנה משם בנסעו וגם מ~ןד כבדוהו אשר אחד בעיר שבתמשובתי
 והחסידים ויראה ואהבה כיבוד מיני ובכל צב עגלות בדובה ללוותואח"כ
 אז הגיד הגדולה( ענוותנותו )מרוב והה"ק מאוד. מאוד אצלונתדבקו
 באשר תכבדוני, עתה הן וידידת. אחיי "הוי, ולומר לבכותוהתחיל
 תדאו אם  אעשה ומה תעשו מה הנני, אפיתי וקדוש צדיק כיתחשבו
 בגיהנם גלאוונע( פהלאנית )בל"א באש בוער אוד דגני כי הקיוםבעולם
 י'ע וזות ז"'ע. ענוותנותו. ברוב עכד"ק. א(" הנושה גדלה )ומהר"ל

 ומשחרו )היינו קדירה כשולי דומין ופניהם כפשתע הש"ס דבריבכונת
 היותר )שהיו מחוזא שפירי משפירי ואינהו הגיהנם( אש מכבשןפניהם
 בראותם מאוד גדולה הגבושה דמחוזא. ומהשלים המנוצגים משפרהשובים
 כנ"ע( אש ביקוד ושוכר נעשן אוד כזו ותפונה במעמר מכיריהם1תם
 גיהנם" "בני כן אותן שקורין על הבושה כן גם )ה"נ גיהנם בניומקריין

 בסה"ק( כפבהשר הבא בעולם בושה של גיוצם העשש עיקר אן כיכנ'י
 אמן: בימינו במהרה ויגאלנו מנזרת יצילנוה'

 יתשע דך' בריה דינא יב הנזכר השה נתש בשש שם עורכח.
 עלמא ליה דדליש חזתה ביה לשיתי פרא רב עלחלש

 צידת היא מה ~רך. צדה לו הביע ופירש"י זהדתא ליה צביתו ללןאמד
 פפא רב מיכלת הוה )נתרפא( איתפה לסוף עכל'ה( תכריכיןהמתים

 מיתה )פירש'*. הוה הכי אין ל"1 אמד חזית. מה ליה אמרוללוהגיה.
 מעמיד )ניע במילחיה מוקים הלא החיל הקב"ה ללן ואמר עלהנקנסה



 רצררה רביעאה מהדורא ד21ריתקנב
 נושא ז'[ ]מיכה שנאמר אחריו( תדקדקו )לא בהדיה תקומו לא מדותיו(ל
 והנה הגמרא עכ"ל פיני על לעובר עון נושא למי פשע על ועיברעת
 לו ערכינו חי החולה  נעוד כזה פפא רב הגיד דלמה בזה. סובאקשה

 קטן ]סעיף בש"ך א'[ סעיף של"ט ]סיטן ביו"ד מבואר כי אמת הןתכריכים.
 אפילו קבר לו דוצבין אין דגם שם הרמ"א דפסך הגם הב"ח בשםר[

 מתיר הכ"ח מקום מכל נפשו שתצא קודם והגוסס החולה בפני שלאשהוא
 השבת אחרי עד המת שיותאר לחוש שיש שבת בערב בפרט בפניושלא
 מה כהרמ"א שלא ראיה מזה לכאורה ויהיה אוסר הרמ"א הא מקוםמכל
 כדי החולה בפני שלא בודאי )והיינו תכריכים לו להכין פפא רבשציוה
 נאמר הלא כזה פפא רב עשה לטה וגם פשוט( וזה דעתו תטרףשלא
 ומוזר זר דבר זה והרי לשטן. פיו אדם יפתח אל ע"א[ י"ס דף]ברכות
 ציוה כן על שבת בערב זה שהיה לומר כלל יתכן ולא ודוחק.לכאורה.
 שבת. אחרי עד מת מוטל יהיה סלא כרי התכריכים להכין ביתולאנשי
 מזה נלמוד שלא כדי שבת בערב עובדא הוי דהכי למיסר הוו"לדהא

 דבר איזה להורות שבא כרחו בעל אלא וכו' פיו לפתוח אחרלמקום
 למה ס"זן אות ]סה"ק תורה בדברי בדברינו עיין אמנם זו. געובדאבכוונתו
  הענין טעם עיי"ש ולצערו להפחידו המלך לחזקי' הנביא  יצועיה כןהגיד
 כן שהגיד כשנאמר גם זה בדרך ייי בכאן וגם ז'[. אות בזה לעיל]ועין
 לפניו להראות פפא ר' נתבייש ואח"כ תכריכים להכין אביו יהושעלר'

 כנ"ל. לצערו מתחלה כזה עשה למה קשיא מקוםמכל

 היווחדי הגה"ק של מיו"ח ששמעתי מה פי על בזה העניןויובן
 מ' הה"ק שוא הקדוש היהודי של בנו כי זי"עמפראהסחא

 ממכן חולה היה "'ג מבן פורת נער בהיותו פאריסוב אבד"ק ז"לאשר
 קדישא החברה ואנשי ר'י נשמה יציאת בקועת עליו עמדו כי עדר"ל

 אביו הקדוש היוחדי וע"כ ויכליהו מת שכבר אמרו למביניםהמוחזקים
 המששי ראוות ומח"כ ומלכות גשם אמת דיין ברכת ובירך כד"תקרע
 זאת ואמרו קצת לבו בו וידפק בו נשסות עוד כי עליו העומדיםהח"ק



 תקנג לצררה רביעאה מהיוראדברי

 הן רבש"ע. שבשמים. לאביו בתפלה ופתח הקדוש היהודי ואמרלאביו
 היה זאת אך עונשין בר מכ"ש תיובא ובר מצוה בר אינו עדיין זהבני

 וקרעתי ומלכות  בגום ברכתי שכבר עונשי קבלתי שכבר וכיוןבחטאי
 עדיין ובני מזה לגמרי צערי שקבלתי וכיון בודאי נתייאשתי ע"כר'ע
 ונתחזק רוחו ושב היה וכן ותרפאנה. והחידה כנ"ל עליו רחם ע"כחי

 בתחבולת כי י'ע ומעתה כנ'י. בנים ובני בנים והוליד וגידלוונתרפא
 רבי את לצער זה נגזר כי ראה כאשר פפא רב זאת עשה קדושתוחכמת
 גם כנודע מאוד נשערה סביביו בהצדיקים כי הונא רב של אביויהושע
 ע"כ במילי' מעביר שהיה הונא רב בנו )החולה( אמנם השערה חוטעל
 שיכינו לאביו כן והגיר התחכם י"ל ע"כ ימות ולא חסד יעשו אתוגם

 שנתרפא וכיון ר"ל הצער אביו והרגיש זה ידי על נתייאש וכברתכריכים
 יהושע ר' בפני להראות פפא רב נתבייש כן על אח"כ בנו הונארב

 לכתחלה כי שידע יען כנ"ל לו הגיד זה ידי שעל יבין יהושע שר'בחשבו
 לפניו להרצת נתביי"ש כן על ייפשע( )ר' אביו. בעון רק בנו מיתתנגזר
 בעצמו מעשיו בעד הונא ר' בנו באמת כי לחוטא חשבוהו כיבידעו

 כנ"ל: וחי' ונתרפא דין מהגזר ניצול מדותיו עלשהעביר

 לבי איקלע נתן דך' בריה הונא רב ע"ב[ פ"ו דף נפסחיט זבש"םכס.
 "רב לוש אמר שמך, מה ליה אמרו יצחק, בר נחמןרב

 הונא "רב" תיבת )היינו וטנא רב לך קדית מ"ט ליה אמרו וכו',הונא"
 ואינו כן בעצמך לך לקרא יאתה לא וזה רב בתור בעצמך לךדקרית
 כך מקטנותי )פירש"י אנא השם" "בעל לצו אמר וכמובן( הענוהמדרך
 של למנהגו בפשטות מקור יש מזה והנה עכל"ה( וודא רב ליקוראין
 ישראל עצמו שחתם זי"ע הבעש"ט הינסס שבעת אור הקדושרבינו
 ח"ו יוהרא כעין זה דהרי מתנגדיו עליו ותמיש "בעש"ט" או מעזי"בעל
 רב שהצרב השש דברי ולפי בעצמו שבחו להגיד כן עצמו אתלחתום
 מפן "בעל ש שם" "בעל אלו במלות כן על כנ"ל יודשא זה ראיןהונא

 יוהרא זה דאין כן עצמו את שהתם כן גם הבעש"ט אא"ק כונת י"לטוב"



 יזורה רביעאה מהדורא דבריתקנד
 בשבחי שמר לא ואני ר"ל כן לי קורין שאחרים אנא השם דבעל רקכלל
 פשוט. וזה מהגמרא. כנזכר כנ"ל לי קורין שהם רק באמת הוא שכןח"ו
 ומי זי"ע הבעש"ט של קדושתו ודוח מעלתו ומדרגות לתבונתו חקרואין
 וכונות ביחורים בזה עור לו היה הסור ררך על כמוסים טעמים איזויודע

 ועכי"א: זי"עעמוקות

 במדבר אחד לגיהנם יש וכזהים ג' ע"אן הס ]דף עידובין בש"מל*
 וכל הם וידדו דכתיב במדבד בידוושלים ואחר ביםואחד

 קולי. שמעת שועתי שאול מבטן רכתיב בים שאולה. חיים להםאשר
 וכו' בירהשלים לו ותנור בציון לו אור אשר ה' נאום רכתיבבירושלים
 בימים שיהיה מה בדמ"ז שהטמננו חז"ל ברברי רמוז ו"'ל הגמרא.עכ"ל
 המחריבי מחלוקת מ* א( הגדולות. והנסיונות משיח חבלי ימיהאלו
 זה ידי ועל תוה"ק דת ולהעמיד לתקן כשרוצים ועיר עיר בכלקרתא
 נפסדות מדיעות ב( שטה. בסוף חז"ל ותאמרו וכמו כהפקר העולםנעשה
 כמבואר בלבם ישראל בני את תפוס למען בעולם שנתפשטו רעומינות

 שישאר מי הגדול הנסית יהיה שהו זי"ע הבעש"ט תלמודיבספרי
 המה ג( אלין. יומיא בסוף שמו, יתברך ויקדתו בתחרותובאמונתו

 בירושלים ברשעתם כעת ומחבלים המהשלים הארוריםהציאניסטע'ץ
 שמצאו הבל( ושל המאנדא"ט ינץ על ח"ו פיה על הקערה להשךורהבם

 הנלוים וכל המה ישראל כלל את וידיחו יסיתו זה ידי רעלמבע"ל-פעו"ד
 שלש וז"ש להו. ראית וחניכא שים כל ובמקצת( להם הרומים גםאליהם
 שכר בעצמו, הגיהנם עונש שהוא רמ'א כח וודא לגיהנ'ש ישפתחים
 ח"ם להם אהמר וכל הם וירדו ואויל כרמפרש במדבר א( עבירה(עבירה
 אותם וקורא המחלהזות בעלי ראשי ואבירם ודתן קדח עדת הואוגאולה
 הדת וחיזוק גדד כל ויפרצו כמדב"ד דפתר הכל וגעושים עלבמדברה
 גפ"ת הלופדים אדם בני דיעות התלמוד הי'ם הוא בחם, ב(כנודע.
 רע המות טס להם נעשה ותורתם מינות ימצא ובקרבם חכז"לואגרות
 להכחיש ארבו ישים ובקרבם במחשבה תופש נפסדות ודיעות מינותכי



 תקנה קצירה רביעאה מהדוראדבירי

 בלשון קוראם ולכך ח"ו נכזבות לדיעות לעקמם או מפשוטן חז"לדבף
 )פנימיות מבטן דכתיב שפיד קאמדינן זה ועל י"ם. מני עמוקים ע"שי"מ
 )להושיעני שועתי ומינות( שאול דדכי בו )שיש שאול האדם( בקרבאשר

 קולי. שמעת כנזכר( ודעות זדות המחשבות המה ר"ל אלו אוןממחשבת
 זה לעומת זה )ואת בציו"ן לו אוד אשר ה' נאום דכתיב בידהמלים.ג(

 גיהנם )זה ותנו"ד כנודע( ציוני"ם הקודש אדמות עלי שמותםקראו
 א' ההפכיים ידיעות )היינו בירושלים לו להלן( בזה בגמראכדרדי"ש
 עה"ק וימדיבו יקיימו שמה אשר שלימה הגאולה טרם הנסיוןובפרט
 ויגאלע, יושיענו תאיד. ציון על חדש ואוד ויעזדנו. יצילנו ה'בעוה"ד(

 אמן: בימינובמהרה

 חכז"ל נבאו כאשד האמת. הוא אבל קצת. צחות בדדך א"ילא.
 במקומות וכהגה כתובות ובסוף חלק ובפרק סוטה בסוף נשםכנזכד

 הבע"ר שיעמיד והתאגדות והמניעות הנפש ופיזור הנסיונות גהףל אתרבות[
 יש פתחים שלשה וזהו יתברך. השם ועובדי המאמינים נגד יומיא()בסוף
 במדינותינו. יבשה ביושבי  העזות היינו במרבד, א( כנ"ל. )הס"א(לגיהנם

 הדפקדות ושם דבסף. שם אשד )אמעדיק"א( ליצם מעבד הוא ביצם,ב(
 ד"ל. דבפידה גודל עם עכנא כארס מפעפע מנעוריו ואחד אחד כלבלב
 מהם יצילנו ה' )כנ"ל( ותחבולותיום הציונים מעשי בידחצלים.ג(

 אמן: בימית במהדה עצתם תופר דעה עלינו החושבים ומכלוממזימותיהם
 : ע-ש[ כ"ד אות ה' טהדורא ולקטן טו"ב אות בזה לעילחצין

 ו'[ קמ"ט נתהלים וגו'. בידם פיפיות וחרב בגדונם אל רוממותלב.

 התפלה בעת זמר בקול זה לסיים נהוגים כיידוע
 פיפיות "ותדב שנאמד משום ששרים לזה זה וששייכות מילה בריתביום
 קדאווץ כן על צדדים משני וודו טבלה של האיזמל  לעשות ונוהגיםבידם"
 לעשות ולאחויו לפניו מ"ש והמשך תבלין צדיך העדיין פיפיות""חרב
 הא ובלשמים בגוים המילה שייך זה ומה בלאומים תוכחות בגויםנקמה



 רצררה רביעאה מהיורא דבריתקנו
 עצמו. את מגייר )כשאינו בעכו"ם קורש ברית החותם לתת שוראררבא
 שם ושלום חיים אות בחיבורינו מזה ועיין רס"ג סי' יו"ר בש"עכמבואר
 ונדאה המילה. מצות ודא נקמה איזה וגם ח'( סי' ח"ג מנח"א בשו"תוגם
 חסידים יעלזו וגו' לה' שרו במזמור הענין בפנימיות האא שפיררמוז
 השכיבה טרם קודש ברית הישד תיקת )שהוא משכבותם על ירננובכבוד
 )שהוא בגרונם אל רוממות בהאריז"ל( המטה שעל ק"ש בכונתכמבואר
 מהשורש מהגרו"ן בא הוא ועוד הלשון. ברית כנגר מכות המעורברית
 של והגדה פסח בכונת כמבואד הארץ עדורת מצדי'ש מלך פרע"השינק
 הוא פיפיות בחרב שעוצרם המילה תיקת )הוא בידם פיפיות וחרבפסח(
 המילה ידי )עקל בלאומים תוכחות בגוים נקמה לעשות כנ"ל(האיזמל
 ברית יסוד מעל בישא חויא רמסאבא ערלה האי מעבירים הערלהוכריתת
 וכמבואר ברית"ך בני עמך אנחנו שורשנו משם אשר אבר האיקודש

 ומפילים ומכריתים הערלים המה נופלים זה ירי השל ובסירורבתיזוה"ק
 בזיקים מלכיהם לאסור וגם( בלאומים. ותוכחה בגוים הנקמה וזהואותם

 ומקושרים מוכרחים כאסורים שריהם נכברי )שיהיו בכבלי)ונכבדיהם
 זקפה ר'חל בקהה אסיפת מד' שהם ישראל )בני ברא"ל כרצונינו(לקמלות
 שהוא )בתורה. כתוב משפט )בהקליפות( בהם  לעשות ברס"ל( ר"תל'אה

 אומץ שצריך מילה מצות ומקימין בישא החויא שורש הערלההעברת
 לספר בהקדמתנו וכמ"ש כהלכתו. הכתוב כמשפט לעשות וגבורהלב
 אות לספר והקרמתינו זי"ע. הקרוש לאאמו"ר הנוכה על אסונהדרכי
 בסור( והוא העמרה התגלות חסדי'ט בחינת הוא בפנימיותו אמנםשלום.
 תיקון בתיזוה"ק עיין ימים לח' המילה בכונת כמבואר הח'. )מלךהר'ד
 ב11ת וברברינו אתאה[ משעי ת"ד ובע"ח 012 ובבל"ר ע"א[ 3"ט נדףכ"ג
 שנקרא היסוד באבר )התגלות לכ"ל והוא( עיירה. ר[ ס"ק פס"ד נס"שלום
 )ועבו והמ"י. כנתה הטללה יזר על הוועדים )דו2גלות חסידיו כמדע(כ"ל

 ל"ח: אות כזהלקמן



 תקנז וקררה רביעאה מהיוראדברי

 מקרא אלמלא וגו' לי הניחה ועתה ע"א[ ל"ג נדף ברכות בש"מלג.
 להקב"ה משה  12תפסו מלמד לאומרו, אפשר איכתוב

 מניחך אני אין רבש"ע לפניו ואמר בבגדו, תבירו את תופס שהואכאדם
ה הגמרא. עכ"ל להם ותסלח שתמחולעד ל  "שהוא כאדם מהו הלשה 
 בבגדו לחבירו שתופסו ודם לבשר דמיק זה ומה בבגדו" חבירו אתתופס
 יכולין דק בהקב"ה ח"ו זה שייך ולא להכריחו עליו בא בתקיפותהיינו
 וי"ל ובפרט בכלל ישראל כנסת בעד ומליצות מוכרחות בטענותלבא
 כי אם הנה כי "בבגדו" חבירו את לתופס הדמיון שפיד כן גםשזהו
 גדולה חטאה שחטאו וגו' ואכלם שאמד הקב"ה עם הצרק לאמתובאמת
 משם יצאנו אשד והארץ וגו' הגוים יאמדו למה אבל להם. שמגיעעד
 מוכרח כביכול זה והרי ח"ו. כפירות ועוד וגו' להביאם ה' יכולתמבלי
 האמת רבינו משה ידע בפנימיות כי אם הגדול שמו בשביל להםלסלוח
 יבינו ולא ידעו לא הגוים בין הזה העולם בחיצוניות אבל צדקומשפט
 החיצוני לבוש שהוא "בבגדו" שתפסו כמו זהו ע"כ כנ"ל ויאמרו זהכל

 עם ישראל כמו ממעל אלקי חלק 12אינם הגוים המה שמו יתברךלכבודו
 ראוי כנ"ל החיצוני בגדו נכביכול( בשביל כי בטענה שתפסו תהוקרובו
 יקויים לעתיד עד כנ'ל. יאמרו שלא כדי ישראל בני ולהציללסלוח
 לעיני ה' כבוד יגלה רק מוריך עוזי יכנף ולא כ'ן ל' נישויה בימינובמהרה
 מטלה בכל ומלכותו האמת בתכלית תבל יושבי כל וירעד יכירו בשדכל

 אמן: בימית במהרה רצון ערכן

 אמרו ע"ב[ צ"ב ודף בב"ק ודא וכן ע"ב[ הי ניו מגילה בש"שלד,
 מיטייפי. למרותק ועימודי אווזא בר ואזיל שפגלמוז.

 הרואה חכם איזון ע"א[ ל"ב דף נהמיך כמ"ש חכז"ל שכיתו מה "'להענין
 התכלית שיהיה מה בחכמכם ולעיין לראות האדם צריך וורה הנולדאת
 ונ"מ בבחינת בונמת"ו להתבונן לו המשפשר מה מכל דבר כלמסוף
 גדולות הרבה לפניו יצטהר של4 למהר צחך אך השלד. אתרואה

 על כהציג מהועשירות
 יז-

 כרצוע ומה הדבר יבא לא פן כי וחט הדבר



 נקררה רביעאה מהיורא דבריתקנה
 יתברך בהשם יבטח דק חלילה. לבו. יזעף ה' חלל ח"ו וישתומם יתעצבש
 לטובה הנולד את הדואה חכם בבחינת ויהיה בכ"ע למדהו בודאיכי

 מספיק לו להיות ומחשבתך ידך תנח אל מזה גם אך ותקוה.בבטחת
 כנודע ה"א עם תהיה תמים י"ג[ הח ]יברים עה"כ דש"י וכמ"שהמועט
 ולא במועט ומספיק שפל בעיניו )להיות שפיל לשונם. בקדושתוז"ש
 חכם להיות חז"ל אמדו זה כל ועם כנ"ל. העתידות אחדי הדבהתחקור
 חז'ע שאמדו )כמו אווז"א בד וז"ש( להתנהג. ומה איך הנולד. אתדואה

 בבחינת לחכמ"ה יצפה בחלום אוו"ז הדואה ע"א[ ]נ"י הדואה פרקבברכות
 )בבחינת מיטחפי למרחוק ועינוהי ונמיל והיינו( הנולד. את הדואהחכם
 יחדיו שניהם לכלכל איך והמ"י הנולד(. את מדחוק ודואה בבטחוןהולך

לטובה:

 דמעלי בפניא חזו בנו וד"א דד"ש ע"ב[ ל"ג ]דף שבת בש"סלה.
 בין ורהיט אסא מדאני תרי דנקיט לההדףשבתא

 בחד לך ותיסגי ואגל שבת לכבוד א'י לך למה הני א"להשמשות
 שבת לליל והוא הגמרא. עכ"ל שמוד כנגד ואחד זכור כנגד אחד)והשיב(
 התרירי בסידור וכמ"ש אסא מדאניתרי

 אגודות ב' בידך תקח הכננה.
 אבות הנקרא דז"א לחג"ת רומז בעצמו והדס ורחל יעקב לזו"נ רמזהדס

 שרגא שבת ליל בסעודת זון והנה עכל"ה. וכו' ידיך בב' יחדותחברם
 ונצא באו שבת בליל הכונה נודע אז וגם כנודע קדישין תפוחיןחק"ל
 ]כגורע יצחק בחינת ווילס מלכתא שבת לקראת חק"ל( )שהואהשד"ה

 )בפרשת רש"י וכמ"ש שד"ה שקראו ז"ל[ מפאנו להרמ"ע מאמדותבעשרה

 )הי( שדה שהוא ה' ברש אשך שז"'ה כריח בני ד5ה רגזה כ"ק כ"זהדלחת
 הילדות ]פרשת שבת תודת במאמר מאמדות בחמשה ובדבדיע עף"שתפוחין
 הקתל * הד"ס ב"פ כי שפיר רמז י"ל ע"כ בשיך. עיקש 8'[אות
 ]מפרשת וזמש תקל. בחינת שבת בליל אסא מדאני תדי הד"ס ב"פהחנו

 )בגימסרי' חל"ק כי והיים נחלתו חבל יעקב עמו ה' הלק כי ט'[ ל"בהאזעו
 להשרש אסא מדאני חיי ה(עיז"ל כמ"ש חוים כנזכר(. הד'שביש
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 בהקב"ה ישהאל כנסת להתדבק להתחזק היינו תלשין להתקפאואדוס"ה
 ישראל( )וכנסת עמו )ועם( ה' חיבור( וזהו וארוס"ה. אדו'ש בחינת)כביכול
 להתדבק ז"א שהוא יעק"ב והכוונה מתדוייהו. דכלול ז"א )בחינתיעקב
 )להתקשר נחלת"ו חב'ע יעק"ב( אשר וזהו כנ"ל. בחינה רח"לעם

 כנזכר: ישראל( כנסת עם בהקב"הולהתדבק

 אל הללו הללוי' א'[ ק"ג ]תהלים הכתוב רמז בחלומי. דאיתי וקנהלך*
 הללו-י"ה הוא הללויה כי עוזו. ברקיע הללוהובקדשו

 חס"ר )הוא א"ל הללו כנודע( פד"ע-י"ה מ"ל-י"ה ופריעה המילה)כונת
 השמינ"י ביום הר"ר מלך המילה ימי שמונ"ת סוד על ח' בגימטדי'ב'קדשו אי העלו )ד"ת בקדשו החסדי"ם( התגלות שהוא המילה בכונתשנודע
 כמצויין בע"ח וכן שם ובבל"ד ע"א[ ס"ט ]דף כ"ז תיקת בתיזוה"קכנודע
 בגימטדי' )ד"ת ע'וזו ב'דקיע ה'ללוהו עיי"ש( ל"ב[ ]אות בזה לעילברבדינו
 חכמ"ה. עוזו. ברקיע כת"ד. בשם בקרשו אל בכוונות בסידור כמ"שמז"ל
 בתיזוה"ק כנודע וכו' במזל תלוי הכל בסוד מז"ל הוא כת"ד בחינתכי

 ומזוני בני חיי החכמ"ה מספידת מתחיל הכתר השפעת והארת ע'[]תיקיז
 דמזונ"י דווהא מחכמ"ה ותמן בעליה את תהי"ה והחכמ"ה בשדדויתי
 מבחינת נמשך ע"כ כנודע( הבני"ם המשכת הזרע של הטפה מחכמ"הושם
 לילה. במחזה ע"כ מילה. מצות ינץ על נהודין הש"ע התגלותמול"א

 בב"י: בכ"ע עינינו יאר יתברךוהשם

 תהלל הנשמה כל שמסיים מה לתחלתו המזמור סוף נעוץ י"לובזה
 ודביה פדיה מצות לקיים מסוגל סימא כה"ת רום ד"תשהוא

 בן וילד'ת הרה הנ"ך י"א[ ט"ז ]כראשית בהכתוב ס"ת שהוא בניםלהגליד
 הרבדים וביאור מקאזניץ המגיד זי"ע להגה"ק ישדאל נד בספדכנודע
 בדברינו וגם באבדך עיי"ש הס[ ]אות ג' מהדודא תודה דברי בדברינועיין

 מפורש וכן עישש וכו'( קודש בדית אות )בד"ה שלום אות ספדבהקדמת
 אתה יהיה( זה ידי )על תשמור ברית"י את ואתה בכתוב לך לךבפרשת



 רצררה רביעאה מהיורא דבריתקנח
 יתברך בהשם יבטח דק חלילה. לבו. יזעף ה' הצל ח"ו וישתומם יתעצבש
 לטובה הנולד את הדואה חכם בבחינת ויהיה בכ"ע הנזדהו בודאיכי

 מספיק לו להיות ומחשבתך ידך תנח אל מיה גם אך ותקוה.בבטחת
 כנודע ה"א עם תהיה תמים י"ג[ י"ח )יבוים עה"כ דש"י וכמ"שהמועט
 ולא במועט ומספיק שפל בעיניו )להיות שפיל לשונם. בקדושתוז"ש
 חכם להיות חז"ל אמדו זה כל ועם כנ"ל. העתידות אחדי הדבהתחקור
 חז"ל שאמדו )כמו אווז"א בר וז"ש( להתנהג. ומה איך הנולד. אתדואה

 בבחינת לחכמ"ה יצפה בחלום אץ"ז הדואה ע"א[ )ע"ז הדואה פרקבברכות
 )בבחינת מיטייפי למרחוק ועינוהי ואהיל והיינו( הנולד. את הדואהחכם
 יחדיו שניהם לכלכל איך והמ"י הנגלד(. את מדחוק ודואה בבטחתהולך

לטובה:

 דמעתי בפניא חוו בנו ור"א דך"ש ע"ב[ י"ג )ין שנת בש"שלה.
 בין ורהיט אמא מדאני תרי דנקיט לההואשבתא

 בחד לך ותיסגי ואגל שבת לכבוד א"ל לך למה הני א"להשמשות
 שבת לליל והוא הגמרא. עכ"ל שמוד כנגד ואחד זכור כנגד אחד)והשיב(
 אגודות ב' בידך תקח הכונה. הארמ"ל בסידור וכמ"ש אסא מדאניתדי
 אבות הנקרא דז"א לחג"ת רומז בעצמו והדס ורחל יעקב לזו"נ רמזהדם

 שהוא שבת ליל בנתמדת זהו והנה עכל"ה. וכי ידיך בב' יחדותחבדם
 תפוחיןחיול

 קדישיי
 ונצא באו שבת בליל הכונה נודע אז וגם כנודע

 )כנסע יצחק בחינת והוא מלכתא שבת לקראת חק'י( )שהואהשד"ה

 )בפרשת ר2ן"י וכמ"ש שד"ה שקראו ז"ל[ מפאנו להדמ"ע מאמרותבעשרה

 )הי( שדה כיהוא ה' ברכו אשך 12ד"ה כריח בני ריח דאה ס"ק כ"זהולדות
 שלדות ופרשת שבת תורת במאמר מאמרות בחמוצה ובדברינו עי'ץ2תפוחין

 חק'ע עולה הדיש ב"פ כי שפיר רמז י"ל ע"כ באודך. עיי"ש א'[אות
 )בפושת וז"ש תקל. בחינת 5ןצ~ן בליל אסא מדאני תרי הד"ס ב"פהחנו

 )בגימטרי' חל"ק כי ודרינו נחלתו הבל יעקב עמו ה' " כי ט'[ ל"בהאוינו
 לארוש אסא מדאני חדי הארמ"ל כמ"ש והיינו כנזכר(. הדחסב"פ



 תקנט רצררה רביעאה מהיוראדברי

 בהקב"ה ישראל כנסת להתדבק להתחזק הינו תלשין להתקפאואדוס"ה
 מהדאל( )וכנסת עמו )ועם( ה' חיבור( תהו ואדוס"ה. אדו"ס בחינת)כביכול
 להתדבק ז"א שהוא יעק"ב והכוונה מתדוייהו. דכלול ז"א )בחינתיעקב
 )להתקשר נחלת"ו חב"ל יעק"ב( אשד וזהו כנ"ל. בחינה רח"לעם

 כנזנד: ישדאל( כנסת עם בהקב"ההלהתדבק

 אל הללו הללוי' א'[ ק"ג ]תהלים הכתוב דמו בחלומי. דאיתי ולנדקלך.
 הללו-י"ה הוא הללויה כי עתו. ברקיע הללוהובקדוחו

 חס"ד )הוא א"ל הללו כנודע( פד"ע-י"ה מ"ל-י"ה ופריעה המילה)כונת
 אע העלו )ד"ת בקדשו החסדי"ם( התגלות שהוא המילה בכונתשנודע
 השמינ"י ביום הד'ד מלך המילה ימי שמונ"ת סוד על ח' בגימטדי'ב'קדשו
 כמצויין בע"ח וכן שם ובבל"ד ע"א[ ס"ט ]דף כ"ז תיקון בתיזוה"קכנודע
 בגימטרי' )ד"ת ע'חו ב'דקיע המקוהו עיי"ש( ל"ב[ ]אות בזה לעילברבדינו
 חכמ"ה. עחו. ברקיע כת"ד. בשם בקדשו אל בכוונות בסידור כמ"שמז"ל
 בתיזוה"ק כנודע וכו' במזל תלוי הכל בסוד מז"ל הוא כת"ד בחינתכי

 ומזוני בני חיי החכם"ה מספידת מתחיל הכתר השפעת והארת ע'(]תקון
 דמזונ"י רוותא מהכמיה ותמן בעליה את תתי"ה וההכמ"ה בסודדויתי
 מבחינת נמשך ע"כ כמדע( הבני"ם המשכת הזרע של הטפה מחכמ"הושם
 לילה. במחזה ע"כ מילה. מצות ידי על נהורין הש"ע התגלותזבל"א

 בב"י: בכ"ע עינינו יאר יתברךוהוום

 תהלל הנשמה כל שמסיים מה לתחלתו המזמור סוף נעוץ י"לובזה
 ה-ביה פדיה מצות לקיש מסוגל שהוא כה"ת שם ד"תשזרא

 בן וילד'ת הרה הנד י"א[ ת"ז נתיאשת בשכתוב ס"ת שווא בניםלהוקיד
 הרבדים וביאור מקאזניץ המגיד זי"ע להגה"ק ישדאל נד בספדכנודע
 בדברינו וגם באורך עח"ש י"ס[ ]אית ג' מהדודא תורה דברי בדברינועין

 מפורש וכן עיי"ש וכו'( קודש בדית אות )בד"ה שלום שת ספרבהקדמת
 אתה הניה( זה ידי )על תשמור ברית"י את ואתה בכתוב לך לךבפרשת



 יצוגיה רביעאה מהיורא דבריתקנח
 יתברך בהשם יבטח דק חלילה. לבו. מעף ה' ועל ח"ו וישתומם יתעצבאז
 לטובה הנולד את הדואה חכם בבחינת ויהיה בכ"ע יעזרהו בודאיכי

 מספיק לו להיות ומחשבתך ידך תנח אל מזה גם אך ותקוה.בבטחת
 כנודע ה"א עם תהיה תמים י"ג[ י"ח ]יבריט עה"כ רש"י וכמ"שהמועט
 ולא בשועט ומספיק שפל בעיניו )להיות שפיל לשונם. בקדושתוז"ש
 חכם להיות חז"ל אמרו זה כל ועם כנ"ל. העתידות אחדי הדבהתחקור
 חז"ל שאמדו )כמו שבריא בד וז"ר?( להתנהג. ומה איך הנולד. אתדואה

 בבחינת לחכמ"ה יצפה בחלום אוו"ז הדואה ע"א[ ]נ"ז הדואה פרקבברכות
 )בבחינת מיטייפי למרחוק וכבנוהי ואזיל והיינח הנולד. את הדואהחכם
 יחריו שניהם לכלכל איך והמ"י הנולד(. את מדחוק ודואה בבטחוןהולך

לטובה:

 דמעלי בפניא חזו בנו וו"'א דך"ש ע"ב[ ל"ג ]יף שבת ברק"םלה.
 בין ורהיט אסא מדאני תרי דנקיט לההואשבתא

 בחד לך ותיסגי ואגל שבת לכבוד א"י לך למה הני א"עהשמשות
 שבת לליל והוא הגמרא. עכ"ל שמוד כנגד ואחד זכור כנגד אחד)והשיב(
 אגודות ב' בידך תקח הכמה. האדמע בסידור וכמ",? אסא מדאניתדי
 אבות הנקרא דז'ש לחג"ת רומז בעצמו והדס ורחל יעקב לזו"נ רמזהדס

 שרוש שבת ליל במעודת זהו והנה  עכל"ה. וכי ידיך בב' יחדותחברם
 ונצא באו שבת בליל תכונה נודע אז וגם כנודע קדימתן תפוחיןחקם
 נמודע יצחק בחינת והוא מלכתא שבת לקראת חק"ל( )שהואהשד"ה
 )בפרשת ר,ן"י וכצל"ש שד"ה היקראו ז"ל[ מפאנו להרמ"ע מאמרותבעשרה

 )חי( קידה ליהוא ה' בףכך אשר 2יד"ה כדית בני ריח רפה כ"ז[ כ"זכולרות
 הולדות ]פושת יצחן תודת במאמד מאמרות בחמשה ובדבדיע עי"כ?תפילין

 תקטל ערלה הדרס ב"פ כי שפיד דמז י"ל ע"כ בנטרך. עיי"ש א'[אות
 81וןית וז"ש תקל. בחינת סונתז בליל אסא מדאני תדי הדרס ב"פהינו
 )בגימוש" חל"ק כי והיינו נחלתו תבל יעקב עמו דר חלק כי ט'[ ל"בהאזינו
 לאדיש אסא מדאני תם החייז'ע כמירט והטע כנזכר(. הד'ש3"פ



 תקנם רנררדן רביעאה מהדוראוקברי

 בהקב"ה ישראל כנסת להתדבק להתחזק היינו תלשין להתקפאוארום"ה
 ישראל( )וכנסת עמו )ועם( ה' חיבור( וזהו וארוס"ה. ארו"ס בחינת)כביכול
 להתדבק ז"א שהוא יעק"ב והכוונה מתדוייהו. דכלול ז"א )בחינתיעקב
 )להתקשר נחלת"ו חב"ל יעק"ב( אשד וזהו כנ"ל. בחינה רח"לעם

 כנזכר: ישראל( כנסת עם בהקב"הולהתדבק

 אל הללו הללף' א'[ ק"ג ]תהלים הכתוב רמז בחלומי. דאיתי וקנהלך*
 הללו-י"ה הוא הללויה כי עוזו. ברקיע הללוהובקדשו

 חמ"ד )הוא א"ל הללו כנודע( פד"ע-י"ה מ"ל-יגה ופריעה המילה)כונת
 השמינ"י ביום הד"ר מלך המילה ימי שמונ"ת סוד על ח' בגימטרי'הוקדשו אי היללו )ר"ת בקדשו החסדי"ם( התגלות שהוא המילה בכונתשנודע
 כמצויין בע"ח וכן שם ובבל"ד ע"א[ ס"ט ]דף כ"ז תיקון בתיזוה"קכנודע
 בגימטרי' )ד"ת ע'וזו ב'רקיע ה'ללוהו עת"ש( ל"ב[ ]אות בזה לעילבדברינו
 חכמ"ה. עוזו. ברקיע כת"ר. בשם בקדשו אל בכוונות בסידור כמ"שמז"ל
 בתיזוה"ק כנודע וכו' במזל תלוי הכל בכחד מז"ל הוא כת"ר בחינתכי

 ומזוני בני חיי החכמ"ה מספירת מתחיל הכתר השפעת והארת ע,[]ריקון
 דמזונ"י רווחא מחכם"ה ותמן בעליה את תדר"ה ודמכמ"ה בשדרויהי
 מבחינת נמשך ע"ע כנודע( הבניזם המשכת הזרע של הטפה מחכמ"הושם
 לילה. במחזה ע"כ מנלה. מצות ידי על נהורין הש"ע התגלותמול"א

 בב"י: בכ"ע עינינו יאר יתברךוהשם

 תהלל הנשמה כל שמסים מה לתחלתו המזמור סוף נעוץ "'לובזה
 ורביה פריה מצות לקמם מסוגל שהוא כה"ת נום ד"תשהוא

 בן וילד'ת הלה הנד הא[ ט"ז ]בראשית בהכתוב ס"ת שהוא בניםלהוליד
 הדברים וביאור מקאזניץ המגיד זי"ע להגהתך ישראל נר בספדכנודע
 בדברינו וגם באורך עיי"ש י"ס[ ]אות ג' מהדודא תורה דברי בדברינועיין

 מפורש וכן עיי"ש וכו'( קודש ברית אות )בד"ה שלום 14ת ספרבהקרמת
 אתה יהיה( זה ידי )על תשמור ברית"י את ואתה בכתוב לך לךבפרשת



 רצורה רביעאה מהדורא דוקריתקם
 בתחלתו סופו נעוץ וזהו עולם. לדורות זרעו ימשך לדורות"ם.חרע"ך
 כנ'י: מזל מספר ור"ת המילה כונת רמוז שהוא וגו' הללויה הלזבמזמור

 תלמידיו אילו דרב נפשיה נח כי ע"ב[ מ"ב ]דף ברכות זבש"םלז*
 דנק אנהר לחמא וניכול ניזיל אמרי הדרי כיבתריה

 מזונא וברכת דדב נפשיה נח כו' וכו' יתבי דכרכי בתר שמו( כך)פירש"י
 רב הנה כי י'י הדברים פנימית בכונת והענין הגמרא. עכ'י גמרינןלא
 דברי )לפי רשב"י מרבו ששמע מה כתב והוא בזוה"ק. הנזכר אבא ר'הוא

 ותלמידיו רשב"י ענין וזהו ספרים[ ובשארי לוחות שברי במאמר מפאנוהרמ"ע
 בפרט הדברים. ושדות בכונת ורשותי( גשמיי )גם דבר כל לעשותבזוה"ק
 הנצוצות להעלות כדי הראויה בכונה רק להיות צריך האדםאכילת

 מעלים בהם חכז"ל שתקנו בכונה הברכות ידי ועל בהמאכלהקדושות
 דרב נפשיה נח כי י"ל וזהו שמו יתברך לפניו רוח נחת ועתרההנצוצות
 וזהו הטובים כמעשהו לעשות הטובים דרכיו )אחרי אבתריה תלמידיואזלי
 כל לעשות רשב"י האלקי התנא מרבו שקיבלו הקרושים מדרכיועיקר
 עולם דבר מכל לעשות כנ"ל האכילה ובפרט ויחורים בכונות גשמידבר
 בנפשם )שחשבו הדרי כי וז"ש( וכונתו. בצורתו הבא עולם בחינתהזה
 לחמא וניכול ניזול אמדו כה( עד שוהמו ממעשיהם ולחזור בתשובהלתקן

 דנ"ק )דיעה( אנהר בבחינת( רק יהיה הזה בעולם הגשמיות)אכילתנו
)בגימטרי'

 עול'"
 צורה בחינת האכילה מחומר לעשות היינו הב"א.

 ]מספר הב"א עול"ם בחינת לעשותו הזה עולם מבחינת והיינובעצמותה
 ]מרוב נתמרמרו זה רעל כנזכר. מרשב"י רב של דרכו וזהו כנזכר,דנ"ק

 מאכל לכל שצריך )מה מזונא וברכת דרב נפשיה נח ואמרו(ענוותנותם[
 וענין ערך ולפי מין לכל חכז'ע שתקנו הברכות לפי בכ"ע יוםולכל

 יכולים אט )שאין גמידנא לא לתקנו( בהמאכל בו נממש אשרהנצוצין
 שלמד כפי החשרה עסקות בנסתרות יודע ]שהיה מרב היטב גמירנא לאכי

 והמ"י: בכ"ע( בזה לעשות איך רבר[ כל כותתמרשב"י



 תקסא רצורה רביעאה מהיוראדברי

 עקיבא ברבי מעשה ע"ב[ ס"ז ניו בשבת חז"ל שאמרו מה י"ללח*
 חמרא אמר שהביא וכוס כוס כל ועל לבנו משתהשעשה

 הגמרא.  עכ"ל תלמידיהון ולפום רבנן לפום ותמדא חיי רבנן לפוםוחיי
 הקרים ובלשונו וכו' כוס כל שעל בזה רע"ק חירש מה סובא לדקדקויש

 הקרים ותלמיריהון רבנן לפום אמר וכאשר רבנן לפום חרי לתיבתחמר"א
 וי"ל ררשוני ואומרת צווחה המימרא בזה והענין הכונה ומהו לחמר"אחיי
 מהר"ש הגה"ק בהיות כי בידינו ומקובל ששמעתי מה פיעל

 בני בעל הגה"ק זקיני מדן אצל שבת משובתי זי"עמקאמינקא
 סעודה בעדו יששכר בני בעל הקדוש עשה א' וביום בדיבוב זיעיששכר
 לו ואמר לפניו העמיר אשר יין בכוס כיבדו הסעודה ובאמצענכבדה
 בסנהדרין חז'י מאמר וזהו מלתא. דלימרו היכי כי אררדקי חמראאגברו
 זה לעל תורה שיאמר והיינו חייא ר' לבני רבי שאמר מה ע"א[ ל"תנדף

 היכא כי אדרדקי סגלי אגברו שי"ל אומר אני מקאמינקא הה"קהשיב
  משתעי שהיה זצ'י מקאמינקא הגאל של בקודש כדדכו חמרא,דלימרו
 כי הענין וי'י כנודע בגוויה גנוז וסובא בדיחותא. בדרך רחכמתא,מילין
 שיתרהב כדי להתכלית מבוא רק הוא ומהיין הפירוש בגמרא כפשוטוהנה
 והיהני המרא ע"ש ע"ז דף ניומ" חז"ל מאמד ומעין ד"ת, ויאמד ודעתולבו

 מבוא רק אינו שהיין יותר גבוהה מדרגה עוד יש אמנם צי'"ט.פקחץ
 וסוד בבחינה בעצמותו תכלית הוא רק תורה דברי שיאמר כרילהתכלית

 מדעת בו יש מיינו המתפתה כל ע""1 ס"ה נדו בעןרובין רז'י שאמדומה
 תכלית  שיצא בזה עמוקה וכונה גביה בבחינה היין ששותה ההנוקונו

 ישיגוהו לא וגם גליה עלי בחרט יתואר לא גדול ענין וזהובעצמותו
 חמה והעניקו עיט. ידעו לא בנתיב גם רולכים אשר הדור מגדוליזולת

 וזהו כנזכר שמו יתברך קונם מדעת בהם שיש קדושתם. בדעתבקומתם.

 שיגברו עד גבוה במדלגה יהיה שיזיין מקאמינקא ההג'ק דברי כונת"י
 ולתכליתי יותר גבוה במדרגה שהחן חמרא דלימרו היכי כי אדרדקימילי
 שאמיץ מה על שמעתי וכאשר קרהצתו. דעת בעצם עמוקהוא

 ה"מ לחטט. קנה יקדים שמא בכהמןה מסיחין אין ע"בן ה' דףנתענית חז'י



 לצררה רביעאה מהיורא דבריתקסב
 כנ"ל( לתכלית מבוא )דק חול סעודת רק גבוה בבחינה הסעודהכשאין
 ]יעףז מצוה מעודת שתהיה כדי תורה בדברי ולשיח לומר צריך כןעל

 מצוה סעודת בעצמותה כשהיא כן שאין מה א'[ אות כה"ק בד"תבדברינו
 )יחשוב( שמא תורה( דברי )לומר בסעודה מסיחין אין וזהו גבוהבמדרגה
 הסעודה )דוש לושט כנודע( הקנה ידי על תורה דברי )אמירת קנהויקדים
 תכלית אוכלים כהנים בבחינת כשהאכילה ובאמת בעצמותה(אכילה

 בעצמותה גדולה מצוה וצא כי תת-ה רבדי לומר צריכים איןבעצמותה
 מאוד גבוה בנתיב ההולכים הדוד גדולי לדבנן רק זהו אמנםכנ"ל.

 בזה ליכשל יוכלו חכמים תלמידי שארי אבל כנודע. וכונתםבקדושתם
 כן על חלילה וישתוממו לתשתם וישתכרו כזה מיין בשתייתםולהשתכר
 נודע והנה כנזכר. היין ריבוי מן וליזהר לפרוש יזהרו בודאילתלמידים
 שבהיין לפי לחי"ם ואומדים שותימ כי ע"א[ ס"ט דף ]תכ"דבתיזוה"ק
 כמרד תמות מות "ץ[ מ  ]בראשית שנאמר הראשנן בארם בעונםנכשלו

 שיהיה כדי לחיי"ם אומדים ע"כ לו סחטה וענבים היה גפן ע"א[ ל"ט]בדכות
 סם ארס בו יהיה ולא ההיפך לו שגרמה הראשון אדם מחטא ולאלחיי"ם
 והבדלה קידוש ביין ע"ע רע רבד ידע לא מצוה שומד קיי"ל אמנםוכו'

 רפם ישלוט לא מסולא כי לחים לומד צריכים ולא כלל שייך איןוכיוצא
 יין בשותה נמצא זה ולפי דפ"ט(. ס" או"ח בנמוקי מ"ש ]יעייז כנזכרההיפך
 כדי לחיי"ם מקודם לומר צריכין ע"כ נפשו למלהקת חולין שלשתיה
 בבחינה ששותה מי כן שאין מה הנ'י חטא של הללה ארס בו יחולשלא
 כנ"ל קונו מדעת בו יש בהנו המתפתה בסוד ביותר המדרגה כבעליגבוה
 את לבדך כדי לומר יוכל בשתייתו רק לחיים מקודם לומד צריךאין

 גדולים )היותר רבנן לפום וחיי חמרא רע"ק בדיוק וז"ש עמוהמסובים
 לומד צריכים שאין משום "לחיי" "חמרא" הקדים מדרגתםבקדושת
 וחמרא לחיים( צ'ק )מקודם ח= שצקת כן. שאין מה כנזנר. לחייםמקודם
 ולגדור להזהירם וצריך הנזכר במדרגה )וראינם ותלמידיהק רבנןלפום
 הלא כלל לחיים לומר צריכין היו דלמה תקשי ]ולא וקמ"י: כנזכר(בעדם
 והיו ת"ח בודאי שהיה רע"ק של בט בחתונת מצוה בסעודת ייןהיה



 תקסג רצררה רביעאה מהיוראדברי

 ראין אינו זה כנ"ל. והבדלה יין לכוס ודמי הדור גדולי ת"חמשבין
 רע"ק אמר בדיוק כן על כוסות הרבה ובפרט ש יין לשתות דוקאהמצוה
 לומר בודאי וצריך מצוה איש רזה ש כתית בריבוי וכוס כוס כלעל

לחיים4

 )היינו וחתוי במטללתא, ומתנא מקרא ע"ב[ כ"ח ]דף סוכה בשעםלט*
 ד"א דמצטער ירצה אם פירש"י ממסללתא ברלעיוני(

 ובזה עכל"ה. דעתו להרחיב לו יפה והאויר דעוכה מן פטורומצטער
 שמרים מהם יש מוסר ספרי הקדושים בספרים שנחלקו למה פתראאשכחן
 ולא ישגיח שלא כדי כלל יופי ובלי ציורים בלי קטן בבית וילמודשישב
 שלומד וטפר אל ולבו  עיניו ישים רק כלל הבית יופי אל עיניוישא
 של הדעת דהרחבת וי'א אחרת, ומחשבה ראיה בלי בו להגות בוומעיין
 לתורה  רעוע להרחיב כדי עדיף זהו ענינים בכל ומרווח יפה שהואהבית
 במ"ש עדיף דמעת שהרחבת האריז"ל בסידור כבר נראה מזהוקצת

 אמנם דעתו. שיתרחב כדי נאה וכריכה וכתיבה נאים ספרים מתוךשילמוד
 יושב אשר הבית מיופי לא בו וועגה שלומד הסש- מיופי רק מיירישם
 כן גם לו הועצה האויר בהרתתת גם נראה ז"ל רש"י בדברי והכאבו,
  שיושב הבית שזע כל דעתו להרחבת לו יפה שהשיר עיון ללימודצריך

 פשוט: וזה כמובןבתוכו

 בבדית עמך הבאים פסחן של לז' ]ביתר וכי ליבשה יום בפלושנ2.
 הלשון על תכנע רבים נמולים. המה לשמך ומבטןהנתמך

 כקל מקנת  עבדים ישראל בני המה וכי נמולים" המה לשמך"ומבטן

 כמ"ש א( ויזל. ערלתם. בשר יטילו לשמונה רק הלא א' ליוםשנמוגים
 ימים שמונת בן בע יצחק את אברהם וימל ד'[ כ' ובששית עריכבסמ"ק

דהוול'י
 יסים השמונת כל דבוק שהוא ימים קומונת הלא השמיני ביום

 אברהם שנצטדה וכיק הצחק השנולד דטרד בס' ת" ע"כ שם()נפירש'ע
 השמונת כל יום ובכל רגע בכל ומצבה משתוקק היה אז ח' ביוםלבילו



 יקורה רביעאה מהדודא דוקריתקסד
 המחשבה נחשב כן על למולו ה' מצות לקים שיוכל ח' יום שיגיעימים

 עתיקין. והדברים ימים. השמונת כל אותו מל כאלו למעשהוהשתוקקות
 של בבריתו להכניסו הולדו מיום המצפים אברהם זרע ישראל בבניתהו

 ומבטן הפיוט. לשון שפיר כן על ימים שמונת בן כשיהיה אבינואברהם
 כי בזה א"י ב( כנ'י(. ורצונם )במחשבתם נמולים המה מיד()כשנולדים

 אברהם עוד נצטוה המילה על כי )אם אבינו ישרא"ל בני נקראיםאנחנו
 במדרש פ"ב[ נאברר"ג חז'י שאמרו כמו מהול נולד יעקיב והנהאבינו(

 מגזעו וכו' כוננת אתה גדול( כהן יוסי בן יוסי )שתיקן יוה"כובעבודת
 אומתנו יסוד שורש זה ולפי לוקח" מרחם בבריתך "חתום הוצאת תםאיש
 ישרא'י זרע נקראושמנו

 עליו אנו מיוחסים ע"כ מהול נגלד מרחם והוא
 הש"ס דברי פי ל ג( נמולים. המה לשמך מבטן אבינו ושבחבשורשו
 ל"א ברף ויעיז הבט"ן על עצמם את שכהבהין בשכר ע"א( ע"א ניונדה

 כי אשה זוכין זה ידי על בבט"ן עצמו שמשהק )בזכות מבט"ן וזהוע"ב[
 נמולים. המה לשמך וכו'( ימול השמיני ביום ומקיימים זכ"ר וילדהתזריע
 טובה הוא המילה כי הרופאים מחכמי שנודע מה פי על ד( י"ל.עוד

 ועל הילד של מאבותיו שהם אנושות ממחלות זה ידי על ולהנצללרפואה
 יוכל ולא בדיבוק שם לישאר להמחלה מקום אין הערלה שיסירו זהידי

 אנחנו אמנם ר"ל. הנזכרות המחלות של וחלאה זוהמא מיני שםלהתכנס
 בזה הארכנו וכבר למצות טעם אין )כי רפואה בשביל לא בנינונמול
 ולשום שמו יתברך רצונו לקיים כדי רק במק"א( דוכתי בכמהבעה"י

 את )שמלין מבטן וז"ש צונו. כן כי קודש בדית אות חותםבבשרינו.
 הטעם זה כל 8ן כנזכר אמותם של הבטן ממחלת להנצל כריעצמם
 תורתך לקיום לשמך )רק נמולים. המה לשמך רק( אצלם והרצלהפנימי

 כנזכר: שמו( יתברךומצותיך

 וכו' מלכות צריכה ומטיב הטוב ע-א[ מ"ט ניו נרנות בש"שמא.
 פושת האמר אידי אלא בעיא לא נמי ירושליםבונה

 הכי אמר פפא רב שמים מלכות אמד דלא ארעש אורח לאו דודבית



 תקצה לצררה רביעאה מהדוראדבירי

 פסקינן וכן ותוס' פירש"י עיין מדידה לבד מלכיות שתי צריכהקאמד
 כפשוטו פלא והענין זו. בברכה מלכיות ג' אצל קכ"ט( )ס" או"חבש"ע
 וגם פירש"י לפי בזה כמו מלכות לומר ג"פ שצריכה בבדכה מצינודהיכן
 הוא הארץ ודבדכת ידושלים דבונה מלכות על דקאי התוסג פירושלפי
 כן גם מלכיות שתי בפשיטות משמע דהא כפשוטו כן לפרש גדולדוחק
 הבדכות בכל סימוא מה ממש דידה היינו מדידה לבד דקאמר )ומהבדידה
 הרמז נראה ע"כ הקודמות בדכות בשארי ולא וז"פ( העולם מלךבא"'א
 תיקון והמטיב דהטוב זו הבדכה כי בסידור הכונה כמ"ש בגויהגניז

 גהאל בביאת לעתיר יהיה דזהו וכיון עי"'ש גבורה מבת" המלכות,הנוק'(
 ג' שצריכה וז"ש כנודע הכסף על הזהב במעלת בימינו במהרהצדק

 לה לית מלכות בחינת  בעצמה היא כי מדידה לבד ב' ההנומלכיות
 יהיה וזהו בקרוב ישראל לכנסת הישועה בה" צ"ל ע"כ כלוםמגרמה
 יצח"ק יהיה ע'ע פעמים כמה בחיבורנו כמבואר הגבורות ידי עללעתיד
 בהמתקתן גבודו"ת בחינת שהוא בימינו במהרה לעתיד המצדיקאבינו

 בבחינת שלים יוודא לחבר היינו מלכיו"ת ג' שצריכה וז"שבשורשן
 במהרה גיאל ביאת קודם כהניח חבלי המה כן אשר דינא דמלכות"אדינ"א
 פ"ח[ )ין בפסחים כדאיתא יעק"ב בבחינת דק יהיה הבית אבלבימינו

 ג' וז"ש מדידה. לבד מלכיות ב' היינו מתרדיהו כלול ביחד( )ג'שהוא
 כנזכר מלכות עם לחברה תפארת אבינו יעקב מדת הג' מדהמלכיות

 בימינו: במהדה לעתיד שלים יתודאסההו

 כיק ממילא שהוא דהיינו ירושלים בבונה מלכות דל"צ כנ"ל1כ1"ש
 על שמים מלכות מקודם ממילא נתגלה כן אם ירושליםשנבנה

 בעניותן ח12 וכן מלכים[ הלכות )סוף הדמב"ם כמ"ש צדקת משיח דודידי
 בונה אימתי נהמן יב בזה לעיל וכדאמד תמיד עולת בהיטדנוביארנו
 משיח ידי על כבד יהיה וזהו )כבר( יכנס ישראל שנדחי בזמן ה'ירושלים
 וכנ'ע: שפה עד מרישא וטובה במלואה מלכו"ת מדת להקיםצדקנו



 רצררה רביעאה מהרורא דבריתקש
 בתחלתו סוס נעוץ בענין הש"ס סיום בסעודת שאמיתי מהמב.

 לעד סמוכים במאמר מאמרות בחמשה כתבתי כברוזצה
 ראש קהת[ ]תהלים עדה"כ ז"ל הריפים הידרשי בשם ג'[ ]אותבתחלתו
 עוד עיי אמ"ת תיבת והש"ס התורה בתחלת מרומז האיך אמ"תדברך
 דברך דא"ש זור אמ"ת בגימטר" שמע את קורין מאימתי ר"ת כיבזה
 אמ"ת ~תמ"ו בחינת שהוא הש"ס בהסיו"ם וגם הש"ס( )בהתחלתאמ"ת
 ס"ת )הלכות( אלא הליכלת תקרי אי תיבעת בהסופ"י רמח וצאע"כ

 בחינת הוות"ם הינו לוה הסמוך הוא "הלכות" )ותיבת אמ"תבגימטר"
 פירש"י וודה שבזמ"פ תורה הלכו"ת הוא כי הש"ס בסוף שבע"פתורה
 בתיבת ומסים עכל"ה מסינ"י למליה הלכה ובריתות משנההלכות
 ישראל כנסת דא סינ"י ע"א[ קצ"ב ]יר בלק פרשת הזוה"ק ע"ד"ממינזר
 כנ"ל רמוז הוא בתחלתו וגם כנודע(. שבע"פ תורה מלכתת מדתהיינו
 בבנ"א נתגלה האמ"ת כי היית )"בערבין"( שמע את קורין מאימתיבד"ת
 אלא נהורא וזית החשך מתוך האור ובורד בנסיך עומד שהוא במירק
 זולת כי כמדע ע"אן קפ"ד ]ח"ב הזוה"ק כמאמר חשוכא מגו דנפקאהד"א
 השסים אור על ויעיד הצהרים באמצע שאומר אחד על לומר יתכן לאזה
 כעיור זה הרי לזה יודה לא אם הלא הכמ"ת איש יקרא הלזה הוא טובכי

 ר"ל פנים והסתר ומסית בעת אולם יחשב ממש ולמשוגע בצדדיםממשש
 לו תחשב זה דוי האמית שיכיר מי אז בערבוביא והעולם הדעתבחשך
 יחשב אמ"ת בגימשר" ד"ת שהוא כנ"ל )וכר מאשתי מ"ש באמתלצדקה
 מחזיק כן פי על ואף ר"ל בדורותיו כמו ובערבוביא )ובחשך בערביןרק(

 הקב"ה: בעיני למודו חשוב זהו בהאמת(קצת

 בקהילתם הוה המנהג נחמד ]כי בחנוכה היה הסעודה ולאשרמג.
 גם בחנוכה והסעודה דקלום ש"ס התבודקשעוורם

 דסעודות דומ"א וגם הם שמחה דימי תשצדוש"ל דומב"ם הפוסקיםמעת
 ועוינם אז שהיה דגעבח חנוכת כהשום ממקלע הם מצוה סעודות בחנוכהאלו

 קגרים זמניה מקום מכל מצוה סעודת לעשותן צריכץ ואין הרשותסועדת



 תקש יצררדן רביעאה מהדוראדברי

 יששכר בבני כמ"ש דחנוכה נרות ל"ו נגד שהם מסכתות ל"ו הש"סלסיום
 התלמור וצא שבע"פ תורה קרן להרר לרומם הוא חנוכה מעלתועיקד
 קורין מאימתי ע"א[ ב' דף ]ברכות כי לחנוכה הרברים המשך אמרתיכנודע[
 יחשיכו אשד טבת של הארוכות בלילות החושך )בנסיק בעדבי"ן שמעאת

 ש'הכהנים מ'12עה לזה( והתיקון שונות הדעות תערובות וירבובאמונה
 מתוך לנו יאיר שמ"ן 12ל חנוכ"ה הנ"ר כח זהו שמ"ן )ר"תנ'כנסים
 הקדושים כהני"ך הגרולים להכהנ"'ם רמז נכנסים הכהני"ם וגםחשיכה.
 התורה סיום שהוא ל"ב )ר"ת ב'תרומתן ל'אכול יריהם( על הנסשנעשה
 קישור והיית בבי"ח( שפותחים לתחלתה ונעוץ ורבוק בלמ"רשבכתב

 כנ"ל: בתחלתו נעוץ שבע"פ תורה לסיום שבכתב תורהסיום

 חטוף בדי בדיה להייא דב א"ל ע"נ[ נ"נ ]דף נדשת בשעםמד*
 ובריך. חטוף בריה לרבה הונא רב אמר וכןובריך

 העונה גרול אומר יוסי ר' תשניא אמן רעני ממאן עדיף רמברךלמימרא
 )פירש גוליורין שהרי תרע הוא כן השמים נהוראי ר' א"ע יותראמן

 ומתגרין יוררין הגלית( על יעיי"ש המלחמה אנשי משרתיםבערוך
 המברך אחר רתניא הוא תנאי )ומשני( ומנצחין יורדין וגבוריןבמלחמה
 אנק העונה מן יותר למברך שממזדין אלא במשמע אמן העונהואחר
 בעצית מברך אם תנאי הני פליגי במה הסברא לרשת וועה הגמראעכ"ל
 עה"כ ז"ל צדיקים בשם שכתוב מה פי על "'ל אמן העונה אועריף
 בדרך ה' עובד שהוא מי )כי אלקינו לדף הנסתרז"ת כ"ט[ כ"ט]דברים
 ראיית מפניות יותר ינצל כי אלקינו ה' בער טוב הוא לכת והצנענסת"ר
 והנגלות אבל( לבדו. לכ' לבלתי יותר ויגיע עבודתו יכירו ושלא אדםבני
 ע"ר ולבנינ"ו לנו טוב( הוא יתברך. רישם בעבודת והפשט הנגלה)שיך
 באתגליא ה' עובד )כשהוא הזאת החדדה דנדי כל את לעשו"תזחל"ם
 והשם לעבוד עצמם את וילמדו כמערדע רעשו עבודתו בניו יד(1הוי

 החורה רבדי כל את לעשות עולם עד אחריהם בניהם את וגםיתברך
 בהצנע העובד כן שאין מה ושתכלית העיקר חזו ונגלה בפשעיתהזאת



 לצררה רביעאה מהדורא קובריתקמח
 י"א אות לעיל כזה ]וע"ז עכר'ה. ממנו( ללמוד עבודתו את בניו ידאולא

 עבורת בנ"ו את ללמוד )היינו בדיה לחייא דב דאמד י"ל ובזה כ"דן.ואות
 כששומעין )החנו כנ"ל עדיף דמברך למימרא ובדיך. חטוף יתברך(השם

 וכמ"ש קולו כששומעין בניו ולחינוך לגידול טוב הוא כשמברךקווי
 קמ"ה ]תהלים עה"כ אייז"ל בע"מ רקדא[ שלל צוארי ר. תצא דוד, ]פניבסה"ק

 ועד לעולם קדשו שם בשד כל 1יבדך ]כדי[ פ"י ידב"ד ה' תהלתכ"א[
 דיבורו שישמעו כדי בלבד במחשבה די הלא דייקא בפי"ו צריךע"כ

 זי"ע אאמו"ד וכמ"ש יתברך השם לפני ריבודים לומד המה גםויתעודדו
 סודר בן לאיש יהיה כי עה"ב תצא[ כי ]פרשת עה"ת בנים תפארתבספדו
 והדריכו לבנו דב הזהיר כן על עיי"ש. וגו' אביו בקול שומע איננוומודה
 הך כן שאין מה כנזכר( ובדיך חטוף וז"ש קולו ולשמוע הבדכהלומד
 ]דף בשבת דפירש"י משום מהמברך יותר אמן העונה גדול רס"לתנא

 וכזן כונתו" "בכל ה"מ כהו בכל רבא שמיה יהא אמן העונה ע"תקמט
 יוכל כן אם ברבד מדגיש איש ואין כונת"ו בכל אחת תיבה דקשאמד
 זה ועל כנזכר מהשומעים פניות בלי כונתו בכל שמים לשם אמןלומד
 השמי"ם המברך( מן יותד אמן העונה דגדול להך )לסייע נהוראי ד'אמד
 תורה ובאמת כן אשד בשמים שבועה הלשון מאוד יפלא )אשד הו"אכ"ן
 הו"א כ"ן השמי"ם הלשת ומכוון מדויק שפיד זה ולפי הוא בשמ"'םלא
 סברתו וזוח כנ"ל( המבדך מן העונה יותד עדיף הו"א כ"ן לשמי"םכי

 עדיף לבניו כן רואין מה העונה יותד עדיף %א כן לשמים כיוסעמו
 כנזכד. המברךיותר

 דתניא תנא להך נזיד מסכת בסוף וכן בברכות בזה הוא כןאילנם
 למברך שממהרין אלא במשמע אמן העונה ואהד המברךאהד

 ופס התול וכתבו שמי ליתן ממדמין ]כנזית פירקי'י אמן העונה מןיותד

 הוא מפורשת משנה דהלא וקשה וכריך חטוף לבנו ד3 אמך *בנזית
 פרס לקבל מנת על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל מ"ג[ ס"א]אסות
 והענין ושירוש וזי14י אלא שכר. קבלת אחרי להדד לבש רב למדהויך



 תקסט הקררה רביעאה מהיוראדברי

 שילמדו כדי מצוה( מצוה שכר היינו לבקש מותר כזה שכר )כיכנ"ע
 לפני בדבורם ויחנכם בעצמו ובריך חטוף שהוא ברכתו כשמוע ממגובניו
 לו שיתנו שיהדר ד'[ סע" י"א ]ס" או"ח בש"ע כבקינן וכן יתברך.השם
 מה יותר דחשוב והיינו מהעונה יותר המברך דגדול דהיינו לבררכוס

 השם בעבודת ולחנכם לגדלם כדי בניו בפני הזה בעולם קולושנשמע
 כנ"ל. לשמים מועלת מחשבתו ויותר כונתו בכל אמן שעונה ממהיתברך
 לשלם מחוייב אינו דעכ"פ בצ"ע שהניח ו'[ קטן ]סעיף במג"אועיי"ש
 וי"ל אמן העונה גדול למ"ר ואיכא אמן שענה כיון מחבירו ברכההחוטף
 כנ"ל קולו שמשמיע משום המברך שגדול דהגם הסברא להמג"אדס"ל
 שניהם ע"כ כנ"ל לשמים מעלה כן גם אמן להעונה ריש כיון מקוםמכל

 טעמינו משום  עדיף דהמברך כן גם להמג"א דס"ל י"ל אילםשקולים

 הוא דתנאי דפלוגתא כיון הברכה בעד ממון להוציא לענין אךהנ'י
 דממונא דספיקא ממון להוציא יוכלו לא ע"כ טעמיה המג"א שםוכמ"ש

 להנתבע:קולא

 תרי אפילו אמר כהבא רב הדס גבי ע"ב[ ל"ב ]דף פכה בשעם13ה.
 ונפיק הואיל וחד אתרי מהדר דרבא בריה אחא רבוחד

 קינא בחד דתלתא אע"ג וחד אתרי מהדר )פירש"י כהנא דרבמפומיה
 לרב אמימר בר מר א"י כהנא( דרב משמיה ונפיק הואיל דכשרכ"ש
 על יפלא ולכאורה הגמרא. עכ'ע ליה קדי שוטה הדס לההוא אבאאשי
 במצות פסול חשש בו שיש דבר על דוקא דליהדר דרבא בריה אחארב
 רב גם והלא ופסול( שוטה הדס ליה קרי דאמימר )כיון דאורייתאעשה
 רבו כדעת דוקא ליהדר בזה יעשה ולמה יותר עדיף דמשולש מודהכהנא
 כאלו עובדות זי"ע הקדושים אבותינו מפי ששמעם מה טה ויובןלדקל.
 אז אצלו שהיה זי"ע מרימנוב מהרס"מ הגה"ק אצלובפרט

 אז ועשה דאברימל אבד"ק זצ"ל אברהם מ' הגצן בצלומהפסתופפים
 בעיני כתמוה נראה שהיה תמור בדבר הנ"ל מהרם"ם הקדוש רבוכוורות
 להיתר משמיה דנפיק כית רבו דעת ניחלש דלא היכי כי ולקולא.העולם



 רצררדן רביעאה מהיורא דבריתקע
 להרע יוכלו שלא הקדחם דבו לברכת וזכה אז השיג זה ידי ועללכתחלה.

 האסף ענין וזרן לו יוכלו לא גובהו ארזים כגובה אפילו אדם בן שוםלו
 בזה בש"ס פ"א רק הוא ידיעתי לפי הלז בגמרא שורש לו יש ובזהפה

 אפילו להיתדא דרבו מפומיה ונפק הואיל לקהול לעשות דוקאדליהדד
 כנ"ל: מה"ת טוב היותר באופן לעשות דיש מודה דבו דגםהיכא

 מסכת בסוף נזיקין משניות בסיום שאמדתי ממה קצת ארשוםמך*
 הארץ עם גדול לכהן קודם חכם תלמיד ממנדהוריות.

 הגדול המיוחס שהוא מכ"ג יותר מיוחס משאיש גם התודה מעלתוהיינו
 כי לכבדו ראוי אינו הארץ עם להיותו מקום מכל כהונה מיחוסיביותר
 שהוא בעבודה יכשל פן לכ"ג התמנותו גודל לגביה מעלה אינוהוא

 לא ע"ה ולהיותו ולקלקל ולפסול לפגל ויוכל בשערה התלוייםכהרדים
 זי"ע מרבד אחד קדוש בשם זה כעין שמעתי ופ"א יכשלו במהידעו
 עוסק אך כראוי בהלכות בקי שאינו עליו שפקפקו אחר שו"ב עלשאמד
 באותו לענין ומענין עכ"ד. בכונות נבילות לעשות שיוכל ואמדבקבלה
 תודה בני ואינם אדמוד"'ם בשם עצמם את המכנים ע"ד אמדתיענין
 של קטן וצעטול באזהרות כתב )וכבד יעשת אשד והמעשה ההלכהלידע
 זה בלתי וא"א בגפ"ת למדן צ'ק כי זי"ע אלימלך ד' ד' הקדושדבינו
 אמרו זה על קבלה ובעל בנש"ק המה כי יאמדו ואשד ונודע(כמובן
 הארץ עם )מיוחס( גדול כהן היינו להם קודם חכם תלמיר ממזרשאפילו
 מכהן מפנינ"'ם היא יקרה המקרא ברמז הטעם שם בגמרא אמתו זהועל
 שאומדים פנימיו"ת בחינת מפניני"ם והיינו ולפנים לפני שנכנסגרול
 חכמים תלמידי כן לא בפיהם אמת אם יודע ומי בפנימיו"ת יודעיםשהם

 ככובן: באתגלשא כ"א קנקנו על לתהותשיכולים

 תלמיד זה הרי )היינו( ובטוב"1 האומך ע"אן נ' ]דף בדכות צנ,ט"כ7131.
 )פר2י'י בור זה הרי )חינו( "ומטובר' )האומר(חכם

 ר12"י עכ"ל חיים כדי מועט רבד דמשמע מקום של בתגמוליושממעט



 תקעא רןור~וץ רביעאה מהיוראד12ר~י

 ומברכתך ז'[ ]ש"ב כתיב והא דימי לרב אביי א"ל הגמרא ופדיךז'י(
 שואל שהשואל פירש"י שאני בשאלה )ותי'( לעולם עבדך ביתיבורך
 ומכאן עכל"ה. גדולה ששלה לשאול ראש מדים שאינו פתח עלכעני
 האחרונים מגדולי הקדושים במפרים שנמצא מה על לכאורההשגה

 לפעמים ומכוונין יתברך מהשם ענין איזו כשמבקשים כיוהאדמודי"ם
 בדביא והלימה הישחזה לפעול מסוגל אז הזה הזמן היה כן ואם רצתהעת
 מבקשים לאשר זה כל 8מ הגהיץ בביאת גם ואולי ישראל בכללםגי'
 לרבר רק תבא שלא  השפע מצמצמין זה ידי על פרטיי קטן רבדרק

 דרכם שזהו כיון בכללות  שלימה הישועה ההשלים אין וע"ב ח"ובועט
 ישועה קצת עליהם וכשבא דוח ונמוכי לבב טובי שהם ישראל בנישל
 יעכב זה ידי רגל אתר על עוד מבקשים ואין דעתם נחה כבד הםאז
 "הש'" בלשונו יאמד אם אחד על מקפיד אני וע"כ שלימה הישועהח"ו
 קס"ט ]ח"א בזוה"ק אמדו והלא העלפען" עפים( )אדער עטושם נארזאל

 ליתן דלא בגין יצת מדקא לפרשה צדיך צלותא רבעי מאן האיע"א[
 שד"א לומר המקטרג יכול העלפי"ן עפים כשאומד כן ואם למקטדגאמקום
 שהוא מה בזה ורי יותר. ולא קשן ורבד מועטת מתנה רק יבקשבעצמו
 הא קשיא ואי הנ"ל. כבקשתו ישועה מעט כבר פעל באמת כן גםחי

 כנ'"ל עבדך יבורך ומברכתך מהכתוב נראה כן אשר שמתרץמהגמרא
 בגמרא )כדאמרינן עבדך יבורך ומברכתך אומר כשהוא התם דשאניי"ל
 טשמי מרעוד בלי הגדולה מברכתו היינו ובקשה( שאלה בדרך יתכןדוהו
 מבקזז כשאינו כן  שאין מה די. בלי גדולה ישועה כן גם יש אזשמיס
 יתפרש כן גם כנ"ל העל5י"ן עפי"ס בלשת )וגם למטה צורכיו מעטדק
 השפע לצמצם שלא כדי למהר צריכין בזה לצורכו( למטה ישועה מעטרק

 אמן: בימינו במהרה בכ"י ובריוה במילוי נתברך רקכנ"ל

 תרתי בק-ה נקיט הוה חסדא רב ע"ב[ " ]דף שנת בש"ממח.
 שמעתתא לי ואמר דאתי מאן כל אמד דתודא,מתנתא

 נכפליה, לשה יהיבנא ררב משמיה וששתיה( שלא הדשה )פירש"יחדתא



 רצררצק רביעאה מהיורא דבריתקעב
 להודיעו צריך לחבירו מתנה הנותן רב אמר הכי מחסיא בר רבא ליהאמר
 אין, א"ל האי, כולי דרב שמעתתא עלך חביבין אמר ניהליה, יהבאוכו'
 הכי רב אמר א"ל יקירא, אלבישייהו מילתא רב דאמר היינוא"ל

 עכ"ל לך יהיבנא אחריתי נקיטנא הגי ואי מקמייתא הא עדיפאבתרייתא
 המימרא זו בתחלה מחמיא בר רבא אמר לא למה לרקדק יש והנההגמרא.
 שהו חסדא רב לדעת דעתו כיון לא ולמה יקירא אלבשייהו רמילתאדרב

 בחר הוא ולמה מקדמייתא בתרייתא( )היינו יותר עליו חביבההמימרא
 רבא כי וי"ל  להודיע. צריך לחבירו מתנה דהנותן מימרא הך להקדיםלו
 מה פירוש חדתא שמעתתא רק ביקש חסדא דר' כיון חשש מחסיאבר
 בשם דבר לו יאמר הוא ואם רש"י( מפירוש )כנ"ל מעולם שמעהשלא
 רב שמעה כבר פן מתירא היה יקירא אלבישייהו דמילתא הך כגוןרב

 לא כן על מחסיא בר לרבא לביישו ידצה לא או שיתבייש דקחסדא
 ועם שמעה שכבר לו יאמר שלא וכיון שמעה. שכבר חסדא( )ר' לויאמר
 משלי נאמר זה רגל חנם מתנת יהיה כן אם מתנתא הך לו יתן זהכל
 רצה ולא ע"ב[ ]מ"ד דחולין בפ"ב כשאמרגן יחיה מתעת שונא כ"ן[ט"ו
 מימרא הך לו והגיד מחסיא( בר )רבא התחכם כן על מחסיא בר רבאזאת

 שמע שבאמת חסדא רב ידע אם ואז להודיעו צריך לחבירו מתנהדהנותן
 להעלים יוכל ולא מקודם להודיעו צריך כרחו בעל אז הזה הדברכבר
 מה חדתא מילתא עמו התנה הוא דהא שמעו כבר אם שמע שכברממנו
 במתנה בשר המתנת עתן שוגני זה כל עם יחשוב ואם עודנה שמעשלא
 דהמתן הזאת מימרא על יעבור לא כרחו ובעל מתנה דק יהיה כןאם

 כנזכר: המימרא זאת לו הגיד כן ועל להודיעו צריך לחבירומתנה

 ראשונים מ"ש לאביי פפא רב א"ל ע"א[ כ' ניר ברכות בש"ש13ט*
 זוזי מאות ד' מתון מתון א"ל וכי ניסב להודאתרחיש

 דברי על מ"ק אות הלקוטות ומאמר מאמרות בחמשה כתבתי כברשויא.
 נינהו סיתראי מילי והני לסתור מעשה מזה נראה רבאמת הנזכריםהש"ש
 בקרבו אשר אש רשפי מרוב במהירות הכרבלתא קרע דהא מתוןלמתון



 תקעג לצררה דביעאה מהדודאדברי

 לבושי איסור כלל גבה ל"ש באמת אשר נכרית מאת אהבה( בר אדא)דר'
 כן באמת הוא אמנם וצחות בדיחותא דרך אמרתי והנה עיי"ש. וכו'שחץ
 סיעת ד' רק שוה שהוא )בדבר שויא זוזי מאות ד' )במתינות( מתוןמתון
 שויא אשר ונחוץ גדול לדבר אבל מתון" "מתון ידי על להגיע יכוליןלה
 מתינות( מדת ע"י כ% להגיע יוכלו לא אז מאות מארבע הרבהיותר
 שצריכין הגוף סכנת בדבר במתת ילכו אם כי כן בחוש נראהוהוא

 כמה אחת על דמים כשופך זה הרי בודאי אז ולהצילו ולמהרלהרעיש
 כנודע מדוורגו יותר תבירו את המחטיא )כי להנפש שנוגע בדברוכמה
 שותק רק מוחה ואינו למחות בידו יש ואם תצא( כי פרשת ורש"ימספרי
 לטמיון הכל והולך כהודאה שתיקה נראה לביני וביני מתון מתוןבחינת
 כמה בדברינו שהארכם כמו הדבר את פרושים התירו יאמרו כיר"ל

 צמיחתה המתינו"ת מדת כי בחוש ונראה בעה"י. רבות במקומותפעמים
 דברנו הרוב )על האיש בעצמות המתגבר העפר משורש העצלו"תמצד
 אשר עליה מבני ימצאו מועטים. והמה עליה בני ראיתי לפעמים. כיבזה.
 במקום רק יוציאו הלא ברוחו שליט המעצר בכח מתון מתון בחינתיודו

 העצלו"ת ובמדת ככולם( רובם אדם בני טבעי פי על המדובר אבלהצריך
 עצבות מתוך לא שורה השכינה ופאין ע"ב[ ל' דף נשבת חז"ל בדברינאמר
 כשן קטנים ~ברים מו"מ דרך זה שאמרו ומה וכו'. עצלו"ת מתוךהיא

 1בת1ס' ע""ש ע"א[ ל"א דף )שבת כדאמרינן אדם בני בין ואסמכתאהמראה

 זוז משת מר יותר עכ"פ ששוה גדול לדבר אבל וכו' זא"ז שהמרוד"ה
 ועצלות במתישת )ולא בלב הבוער ה' ורוח זריזות ידי על רק לבאיכולין
 במהרה באמת שלם בלבב לעבדו יזכנו ה' כתיב( דפתרה ימך בעצלתיםכי

 אמן:בימינו

 אלול דר"ח א' )בלל בחלדמי ראיתי לילה מחזיונות בכאן אעתיקב.
 וימן בענין בהעלתך( )בפרשת מ"ש על תדפ"ה(שנת

 מה ו'צא שנים ט'י ר"ת שט"ו כי "י. הש שש"ג ח'[ י"א)כמדבר
 לישראל השפע ובא מצרים ביזת היה מזה לישראל. המצריםשאמרו



 לוורה רביעאה מהדורא דבריתקער
 לישראל. שירד המן של פרנסה  השפעת כן גם וזהו ממצדים ישראלבצאת
 כנזכר. וצא שנים טול להם שאמדו בצאתם מצדים ביזת להם שהיהכמו
 להם שאמרו בלשת ל"ק הב בא פ' ורשש ]מכילתא חז"ל שאמרווזהו

 כנודע אדנ' הוי' מספד הוא צ"א כי ויובן שני"ם טול לישדאל)המצדיים(
 טול וז"ש י'דיך א'ת פ'ותח בד"ת הפרנסה שם מספר קדישאהזחודא
 ומולא עילאה מזלא מזלין מב' והוא פעמים( )ב' שני"ם היינו וצ"אשניים
 ממקוד דגרנסה נמשך והוא הפרנסה יחוד וצ"א שנים הוא ע"כתתאה
 צ"א ב"פ וע"כ קודש. שבת במנחת מדות י"ג בחינת שהואהמולא
 דרעוין רעוב בזמן בשבת שלישית הסעורה בחינת שהוא יעק"בגימטדי'
 חלות י"ב הלח"ם שת"י בחינת בשבת ולוקחים )ז"א( יעק"ב בחינתשהוא
 המ"ן( )מבחינת שפע להמשיך מצדים בלי נחלה נחלתו חבל יעקבכנודע
 )עד עולם ועד  ומעתה בימינו במהרה רצון יהי כן וכס"ס וישועהופרנסה
 שנים טול חכז'ע בלשון בד"ת )במחזה( שכתבנו מסה והנה החלום(.כאן
 וכמ"ש הדדך הוא כן באמת יען הנעים הקורא תתמה אל כנזכד.וצ"א
 בהאדיז"ל שרמזו מקומות מכמה ע"ג[ אות ]מה"ק תודה רבדי בחיבוריכבד
 בש"ס עוד וכן עיי"ש הקדוש בלשונם חז"ל רברי תיבות במספדכונה
 הכונה בא זה רעל וכו' לתפלתו מקו"ם הקובע כל ז'ן ודף ר ]דףברכות
 שם. חז'ל שאמרו מקום מספר על את"ה בתיבת בש"ע בתפלהבסירוד

 כנודע: דוכתי בכמה כןועוד

 תדפ"ז( בא פרשת קודש שבת )בליל סליקו משכבי על רעיונינא.

 תרין בסוד ההנו יום"ף בגימטר" ד"א מיל"א ב"פכי
 סדים בסוד )ישד( יוס"ף למדת גמשך תתאם ומזלא נפלאה מזלאמכלין
 בע"ח כמבואר מדות( י"ג העליון מזקן שנמשך מה )היינו זזך לואין

 לרדוף המסוגל השם שגיא לד"ר בגימטדי' מדה"א ג"פ והנהלהאדיז"ל.
 מהרד"ב הקדוש דבים בקום חיים מים בבאר וכמבואר ולרגניעםהאויבים
 הקדוש לאאמו"ד צ"ע[ ]ריו אמונה בדרכי ומובא ז"'ע ממעוריטשמ"מ
 כי והיינו דגזכך אבונה דרכי בדוקדמת מילין[ שקרמות בדברים וגםיי"ע



 תקעה לצררה רביעאה מהיוראדברי

 כה אז ינתק במהרה לא המשילש החוט בבחינת ג"פ הוא אם טזל"אג"פ
 יצריח אף ויריע אויביו על גם יתגבר כי ער כ"כ גובר השמים מןהמול

 ישראל וד12עי גויים לפניו לר"ד מ"מ[ ]"אמה הכתוב בסוד לגמורוינניעם
 והיינו שם כנודע למש"ה הקודמים לר"ד האותיות )והם וידוע כמובןבכלל
 כנ"ע עמו יוס"ף עצמו"ת את משה ויקח אבא יסו"ך בדינת מש"הכי

 היינו לד"ר גימטר" כפלא ג"פ של הכח כשיש אמנם מזל"א ב"פוהוא
 הניגוד על יתגבר גם כי עד יותר כ"כ הכח יש למש"ה ענד שקדםמה

 ע"כ: כנזכר( תחתיוהקמים

 למשמש אדם ח9ב אומר חנניא תניא ע"א[ הב ]דף שבת בכל"םנב.
 דבתי הלבתא יוסף א"ר חשיכה 4מ שבת ערבבבגדו

 שבת של סדורו מטה"ק הנודע פי על י"ל הענין הגמרא עכ"ללשבת
 וקיימא קביעא שבת כי הגם שבת על שבת בערב הכנה צ'קדהנה

 במי משל המציא זה כל עם מעשינו ידי על שלא והוא שמיםדקדשוהו
 וכל ושמלות ובגדים ביתו כלי כל הכל אתו ויביא ביתו אל יבאשהמלך
 יבא וכדגולך ללה יזכה אשר שלו שמבית מי זה כל עם המלךתערגי

 ומכל  עכביש מקורי הבית ולפנות לנקות עכ"פ צדיך בביתולהתאכסן
 כזה. בבית ויתאכסן כרבא המלך את מבזה זה הרי כן לא דואםזוהמא
 אתה ומביאה מלמעלה אלינו קודש שבת המלכה רבא בשבת נמיוהכי
 האום עכ"פ צריך זה כל 8ן אך וגשמיות רדפניות השפעת וכל טובכל

 מכל ועצמותו ביתו את לפנוה היים קודש שבת בערב בתשובהלשוב
 מעתה הכל לתקן עצמו על ולקבל כהלימה בתשובה להרוץ וכשמהעת
 ערב בבגדו למשמש אדם ח9ב כנזכר חז"ל מאמר י"ל ובזה עולםועד
 כ"א נשטות מטו במגף* ולחרמ"ש בתשובה לקצב )היעו חשיכה עםפירגד

 בקרנת דוגלים במעוויו ולפשפש למשמש העושת שונא בה בבגדהו[
 ככה( על בתשובה יהרהר חורכה עם שבת ערב ונתיצת והקיקבגדו
 רבת"י הלבתא בחינת( רק 4פ תהיה שהתשובה יוסף ר' )ונהיר יוסףא"ר
 אהרן בבחינת רק יחרוש בבחונת התעיבה הלא רגד5'יב במוחין)הףט



 וצררה רביעאה מהיורא דבריתקעו
 הלכתא בחינת דגדלות מוחין לבחינת נזכה זה ידי על כי דגדלותומוחין
 ע"כ דגדלו"ת מוחין בחינת בשב"ת הוא כן )אשר  לשבת כנ"ל(רבת"י

 כנודע(: הלז מבחינת כן גם מאהבה בתשובה הכנהצריך

 מה אשמעה ט'[ נפ"ה בתהלים קדשו ברוח הגיד מלכם דוד הןבג.
 ואל חסידיו ואל עמו אל שלום ידבר כי הו"י' הא"יידבר

 בזה יתברך להשם יתארהו מה דרשוני ואומר צווח המקרא לכסלהישובו
 ב( בזה. מהם אחד שם באמדו די לא וכי דוקא הו"" א"י אלובשמות

 שדם כית לכסלה ישובו השל חסידיו ואל עמו אל שלום ידבד כימ"ש
 שהיו ומשמע לכסלה ישובו שאל לומד שייך איך מצדיקים יותרח0יד"ט
 כן ואם וכסלם לקיאם ישובו שאל וחושש וכסלה רשעה עושימקודם
 וגם ג( לסורם. ישובו שלא להם שחוששים תשובה בעלי רק חסידיםאינם
 המלחמה אל רומז הוא כי ו"י חסידיו. היל )הפשוטים( עמו אלמהו

 בימינו. במהרה שלימה הגאולה קודם ארץ תכסה אשר והאיומההגדולה
 יסגדו ישראל מפשעי ורבים בתשובה דבים ישובו המלחמה ידי עלונצה
 כי בחוש ברשותם ואמונתו ה' לתודת לשוב וכהנה קודש בשבתחנותם
 ישראל ואין חז'ע ודברי הנביאים בדברי להאמין ושבו משיח חבליזהו

 הבע"ד וכרחצת תשוכהן כהלכות ברמב"ם שמ"ש התשובה עי על אלאנגאלים
 כי שמו יתברך עולם של מלכו המלך מאת וסיעה אליו כלתה כיזה

 הטה ע"כ בקרוב הגואל ויבא בתשובה ישובו וכו' הרקנין אפילוישראל
 שלום על דק לבקש ישראל בני לב את להדיח לדנית המנהיגים לבאת

 דברי כל על ועברו שיבא( יום בכל לו אחכה אמונת ח"ו )ולעקודהעמים
 שלו"ם נתהוה זה עי ר"ל בארוכה ישועה כהטמיע בספר כמ"שחכרת
 אושנים בכל עמו העולם ונודבן ודמותו ותכונתו בתשחץ עע1"ו שלהלז

 חם"ר הוא א-ל שם כי )השט הו" הא-ל ידבר מה נשמעה מ'"שתבואתו קדשי ברוח מלכת דוד צפה אשר וזע וכפירתם בעושתם הקץ אתודיחקו
 בחינת ההנו וגר נקטמת וא-ל יום בכל זועם א-ל בבתי יש וגםא-ל.
 לתכלית משיח הנלי גבורות המה כן כי לישראל ורפא למצריםנגלי



 תקעז לצררה רביעאה מהיוראדברי

 המצות( חג משעד ]פ"ז בפע"ח וכמ"ש שמו יתברך בחסד"ו הגאולהטובת

 וחבלים בגבורות בימינו במהרה האחרונה הגאולה קודם יהיה כןאשר
 צום עוד זה ידי על והזכיר הנזכרים באופנים לתכלית א-ל בחינתוזהו
 בפסחים ]כדאמרינן יעק"ב בית ובנין צדק גואל ביאת שהוא רחמים שלהו""

 וניתן המרובד הזה מהשלום מדבר ועתה יעק"ב, מדת 1ה1"י' פ"חןדף
 אליהו כשיבא )האמיתי שלום ירבד כי וז"ש כנ"ל( בו להענותהענין
 )זהו עמו אל וגו'( ישתעה כהדמיע שלו"ם מבשד צדק גואל בביאתהנביא
 זדה( עבודה עובדי העמים אל ולא דווקא בנ"י עמ"ו עמו אל עילוםיורה
 שיבינו ובודים הע"ה היינו כן גם בלבד עמו אל לא )היינו חסידיוואל
 המקוה שלום סההו העולם אומות בין קצת נסתדר אשד הפדיעדע"ןענין
 בימינו במהרה צדק גהשל בביאת אקו"ם זהו כי יאמדו לחסידיה רקח"ו

 אשך ע"בן קהד כזח"כ ]כדאיתא קונו 8מ המתחסד חסיד איזהו והיינוכנזכר
 החיצוני שלומם ולא הארץ כל על למלך שיהיה יתברך שמו בכבודחסו
 שלומם( ולא המלחמה אחדי צדק גואל מביאת המעלה יהיה וגםוהמד.
 אותן גם בא לא והגואל העמים שלום כשראו )כי לכסלה ישיבוהיל

 על האמונה ואבדה בעוה"ד לכסלה למדן חזרו במלחמה בתשובהששבו
 הגהקן שיבא נבקש ע"כ ואכמ"ל. מאנגליא בעל-פעור של המאנדאטידי

 בקרוב: דצת יהי כן לכסלה( ישובו ולא בימינו במעדהצדק

 הילל לפני בא וכו' לפני שבא בנכדי ע"א[ ל"א ]דף שבת בשעםנד.
 עי"ש וכו' תעביד לא לחברך סני דעלך א"לגיידיה

 מדוע באמת ואמנם כתוך. לרעך ואהבת דהיינו אגדות בחידושיבמהדש"א
 כמוך למעך ואהבת טחן ט' ]כקרא בפירוש כתוב הך לו הגידלא

 מ"ש ועיין לענ"ד. תבלין צריך עדיין אך זה קצת תירץ שםובמהדש"א
 בפשטות 1"'ל קל"ג[ ואות ל"א ]אות ח"ב תודה דברי בת" בזה הש"סע"ר
 כפשוטו כמוך לרעך ואהבת המקרא לפרש אחד דב ששאלני מה עפ"יעוד
 ממונו לאדם יש אם וכי פשוטת מידי יוצא מקרא אין הלא )כיממש
 דומחצד,( )ההנו זבובים מאות המשה לחבירו מיד ליתן יצרך זדוניםאלף



 רצוףה רביעאה מהיורא ד2:ףיתקעח
 בשוה שניהם יחלוקו ע"כ גרעע בלי בשיוי כמותו חבידו לטווב צדיךבי

 האחר חבידו טס בזה יתחלק לו הנשארים כשעת בהחכימה מיד וכןבע'צ
 מצוה מצינו והיכן פרוטה משוה פחות דק לו ישאר שלא עד להלאהוכן
 אופן ובאיזו ע"מ מ"ו[ סך ד' נחלק מנח"א בשו"ת בת" בזה מ"ש ועייןכזו.

 לו יחסר אשד מחדודו די לעני ליתן דצריכין הממדינן מה לקתםשצדיך
 העלל השיב לא באמת כן רעל הנ"ע שאלת על כפשוטו י"ל ובזהעיי"ש
 בעד איש הנכדי כי לנכה חשש יען כמוך לרעך העדינת נכרי לאותוהזקן
 לקיים יוכל איך כי השכינה( כנפי מתחת )וידחקהו זאת את יביןלא

 ישאר לא וממילא במאודו חבידו עם להתחלק כמוך לרעך ואהבתמצות
 צדיך אופן ובאיזו ומה איך הרבדים פרטי ולהבינו וכיוצא כנ"ע מאומהלו

 )כנ"ע( שם מנח"א בתשו' שביארתי וכמו וכיוצא חומש לבזבז אםלקיים
 לו הגיד כן על להתגייד( )שבא להנכרי ולהבינו לבאר יוכל לאזהו

 בקום המצוה בחלק )ולא תעשה ואל שב השלילה בחלק דק הזאתהמצוה
 לחברך לך רסני ממה דק  עצמו את ישמור אם לקיים נקל שזועועשה(

 ומובן: פשוט וזה לחבידו רעות יעשה שלא תעבידלא

 בעה"י בזה אמדתי הנה ברכות. לתחלתו עוקצין משניות בסיוםבה.
 משקה משום מטמאות מאימתי דבש חלות המשנהבסיום

 הקב"ה עתיד ריב"ל אמד משירסק. אומדים ב"ה משיהרחד אומדיםב"ש
 כ' נבסי"י חו"ל אמדו דהנה וכו'. עולמות ש'" וצדיק צדיק לכללהנחיל

 שאמדו מה כעין מעוקצך ולא מדובש"ך לא לצרעה שמרים משלט,[
 טובות שעשינו ויאמרו העולם אוכנת שיבואו זרה( עבודה נברשחז"ל

 הנדיך הצדיקים אצל הוא רעה דמועים של טובתן באמת אמנםלישראל
 אינה העולם האומות והנה מעוקצך. ולא מדובשך לא בבחינת להםלומד
 דב הערב דק העולם השסות דוקא לשי הינו בגלותא לישראלדדחקין
 נגיש דבה במדרש מציע והנה דוכתי(. בכמה בזוה"ק )כמבואימישראל
 כן ואם עץ"ש המשק"'ן כל על שקפלה לשמ"ן נמשלו שישראלתצוה[
 חלות מ"ש "ע וזה המשקין שאדי שם על נקראים העולם ד~עמותבע"כ



 תקעט הצררון רביעאה מהדודאדקורי

 משקה משום מטמאות מאימתי וכו'( מדובשך לא להם )שצ"ל וכו'דבש
 אומרים שמאי בית כנזכר( משקין שארי היינו כן נקראו העולם)האומות
 וזהו וכו' רי"ב לחרה"ר רוצה כאלו שנראה הבדטנודא )פירשמשיחרח"ר
 חלק ובפרק סוטה בסוף כמ"ש הגאולה קודם יומיא בסוף ריבהחרחור
 על חובה ומלמרי מקטריגים שיעמרו בת"ת קטגוריא כתובות בסוףוכן

 לישראל רדחקין רב מערב המה המחרחרים ואותן בפירש"י עי"'שהת"ת
 רב הערב מצד כבר נחשבו המה אז ריב לחרחר שיתחילו מעתבגלותא.
 הרב שדביא דב' והשידוש אלו. משיח בחבלי לעומתם הוא והנסיתורמ"א

 מחלוקת לעשות איך משיהרהר הרמז היינו משיהרה"ר להגירסאברטנורא
 בכל מחמירים שהמה ב"ש לדברי וזהו אמת הצדיקי להת"ח ר"לורדיפות
 כבר מעשה שיעשו )היינו משירסק אומרים הלל בית כן( שאין מהמקוש
 עולמות ש"י וכו' ריב"ל ליה סמיך זה ועל כנ"ל( הת"ח ולרסקלדחוק
 נתעורר טוב כל קודם כי טוב שכר לקבל העתידה והגאולה הבא)בעולם
 עזף'ת[ ]לשת עיזי מ"ט ע"בן ע"ז רף  ~שבת כראמרינן והגבורותהחבלים
 סמיך זה * כנודע, נהורא( והרר חשוכא דברישא וכו'. ברישאמסגן
 )היינו בערב"'ן במס"נ( )ק"ש שמע את קורין מאימתי המשנה פתיחתליה

 הנסיק הוא זה יפי ועל וברדיפות הגלות חשכות חשוכ"א רברישאבשעה
 בימינו במהרה הש"י יעזרנו ומצותיו( תורתו וקיום הש"י אמונתומס"נ

ובכ"ע:

 כ"ק דברי פי על לתחלתו משניות הש'ש סים נשלוב ער א"ינר.
 כת"'ק עה"ת שלמה שם בספר מפה"ק ציס"עאאזמו"ר

 עמלק. ויבא ליה( סמוך )ומיד אין אם בקרבנו ה' הי"ש עה"כ בשלחןתרשת
 בבירור וידע רממין כי הזה במקום וח"י י"ש אכן הגיר אביע יעקבכי

 מה מיניה פעי אתר ולית דשה במקום וו" יש כי לדוד י"שבבחינת
 בזה ראובני וילקוט בציוני כמ"ש קהליו של שרו שת"א עמלק כןשחרן
 גימשר" א"'ן הי"ש ע"כ אשן אם בקרבם ה' הי"ש ספיקות מטולועא
 כנזכר לבר י"ש בבחינת רק שהאמין אביע יעקב של המעלה וזהועשת



 לוורה רביעאה מהיורא דבריתקפ
 עולמות ש"י וצדיק צדיק לכל להנחיל וכו' דיב"ל אמד "'ל ובזהעכד"ה,
 בלבד "'ש בבת" באמת מאמינים )שהצדיקים "'ש אוהבי להנחילשנאמד
 "'ש כי ובבידוד בחיווי מאמינים והם כבורו הארץ כל מלא ית"ששהוא
 מדה י"ש שכדן מתן וזהו כנ"ל. אי"ן אם הי"ש ספק בבחינת ח"וולא
 כי דק"ש יחוד )עץהו שמע את קורין מאימתי ליה( וסמוך מדה.כנגד
 בשמים דוחות ו' לכל ראשו לנענע בש"ע וכמבואר מקום בכל הש"יי"ש

 הגלות וחשך )בערבות בעדבין הנסיון( וזהו מקום בכל וכייחדוובארץ
 יתברך דחפם הש"י( מציאת באמונת ספיקות הס"א שמטילין הלילהבסוף
 בימינו במהרה מלכותו כבוד עלינו ויגלה בימינו במהרה ויעזדנויצילנו

אמן:

 ע"ד "י השלד את הדואה חכם איזהו ע"א[ ל"כ נדף תמיר בש"שבז.
 ונודע אתבדודי, בחכמה )הנצוצין( כולם 1[ מזוה"קהנודע

 מהרע הטוב שיתבדר הגאולה לצורך הם הנסיונות ע"י הבדורין אלו כלכי
 )הנצוצות הדוא"ה אתבדהץ( )בחכמ"ה חכ"ם איזהו וז"ש צדקנו משיחויבא
 )משיח הנול"ד את ורא"ה( עינ"'ך פק"ח בכונת בסידור כמ"ש כן,נקראו
 לנו נתן בן לנו יל"ד יל"ד כי ה'[ ט' נשייה קליו הנביא היאמדצדקנו
 היום אני אתה בני ד[ נכ' בתהלים כמ"ש וגו' שכמו על המשרהותהי

 יתקרב האלו הדבים והנסיונות הבדורים ידי על כי היינוילדתי"ך(
 ומביט שדואה חכם ואיזו צדקנו משיה שהוא ילד בימינו במהדהלהתגלות
 במהרה צדק גואל ביאת להתקרבות בנסיון הלעמוד הברוריםלעשות

 אמקבימינו

 בש"ס. כלל מצאתיו )ולא כולו. העגלם בפי שגור ש"ע. מאמרנח.
 פגע לא בטודא טורא מקומו( אפוא איה במדרשהלא

 לא בטוד"א טור"א הדים( )שני דוקא נשקיט מה וי"ל פגע. באינשאינש
 הרחתכם הרומם חלקי  שארי או אבנים שני וההל'ע הוא. פשוט הלאפגע.
 נפגרנו כבד ההרים הלא ואדרבא לעולם. יתעתדו היא ישגעו שלא מזהזה



 תקפא יצררצק רביעאה מהיוראדברי

 )כמדכד ז"ל ופירש"י כ'[ )תנחומא חז"ל שאמרו כמו נס ידי על בזהזה

 ידי על ואם כנורע ארנון הנהלים ואשד עה"כ הבאך בשירת ס"קכ"א
 כל אלא הרים דוקא לאו הלא בזה זה וליפגש להתקרב יוכלו שלאטבע
 נעשה והלאה הראשון מאדם הנה כי בזה הכונה וי"ל כנע. דומםדבר

 איך בסה"ק כנודע מוחלט רע ואין מוחלט טוב ואין ברע טובהתערוכת
 הסרוחת ואהד אהד לכל יש כי הגם ויר"א ת"ח בזה זה להזדווגצריכין
 ימאס לא כביר א-ל הנה אז יהר בהצטרפם זה כל עם הרע חלקבנפשו
 ישלים להבירו שדבר מה ובן זה ישלים הטוב בחלק זה שהסר מהגי
 נפשו. בתכונת אחר כל לזה זה כלל דומה פרצופיהן אין כי וכיוצאהוא
 למי היינו הטוב את ישנא אז ככולו רובו עכ"פ גמור רע שהוא מיאמנם
 יחטא( ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אדם אין זכי טוב רובועפצא
 שנאמר הרי"ם בשני היה זה ובבחינת זה מול זה הפכים שני המהכי

 וכו' ארור אהד על שנאמר עיבל וה"ר גריזים ה"ר הב[ כ"ז, )ככריםבתורה
 המדובר היה וגצם ורש"י חז"ל בדברי שם כמבואר ברו"ך כנגדו השניהשל
 ארור משפט עליו חורץ התוה"ק היתה לא זה זולת כי גמור מארוררק

 )מ"ש בטור"א טור"א וזהו בברו"ך מדבק ארו"ר אין ואז לגמרילהרחיקו
 ולא פגע לא כנ"ל( וברורך ארו"ר בתורה שנאמר האלו ההרי"ם שניעל

 הרוצים יהודים אנשים שני )היינו באינש אינש אבל( לעולם.יתאחדו
 כל עם בנפשו. גדולות חסרונות אהד לכל ישנם כי אם ה' בדרךלילך
 לעלות תבירו מעלית דין מן דין ומקבלין ולהתאחד לפגוש )יוכלו פגעזה(

 כנ"ל: קילה( ה' בית אשרבמסילה.

 )היית בטורא טורא כי הענין בפשיטות שמעתי אחרים ומפינט.
 וגדולים הרמים לקו"ש  עצמם ~עצ ד~מושיקים גאוהבעיי

 ג"כ דף )~כה חז'י שיאמרו ככף יצה"ר הרים בחינת י"ל ]וגםבעיניהם

 ככולו רובו שהצע מי היית וכו' כה"ר להם נדטה צדיקים היצה"ר עלע"א[
 שרי זה כל עם כמוחו. רוצע ד"א כן גם שתבירו הגם היצה"רחלק

 פגע לא זה( ידי הצל ואחד. אחד כל של גאותו מרוב מיה[ זהבפרודא



 רצודה רביעאה מהיורא דבריתקפב
 )יתאחדו פגע בדעותם( )הפשוטים באינש אינש כן( רואין מה בזה.)זה

כנעה:

 לפני העובך ת"ד בש"ע[ להלכה )ומובא ל"ד[ )דף בדכות בש"מס.
 ראשונה פעם עדשה הוא כיצד וכר לסרב צריךהתיבה

 בזה ויובן הגמרא,  עכ"ל ויודד דגליו את פושט ג' מהבהב, ב'ינדב,
 )בעל זי"ע מראזדל הגה"ק הדב מתלמידי ששמעתי מעשה פי עלהענין
 מנגן בעל אברך בהיותי הן ואמד לתלמידיו ואיפד שדגיד קדושים(דעת
 ע"ע תפלותי בכל הקול את להנעים ויודע ומפודכם( )כנודעמפואר

 לי והיה התיבה לפני התפלה אל ברנה בקולי לשמוע כולםהשתוקקו
 בלבי אמדתי ואת"כ ת"ו. בזה להתראה בלבי יעלה שלא היצרמלחמת
 מצוה הנני וכי במחשבתי ככה על לרחום שאצטרך הזאת ולצרה לימה

 לפני לירד שלא בדעתי נגמד כן על כי התיבה. לפני לעבודוחומד
 דגאות ורעותא פניה שום במחשבתי יעלה שלא )כדי פעם בשוםהתיבה
 בכותל התפללתי  בעת לאשד עשיתי ותייג לגדר נוסף חשו ועודח"ו(
 לשמוע אנ"ש סביבותי עמדו נפשי התעודדות נגינה בתנועותמזרחי
 עמדתי כן על )חלילה( גאוה להום פניה איזה מזה לי יהיה ופןבקולי
 כן וכשהתפקרתי אחרים ישמעו שלא כדי זאת ועמידתי זויתבקרן

 בלי בכונה הראויה תפלה זהו הן במחשבתי נפל לכת( הצנע)בבחינת
 היצר תרמית זום גם כי וראיתי כמכד. פניה של דופי שמץשום

 במחשבתי אח"כ ועניתי זו במחשבה גאוה בי להכניסבתהבולותיו
 שלא תניחני עכ"פ זוית בקדן פה כי יצרי עליך תשבתי הןלהיצה"ד
 לירד אשוב ע"ע תרדפני פה גם כי בראותי אבל במחשבותיךלהפריעני
 בגרוני. שחנני ובמה קצי. את אכבד ]הלע"פ אבותינו כמנהג התיבהלפני
 צואת על )פירוש התם קודחות בספר בזה מ"ש וזףץ במדרש.כשבא
 לפני עובר נוהג. דב שהיה דחסידחעא מילי בעשר בסופו הגדול(ד"א

 פונם הבזכר הש"ס ברברי "ע ובזה הנ"ל. הרב  עכד"ק ואכמש[התיבה
 שכת"ת כי ושזכר הצדיק של ראשונה הברא כפי )ההנו יסרבראשונה
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 פעם סירב( ע"כ כנזכר גאוה חשש מפני התיבה לפני לירד שלאעדיף
 אם ולכאן לכאן כנוטה ונראה בדעתו שוקל כפידהשו )היינו יהבהבב'
 ע"כ( כנ"ל. היצר תדמית חשש יש ירד לא אם גם כי לא אוירד

 קולו אם הנ"ל( )כד' התיבה לפני ויורד )להיצה"ד( דגליו פושטבשלישית
 בו: חפצים והצבורנעים

 שלא ]י"י[ דפדקא באגרא זקיני קדוש שכתב מה פי ל א"ימא.
 מסרב אם כי שתו שמכבדים כבדד לקבל שלא ביותרלסרב

 לידי יבא סירובו יזר העל להכבוד במחשבתו מקום נותן זה הדיביותד
 בו יחפצו אם אמנם יסרב שבתחלה חז"ל שאמרו וזהו ונודע כמובןגאות
 ביותד לסדב )שלא ידד ואב"כ בדעתו( כנ"ל )לנטות אח"כ יהבהבהצבוד

 כנ"ל: התיבה( לפני לירד שיכבדוהולהכבוד

 האידנא דרדקי אתו לריב'ע דפנן א'ע ע"א[ ק"ד ]דף שבת בש"מסב.
 פשוטה נו"ן כפופה נו"ן וכר מילי ואמדי מדרשאלבי

 כפוף להיות צריך כשד אדם כפוף. נאמן )פירש"י פשוט נאמן כפוףנאמן
 ועיט ביאור וצריך עכל"ה( הבא לעולם תקוף פשוט להיות וסופוועניו
 בהיותו ונמצא הבא לעולם השכר כבר היינו פשוט דנאמן לפרשדהיתכן
 ווףי'ע פרס לקבל מנת על ההו וכר זקוף להיות שיזכה כדי כפוףנאמן
 פרם לקבל מנת על הדב את המשמשים כעבדים תהיו אל מ"ג[ ס"א]אבות
 פשוט צדיק כפוף צדיק פשוטה הכח"י כפיוחה צדע גום אמרינןוגם

 על כפופה דב' לך הוסיף )ות"( פירוט נ14מן כפוף נאמן היעו)ופדכינן(
 כבד שכתבם מה פי על ו"'ל וביחיד. פירוש צריך בודאי וזהוכפיפותו
 הצנע בבחינת בסתר ש בנגלה צדיק ש שתים ירא בין והעניןהחילוק
4 ה'[ אות ]מה"ק תורה דברי בחיבורנו עייןלכת 1  שיי"ש י"א[ ]אוה הלז 

 נאמן הכונה נראה הין וס"ה[ ט"ר נאוה הלקוטות מאמד מאמדותובחמניה
 מעשיו וטמונים כרוכים ביתד כפי'ף ונאמן ישר ה' ירא )החנוכפוף

 ה עובד דבר וסימן יר"א )השש פשוט סמק ומדותיו( ועבודתוהשומש
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 צדקותיו( מעשי לדגחץיר לכת הצנע בתחבולות עוסק ואינו בגלוי.פשו"ט
 יותר מדרגה בעלי באנשים מיירי פשוט צדיק כפוף צדיק אח'ץומ"ש
 כפוף צדיק שהוא מי בהם ויש צדי"ק בבחינת כבד שנקראועד

 וכופף כנ"ל צדקותיו גודל לדסתיד בידחה. ערום ובחינת)בתחבולות
 כל לעין )נדאה פשוט צדיק ויש( צדקותיו. גודל יכירו שלא עדאותם
 הוסיף ותירצו כנ'ץ וכו' נאמן היינו ופדכינן כנ"ל( וצדקותיו עבודתוגודל
 גדול שהוא צדי"ק בבחינת כבד מיידי בזה )כי כפיפתו על כפיפהלך

 כנזכר עצמו את להצניע כש"ף להיות דוצה הוא ואם כצדקתובעבודתו
 והוא גדולה עבודה להסתיד איך בכפיפתו יותד גדולה עבודה צדיךש
 א"צ ונסתר צנוע דק פשט אדם דק שהוא הנאמן שצדיך מכפיפתויותד
 הוסיף צ"ל צדיק בבחינת כן שאין מה להצניע בכפיפתו כך כלעבודה

 כנזכד: כפיפתו( עלכפיפה

 לא )הלא בעצמה ההכמה ומהו פ"נ[ נאבות שתיקה. לחכמה סייגסג.
 אמדו הנה כי ושל לחכמה( לסייג דק השתיקה בזהקחשיב

 משתוקא בסלע מלה וכו', משתוקא רכולה סמא ע"א[ י"ח נזף במגילהחז"ל
 אשר היצה"ר זדון ממי לעו, וגם שתו טעו, דבים זה ידי ועלבתרץ.
 לסיעת שיוכלו ויש עידו, ובני ביתו, בבני למחות הלא לשתוקיפתום
 ושתיקה הכל, על שותק ודוא ואוהביו. מידידיו דבים דודו בניעל

 זוטר ומי בעצמו הוא גם ר"ל אבדון לשאול ילך זה ינץ הצלכוודאה,
 וכו'. נתפס וכו' למפצת שאפשר מי כל ע"ב[ נ"ר דף נשבה חז"ל דאמרומה
 נקראת בנשיו מיחה שלא מתך ע"ב[ נ"ו נשבת המלך בשלמה מ"שוגם
 נביאים מהם'" נחשב וקדושתו גדולתו בדוב בעצמו הוא כי אם שמועל
 יענו ומה אדם. מכל וחבם ע"א[ נ"י מגילה במסכת רש"י שחשבוכמו
 נשכבה השתיקה. בפלך טמע אם הלא כערכנו שפלים קיראיזובי

 "י נטשלי כתיב הנה העולם בעניני אכן וכו'. בעת נתפס וח"ובבשתיע.
 )האש דכול"ה סמא כנ"ל שאמרו חיש יחשב חכם מחריש אויל גםב"ח[
 ליראים כי אם כרשי לדבר הפנימי דעת להם שמרן סתמן העולם""לכל
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 על וראויים הנכונים דברים לדבר כך כל גדולים חכמים אינם אךיחשבו
 )היינו כשתוקא לדדכם( רפואתם זהו העולם סתם דכול"ה סם"א נקראכן

 סלע אצלו שוה דק דיבורו שווא מי )היינו בסלע מלה כנ"ע(לשתוק
 דק להיות מחירו בכפלים יותד לו )טוב בתדין משתוקא אז( יותר.ולא

 ישנהו. לא וגם הון כל כעל הרבה שוה שדיבורו מי אבלבשתיקותא(
 כדיבוריו הדבה ולתקן דודו בני להוכיח ידע כי יותר טוב הדיבורולזה
 כ' דף ]בדכות חז"ל שאמדו מה לענין מ"ט[ ]אות בזה לעיל בדברינו)ועיין

 "הסייג" דק )שהוא לחכמה סייג ח"ש שויא(. זחי מאות ד' מתת מתוןע"א[
 סי"'ג רק )ולא בעצמותה החכמה אבל שתיקה. כנ"ל( העולם אנשילסתם
 ולדבר הנחוצה המטרה להחטיא ולבלי הראוים דברים לדבדלחכמה(
 להוכיח בתעיבה להחזירם ישראל נפשות לוקח חכם להיותדברים

 ]בדאשית חיה, לנפש האדם ודהי יותד. חשוב הדיבוד בודאי המהולהשכיל
 והמ"י. ממללא. לדוח מתדגמינן ז'[ב'

 עחהו היינו מיל"י הלתף דבי אגפא ע"י[ ר ]דו בברכות מ"ש "'לרננזדק
 מלה הלא וקשה )כנלי( 012 שמדברים ההלולא של וועכותהשכר

 הלול"א בב"י שדשא וכיון כהאמדן ודאי אלא בתרין  משתוקאבסלע
 ונחוצים הראוים טובים דברים לדבר יוכל ע'צ דמעה והרחבתבשמחה
 )בית טמיא דבי אגרא כן שחרן מה יותר למעלה הם )סגלי( הדיבודע"כ
 וחליפיות בעצבות בעודו כי שתיקותא והא 012 שאמרו כמו ר"ל(האבל
 כי יחשבו פן אמנם - השתיקה. טוב יותד ע'צ ד'י האבל בביתהדעת
 שתויי שמדברים כמו ח"ו והוללות ריק דברי היינו מיקי הלולא דביאגרא
 ותכי, הזיוף ע"א[ צ"ד ]יר  בעידובין נאמר זה על החתומת. משתה בעתק

 בספרים כתבו וכבד דמי, כהלולא מניה שתלינן דעלמא ואישתי,חטוף
 רק אותם לסגל שאפשר טובים ומעשים תורה הינו ושתה אכולעורן
 בלחמי לחמו לכו ה'[ ט' ]משלי שכתוב וככח הגשמיי השפל הזהבעולם
 הלולא לבי העולם שדומה לומר יתכן זה לפי ואיך מסכתי בשןושתו
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 טובים לדבורים רק רהכונה וראי אלא וסכלות הוללות רברישמהברים

כנ"ל:

 אמרה קי"ג[ ]תהלים הבית עקרת מושיבי ע"ב[ קי"ח ]יף בפסחיםסד.
 בניך שמוני רבש"ע הקב"ה לפני ישראלכנסת

 חטאם מרוב בניך ששני רשב"ם ופי' בתים בעיקרי הררה זוכחולדה
 לגבי וגריעות שפלות דהוי זה בפירוש מיאן המגחש"א אמנםבגלות.
 רבני למעליותא פירש ע"כ שמחה רבנים אם הפירוש מהו כן ראםישראל
 מאי ע"ב[ כ' נדף בחולין אמרו לישנא ובטאי לחולדה לה רמרמהישראל
 המהרש"א עכ"ל וכו' מכוסה שהיא בתים בעיקרי הררה כחולדהחולרה
 מושיבי הקב"ה כי לשבח דהיינו כונתו נראה לדבריו פירוש והנהז'ל

 כי פנים הסתר בבחינת אבל בגלות לבניו שמשפיע )היינו הביתעקרת
 זה כל עם הזה והארוך החשוך החל בגלות ובפרט יתברך מאתו נגזרכן
 והיית בסתר עלינו חסרו ולהשפיע להחזיקנו עלינו נטויה ירועור

 עלינו מלכותו כבור התגלות נראה שאין בתים בעיקרי רמכסי"אכחולר"ה
 הוא בגלות  עושתיה רבשביל רשב"ם פירוש עם יתאחר ]וגם כללעין
 סלד תשובה שעושים וכיק עונותיהן ויתכפר בתשובה נשוב ראםזה

 בסתר להשפיע כביכול יצטרך ולא תשובהן נבהלכות הרמב'ש כמ"שנגאלים
 והגלות הבירורים תכלית אבל בימינו[ במהרה אלינו יתגלה בגלויורק

 אם שיהיה( לעלימה לגאולה עוד שנזכה להחזיקנו כדי בסתרוהשפעה
 כנ'ע: ומובן שמחה.הבנים

 תרפ'ץ ב' ארר דר"ח א' ביום ששמרתי ממה דקרים רשרמימה*
 הנה הע"י. רבתי בישיבה קדושין מסכת סיוםבסעודת

 התורה כל את אביש אברהם שקסם מצינו במתנ" ד"א הלז המסכתסיום
 אברהם שמע אשר עקב ור[ ב"ו ]בראשית שנאמר ניתנה שלא עדכולה
 בתורה שם הכתובים והנה ותודתי. חקתי מצותי סמררתי וישמורבקולי
 ואברכך עמך ואהיה האלו רברסס כל אבינו ליצחק שהבטיח להבישקשה
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 אשד עקב וגו' השמים ככוכבי זרעך את והרבתי וגו' את והקימותיוגו'
 וכי אברהם, בזכות רק משמע )כנזכר( וגו' בקולי "אברהם"שמע

 דנרכות כל אתן אברהם בוכות ורק )ח"ו( יצחק ולא בקללי שמע"אברדם"
 נפשו מסר שווא בזכותו מאברהם גדול הנחק לכאורה והלא לבנוהאלו
 הכתוב דיבר מלא מקרא ווטו המזבח גבי על צוארו ופשט ברצונובעצמו
 נפשי קריבת והא נפשו. בעד יתן לו אשר וכל עור בעד עור ד'[ ג']איוג
 לעתיד המצדיק להקב"ה הנחק כן שאמר ע"ג[ פ"ט ]שית כדאמרינןגבך

 ]פ"י תמימה עולה בחינת שהוא בקדושתו גדול הוא וגם בימינובמהרה
 וכן י( לחו'ע. שהלך באברהם כן שאין מה לו. כדאי הו"ל ואין ג'[פס"ד,
 פירוש זכותו לפי וכל אלא הש'ש דברי על בקדושין בזה מסייםהתתן
 ומזוני בני וחיי דגהלא(  איש וכות דהא להן קשיא  דהוי )משום סבלולפי
 עכל"ה ע"אן כ"ח דף קטן גמיעד ]כדאמרינן בסילא אלא תליא בזכותאלאו
 בשבת התום' וכמ"ש דגלל אינו זכות מקום מכל דהא לדבריהםוקשה
 גדול זכות יקץ על מקום דמכל לישראל מיל אין בך"ה ע"אן קנ"ו]דף

 כן  )וגם חיתול, העפת המה הם ענינש דב' הדי )לטובה( המילנשתנה
 דהיכל דוכתי ובשאר ק"ש בברכת בסידור כמבואר הארייע פי עלויא

 ונויך לחובה( האלו לזכות אלו הסנהדרין דנין שרום גבוד"ה הואהזכו"ת
 המת טס צ'ע ג( כנזכר. מילו החנו זכותו כי קדושין בסיום בזהכתבו

 דגלל. שמשנה שם בשבת התוס' שנתבוגדי

 את שיניר ודודו בעולמו אברהם היה אחד דרנה זה כל ליישבוי"ל
 העולם כל נגד במלחמותיו נפשו את ומסר שמו יתברךבוראו

 היותר הנסיון וזוע ואחדותו אמונתו תודיע וזעא יתברך בדהום שכפרוכולו
 אלו כל יתברך השם בעד ולסבול כולו העולם כל עם ללחוםגדול

 כי רבה במדרש וכדאיתא וערך מתעוד לאין וסכ"נ שבדופיןהחרופים
 והוה שמך ושגדלה ואברכך וגו' מארצך לך לך הקב"ה לו אמרכאשר
 נהיה שם וגם למצרים וברח רעב שם ונעווה ישראל לאיץ ובאברכה
 מודה )שפוט הזה המין שבא מקס כל השלם ה14מות כל ואסוורעב
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 אלו וכל ר"ל ורעב צרה נהיתה שם עליהם( וחולק שלהם זדהבעבודה
 הוא זה כל ועם שמו יתברך ממנו פניו הסתיד אשד נוראותהנסיונות
 לעמוד יוכל ואיך כהי העולם כל נגד ללחום שעה ובכל עת בכלעמד
 שאין מה דוגמתו אין אשר העולם הטבע כדרך שלא גדול מס"נ זהונגדם
 גבי על צוארו ופשט נפשו שמסר יצחק כגת הקדומים האבות שאדיכן

 כל גדולה רבותא אינו זהו ויום יום בכל קונו לבין בינו ומס"נהמזבח
 שנאמר אבינו יעקב וכן דעתיק( גבורה )בבחינת קדרשתו גודל לגביכך
 בביתו הללמוד ולישב תודה של אהלים יושח תט איש ס"ק ע"ה ובראשיתבו
 כל עם לוחם כשאיש יותר נקל לבדו לה' בלתי גם הלכה של אמותבר

 נשבת במסכת שם אבינו באברהם דק שפיד נאמד וקע מבחוץ כולוהעולם

 נסתכלתי וכו' וכו' הקב"ה לפני אברהם אמך )כנקיה ע"ש קנ"ורף
 שאין שלך מאיצטגנינות צא א"ע להוליד ראוי ואיני שליבאיצטגנינות

 משתנה גבול זכות ידי דעל שפיד שם התתי כתבו זה ועל לישראלמול
 הטבע כדרך שלא דמס"נ דאבדהם זכותא כמו גדול זכות והיינוהמול
 השם בעבודת שמתנהג מי כי בראשונים וכמ"ש כהי העולם כלונגד
 יתברך השם כביכול כן השמים ומערכת ומילות הטבע מן למעלהיתברך
 וזדי הטבע מן למעלה היינו השמים ממערכת למעלה לטובה עמומנהג

 כנ"ל. בזה נפלא היותר אברהם היהאחד

 זכות כי בשבת המדוש"א שכתב מה פי על כזה באופן עוד "עלגץ!
 ובראשית באברהם דק העיקד תהו עי"ש דבים המזכה היינוגחל

 ע"כ וכו' מג"ד שהיה הדן פל"ט מ"ר בחדן עשו אשד הנפש את ה'[י"ב
 מ"ש בזה קדושין בסיום גם י"ל חהו כנזכר. גדול זכות אברהם גבישייך

 כיון כנ"ל מילו לפי הינו זכותו לפי דהכל המתני' פידוש עלהתוי
 התודה כל ששמר אבינו באבדכם דמסיים בזה דמעם אחר דולךדהכל
 כזה גדול ובזכות הטבע מן למעלה כזה במס"נ היים כנ"ע וכו'כולה
 זכות דהיינו ד,ועונר כתבו שפיד כן העל שבת( מתתן )כנ"ל דגללנשתנה
 כנ"ל. מיניה  עויף המול החרן כיה גדיל בזכות דמיירי כית מזלווהיינו



 תקפט יצורה רביעאה מהיוראדברי

 על והבטיחות אבינו ליצחק יתברך השם שהעיר רבתובים המשךתהו
 והקטרוג החטא יגרום שמא חשש היה כי אם הארץ וירישת והבניםהממון
 כגק הטבע ררך היפך שהוא כיון היוקא דשכיח היכא בפרט בניועל
 ברברי כמבואר היו ועקרה עקר ורבקה שיצחק כית בנים שיולידבהך
 אשר עקב רק הגיר כן על מוליד( ואינו נוקבא נשמת לו )שהיהחז"ל
 במס"נ  עבודתו שנהג ראברהם בזכותיה היינו וגו' בקולי אברהםשמע
 למעלה כן גם בניו עם יתנהג בזכותו ע"כ כולו העולם כל נגר לטבעחוץ
 אשד הע"י דבתי ישיבה בישיבתנו אנחנו וכן לטובה, והכל הטבעמן

 וידיעתם בהתמרתם במדינתנו ובפרט ברורנו הזה כבושם נראה לאבעה"י
 במסכת בקיצתם יתברך ה12ם בחסדי ימים צעירי מהתלמידים מהםורבים
 יושבי אשדי לומר שבקיאין כמו לטובה( עתה )שסיימט תתי עםוסאת
 תמיכה שום לנו אין אשר התגבר אשר בע"ר מעשי זה ולעומת וגו'ביתך
 האגודיים ש מהמזרחיים ולא מהציונים לא תורה( תצא שמהם עניים)לבני
 לויות יזכו ולא רשע יצא מרשעים כי רעה הרוח ישא כולם אתרחמיהן
 בררך ת"ת ה' לבית שריד זהו אשר כזה קרוש מפעל בתמיכת חלקלהם

 צרקט משיח לביאת בימינו במהרה זה ידי על ושנזכה זי"עאבותינו
 תועפות כקר מהם ויקבלו הנ"ל לכתות יחנישם אחרות)ובישיבות
 ויתמרט ייקלט ה' צר. מכל לנו הרעו עוד אלא חשת %ר לאוהשפעתם(

 אלו כל נגר באמת. ותורתו ה' בעד עמרט על להתחזק שנוכלביש
 מוסר בתוכחת קצת בזה )ודמרכתי מפה גם ר"ל והמריעיםהמשחיתים

 ה' יהי חברינו כרצת כימים לילות לשים וטכל הישיבה( החזקת רברעל
 בכ"ע. ועמהםעמט

 התחזק אשר נפלא היותר היה אחר אביט אברהם כי )לעל(וכקמ"ש
 ורצון ממן שיטי ב4 הימטתיה נתקוף העדתו וו בעדרק

 ובפרט מערלם אבותיט בררך ולרתושק להחזיק אנבט צורבן וכןכלל.
 למעשה )במקצת( להגיע עכ"פ צריך אבינו( )אברהם למשמיניםלראש
 חזקו הברזל כעתוד במם"נ לעמוד יל הצדיקים בשם כטבעאבוהי



 רזררה רביעאה שהיורא דבריתקצ
 כל ע"ב[ ר ]דף ברכחז בש"ס בזה ופירשתי כנ'ע י בתורתשתחזקה
 שרבן ראו כאשר בימית והינו בעזרו אברהם אלקי לתפלתו פקוםהקובע
 מספר השלו"ם זרו אשך העולם שלום קראווע המה אשר בעדה"דעולם
 יזך על אשר )בעוה"ר( ישראל התעמת בגוייהם ועשו ארום לאומותעש"ו

 המלחמה אחרי בימיפ במהרה צדק גואל ביאת אמוטט הערך גרמוזה
 היראים שוכני מדינות ונתחלקו ונחרבו המאמינים ישראל נתפזרווגם

 כנ'ע ודומיהם הציונים הרת שונאי זה ידי על ונתגברו רמזורהשומרי
 ונפסדה הדשה  ודיעה בדרך עמנו ובואו אבותיכם דרך דגיחו יאטדואשר
 רק בימינו במהרה צדק גהשל בהרע על עור להתפלל תפצרו ואלר"ל

 ולעשות הקודש ארץ להחריב( )כלופר, ולבנות קאלאניול'ן לשפדהעיקר
 ופן ולשופתם. העמים לדרכי נוטות רק אבותינו כררך שלא ספרבתי
 כל נגר גם להתחזק צריך כן על ח"ו הגאולה מן ונתייאש לבפיחרר
 דוכתי ובשאר חלק ובפרק סוטה בסוף חוש שיומרו )כמו כהיהעולם
 ביותר ר'ע( כלב כפני הדור פני 3גי הנסיה אלין יומיא בסוף יהיהשכן
 ותפלה בתורה להתאמץ וגם אמתית כדרך רק העיקר ולעשותכנ"ל
 תפלתן ומאויי ממקומו יזח )לבלי מקום הקובע כל וז"ש הגוללהלקרב
 בעזרו )כנ"ל( אברהם אלקי )כנזכר( לתפלתו להעגלם( בהמבוקשודעתו
 במדוה הגרול בזכותו יעזכם כן אבינו לאברהם יתברך השם קוך)כאשר

בימינו(.

 הפפכת סמיכות י"ל במי'נ להיות שצריך העמדה בענין במ"שדהנדק
 בשטר בכסף ררכים בג' נקנית האשה בתחלתה סופה נעוץהזאת

 צ"ל רמוס רגופרשים בזה עמדו )וכבר לבעלה, בקנית פיישר'יובביאה.
 הלשת רסון לדקדק יש הבעל ובמיתת בגט עצמה את הלנהלבעל"ה(
 עצמה את ופושר"ת לשת יותר תולתל וכר בגט עצמה אתקונ"ה

 המגומז סוף לסמיכות דקאר י"ל אולם הבעל. ובמרזת בגט אליומשיעבודו
 תורה חי וועדתי חקתי מצוחי משמדתי וישכור אבים באברהםכשאמר
 א-א היחד שבע"פ תורה תבשילץ עיצבי אפילו בזה חי'ע כדברישבע"פ



 תקצא הצררה רביעאה מהיוראדברי

 אמרו והנה כנ"ל ממש במס"נ הכל ואת ושבע"פ שבכתב התורות שניאת
  העבודה הצל התורה על עומד העולם דברים 2יל2יה על מ"ב[ פ"א]אבות
ועל

 הגמ'"
 לווית וזחני תוד"ה )אע בשטר גמ'"( צדקה )הוא בכס"ף והנה

 לייהד קוב"ה וינוד עבוד"ה )ה1 ובביאה וכו'( במכתב בידו הידידאבנים
 תפלה זו שבלב  עבור'ה וזהו ממש במס"נ שמו יתברך אליו ונפשנולבבנו
 לתפלה גאולה בסמיכות ותפלה ק"ש והיינו תענית[ ]בריש חז"ל שאמרוכמו
 שמו. יתברך בעלה לגבי נפוגה דמ12עבדה במהלימות וביא"ה היחודשזהו
 וקשה שמת יתברך הידוע )לבעלה, נקנית ישראל( )כנסת האשהולזה(
 עצכף'ו לטובת הינו עצמה לקנין רק ומ~1יי' רצונה אם )אבל, עצמהאת
 את 12עובד זרה עבודה עובד כמו הלכבות[ החובת ]כמ"ש דוי אז דוריםהוא
 לעצמה דק וגשמיי תאויי ענין וקונה יתברך, מהשם ]ח"ו[ ופורשעצמו
 ב'[ ]הושע כמ"ש נמצא עצמו היינו אדם בני את שעובד וכיוןכנ"ל

 ותקדמו רק בנתצם עוד יזכרו ולא מפיה הבעלי'ש שמות אתוהסירותי
 בחינת זמנים אחרי שהלכו יזע היינו בעל"י קדד לי תקרא ולא אישילי

 את כשמדבק ע"כ עוד יזכר לא וזהו בעלי'ם נקרא כן על זרהעבודה
 היא עצמו את קונה בבחינת כנ"ל עצמיו לטובת בעלים בבחינתעצמו

 כריחות ספר איה כמר"צ יתברך השם מדביקות )שמתגרש בגטבבחינת(
 בעוה"ר נמכרים אנו בעצמנו כי וגר נמכרתם בעונותיכם כי וגו'אמכם
 כח" בארוכה בזה ]וכמ"ש שבשמים אבינו לבין ביננו מורצה עשינואשר
 ח11י 1הלכ12 נדרק גל קודם הכיפורים יום לערב הקדוש עם מאמר יישכרשער

 בן ולעבוד לבטנה א"ע )שמדבקים הבעל ובמיתת ויגש( כנזכך.הבעלים
 עצמם את כשפדבקים כן עשון מה הבעל( במיתת חיא ימות אשראדם

 5-י לעולמי וקים חי ביהואבהקברה

 לישראל מול אין בבוכנת גרם עילאה מזלא מענין שאמרנוובזה
 לישראל מול הוא( "אזך'. )בחינת אי"ן ז"ל הראשוניםשפירשו

 ממר"צ למעלה שהוא סעי אדר ר"ח היום בזה דיומא מענינא י"לכנודע.
 ובש ולע"ד הנשתחד משכביהם( שמים במערכות י"ג נהל )ששנןמלות



 רצררה רביעאה מהיורא דבריתקצב
 מסוגל הזה רחדש ע"כ יששכר שער בת"  בעה"י מזה כתבנו וגםיששכר
 עלינו ויריק הטבעיי המול מן למעלה התורה בכח לעלות שנזכהלטובה
 שבין א' העיבור בשד )והוא תתאה לממלא עילאה ממולא שמויתברך
 עה"ת זי"ע לאאמו"ר בנים בתפארת ועיין דרחמי. מכיילן י"גוא"ו

 במהרה צדק גואל ובביאת וישועה הצלחה שפע ב'( אדר לחדירוהמהודים
 אמן:בימינו

 חכמי חכז"ל רבותינו של אמת קדושת תהלות מעלת לגודל הנהסו.
 הפוסקים עליון קדושי לב ישרי כל ואחריהם והזוה"קהש"ט

 כל ועל עלינו יגן זכותם אחריהם הבאים ותלמידיהם והבעש"טוהאריז"ל
 שבארצות לארץ עד שמים משמי קדשם ורוח בחכמתם צפו אשרישראל

 )חלק מנח"א בחי' בעה"י ביארתי וכאשר ותכונותיה עניניה בכלהתחתונה

 לא רוה"ק כי מספר לאין רבות במקומות חז"ל מדבךי בכת"י נ'[ ס"ה'
 בח" מזה כתבתי כבר והנה הנ"ל( הקדושים רבותינו אצל )ובפרטבסלה
 שטראהלע"ן הרענגטע'ץ רפואת לענין ס"גן ס"ס אות נמה"ק תורהדברי
 וגם תורה. בדברי עיי"ש הרומה[ 51ישת בזוהרך ומשרש מבואר הואאיך
 מתפארים. בם המה אשר המתחדשים מדברים כמה חז"ל בדברי נמצאאיך
 חז'י בדברי נמצאו ובאמת לבקרים. חדשים הםכי

 עיין וגם מבוארים.
 אמתיות ושכחות מזה הרי ]וגם ס"ה[ סיבן ג' והלק אלעזר מנחת בשו"תבזה

 שיי"ש ס"א[ אות נמה"ק שם תורה בדברי שביארנו כמו הזוה"ק ספרקרמות
 נתהוו טרם נדפס והזוה"ק מקודם זאת ידעו איך אמיתי רוה"ק זולתכי

 והענין כנודע[. בזה בכח( )גם העמים חכמי בידיעת האלוהדברים
 תורה( בדברי )מדברינו מזה העתיקו הנה כנ"ל שטראהלע"ןהרענגסע"ן

 שם וסימו פולאנ"'ת( )בלשון קראקוב בעיר מדמקאדעכר"ע בספריהםכעת
 של בדורו ידעו איך להבין או להאמין יוכלו לא כי בחכמתםמוריהם
 שאמרה למי ראויה זו ותשובה דוענגטע"ן של זה מכה ותלמידיורשב"י
 יוכלו ולא בשר( וערלי לב ערלי הגויים כל כי ד[ 5"ד ניחיקאי)כא"ש



 תקצג ווררדן רביעאה מהדוראדולרי

 לפני התודה חכמת של הנבואה ובכח בדוה"ק השיגו איך ולהביןלהשיג
 דיעה. בד לכל וכמובן כל. לעין עתה שיתגלה מה שנהאלפים

 דבינו מדברי לדוגמא. ולהציג בזה להעיד עוד דאיתי זאתאמנם
 הרופאים של הרפואה ולימוד מח-כי מדע באשדהאריז"ל.

 הדם מרוצת עיכוב זהו כי ל"ע אדטעדיע"ן-פעדקאלקונ"ג במחלתבזמנינו
 ממכן הוא אז המוח או הלב וסביב העיקד הוא ואם והאברים הגוףבתוך
 בעורקים הכה"( "דק מדויק יותר )או הדם התעבות זהו כי נודע וגםד'י.
 מחלתו וגם ומרוצתו בהם הדם כי בגשמיותם הנראים בגידין לאהדקים
 כן וראין מה האדם של החיות בכח פנימיי שאינו יען כך כל מסוכןאינו

 כנודע האדם חיות מרכז ולב מהמוח חיותם שהם בתוכם הדקיםהעורקים
 הבירה בעיד ומפורסמים גדולים היותר הפדאפאסעדען לפני הציעווכאשד
 שייכות לו יש והוא בלוטשטויאונ"ג נקרא הזאת המחלה כשבא כיברלי"ן
 נתעכב זה ידי ועל הדם מדוצת שממנה הכבד התעבות עם פעמיםהדבה
 )והלב מהכבד דק שבא יען ר"ל מסוכן באופן אינו אבל הדם.מדוצת
 זה ידי על הדוב על גורם אך בעה"י( בריאים הרקים והעורקיםוהמוח
 נקרא אשד וידכים בהמתנים בפדט בהגוף גדולים ר"ליסודים

 וידפאנו. ישמדנו ה' להו. דאית וחניכא שום וכל וכיוצאדעאומאטיזמו"ז
 מבוארים המה הרבדים תמצית כל כי הקורא אחי אהובי תדאהוהנה
 )בתוך וז"ל י"ב[ ררוש וחיצוניות פנימיות נישער היים בעץ המדצ"לבדברי

 ומסתעפין משתלחין הכבד שוורידי רואין אנו כי הרבד וטעםהדברים(
 בהם נכנסים הכבד וורידי הנ"ל הכלים בחי' ג' שהם האיבריםבכל

 שבו הכבד דם בהם ומכניסים האברים בחיצוניות עומדים והםלהחיותן
 הלב וודיתי מסתעפים ואח"ם הנפש וצא הדם כי כמ"ש הנפשמתלבש
 הנמשך ורומניות חיות דק דם בתוכם ואין כנודע הדופקים העורקיםשהם
 תחת כי כנודע שלהם בתוכניות האיברים בכל ומסתעפים שבלב דווחמן

 מהמוח הגידים מסתעפים ואח"כ הדופקים העודקים הם הדםוורידי
 הנידין כי כמדע המוח של הנשמה של מאוד דק היבעת מתפשטובתוכם



 רנררדו רביעאה מהדורא דבריתקצד
 הוא אמנם הרופקים הלב בעורקי כמו נרגש בתוכם רופק ממש רוחאין
 התתעות כל ולכן נשמה מבחינת והא יגע לכל נרגש ואינו מחרדדק

 כנוסע. האיברים המנענעים הגיזים ידי על אלא אינםשבאיברים
 המנענעת היא כי המוח מן הנמשכת היא לבנה הליחה והאובחיצוניות
 הם הגידין חי האדם בהיות כי הטבעיים חכמי כתבו וכבר כמדעהפרקים
 הגידין יכווצו תיכף הנשמה שנסתלקה ובמותו בתוכן עובר רהחיותחלולים
 אנו והנה ופכות. בתכלית זך שבהם הרוחניות להיות וזהו פיהםויסתמו
 הלבנים והגירין בתוכניות והרוח בחיצוניות מתפשט הים כירואץ

 גידין בשר בו יש כן אם אלא אבר נקדא שאין כנודע וכיבפנימיות
 רק הנ"ל הלבנים אותן אינן רז'י עיכרו הגיטין אותן ואמנםועצמות
 הגידין כי הרופקים הלב חיות או רום מתפשט שבהם אחדיםהגידין
 בעצמת ונאחזים מתפשטים חשם כלל דם בהם אין המוח מןנמשכים
 שבו שבכולם הח15מני1ת הוא והבשך שסו ]עוד וכר וכי כנודעעצמן

 בסופי ומתגשם המתעבה הדם מן הבשר כי כנודע ריבד יםמתפשט
 הכלי הוא בתוכם הדופקים וזאערקים הבשר נעשה הוא הדםהמרידי
 בחינות ג' ומקור הפנימיים כלים הם והעצמות הלבנים והגידיןהתיכון
 לענינינו(. )השייך חיים בעץ עכל"ה וכו' כנ"ל כבד לב מוח הםאלו

 הכל אשר לקח. ויחנף חכם וישסע לפניך. אעמר את תבק בין אחיומעתה
 ל"כ[. אות ה, כמהדודא לקמן ]תיו הנ"ל. רז"לידעו

 הבינוודקנים
 האריזתי

 ונודע האמת חכמת שגילה במאמדיו זאת הגיד
 גילה כן ועל אלוק אחזה מבשרי כביכול קומה ערעור הואכי
 למעלה הפנימיות מתוכם ולדנין האוזן את לשבר כדי והלבישםהדברים
 זקיני קודש אמדי תבק ובזה קודש. בספרי לעשן מתחיל לכל גםכנודע
 חשר כמדע זי"ע דקדוקכם אבותי לי ספרו אשר זי"ע תשעבד בניבעל
 כי והגיד להפליא. עד הרפהשה בחכמת גם בקי היה ומשכד( בני)בעל
 ענק כל תלוי )שבזה האדם של האברים נתוח חכמת עצמו אתלמד
 בסרר יגל רבותעו של האמת חכמת מספרי ותרופתן( המדלותיריעת



 תקצה רצןרה רביעאה מהיוראדברי

 עידנו מזקני שמעתי גם והמ"י.  עכד"ק. כנודע ופרטיו קומההשיעוד
 והקאמיטאט מונקאטש אבדפה"ק יששכר( בני )בעל בהיותו כייצ"ו

 הדאקטעד לו שנתן רעצפע"ט שלומיו מאנשי אחד לפניו הביאבערעג.
 רשאלו ביתו בתוך לו שהיה החולה בעד הקאמיטאט( ורופא )יהודי.דפה
 ממממני אחד בו חסר "עור מיד והשיב בה ועיין הזאת התרופה ליקחאם

 והדאקטעד להדאקטעד. זאת הגיד והוא בו" לערב שצריכיןהתדופה
 החלק הרעצעפ"ט בתוך לכתוב שכח כן כי ונזכר דאה זאתבשמעו
 נבהל הרופא והרד. הלז החולה לרפואת העיקד הוא אשד התדופהמסממני
 אחרי יששכר( )בני דבינו את ומצא המדרש לבית ובא 1ץומשתומם
 אחד חלק עוד שהחסרתי זאת ידע מנין דבינו נא יאמד ושאלוהתפלה
 יהודי הרופא כי ממילא ומובן הלז. הרעצעפ"ט בתוך לעדב שצדיךמה

 בשום הבין לא וגו'[ לב ערלי המה כי לעיל ]כמ"ש בימיהם( )גםופושע
 כמו להודיעם ויראיו ליראיו ה' וסוד בדוה"ק זאת ידע הוא האיךאופן

 זי"ע: בזה. כיוצא על חרץשאמדו

 לד"י בנאים של הבגדים על ט'[ משנה נפ"ט מקואות במשנהמז.
 בנא"'ם והבדטנורא הדמב"ם ופירש חוצץ אחדמצר

 )וקפדי עולם של בבנינו שעוסקים בתורה העוסקים חכמים תלמידיהתנו
 בעולם עודים לעעי כי ותבלין ביאור צדיך ועדיין שבבגדיהם( רבבעל

 ועובדי בתים והבונים הפוחדים כי יותר נראה הלא השפל הלזהגשמיי
 בע"מ פרקיה[ ובששיה ז"ל הרמב"ם שקראם )כש בידניות ומגדיליםשדות
 את הלא הזה. עולם של לבנאים יחשבו אותם כנודע( המשוגעיםכת

 על נראה אהלם הבא. עולם חיי שהוא בתורה שעוסקים חכמיםהתלמידי
 בחיבתנו ניהיא פ"ר נתמיד המתני' ע"ד תמיד בעולת כבד שכתבנו מהפי

 והלא המקדש בית לבנות והחרשים הבנאים ע"ר בהנרפס[ ע"א ט"ודף
 נפלאים וכיוצא( ואינזשעניערע"ן )ארכיטעקטע"ן בונים בימינומצינו

 )אל" חרשים הר דוקא שיהיו מצינו הלא זו חיכמה באומנותמלומדים
 לנד( בערוך 1עיי"11 ע"ב( ג"כ נסוכה כדאמרינן צדק וכהן משיתיןותרין



 רצורדע רביעאה מהיורא דבריתקצו
 בנוי שיבא הדוחני לבנין דק דהפידוש ודאי אלא בבנין. מלומדיםאומנים
 כאש דברי כה הלא והיית לבנותו עתיד אתה באש השמים מןומשוכלל
 הבית ושיוגמר לגאולה נזכה ידה שעל הקדודיה התורה היינו ה'נאום
 הנ"ל אלו חרשים וון' בתוכבו למטה ומשוכלל בטי ויבא למעלההלז

 עור )עיי"ש מיד הבית ולהביא לגמור כדי ותפלתנו תורחבוקבצו
 העוסקים חכמים התלמידי נקראו שפיר כן על תמיד( בעולתבדבדיט
 בתדא )בבא ז"ל וכמאמרם זה ידי על נזכה מרי 3רי הבנין שהואבתור"ה

 לזה הגאולה מקרב שזהו אקבצם עתה בגויים יתנו כי עה"כ ע"א[ח,
 המקדש בית בבנין התיקון עולם בבנין בתודה שעוסקים בנאי"םנקראו

 אמן: בימינו במהרה צדק גואלבביאת

 יכולתי ולא עונותי השיגוני מספר אין עד יעות עלי 150 כימה.
 האי הגן מ' )תהלים עזבני. ולבי ראשי משערות עצמולראות

 עליו שאפפו מ"ש כי דרשוני, ואומר וצוח סובא, ביה למודק איתקרא
 הקדוש הוא ענותנותו( )מרוב בעונותיו זה תלה וגם מספר אין רבותרעות
 צרותיו מרוב כי בצערו התמרמר אשר וגם הלז המשורר וענשהחסיד
 לבו יכאב זה יפי על בכפיו חמס לא על נגדו הקמים שינגרוורדיפת
 לרבים נודע כבד וגם מובן זהו ונכאב. נחלה גופו וכל עורקיו וגםויחלש
 ש הראות חלוש מלכנו דוד שהיה מצינו היכן אולם תהלים. יאמרואשר
 אולם לראות". יכולתי "ולא בלשונו וביקש התנצל אשר ח"ו סומאכעין
 לו מודדין מודד שאדם במדה כי בספה"ק חי"ל מדברי רגודע פי עלי"ל
 טוה לידע יוכל ר"ל עונשו %א כן חטא אשר חטאתו. על מדתו.כפי

 כן שאין מה לו מראין וזור לתקן צריך דבר באשה נפש והפנמתהעונש
 הצרות עניני מרוב אז ופינה צד מכל ושונים רבות צרות ח"ו לו ישאם
 העיקר לתקן צריך ענין באיזה עוד ולהבחין לר14ת יוכל לא העונותאו
 רעות עלי אפש כי וז"ש הם. דבים כי ופדט פרט בכל לדמין אפשר141י
 כנגד מדה ר"ל )בעונשים עונותי השיגוני כי( אדע )אספם שטפר איןעד
 עצמו כי( מפני עתר לתקן פון )באיזה לראות יכולתי לא אמנם(מדה.
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 רק )ע"כ.  עזבני ולבי ע"כ( כנ"ל. הרעות מספר )ברוב ראשימשערות
 רצץ: יהי כן וכו'. והצילני ה' רצה שמו( יתברךאתה

 קכ"ו דף ע'. ]תיקון בתיזוה"ק וכן ע"א[ קל"ד ]דף נשא בזוה"קכלטן*

 שבמיכל תורה ספר אפילו במזחל תלוי הכלע"א[
 לאו וטווני חיי בני לישנא הך נקט בתיזוה"ק שם מקודם ליהוסמוך
 הש"ש לשק כן שהוא מילתא תליא בסול"א אלא מילתא תליאבזכותא
 וכו' בטופל תלוי הכל נקט למה לדקדק ויש ע"א[. כ"ח ]דף קטןבמועד
 בזוה"ק גם וכן שט מ"ק בש"ס דבחומ"ז בהך כן רואין מה אלף()בלא
 כנודע הויו"ת ג' למספר מכוין שהוא בסוף( )באל"ף בשמ"א בלשוןאמרו

 במספרו מדוייק שהוא וכיון מזל"א ענין טעהו המקובלים ובכלבהארמ"ל
 במייל תלוי דבל בלשונו ובתיזוה"ק שם נשא בזוה"ק נקט למה האל"ףעם
 ששברים פשוטו כפי וי'ע שבהיכל תורה ספד אפילו בשף( אל"ף)בלא

 ספר שמע שבהיכל תורה ספר אפיקי במול תלוי הכל בזה העולםולנמדים
 עומד וודא רחוקות לפעמים רק לקרות אותה שיוציאו מול לה שאיןתורה
 בספר מול שייך לא זה זולת ]כי הקדש( )בארק בהיכל זוית בקרןשם
 צריך הוא רלשתות לאכול וכי היכל( )שנקרא הקודש בארון העומדתתורה

 מכונת וכנודע אל"ף. בלא בזה )דייקא במז"ל תלוי הכל וז"שוכיוצא(
 הלעשות להמוריך שהוא בנים[ ]להשוכי וגו' יצחק ויעת"ר בכונתהאריז"ל
 קריונה היו"ד עילאה ממזל"א ולהמשיך אד"נ' מילוי תדע"א שלהאל"ף
 רק ח"ו עוד כשושט כן שאין מה עישש, בזש"ק. ויפקדו האל"ףשל
 ע"כ האל"ף בלא מז"ל בחינת רק הוא אז הלידה בפוע'ע ולאבכ"ח

 שמו יתברך בחסדו להמשיך צריכין וע"ע בהיכל, תורה הספרנשארה(
 לקמן ]רעפן והמ"י מבי"א. בבחינת הפרזל אל מכח להמשיך האל"ףשיוגמר

 מו"ל[:אות

 רשיעא קרינן כמאן אטי רב אמר ע"א[ נ"ב ]יף סנהדרין בשעםע.
 תנא כהאי כמאן צדיקא בר לרקרעא ואפילו רשיעאבר



 לצררה רביעאה מהיורא דבריתקצח
 ולכאורה עיי"ש הגמרא עכ"ל מחללת( היא אביה את כ"א[ וויקראןדת"ל
 לרשע לקרות כן באמת צ"ל כאלו קרינן" "כמאן הלאמר מה עלקשה
 בנו בשביל רגוע בשם הצדיק לאביו לקרות היינו רשע בן רגוע צדיקבן

 בעונש לעונשו אביו כך כל חטא דמה כן לעשות זאת והיתכן רשעשהוא
 בשביל רשע בכלל להחזיקו אביו את ולדת אתה רשע לצדיק ולאמרחמור
 שמע ולא אביו הוכית ואולי זכות לכף תבירו לדון צריכין והלאבנו

 קרא עיקר באמת הלא מחללת היא אביה ראת קרא בשביל ואםבקולו.
 משום ואי ע""ש נ"א[ דף ]סנהדרין כדררשינן ים לדינא אתי לגזה"כהוא

 כ"ד נדברים קרא משמע יותר הלא כן קצת משמע כפשטיה דקראדלישנא

 ולמה בנו בחטא האב את להעניש דאין בנים על אבות יומתו דלאט"ז[
 ]ועיין בנו. חטא בשביל רשע בשם להחזיקו הצדיק להאב יענישוהוזה

 מגיא פי"גן ח"ב דין תקוד ]מאמד ז"ל[ מפאנו להרמ"ע מאמרותבעשרה
 כ"ה-ד'[ ]ג הימים בדברי מבכתוב פשוטו מידי יוצא מקרא דאיןראיה

 לא לאמר ה' צוה אשר משה בספר בתודה ככתוב המית לא בניהםואת
 זלמן מהנ"מ אדם תולדות בספר ועיין וגו' ובנים בנים על אבותיומתו
 דף ]סנהדרין מש"ס כנ'י הרמ"ע על עוד שהעיר מה בהגהות ז'ימווילנא

 ללמד אי ת"ל מה כ"ד[ ]דכוים בנים על אבות יומתו לא דת"ר ע"בכ"ז
 נשם( נאמר כבר הרי אבות בעון ובנים בנים, בעון אבות יומתושלא

 ובנים בנים, בעדות בנים על אבות יומתו לא אלא ימותו, בחטאואיש
 בד"ה הנ"ל למקרא סותר זה והרי אבות בעדות אבות על יומתולא

 בעדות ולא כפשוטו היית בנים על אבות יומתו לא בתורה דרבונהדנראה
 כפשוטו והא בודאי דזהו יומתו בחטאו איש על קאי בד"ה דקראדי"ל חז'י לדברי כנ'ע בד"ה קראי סתרי דלא י"ל אמנם עכ"ד אבות עלבנים
 ובש'" כנ'ע בנים בעדותולא

 ע"א[ כ"ט ]דף בכתובות התוס' וכמ"ש שם

 ר"י בהגהות ע"א[ ע"ס ]ין יבמות ועיין ע"ב[ י"י ]ין זרה עבודהותוס'
 דד"ה קרא סתרי ולא פשוטו מידי יוצא מקרא לאין ראיה ואין שםפיק

 לע הרש אשר חכז"ל ררך דזוו וי"ל ואכמ"ל[ כנ"ל. סנהדריןלגמרא
 הבנים אשר בדורותיה תורתנו דת להחזיק תורתם וחכמת קדשםברוח
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 והמה בדנהיל( נבאו )כאשר יאמיט לא רבים האבות ולב חוק לנ*נשטו
 מחמת ע"כ איל אם וכו' היש הסעיפים שתי על כפוסחים רקבקרבם
 כי יאמרו כאלו ומשעים חוטאים בנים גורלו איך יבזום שלאכבודם
 נכנסו ולא הלב מן היוצאים דברים אזנם וממילא עץ( )למראהיוכיחום

 יחזיקו כי נאמר ואם ר"ל. לגמרי הכ% מן יצאו כי 3י בניהם לבאל
 בעצמו הוא רק אם ומורדים חוטאים בנים לו שיש האב את גםלצדיק
 אפילו אבותם יוכיחום לא כי במלווי כולו הדור יפרוץ אז כראוימתנהג
 בניהם בעון כ% האבות יכלמו ולא יבושו לא 4י כי יען כלללפנים
 אני אם ודי כתיב בנים על אבות יומתו לא הלא ולהם לנו מהויאמרו
 העל וכנ"ל( כמובן העינים את לסמא רק כן )גם כראוי. בכשרותמתנהג
 כן( לקרות וראוי שמצוה )וכינו קרינן כמאן אשי רב אמר חז"ל אמרוזה

 ולעמוד גדר לגדור תצא כנ"ל( זה זולת כן שאין מה בידם. ימחהעכ"פ אווי אז בניו בחשא "רשע" ערקראוהו האב שיחוש זה ידי )רעללרשיעא
 אקרא אסמכווש וע"ע ישרנו( )ה' במלואו תוהפך דת יפרוץ שלאבפרץ
 מציט וגע כנ"ע. כן לעשהז הנחוץ שטרש כיק מחללת( היא אביה)את
 אביי אמר לדידיה. קנסינן בריה וסיכום דפרכינן ע"כ[ ג"ו דף )שכהבטף
 השם עה",2. ושימיה או דאבוה או דיטקא עיתא אינשי כדאמריאין.

 התורה. דרך על ובטתיט. בנינו את לגדל ונזכה ויעזדנו. יצילנויתברך
 וטהרה: בקדודיה הבורא.כרצץ

 הונא רב בי הוינן כי יחנף א"ר ע"כ[ קשט )ין שבת בש"מע(1*
 והא דשפמי יומס האידנא אמרי רבנן ביה דמפגרייומא

 כלום ולא שפמי מאה שם בגמרא מיניה ולעיל קאמרי. מאי ידענאולא
 ז"ל דער'י עכ'ע בהמה של שפתים וכו' ףק נתקי" שפם על כמופירש"י
 מתעצלים התלמידים שהע )פירש"ק רבנן ביה דמפגריה עמאובד"ה
 ואין אבד זעה היום כלומר דשפמי יומא ליה קרי רגודרש בביתמלבוא
 היא שפמי שוה לעלל דקאמר מה להבין צריכין ועדיין עכל"ה תועלתבו

 בכונת כפשוטו רסס ונראה לוה. שהכות וטה ברגשה על שפתים ככןכלום
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 עוסקים רואין היינו תהילת בו ואיו אבד הזה היום ודא אם כידנריהם
 כזה דפגרי ליומא ליה קרי כן על המדרש לבית לבוא ומתעצליםבתורה
 כיק היית כנ"ל שפם ועל כמו בהמה של  כשפתים )פירש"י דשפמייומא
 מדברים רק כזה ביום דיבור בלי ודוממים יושבים שאינם כרחודבעל
 כרחו בעל כן על תורה בדברי ולעסוק לפלפל כשמתעצלים בטליםדברים
 בטלים( ורברים דעת בלי בהמ"ה של כשפתים רק אז ושפתותםדבריהם
 קאמרי מה ידענא שלא היית הגמרא. )עכ"ל קאמר"י. מאי ידענ"אול"א

 וכמובן: קאמרי( מה ידענא שלא עד הבלים דברי אזשמרברים

 בשבת היו אליעזר ר' של במקומו ע"א[ ק"ל ]דף שנת בש"שעב.
 איזמל לצודך ברזל לעשות פחמים לעשות עציםכורתין

 ואמרו וגמרא במשנה שם כמבואר מילה מצות חיבבו וכ"כ בשבתלמול
 בזמנן מתים והיו כר"א עושים שהיו ישראל בארץ היתה אחת עיר)שם(
 מדה כנגד דמדה מ"ש הענין בטעם ז"ל המהרש"א וכתב הגמראעכ"ל
  ועדיין עכר"ה בזמנם מתו כן על בזמנה מילה מצות קיימו שהםיען

 הנודע פי על וי"ל טעם לטעום הרבה תבלין צריכין דמרנא( מיני')במטו
 ]פ"ר ע'ןק בלים ראי לחי בבאך ועי"'ש ע"א[ ס"ט דף כ"ג ]תיקוומתיזוה"ק

 עולם הרי שהוא הח' דמלך מסיטרא הוא מיל"ה תמצות אונאה[משעד
 נאמר טילא היינו ר[ ס"ק רס"ר סר שלום באות בעה"י בדברינו ]יזחוהתיקון

 ע"א ה' וע"י חז'י שאמדו מה בבחינת והוא היי"ם בחינת דק וימתבו

 לגמרי המיתה לבטל כי תורה מתן בעת קול בת שיצתה לשבועותובפיוט
 במצות וכן ימים מארכת התורה ועכ"פ גזירה נגזרה שכבר אפשראי

 זמש קודם ימות שלא מצלת כנ"לעכ"פ חיים הר"ר בחינת שהואכרלה
 מצות שחיבבו כר"א דעשו באתרא וז"ש חיים ושעת ימים שרךונותנת
 הדר הח' מלך ימול השמינ"י וביום בחינת עידנא ובשמינ"י כ'צטילה
 שלא השלילה בדיך לאשמעינן בא היינו בזמנן מתו כן על כנ"לחיים
 כנ"ל: הד"ר מבהינת חיי"ם שנותנת הטפלה ידי על זמנם קודםמתו
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 מעלי כל יתבי הוו ור"א ד"ח ע"ב[ ס"ה רז סנהדרין בש"טעג.
 תילתי עיגלא להו ומיבדו יצירה בספר ועסקישבתא

 מ' הצ' להגאון לילה רסיסי ובספר ת"ג[ ס" ]""א הרשב"א בשו"תועיין
 ]גטץ קייצן כי והגם עיי"ש ר[ אות חלומות ]טרי מלובלין ז"ל הכהןצדוק

 דברי מ"מ להלכה מורידין ולא מעלין לא חלומות דבךי ע"א[ נ"בדף
 בספר שקבעם ובפרט שאני הנ"ל הגאון כהמחבר גדול אדם שלחלומות
 בזה גם שם ]במ"ש דברים של לאמתן להלכה אותם וזיכך וביררוביאר

 מידכר ויותר תמיהי תרי בדבריו ראיתי קשה חזות אמנם ע-ש[ ףבאות
 מקודם מום בו לעשות כן גם צדיך דהיה נ'ע "והיה בזה"ל מ"שבזה
 בו דיש כיון לעפרו להחזירו אין כן לא ראם לקרבן ראוי יהיהשלא
 רעל שם( ופלפל העיד דבדים שארי )ועל  עכ'ע להקרבה" דראויתרעלת
 בבן שייך ואיך "גברא" ברא דדבא להך אם כונתו דמה כלל עיין לאזה
 צויתי לא אשר ה'[ י"ס ]ירמיה נאמר זה על הרי להקרבה ראוי שיהיהאדם
 להך נ31ת1 ואם עישש ע"אן ד' רף ]תעיית כראיתא בנ"א( להקריב)ח"ו
 מום בו לעשית להם צריך היה למה תילתי  עיגלא שבראו וד"אדר"ח
 בפני שהיה מי וגם החורבן אחרי היו הם הלא להקדבה ראוי יהיהשלא
 נפקא ומה יצירה ספר ידי על שנברא למי לזה היה בכור דין וכיהבית
 מבסן נולד שלא כיון להקרבה ראוי דאינו שם אח"כ שבירר במהמינה
 אקדשיה לא אם בהמה מבטן ששלד מי גם בלא"ה הלא דופן. מיוצאוגדע
 ובפרט הבית, בזמן חולין לבדלתן שישחטו קודם מום בו להטיל צריךוכי

 בן כש העץ. מראית )מפני והחיטה צריך שהיה נ'ע וזהו החורבן.לאחרי
 בשבת לאכלו שבת בערב ור"א ר"ח דברים עיגלא הך בדכה( בלאפקועה

 אדם גם כבהמה דדים ס'ע צבי דהחכם כית הנזכר( בספר שם)כמבואר
 לעוץ כבדגיה דינה בדגשה כשברא גם "ע כן אם אדם( )בצודתדגוצר
 דברי ועכ"פ כמכר. לחונקת (1 לנוחרו )שלא העין מראית מפנישחיסה
 )כנ'ץ, בלשונו מ"ש ובפרט כלל. מובנים בלתי תמוהים המכדהגאה
 כן לא דתם לקרבן רשיי יזרה שלא מקודם מום בו לעשות צריךדהיה
 לא ובע"כ עכ"ל למוקרבה דרשני תיעלת בו דיש כיק לעפרו להחזירואין
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 ממילא חרש אדם צורת בה שיש בבהמה כונתו איי יק כנ'ע באדםמירי
 לה שיש מבהמה "נדמה" בכלל יותר לך דמין להקרבה ראוי אינהמדינא
 בסימן תשובה דרכי ]ועתן כנזכר: להדברים פירוש שום אין ע"כ אדם.צורת

 האכיז'

 מלחמות י"ג אמד כהנא בר אבא רי ר'( א' ]פרשה ויקרא במך"ךעד.
 י"ג האמר מאן פליגי ולא י"ח. אמרין ורבנן דודעשה

 ישראל של לצרכייך י"ג עצמו לצויך ה' י"ה ום"ד ישראל. שללצרכיהן
 ]מאמר מאמרות בחמשה מש"כ פי על בזה נראה והענין המד"ר.עכ"ל

 לישהאל סגל אין וז"ז לישהאל רק שהוא הי"ג. מזל בענין ל"ז[ אותהלקוטות
 )ובתוך עקרים בי"ג שמאמינים ישראל אמ"ה בגימטרי' מכילין מד,י"גרק

 דו"ד בית מלכות החזרת בימיע במהרה טהייח ביאת אחד עיקרמספרן
 היה לא ומלחמותיו מלכנו דוד עבודת כל והנה בימינו(. במהרהלמקומה

 בעבור רק מלכותו ומדינת כבודו להרבות בשביל דדו כל אפס אפילוח"ו
 כל ככה על יוכיחו )כאשר ובפרט בכלל וישועתם ישראל של מזלןטובת
 עשה מלחמות י"ג המד"ר וז"ש במקצת( גם בהם למעיין תהליםפסוקי
 כל כי כנ"ל )היינו ישראל של לצרכיהון "'ג מ"ד פליגי ולא וכו'דוד

 כנזכר( ישראל של לצרכיך י"ג ממזל לדורשיך רק ומגרותיומלחמותיו
 מהו לתקנה הו"ד ה' מדה תיקון )הוא עצמו לצורך ה' )היינו( י"ח.מ"ד
 דוד" שכפא תפלת הוא ושם בד~ריז"ל ירוי?לי"ם בונה בברכתויגונה
 תלוי שבזה דחיתי בכמה ובתיזוה"ק בזוה"ק וכנודע תכין לתוכהמהרה
 הוצד מדת ה' חיש בימיע במהרה למקוש ההו"ד יתוקן עד הגאולהעיכוב
 עצמו צורך שעשה ה' וגם )כנ"ל. ישראל של לצרכיוען י"ג עצמו(לצורך
 במהרה שלימה לגאולה ישראל של לצורבן רק הוא כנזכר דךן"דלתיקך
 שידחה וסיע י"מ מחר ת עם י"ג ויחד י"ג בסוך סילק וקלויםבישע
 סלה: אמן ויגאלע יבא בימיט ובמהרה וקים( ח"י ישראל מלךדוד
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 קהא ]תהלים עועיהם. לכל טוב שכל ה' יראת חכמה ראשיתעה.

 צ"ל להחכמה דראמות נראה הפשוט כפידים הנה"[
 11י ע"ב[ ]ע"ב 1ביומא ע"כ[ ]ל"א בשבת חז"ל שאמרו מה כעין ה'היראת
 השער הוא שדיראה היינו עביד לה לדרתא ותרעא דרתא ליה דאיתלמאן
 וכו' לדרתא ותרע"א כזו הגירסא )ולפי התורה לחכמת ליכנסהקודם
 בסוף מנחה שירי ובקונ' א' חלק למנח"א  זעירא בתרעא בדברינוכמבואר
 צריכין אמם  עיי"ש[ הנזכר  זעירא לתרעא והשלמה תיקל ח"במנח"א
 לבחינת הלא עושיהם לכל טוב שכל הכתוב שמסיים מהו לכאורהלהבין
 כמובן. יותר ותמימות שמן אמונת רק כך כל טוב שכל צריכים איןיראה
 אבדק"ק זי"ע הגרש צבי מו"ה הגה"ק בשם ושממעתי מה פי עלוי"ל

 על אש ברשפי מרעיש שהיה ס'( ושארי תבואה פרי אך )בע"סליסקא
  לעזרת להתחבר רוצה היה קולא )כנודע( באונגארן אז מפורסם גדולרב
 על ובפרש במדינה )ארטהד'( היראים מקהלות בהתייסדות בגבוריםה'

 בנותיו לוקחי חתניו המה בניו כי )מפני לחתום רצה לא הסעמינא"ראימר
 אם הלא עליו שעיסקא הה"ק ואמד ר"ל( בנפשותם האלו דגוהשיאיםהיו
 שלא %ם צמר עוד וגם בלימודו גם כלום אינו שמים יראת בואין
 מאתו שאלו ולאח"כ ברבים. הגיד זאת ותשב. ללמוד הלז( )הרביוכל

 בצדק ומדה במשקל דבריו כל בעולם נודע )מליסקא( רבינו הןתלמידיו
 לזה ה' ירא אינו כי ממנו המדובר הרב על רבינו יאמר ואםובמשפש.

 וחיבוריו בדעתו ברבים תבשילו והקדיח שנתחמץ בראותם הכל כעתיודו
 ח"ו יהיה הלא הישב ללמוד יכול שזוינו יאמר אם אמנם בניווהנהגת
 ובקי מפורסם וחריף נפלא לגצן הנזכר נודע כי העולם בעעיכמתעתע
 ע"ש מ"צ הן בחכמתו והמביר הנ"ל הצדיק השיבם זה ועלמצויין.
 לשלב וגו'( זה לעומת זה )את בתורה יכהין הלא שאמרתילערנע"ן
 ומוטעית משוגשה הרכבה ולהרכיב עכביש כקורי בנימא נימאולקשר
 גו"ש שקורין ומדן כהלכה שלא בתורה פנים מגלה בבחינת  שהואהי

 חלקי דברי לאשר באמתלערנ,מ'ן
 כצו הם החעסקש הש"ס במגיות

 במקום ועשירים במקומן  עניים תורה דברי ה'[ ג' ר"ה תישלמישאמרו
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 ממקום זה את זה וסותרות חלוקות הסוגיות לכאורה נראים וע"כאחד

 למצוא צדיכין כן על והחומדות והספיקות הקושיות דבו כן ועללמקום
 יתורצו ובזה היטב לעומקן המגיות בין ואמיתית ישרה בסברה נכוןחילוק
 שקורין )וזהו מסיני כנתינתן שמחים הרבדים ויבואו לנכון הקושיותכל
 סברה ובעל הישד שכל לזה להיות צריך כן אם לאמתו( לעדנע"ןגו"ט
 שכל הלז להדב היה אם כן אם האמיתי החילוק למצוא אמיתיתישרה
 )כי יו"ד עהרליכע"ד והיה כזאת מתנהג היה לא אז הלא באמתהישד
 שאינו ודאי אלא שסות( דוח בו נכנס החוטא כל ע"א[ ג' נסוטה חז"לאמדו
 דבתוב שאמד חין ודפח"ח. עכד"ק כנזכר משובש רק ללמוד היטביכול

 )והוא( ה' יראת היא( גדולה היותר היינו הראשונה )החכמה חכמהראשית

 לקמן ]ועין )כנזכר(: עושיהם לכל שסות( דוח בלתי )ומובחר טובשכל
 : פ"כ[אות

 על פרש וזךיתי כ'[ ]מלאכי עה"כ ע"ב[ קנ"א ]דף שבת בשק"םער*
 שמניחין אדם בני אלו וכו' אד"ח חגיכם פדשפניכם

 וכו'. אדגל בתענוגים( )פירש"י. כחגים ימיהם כל ועושין תורהרבדי
 שנתת מה טול לו ואומד פניו על לו ונופלת נבקעת כרסו ימים ג'לאחר
 לו ועפלת נבקעת דכדסו הך דקאי וברור פשוט ונדאה הגמרא. עכ"לבי
 כל העושים לאותן ליה( )לדסמוך רק בי שנתת מה טול ואייל פניועל

 רק האוכלים אבל כנ'ע ותאותם כריסם למלאות בתענוגים כחגיםימיהם
 בבחינת רל"א[ ]סימן בש"ע וכמבואר נפשו לשובע אוכל צדיקבבחינת
 ויו"ט בשבתות ובפרט האפשרי בכל נזהר ומהשאר דעדן רדכיךבכל

 הטובים מעשיו יבזו פשידתו שלאחד ח"ו לוזיר היתכן מצוהאכילת
 ומצוה כחובה כהוגן יסנן והלא כזה בבזיק פניו על ויפרשובאכילתו
 קאי דזהו כנ"ל  פשוט ודאי אלא כזה מעוקל משפט לומד וח"ובאכילתו

 בכמה זד הלא רשו שעינת מה פשוט יובן ובזה וסובאים. הזוללתם עלרק
 בביה"ח לקברם שצקים ממקומות טפיבילום וצדיקים חכמיםתלמידי
 שסות יד"א החיל מאנשי גם כי לפלא יותר עוד )ורק אבותםקברות



תרה יצוריו רביעאה מהיוראדברי

 לקברות וכנבלו אותם פינו ממותם ימים עשרה אחרי כל דאינובמלחמה
 בך"ה ג"ו[ סימן ה' נחלק מנח"א בשו"ת בכת"י ברבדינו המעשה עייןבפה"ק
 כריסם היה לא כפילויה יותר ימים הרבה ואחרי וכו'( בספרים בינותיוהנה

 לא כנ"ל דביראים ודאי אלא בגופם סרחכן בהם היה ולא ח"ונבקעת
 הגמרא. רבדי בפשוט הנזכר מטעם זהשייך

 א שהייתי ובפרט וכו' מה בגודלן להעיד נאמנים אלו אזכיר.דעוך
 בישוב מהביה"ח גדול חלק שפינו בעת שנה י"ג בןכבר
 מגזירת הוכרחו כי אחרי לעירנו הסמוכות ההרים בגלילותהוקליוו"ע
 וזקנים גדולים רבנים הבד"צ ונסעו הברזל נתיב בנין מחמתהממשלה
 בפני לעצמותיו ארון קבר כל כבוד )בדרך הקברים פינוי בעתמפה"ק
 על עצמותיו לראש ושמווע פינוהו קבר כל של שלו המצבה וגםעצמו
 של אחד לקבר מצבה היה כי ה' נפלאות ריר והנה דשדש( הביה"קמקום
 גופה כל ומצע מצנימותה שבהים עליה ונכתב שנים ממאה יותראויה
 בתכריכי מחדים וכרכנה ר"ל  שחור עצמותיה על עורה צפד רקשלם
 בקבר עוד היה וכן כנ"ל בכבוד ולקברה לפנותה בארק ושמוהלבנים
 ולעומת שלם. כמעט שדנה צדיק. איש עליו כתוב שהיה מאוד ישןאחד
 שהיו נאמנים ה' יראי ועוד לביתם בבואם העידו )כאשר ראו עינםזה

 ועשיר אמיד איש אחד לקבר הגיעו כאשד כנ"ל( כן העידוהמתעסקים
 )איברים תילחי תילתי נפל והנה למיתתו שנתו תוך "'א( היה לא)וכנראה
 בשדה זה והרי ופטהו. שקבצתם עד מתום בו נשאר לא ריאיברים(
 תמימים וכמעט ישנים מהקברים ואיזה לזה. זה סמוכים וכמעטאחת
 כלל הטבע בדדך לתלות וזוין כנ"ל בעדך שנה מאה מלפני היובגופם
 הקברים חלק  שפיט בעת שהיו יקרים מאנשים שמעתי )וכן כמובןבזה

 ממט מעט חלק הוצרכו אשר העיר תוך בפראג המדע הישןמביה"ח
 קברים איזה מצ(9 ודגה לזה. והכריחו דוירב בהרחיבו הקבריםלפתת
 סטוך מת שם קברו שלא וידוע שלם כמעט וקומתם וראינם דירדרהשהיו
 אלו מדוע בטבע איש חז וגם מקרוב זה שפיתם עד שנה מאותלשלש



 רצררה רביעאה מהיוראדבריתרו
 אחד כל הניחום ולא עידבום ושם שנה מאות כמה במשך נתעכלולא

 אין ומהם לתמוה. אין תחתיה. וגאול פראג. עיד השל עצמו בפניבצדת
 המאה במשך פלגכם ותרר מלבם האמונה נכרתה כבד כי רירה.מביאין
 והדומה רע בלב בשירים הש"'ד וביער אכל הפליתה ויתד הבתרועתשנים
 יראים בשם המכונים יכתבם קטן נער וגם ר"ל לטומאה המחובר כללו

 ואכמ"ל(. כחדק. טובה כל וצדק.במשפט

 ז"ל מהרי"ש המובהק מהגאון והסכמה בהקדמה קודש במצבת נותוכן
 וראש גוף  שמצאו העיד לבוב דקהלה מביה"כ ומשיב שואלבעל

 מצבתו הקמת  )בעת הנחתו כיום שלם ז"'ע הסה"ע הגאת הקדושרבינו
 של הקדושים הגופות כן שטצאו יוסף שארית זכדע בספר וכןמחדש(
 מפוזנא עטף מ' הק' ודגאק זי"ע הלבוש בעל הגהרך זקינירבינו
 השגחה בזה נראה עכ"פ ואכמ"ל ויפה שלם פוזנא דק' בביה"קזי"ע

 לפי שהם מקום בכל ונפש גוף כל להפקד שמו יתברך מאתופרטיות
 ונודע שמענו כבד זהו וזעה ואחר. אהד כל בעצמותו. ושורשוזכותו.
 נרקבות עצמותיו אין קנאה בו שאין מי כי העצמות וך'ר חז"למרבדי

 הבשד היים להנוף גם אמנם ע"ב[. קג"ב ]ין להלן בשבת שםכדאמרינן
 שמים ליראי לא כרחו בעל נבקעת שכרסו מ"ש כי הנ"ל מזהשמענו
 מודש י"ב רכל ע"ב[ סוף קנ"כ ]דף שם לולן ומתם וכנ"ע. נאמדווצדיקים
 נאמדו לכל לא כרחו בעל ההם בטל הגוף חודש "'ב לאחר קייםגופו

 שנה מאות כמה אחר רק בלבד חודש י"ב לאטר לא רואחע עינינוכי
 דהגוף כללא הך נאמד עם להמך דרק לומר כרדם ובעל בטל הגוףאין

 כנ"ל. וצדיקים ליראים הלא חודש י"ב למהרבטל

 שבא אבהו לר מינא ושי דשדשה בגמרא שם פרכינן דהא קשהאך
 צדיקים של שנשמתן כיון בנגשש לשמואל פסקיה היכיטמוא

 דוי חודש י"ב בחכך התם אבהה ד' )לו ותירץ הכבוד כסא תחתגנחות
 חודש י"ב לאחד ויורדת עולה ונעימתו קים גופו נודש י"ב כלדתניא



 תרז וצורה רביעאה מהיוראדברי

 לאחר דאפייי שמהשל שאני לתרץ הועיל והלא וקשה כנ"ל וכר בטלהסף
 כיון שמהשל כבו בצדיק מקום מכל למעלה גנוזה דהנשמה אי חודש"'ב

 להבדיל טמיא שבא עמו להתחבר יכול כל על אח"כ גם קייםשהרף
 ליישב. הנן דוקא. חידש י"ב קודם דדוי לתרץ לו ולמה בנגידאהלפסקיה

 פטירת אחרי מיד היה שזוע כען אבהו ר לו העזיב דטןלתא דקושטאא(
 מעשי יתבטלו ההיא כדי שאיל מקודם או שימות שמהשל ביקש זהשקל שאי מד אה'ע נהרג פרק ובאותו המלך שאול ירי על אסקיהשמהשל
 היה כן ואם ע"ת ה' דף נהענית כדאמרינן בהחו שאול( את )שמשחידיו

 מינא להך ולבאר להרביד אבות ר' רצה לא כי נ( מיד. שנהבאותו
 דקים  ענינים שזע מיתה לאחד תפם בקיום להמונים הצדיקים ביןהחילוק
 תוך שהיה לכל השוה תירוץ לו השיב כן על וצדקותם נפשותם ערךלפי
 שאני. בצדיקים ודק תודגר י"ב לאחר שהיה לו ישיב שיום ג( מדש.י"ב
 ונרך בזה החילוק טמיא אובא האי זה ידע האיך כי המין עודיקשה
 מ"ש כי י"ל ד( חודש. י"ב לאחר כבר שווא מת להעלות כללהתחיל
 נשמתו שאץ כ"ת רק ונתעכל שמיקב לא בטל הסף ~דש י"בלאחרי
 הזה עולם אם הגוף ההתחברות "בטל" ע"כ מפו עם להתחבר כ"פיורדת
 בהתחבר להעלווע ימל לא כן הי זמה מעולם "ובטל" עבר כמ"שוהוא
 האתית והשתא חודש. י"ב תוך שהיה לו לתרץ ורצדך זה ידי ועלעמו
 בצדיקים גם ההנו וחדש י"ב לאחר "בטל" הגוף מסם כי באמת י"ללהכי
 המתים לתחרת מוכן מונח בקבר עצמותיו ותדשנו קיים שהגוףדאף

 מעולם בטל נקרא הוי דושתברות לו שאין כיון מקום מכל בימיםבמהרה
 תפלות ידי על חודש י"ב לאחר קברו על כשפוקדים רק כנ"ל.הזה

 ויום חדש וחצי ר"ח ערב רצע בעת תפרס בהארשה כמ"שףיצדים
 להזכיר לזו עצה ז""3 הצדיקים בשם עהומרים כמו וגם וכיוצא.היאפף
 בקבר דובבות שפחצחמד זה יום ה3ל מפיו תורה דברי הציון עלשם

 מתעורר וזיא התחברות יש זה ידי יצל ע"אן ח"ז דף ושטותכדאמרינן
 התפלות כלהעלות טובלהמליץ

 ואכם"~



 עוררה רביעאה מהיוראדבריתרח
 קפא שדייק מה וגו'.  לעמו הגיד מעשיו כ"ח רן ק"א ]תהליםמזחל.

 וברש"י קפ"זן בא ]ל"ש רז"ל דברי פי על י"ל כ"ח.בלשת
 לתת לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית פתח טעם מה בראשיתריש
 ישר לאשר ונתנה בדאה הוא הקב"ה של האדץ כל וכר גוים נהלתלהם
 מאזנים ]במאמר יששכד בשער בזה כתבנו )וכן עכל"ה וכר ברצונובעיניו

 ל'עמו ה'גיד מ'עשיו כ'ח ר"ת המל"ך בר"ה הש"ץ כמזחיל כי לח"ה[למשפט
 בבחינת תבל יושבי כל רעל עלינו מלכות"ו יתגלה שמו יתברךשברצונו

 השפל ועולם הארוך בגלותנו עתה לעת אמנם לעמו( הגיד מעשרוכח
 כי מלכנו דוד נתנבא זה על הדודות וחשכות הנורא פנים בדסתדהזה
 ידע )אשר בפרזל ולא כ"ח בבחינת רק וגו' מעשיו כח של התגלותהוא
 וז"ש בימינו( במהרה צדק גהעל בביאת שיהיה פעלת"ו אתה כי פעו"ל%
 העולם האומות ולא עתה לעת זה יודעים )שאנחנו לעמו הגיד מעשיוכ"ח
 ישראל( )לבני להם לתת בפרעל( שיתגלה עד כ"ח בבחינת רק הואע"כ
 נאמד כן על בימינו( במהרה העולם כל על נחלתנו )אחוזת גויםנחלת
 שבחי' היינו רעה ליום רשע וגם למענהו ה' פע"ל כל ד'[ ש"ז]משלי
 ידי על רוח נחת שמו יתברך לו )שיהיה למענהו עתה לעת הואבפוע"ל
 וההתגלות וגו'. זה לעומת זה )את רעה, ליום רשע וגם והנסית(הבחירה
 כן שאין מה כנזכר. בפועל( ולא בכ"ח בבחינת רק לבדו שמויתברך
 ליעקב יאמר )בביאג"צ( כעת כ"ג[ כ"ג ]במדבר נאמר בימינו במהרהלעתיד
 בפוע'י גם )כמתגלה אל פע'4ל מהולישראל

 נברא ולישראל ליעקב שרק
 פוע"ל לבנה קידוש הברכה במטח וז"ש שפו(. יתברך ברצונוהעולם
 אמ"ת תתן אם"ת טשעולת'ץ בפוסע יתגלה )אימתי אמת שפעולתואנף'ת
 גואל בבי14ן ע"א[ פ"ח דף בפסחים נכדאמוינן בי"ת שקרצי כיעק"בליעק"ב
 תפאר"ת עטרת שתתחדש אמר וללבנה כשיהיה( בימית. במהרהצדק
 להתחדש עתידין שהם ישראל( )בני בסן לעמוסי אבוית(  יעק"ב)מדת
 יתגלה אז וכו' החכמה כאור הלבנה אוד והיה כנאגר )בביאג"צכמותה
 בכח בענין לעיל ב"ה בדביים ]יעיז כנזכר. בלבד( בכ"ח הלא בפוע"לדלל

 ]יתמי" אמנו לרחל שנאמר בידורה הנביא וז"ש ס"ט[ אות עי"ש בפועלאו



 תרס הצררה רביעאה מהיוראדברי

 לגבולם בנים ושבו ה' נאום ממש( )בפועל לפעולת"ך שכר יש י"א[ל"א
 רצון: יהי כן בימינובמהרה

 אומרים המרקרקים הגשם. ומוריר הרוח משיב י"ח. בתפלתמולא.
 מאבותינו לומר נהוג ואצלינו הגימ"ל תחת בקמ"ץהגש"ם

 בסגו'י הגשם זיעהקרושים
 ז"'ע מצדיקים ושמעתי הגימ"ל תחת

 זו מה תימה ולכאורה כנ"ל בקמ"ץ האומרים על חמתם ושפכושהקפירו
 בחוקי ושפשר היכא בכ"ע לומר דרכנו אררבא הלא כך כלקפירא
 צ"ל והפסק אתנחתא כעין שהוא וכיון לה"ק צח לשון שלהרקרוק

 היינו בסגו'ע רוקא לומר שהקפירו הצדיקים של לשבח הטעם וי'יכנודע בקמיי
 בחינת הוא גש"ם הנה כי וכו' בחסר חיים למכלכל בהמשך יותרדבוק

 )כביכול( ר[ י"ר ]הנסע אמר הקב"ה וגם הגש"ם גבורו"ת מזכיריןגבורו"ת
 כמו ולא ט'ע שמברכין בחס"ר פס"ח בחינת שהוא לישראל כט"לאהיה

 טיפה קיצץ ע"ב[ רמ"ז )]זח"ג לנו כגש'ש יבא ג'[ ו' ]הישע אמרושישראל
 אתערותא מעשינו ידי על היינו טפיים כנגדה עונין שאין מלמעלהיוררת
 ועם כנ"ל גבודות בחינת שהוא יחיל( הלב הגסתן כמעשה ואםדלתתא
 והנה ע5"ש. אימא מחסד פרנסה הגשם מוריד בדיברור הכונה הוא זהכל

 חיים למכלכל הגשם מוריד ממשיכם ע"כ מתערין רינתן מינהאימ"א
 אומרים וע"כ אימ"א לחסד"י היינו בחס"ר )פרנם"ה( מכלכ'ץ שהואבחסד
 מכלכל חסר לבחינת ממשיך רק מפסיק שאינו חסר( נקודת )שהואבסגו"ל

 כנזכר:וכו'

 ]קהית מסופדים. בשוק וסבבו עולמו בית אל האדם הולך כיעט*
 בשוק ישבבו אשד בעת דהלא היל"ך לשת קש4 ה'[הב

 )רטה2מע הולך לשון זה מה כן אם ומת לעולמו הלך כבר הואהפופדים
 כמרמוים כל ע"ע ונ"ב דף נשבת דה2',ם דברי פי על ובראה הולך( עתהרק
 אדם "וילך" הלשת מדוייק שפיר ע"כ הגולל שיסתם עד יודע המתבפני
 הלויה בשעת היית הסופדים בקיק יסובבו אשר( )בשעה עולמו ביתאל



 רצררדו רביעאה מהדודאדבריתהי
 בבחינת אז נקרא כן על בפניו שאומרים כל עוד שומע שאז קבורתוקודם
 וזה הזה. מעולם נתכסה שאז הגולל שיסתם עד עולמו לבית"רחלך"
 וביום מיומים יחייב יתברך השם כזה[ ע"ו אות יעל בדברתי ניעייזפשוט.

 לפניו: ונחיה יקימנוהשלישי

 וצדוקי סריס )פירש"י גוזאה ההיא א"ע ע"א[ קי"כ רן שנת בש"שפ.
 לר' מין )האי והייה וכו' קרתה בן יהושע לר' היה(]מין[

 בן חמור דעל מלך. סוס רעל א"ל מסאביה סים דלא קרחה( בןיהושע
 סב וקביר דחפיר הא ולא הא דלא איניש. בר בריגלוהי ודמנקליחורין.
 שמעת תלת לי אמרת תלת גוזא גוזא קרחה( בן יהושע )ר' א'עמיניה.
 ברוך בנים ה' נחלת ג'[ קכ"ז נתהלים אשה לב שמחת זקן פניםהדרת
 להמין ריב"ק לו שהשיב מה והנה הגמרא. עכ'ע מכולם שמנעךהמקום
 חרודין דרך )על כמדתו לו השיב אשר טעם בטוב כפשוטו מובןדסריס
 סריס שהוא יען פירש"י( ועיין להלן כמ"ש עמו להתחרות המץשהתהיל
 מ"ש בגמרא מקודם דקאמרינן מה אבל בנים ולא אשה ולא זקן לוואין
 כפשוטו להדברים ופירוש קישור שם אין קרחה בן יזז12ע לרביהמין

 ר12עתו בעומק ידע אשר חרב כמרקרת בטה הרשע המין כי העניןונלע"ד
 תכלינה אשר לגאולה בעוה"ר זכינו שלא יען וס"א( הטומאה)בחכמת
 והנה הגיענו. לא ידיו כי לנו. תלעגו משיביע צפינו. ובצפיתינועינבו
 נייקי זכו כי המשיח בביאת ע"א[ צ"ח דף וסנהדרין חז"ל שאמרו מהנודע

 חמור על ורוכב עני יבא ט'[ ט' מכריה זכו לא שמיא ענני עם וארו י"ג[ז'
 רוכב להיות כזה ב14פן לגאולה תזכו אם )היינו סוס דעל שאמר זו1ע"כ
 דנוצרית המישת משורש ]שהוא עשיו של שרו הס"מ שנקרא המו"סעל

 אז בים רמה ורוכבו מו"ס עה'ע מהחרד"ל כמ"ש במק"א[ וכנף'שכנודע
 כנ'ע. דה"א ומבער ורוכב בכל )המועל מלך בבקעת( נתגלה המטרחיהיה
 )יעשה חורין בן  עכ"פ( החמור על ה-וכב עני )היינו חמור דעל עכ"פ(ואם
 הבא לעולם הזה עולם בין אין שמואל כדברי עכ"פ יהיה ובאםאתכם
 מהרבעים( העמים משיעבודי חורין בני שתהיה מלכער שיעבודאלא



 תרד לעדרה רביעאה מהיוראדברי

 נגזרו שהם הצרות ביד  לסגור  המנעל כח לו  ושיש בריגלוהידמנעל"י
 כש"ס דרז'ע ובכל בזוה"ק כמבואר דכהטיחא עוקבתא ברגליןר"ל

 להביא זכיתם )שלא הא ולא הא ללא איניש, בר נקרא( עכ"פומדרשים.
 עד בגלות המצב בשפל אתם וגם כנ"ל, שיהיה אופן בשוםמשיח

 שהפחידום מה בגמרא שם ]וכדאמרינן בויכתדם אתנו לבאשתוכרחו
 עמם[ להתווכח וכיוצא אפיין לבי באו לא מדוע וכיוצא מדקיסרבכ"ע
 )כית מיניה סב וקפיר יחפיר ע"כ( אלו. משיח החבלי לבטל תוכלולא

 אדם גזירת ולבטל לעד וקיים חי ישראל מלך דוד שיהיה צ"לשפעולתנו
 גואל בביאת זה שיתוקן מה וקמרה מיתה ולדורותיו עליו שנגזרהראשון
 לגאולה זכיתם וכשלא וגו' לנצח המות בלע שיהיה בימינו במהרהצדק
 "תי ע"ב[ צ"ח רף )סנהדרין רבה אמר שעליהם משיח ומבלי לבשל לאוגם
 שכן מכל כפירש"י משיח חבלי בעת שיהיה הצרות ברוב איחמיניהולא

 שלא ""ת"' לא וגם והויכוחים הצרות אלו אפילו לבשל זכיתםכשלא
 המיתה לבשל שצריכין מה היפך סרניה" טב וקביר "דחפיר ע"כ עדייןבא

 יהושע רבי לו השיב זה ועל כנ"ל. בימינו במהרה הגואל בביאתוקבורה
 דרחמי מכינין י"ג )ההנו זקן פנים הדדת כי( חכמתו בקדושת קרחהבן

 במהרה נושע מכילין הי"ג באלו כמדע. פנים הדרת קדושא ויקנאכזקן
 כדאי( ואיש הגת טהרנו פי על אף שהם שלימה ולגאולה לנצחיםבימינו
 ה' ישמ"ח שא ושכינתיה קוב"ה יורד בחינת )שהוא אש"ה לבשמת"ת
 מעטרם  צדיקים של  ותה*יעיהם בנים י נהלת מלכותו( בהגלותבמעשיו
 במצרים שהיה כמו לאורה מאפילה לצאת נזכה המצות שבזכותטובים
 מכ"ש זרן על האגאל גוע להתעסק מצות להם שנתנו במה"דשנאמר
 ברוך כמדע( טובים ומעטרם בתחיבה רק שלימה הגומלה שתלויעכשיו
 שרק פדות הי"ג כח אין העולם שלאומות )היים מכולם שמנעךהמקום
 ההנו אשה בחינת אצלם אין וגם נאמרו. בלבד אב"ד 8מלישראל

 טובים ומעשים פצות בנים להם אין וגם חמס. לע דליתכדפסקיע
 שיגאלו לבנית 8ר'(צ  בטוחה תקוה יש תצלעו ]וגם לתחמנםהראויים
 שאין מה לגבולם בניקם ושבו ה' ממט אמנו לרחל ל"ו[ ל"א ךרמיהשנאמר



 וצררנה רביעאה מהדורא ד12ריתריב
 לא העולם לאומות וגם ר"ל סריס להיותו כפשוטו בנים לו שאין הואבן

 ]יבמות חז"ל ראמרו כיון י"ל וגם לבניה"ם לא גם כלל הגאולההובטחה

 פריה בקיום שבגוף הנשמות כל שיכלו ער בא סור בן אין ע"א[ מ"ברף
 תקנה(. להם ולא לו אין ע"כ זה[ לעשות יוכל לא הסריס המיןורביה
 וגאולה לישועה נזכה אלו כל ובכח ונתעודד קמנו אנחנו כן שאיןמה

 וחירותם: חכמים רברי בזה שפיר ויובן בימינו.במהרה

 אשיר גבר יהי רבמארים מאן האי ע"א[ קג"ו ]דף נשנת שם עודפא.
 מוהלא אי טבחא אי בנבא אי אומנא אי אשי א"ררמא

 )פירש"י וקטיל עניש נמי מר אביי אמר הותי בסארים אנא רבהאמך
 לכאורה עובר כל ויפלא הגמרא.  עכ"ל רבריו( על העוברים בנ"אעניש
 אושיר רבה כן גם ףבזה אביי שהמציא רחוקה סיבה להמציא הוצרךהלמה
 כפשוטו והוא מוהל רבה היה לא וכי כנ"ל העובר לכל רמענישרמא
 בוראי בזה כפירש"י רם מקיז אומנא רבשלמא כנ'י אשי רא"ר מאלואחד
 ח"ו יהי' שלא טבחא לא וגם לא בוראי ובנבא להיות, כבודו לפי היהלא

 היה לא )דאז עמלק ערל שותפו רהטבחים קדושין[ ]מסוף האמרו מהבכלל
 עליהם כן לומר בוראי בזה ויש בימינו. שהוא כמו מהשוחט הטבחחלוק
 שילמוך צדיך חכם רתלמיך ע"אן ט' דף ]חוליו חז"ל דאבנו משום ואיאז(
 בקי גם רק )ח"ו( טבחא להיות הצריך ראיה אין מזה .ומילה שחיסהכתב

 ברבר רמא אושרי מיקרי לא אחת פעם כששחט וגם ואומנותבהלכות
 יותר הפירוש נראה וגם מיניה גמרינן ולא הוא וחירוש באקראישווא
 כסער עוד שם וס"ס כד"ה ר ס"ק דס"ד ]ס" שלום בשת בעה"י שביארנוכמו

 מחבל רבה היה אולי וגם הנזכר. חולין בגמרא הפיררש וכר[ הבריתכוית
 אביי ע"ב[ קי"י ]יף בשבת )עיין בעצמו בנו אצל שתים או אחתפעם

 ]סי שלום באות ברברעו ועין ונ"ע לבריה ליה המשפשף לרבהאשכחיה
 בבנו באקראי שעשה זה בשביל מ"מ קודם( באביו רמצוה א'[ ס"קס"ס
 באמת רבה היה לא למה קשיא הא אך וכנזכר. מוהלא מיקרי לאלבר
 בהשתקים שמציע )וכמו הוו וגוחלה רבה במצוה צהרים אצל גםמוהל



 תריג רצודה רביעאה מהיוראך4בר4י

 במדרש כדאיתא מוהלים  שהיו המלד ובדוד הצדיק ביוסף כמוהקודמים
 עח"ש(. נ'[ ס"ק מס"ה ]סך שלום באות בדברינוועיין

 דברי על צו[ ]פרשת עה"ת הכלום חיים בחי' שכתבתי מה פי עלרי"ל
 אימתי קיסמא בן יוסי ר' את תלמידיו שאלו בס' המובאהמדרש

 בן יוסי דר' דאבות[ ]מפ"ו נראה כי העולה תורת זאת א'ל בא דודבן
 לבטל רצה ולא הלילה וכל היום כל בתורה רק עבודתו עיקר היהקיסמא
 דף ]ד"ה שאמרו וכעין לזמנן נחוצות שאינן במצות גם אתר רגעאפילו
 הצה לא שרבה והיינו וגמ"ח. בתורה ואביי בתורה. עסק רבה ע"א[י"ח

 מתורהלבטל
 אפיקי

 )ושורש תורתו בהתמדת עבודתו סדר כפי לגמ"ח
 שפיר והשתא הנ"ל(. )פרשה ושלום בחיים בנה עוד והארכתינשמתה
 לא שפיר כן על בתורה רק דעסק רבה כי ר"ה מש"ש כנ"ל לדרכםיונת
 במצוה עסקן ענין שהוא אחרים( אצל גם )להיות המוהל אומצתתפס

 שמנאתי וכמו רבות פעמים תורה ביטול יגיע זה יזר על אבלחשובה
 כי מהאטב זי"ע ליב משה ר' הגה"ק זקיני בשם שלום אותבהקדמת
 יותר לזה אומן הוא ואם רבות פרסומת בריתוק אפילו מוהל להיותנסע

 ק"ת ט" בתשובות ז"ל צבי החכם שפסק מה פי על עשה כתורהמאוים

 בן יודא ור' עסמאי בן יוחנן כר' ע"א[ ט' ]יף קטן דמועד פ"ק ש"שכהך
 וכתיב רגליך מעגל פלס כ"ס ד' ]משלי כתיב אהדדי קרקר רסק דקאגרים
  לעשותה שאפשר במצוה כאן קשיא לא תפלס פן חשם אורח ו'[ ה']שם
 היינו עה"ק, וכו' אחרים ע"י לעשותה שא"א במצוה כאן אחרים ידיעל
 אפשר שאי כן גם מיקרי י"ל כמזתו בקיאים או יכולים אחריםשאין

 זו למצוה תורה תלמוד לבטל מחוייב זה ולפי אתרים יזר עללעשותה
 רבדי לפי הנזכרת כגמרא דשאףק לדידן חזן כנ"ל ובקי אומן %אאם

 וד"י  עסמאי בן כריי ס'ע לא כרדד בעל רבה כן הסוין מה צביהחכם
 לשיטתו שפיר ע"ע כנ"ל בשלם גמ"ח לשום תורה ביטל לא וע"כהנ"ל
 שלד שהוא לרבה אביי לו תירץ שפיר וע"ע מוהל בסתות עוסק הזהלא
 ש12יד בכלל כן גם כרחו בעל ונקרא וקטיל ענייה וודא מאדיםבסגל



 ה2ררדן רביעאה מהדוראדבריתריד
 ימים האריך בגמ'" כן גם עוסק להיותו האביי בד"ה עי"ש כנ"ע.רמא
 מבחינת שיצא כיון ביותר ימים לאריכות מסוגל מנלה מצות וגםיותר.
 דף כ"ג ]תקון בתיזוה"ק וכדאיתא וימת בו נאמר שלא החיים מלךהד"ר
 ובדברינו אונאה[ משער ]פ"ר ע"ח בשם ראי לחי ובבאך ייי'צר ע"אןס"ט

  עיפוש: כהנדפסן רע"א ע"ר עמור ר. ס"ק רס"ר ]סר שלוםבאות

 השרץ. את לטהר שיודע ד"ה בתוס' ע"כ[ "ג ]דף עייעק בש"שפב.
 סמאתן שהתורה השרץ את לטהר הוא חרישת מאיתימה

 הוא חריפות דמאי שכתבו הלשת לכשורה וקשה התוס' עכ"ל וכרבהדיא
 לשדד הוא השכל חריפות זה כל עם הלא בהדיא סמאתו שהתורהוכו'

 כלל. אמת איע אך בקעות ירדו הרים שלו ומורדות במעלותולעקם
 וכי או. אמת. מי? והוול'ע להיפך. להדיא כתבה באמת שהתורהרביון
 בפירוש החגרה מ"ש נגד ולפלפל לצדד ביר"א ונכון ישר דרךוצא

 פי על וי"ל וכנזכר. חשיפות מאי לא אבל לשת. באיזו וכיוצאלאיפך.
 כי  עישש ה' יראה ונמה ראשית עה"ח ע"ה[ ]אות לעיל שכתבתימה

 מליסקא ההיק בשם )כמ"ש הישר שכל לו אין יר"א שאינו מיבאמת
 לתכלית ויבא וכיוצא ומתדרך כרוך בדפתר מפלפל אם ובשלמאזורע,
 יתקרי. חריפות שפיר הלבה לבירור 14 רבותיע דברי לביצורהאמיתי

 בפירוש אסרתו שהתורה השרץ את לסהר מפלפל אם כן שאיןמה
 ודך זה אין הלא ויסורים. להתיר בא ע"כ ליה ניומן ובהפקיראוטמאתו.
 פאנטאיי"ע( )כמן רוח ורעות והבל שטות רק הלז והפלפל ואמיתותר"א
 כנזכר: חריפות זה ראין לשונם בקדושת התוי כתבו שפיר כןעל

 שהיה שמו ושמכוס לר"מ לו הוה תלמיד בעירובין. שם עורפוג.
 ה3ל סומאה ששף מ"ח סומאה על ודבר דבר כל עלאומר

 נקם למה במהרש"א ועצן טהרה. טעבר מנה טהרה עול ההבר דברכל
 רביע במשה דצאמר ע"א[ ד"ח רן בנדרים הנג'ס דברי פי על מ"חפסטר
 שאוץ סיצצצשים ששיים בוש ורקן מאלקים מעט השתרץ? ד[ ח,נ""5ש



 תרסו נצררה רביעאה מהיוראדברי

 ר'ש של תלמידו מסומכוס רבותא זה מה כי להבץ צריכים הנדיץבינה.
 על וכן לטהרה. טעמים מ"ת טהרה של ודבר דבר כל על אומרשהיה
 מ"ת דוקא לאו כי הפטורות פשטות זה הרי לטומרתו. טעמיםטומאה
 הלא בקרא בפירוש מת"ת טומר שדכא כיק למהרו לומר יוכלטעמים
 באמת פשט לדבר יוכיחו מדות ו"'ג ומקרשת המצות וכל התורהמכל
 זה מה וגם ב( כלל. למימר צריכץ ולא למאות מהם ראיה להביאויוכל

 מראה שדוה מקודם בסמוך דק(שמד ר"מ של תלמתם שהיהשכשמעינן
 שממם מדביי כן שאין מה פ"כ[ )אות הקדום בדבור בזה שכתבע מהועיין מהתווי כנ"ל חריפות וזהו להיפך תנן טמור טמא על הינו צד לכלפנים

 שום אשמעיק לא בר"מ דהא צ"ע וגם ג( כנ"ל. הוא רבותא איזהתלמידו
 וכו' וכן טימר לטמא פנים מראה שהיה רק מ"ט או מ"ח להפניםמסשי
 איתא וכן צד לכל פנים מ"ט מדאה שהיה שגור העולם בפיוהלא

 קודם ז"ל שבתי הר"ר של סידורו הארע"ל בסידור )וזמיןבמקובלים
 אולם מזמור(. קרח לבני למנצח המזמור לומר הטעם מ"ש שופרתקיעת
 תודה דברי בעה"י בחי' הקורא ידידי נא  תעיץ הנוורא תזמר העניןלגודל
 נ12מ מ"ש ל"ה[ אות]מס"ק

 הה'"
 לתלמידו ז"'ע ממעזיבוז בל ר' ר

 במבוכת שנכנס עד דשלקי בידיעת דפליסופיא בחכמת ביותר)שהעמיק
 עיי"ש ההמשליש 12ער עם בינה 12ערי הכקיט ענץ יל(הספיקות
 הדברים ונ"ל בזה'ל דגליק על שם צינתי הנדפס תורה הרבדיובגליוטת
 שעדי המ12ים ע"אן ל"ת דף ]יישם בגמרא במקתצ דל הר"ן בלשךרמחים
 ופץ ז"ל, הר"ן ופירש אחת חסר למניה ניחמו כולם בעולם נברשבינה
 השם ידיעת והיית עכל"ה וכר אמיתתו על יהברך השם יזיעתמאהד,
 הנ"ל. כר החמשים שעד וזדו בלבבו ספיקות( )בלי אמיתחש עליתברך
 בבינה בזוחל אמא[ נערו בקה"י ומובא בזוי'ק הדברים סוד בזה מובןובן
 בקה"י עי"ש וכי לשאלה דקימא מי ווי תשובה בלא ששלה שםיש

 יש למעלה בינה שערי בחמשים כי הנ"ל ברוך % ההיק כדכדיוהרים
 ע'ע כנ'י. התשובה להבץ אתשר אי כי תשובה בלא וקושיאשאלה

 כנ"ל. הגליון עלדברקן



 ועררה רביעאה מהיוראד21ריתרטז
 כן על כי "ע כנ"ל. עירובין בגמרא שהתחלנו מה לדברינוונחזור

 יכלו דלא בזה דקאמר דכית המ"ט מספר ר"מ גבי קחשיבלא
 וכית וכו' דבר כל על טעם ומראה אומר שדיה רעתו לסוף לירדאביריו
 ע'ע לתלמידיו כולו זה דרך ללמד יכול היה שלא בפועל ולא בכחשהוא
 שנגלה כמו החמשים השער גם ואולי שערים המ"ט בודאי נגלה לבדולו

 במקובלים ומבואר ר[ פהט, ]כמד"ר ויקרא במד"ר כדאיתאלרע"ק
 שער שנגלה השבועות[ חג ]ככונת ז"ל קאפיל הר"ר בסידורובאריכות
 מפני שידע רהוערים מספר ר"מ גבי בזה חשבו לא ע"כ לרע"ק.החמשים
 גבי כנ"ל במהרש"א )וכמ"ש הנביאים כל אדון רבינו משה שלכבודו

 עוד בישראל נביא קם לא )דבזה לחוד דנבואה לחלק שיש הגםסומכום(
 ונוראה גדולה ומדרגה השגה זהו דגם כיק אך לחור וחכמהכמשה(
 לו נגלה רק בפד ר"מ אצל שדוה וכיק בינה שערי בהחמשיםבושמה
 לסומכוס בינו במדרגה ההפרש בזה ויחשיב במספרן. חשבו לא כנ"ללבדו

 מ"ט ולא פנים מ"ח רק אומר היה לא סומכוס כי א( בשתים.תלמידו
 כלל. פנים בשום רבינו למשה להשוותו שלא כדי כנ'ע המהרש"אוכדברי

 בטהור טהרה של הצד רק לומר יכול היה לא גוערים בהמ"ח גם כיכ(
 היינו ההפכיות בסברות לא אבל בטמא. טומאה של וטעמיה הסברותוכן
 שער בכל שיש הקושיא ולא התירוץ רק והגיד ידע שערים מהמ"חשגם
 הנ'ע( מהר"ב הה"ק בשם מה"ק תורה בדברי עגם )כנזכר ההפכיישהוא
 וההפכיי הקושיא מהלק אלו שערים בהמ"ח גם בנפשו מתיירא היהכי

 כנ'ע וכו' סיער שהוא סוער של רחימים רק הגיד כן על כנזכרשבהם
 בימית: במהרה בכ"ע  עיננו יאיר יתברך והשםוהמ'ע.

 רבינו כגת הוא חייא מן אי ע"ב[ צ"ח ]דף פהדרץ בש"פפד.
 חמודות. איש דניאל כגק ודא מתיא מן איהקדחם

 רסובל הקדחם רביע ההע וזרוי הכק"ן שחשם מאותן משיח אםפירש"י
 מאותן היה ואם ע"א( פ"ה דף ]בב"מ כדאמרינן דוה גמוד וזצדדתחלואים
 והסיד אויית בגוב ביעדים שנדק חשודות איש דנהיל היה כברשמתו



 תריז נצררה רביעאה מהדודאדברי

 כגון ולאו באמת שזהו והיינו ז"ל רש"י עכ"ל רוקא לאו כגון והאיגמור
 בש'ש מפורש דהא וקשה בעצמו הקדוש רבינו הוא מהחיים שאםודוגמא
 אביטל בן רוד( )בן שפטיה מזרע היה הקדוש דדבינ1 ע"כן ס"כ ודףכתובות
 רהג1אל חלק[ פרק ]דש המשניות בפירוש הרמב'ש כתב והלא דוד()אשת
 רבי שהיה כיון כן ואם שבע( בת )היינו ושלמה רור מזרע רק יהיהצדק
 י"ל ברניאל ובשלמא מרויח. להיות יוכל איך מעולמה הלא רוד מזרערק
 בכתובות להיפך מפורש ברבי אבל רוד בן שלמה מזרע שהיה להןהקים
 כגון ל"א. בזה'ע. שם בדש"י השני כפירוש לומד כרחו ובעלכנ'ע.
 דוגמא ואם הקדוש רבינו היינו בתהם דוגמתו יש אם כלומר הקרושרבינו
 שהוא היינו ז"ל( רש"י )עכ'ע חמורות איש רניאל כגון היינו למתיםהוא
 רבינו רוקא דלש בגמרא הנ"ל בלשונו  עיקר הוא "וכגון" רוגמארק

 בחסידתו לו הדומה אחר איש אלא שלמה( מזרע שאינו )כיוןהקדוש
 )או כהניח. להיות ראוי הוא שלמה מזרע יהיה אם )כנ'ע( יסוריםוסובל

 ס'ע לא הזאת המימרא בעל ורב בש"ס הם חלוקים רמדרשים "עאולי
 כתירוץ נראה ויותר רוחק והוא שלמה מזרע גם רוקא להיותדצריך

 הנ'ע(. ברש"י כל"א היינוהראשון

 בגוב רק מצינו לא יסורים סבל חמורות איש רדניאל שכתבובמה
 ראה רק סבל לא לילה בשתו גם והרי לילה באותההאריות

 שוח"ט ]מדרש חז"ל שאמרו )כמו מיד לבור השליכוהו כאשד ה' ומסדינסים

 לקראתו וישישו 51להכווע פניהמ הסבירו האריזת פ"גן( יוסיפון 7וכספרס"מ
 השמים מן נשלח זה על ונחנף ארוניהם. אל רבלבים ישישו כאגסהבכבור
 והלא ובז' האריות בגוב לדנהיל לילך לילה בשתו הנביא חבקוק יריעל
 כמו כ"כ יטרים שסבלו מלכות הרוגי העשרה מתחא מן חשבא לאלמה
 דב )בזמן כבד ה" השא ברזל של במסרקות בשדו את שסרקודע"ק
 יטרים שסבלו צדיקים שארי ונע בעוה"ר מתיא בין הנ'ע( מימראשאמר
 שהיה כנ"ל גמור לועוד לדנהיל כשחשבו ובעלמא רבים ושניםימים
 ועא וכן להו קים בודאי תהו טשיח להיות וצדקתו נשמתו במירשרשי



 יצררחוק רביעאה מהרורא דבריתריח
 השני לפידכם וגם כנ"ל ממנו דבים היו שידענו כפי יסורים מנליאבל
 מקום מכל אלו רוקא ולאו להם הדומה וכגון לדוגמא דק דחשיבבדש"י
 מדנהיל יותר ודבים גדולים יסורים סובלי לדוגמא לחשוב דהו"לקשה
 ולפי הקדוש דבינו רק החיי בין המימרא( )בעל דב דחשיב מה וגםכנ"ל.
 בקבלה רשב'" תלמיד שהיה אבא דב דב זהו ד'ל מפאנו הדמ"ערברי

 ויחיד הדוד צדיק שהיה דשב"י דבו את חשב לא ולמה הזוה"קמכותבי
 עלייה בני ראיתי רשב"י אמר ע"ב[ ס"ה דף )סוכה וכדאמרינןבמדרגתו

 וכן הן ובני אני הם מ ואם וכר מד,ן ובני אני הם אלף אם מועטיןוהן
 סבלו הלא יסודים לענין וגם ע"מ[ ח"ו נגף מלעיל צום בסנהדריןהוא

 דיטודי ע"א[ פ"ה ניו בב"מ בפירוש ואמרינן שנים "'ג מערה בצעדיסורים
 למה מאוד יפלא כן אם עי"'ש דרבי מיסודי עדיפי שמעק ב"ררד"א
 שהגיד בזמן כנראה בחיים ערד שהיה בד"ש ד"א הלא דבי אתקהשיב
 אביו או המה ובעוה"ב כבד המתים בין חשבו לא למה לא ואם זאתרב
 אם יחוסם וגם נשמתם שורש לפי בדיוק דב דחשב חיזו אלא כנ"לר"ש
 מכל יסודים וסבלות בחסידות דתלוי הגם משיח להיות רתכות להםיש

 רוד מזרע הוא אם וגם נשמתו וחלק קידש בערך כן גם תלוימקום
 דניאל הלענין כך. להו קים דהוי י"ל ובאלו כנ"ל יחוסו בשורשהמלך
 אק דק הפחד היה שלא הגם שסבל הישרים גהרל בשביל דחשבו מה"ל
 אריות, מגוב אינו זה כנ"ל נס לו נעשה מיד הבורה וכשהטוליכוהומה
 )דניאל לו ונאמד מצויח בהבת און גילו לדנהיל כי דמטרח, מענינואך

 הג[ נשם קץ. עת עד הספר וחתום הדברים סתום דניאל ואתה ד'[נ"ב,

 גדזלים יסורים היש הימין. לקץ לגורלך ותעמוד ותנוח לקץ לךהשעה
 כאשד הגאולה אק עד מחוד מאוד הגלות אריכות במתזה לו שהדאומזה
 דבק לחון )בעתה( הומן אז דאה והוא בעוזי'ר נתמשך האיך רואיןאנו
 דק בחחו הגאולה יראה ולא )בקבר( וינוח ילך ההשא לו אמדו וגםכזה

 צעד לך ואין הצדיקים בין המתים בתת=ת היפין בקץ לגורלוהכעמוד
 יכול ומאן מאוד ארוך לזמן שנהיו הגלות צרות גודל בראותו מזהגדיל



 תריס רצורה רביעאה מהיוראדברי

 גאולת ויגאלנו ותורתו שמו למען ידחמנו ה' להון ולמיסבל בהולמיקס
 אמן: בימינו במהרהעולם

 ו'[ ק"ת נתהלים כבורך. הארץ כל ועל אלקים שמים על רומהפה.

 דומה כתוב ושם ב"פ ו'[ ג"ז נמזמיי הלז הכתוב הואוכן
 במפרשים ועיין ע"ל( בתיבת וא"ו )בלא כבודך הארץ כל ע"ל שמיסעל

 אחד כל המזמורים המשך ענין לפי הכתוב בפירוש שנדחקוכפשוטו
 ולהגדה דפסחא אגרתא במאמד כבר שכתבנו דרך על לענ"ד וי'עבמקומו,

 ע"כ אלקיהם נא איה הגויים יאמדו למה ב'[ קט"ו ןשס עה"ב פסח[של
 הארץ על )ולא עשה חפץ אשד כל דייקא( "בשמים" )דק בשמיםואלקינו
 בעיני השם חילול נדאה עידנא רבד ברצונו שיעשה מהראוי איןכביכול
 התודה וכבוד הקרושה צד ויושפל ח"ו הפושעים ידי יתגברו כאשדההמון
 להטיב למען לטובתם שמו יתברך וחפצו ברצונו כי ]אם באמתויר"א
 יתבדך כבודו הערד הוא הזה בעולם עכ"פ כי הבא[ ולעולם באחריתםלהם
 ולמה הכתוב המשך מובן והוא אלקיהם( נא איה הגויים יאמרו ולמהשמו
 מה י"ל ובזה כנזכר. עשה. חפץ אשד כל בשמי"ם יאלקינו דוקאכתב

 שד"א )מה"ד. אלקי"ם כנ"ל( )דייקא השמי"ם על דומה בכתובשהתחלש
 כל ועל אבל( לאמתו. האמת בשמים דק ונודע וים ומובן אמתכשפט
 למען שמו יתברך כבודו התגלות עלינו להמשיך )צדיכין כבודךהאדית
 ודא מקום מכל כדאי ואינו הגת אינו בכלל כשאנו גם ותורתוכבודו
 הארץ כל וע"ל וז"ש וכב"ל(. אחד באופן זולת ולא הארץ עלכבודך
 כי עצמו בפני ענין דקדא סיפא שווא היינו המפרדת בואש וע"לתיבת
 יכחישו ולא יוצהרו לא סשז כי אלקים במדת לדון יתכן השמים עלרק
 כאן אמנם כן י"ל ר[ נ"ז וקפיטל לקהל )וגם וכנ"ל השם חילול יידהולא

 כנזכר(: לסיפא רישא בין המחלקת ו' באות יותר קפדיתכן

 משנברא, נברא שלא לאדם לו נוח ע"ב[ -ג ניו עידיבין בש"שפו.
 ימשמש לה ואמרי במעשיו יפשפש שנבראעכשיו



 וורונה רביעאה מהיוראדבריתרכ
 ח"א, למנח"א ואירא[ נתודא בהקדמת בעה"י דברינו פי על יייבמעשיו.
 רעשה בציצית. כלאים )עדל"ת. ופשתי"ם צמ"ד דרשה ל"א[ נמשליעה"כ
 )מ"ע כפיה בחפץ ותעש ע"כ( יתדו. בפרשת הרמב"ן כרבדי יותרחשוב
 לאדם לו נוח "'ל וזהו הענין בבידוד עיי"ש כנזכר( יותד דחשובבמעשה
 המצות במספד שמנו הינו וגמרו שנמנו ז'ע המהדש"א כדברי נבראשלא
 לו נוח ע"כ יותד המה )שס"ה( תעשה והלא תעשה הלא הלעומתםעשה
 להטיב חפץ הקב"ה כי לטובה נברא )ובע"כ שנברא ועכשיו נבראשלא

 יותר המה באיכותם הכש"ע לוטך ובע"כ תלילה להם לדמע ולאלנבראיו
 במעשתו )היינו במעשיו ימשמש )או( יפשפש ע"כ( וראויים,חשובים

 המועטים בימים טובים  ומעשים מצות לסגל עיקד שזהו כית דייקאהמ"ע
 וכו' ואכול חטוף ע"א[ נ"ר נדף בעירובין חז"ל ואמרו הארץ על ימינוכצל

 רש"י לשון אינו. ומחר ישנו )היום דמי כהלולא מניה דאזיינןדעלמא
 יותר מוכשר מצוה איזו להכריע ולהשכיל להבין צריכין וע"כז"ל(

 לפניו עומדין כששתיהן ולעיין להכריע וצריכים לפניו עומדיןכששניהם
 עכשיו וז"ש יחדיו, לשניהם ומקום זמן כשאין ובפרט להקדים מהםאיזו

 ומקום כך כל זמן וכשאין יותד חביבין עשה רהמצות דאיה )ומזהשנברא
 אתו לעין ונריכיץ ומעשיו לכונתו יחדיו אחד באיש רנתן מצותלהרבה
 קטן במועד הקרש רבדי פי על צבי חכם בתשובות שכתב וכעיןלהקדים
 כלל אפשר שאי במ"ע דכאן דגליך מעגל פלס נמשלה עיו"כ ע"א[ ט'ניר

 שאין מה בשבילה ת"ת לבטל צריך כן על כראוי אתרים ידי עללעשותה
 העא כן גם לנפשו חיובית כלל ואינה אחרים שעוכרם עשה מצותכן

 להכריע איזו ולהבין להשכיל צריכין וכהנה בתורה וניסק איושב
 ואמרי יפשפ"ש ע"כ( כנזכר. הארץ על ימינו כצל כי מקודםולעשות

 הלולא דבי עלמא בהמי להקדים איזו )מ"ע( במעשי"ו  ימשמ'שלה
 ~נחיי צריך כנ"ל מהר ממנושעוברים

 ש השכל במשמוש בימתם
 יזר על לעשישה אפשר אי איזו 14 עוברת זמנה איזו )לעיין(לפשפש

 כנזכר: יקדים ומיתה כנ"עאתרים



 תרכא נצורה רביעאה מהיוראדברי

 בברכת בעה"ק בדכוינו התפלה. נוטח )מאמר מאמרות. לחמשה שייךפז.
 וחסד אהבה חיים תורת ה"א לע נתת וכו' שלוםשים

 בסידור )כנדפס מסחתימ הוא כן וכו' ושלום וחיים ורחמים וברכהוצדקה
 מ"ש התפלה מסח במאמרינו עיין זי"ע וויטאל למאר"ש ישראלחמדת
 תור"ת אלו בתיבות אמנם הנ"ל( בסידור שהדפסנו המדויק נוסחשזהו
 הוא אשכנז במנהג כי שונות נוסחאות יש כנוסחתינו וחס"ד איב"החי"'ם
 אהב"ה וחיי"ם תור"ה הספרדיים ובמנהג חס"ד, ואהב"ת חיי'טתורגז
 וחיי'ט תורה ז"ל הצדיקים בין נוסחאות יש על תמהתי כן אמנםוחס"ד
 כצלום וחיי"ם ורחמים וברכה וצדקה הנ"ל( ספרדיים )כמנהג וחסדאהבה
 ה' לנו )נתת אחד בהעלם בכפילא רבנן אמרו וחיי"ם תיבת זהוהרי

 ולא וחיים תורה אומרים בנוסחתם ד5פרדים ובשלמא וכו'(,א-להינו
 וחסד אהבה וחיים "תורה שלהם הנוסח רק וחיי"ם מילת פעמים ב'יזכירו
 פעם חיי"ם תיבת בזה גם נמצא לא כן אם ושלום" ברכה ורחמיםוצדקה

 )רשמתי כנ"ל. וחיים ב"פ שאומרים המרכיבים אלו כן שאין מהב'
למשמרת(:

 איוששו הונא רב בר ורבה חסדא רב ע"נ( " רז מנה בש"מפה.
 היה ב"ד אב )פירש"י טומן ר' אגבינהו גלותא רישלבי

 מופלגין שנייה בסוכה פיו( על ועושין גולה ראש בבית ומצוהונגיד
 רבנן הדור ל% אמר מידי ולא ליה אמרו הלא אשתיקו טפחים ד'ממנה

 אנן מצוה שלווני ליה אמרו הסוכה( שמלה דבכה"ג )דצ"לכהימעתייהו
 פני להקביל אק מצוה שלוחי )פירש"י הגמרא עכ'ע הכוכה מןופטורין
 )שפ לקמן כדתנן ופטרינן ברגל רבו פני להקביל אדם דחייב גולהראש

 מצוה שלוחי התתב. הכתבו דרוכה( מן פטורין מצוה 12לוחי ע"אן כ"הדף
 אחרת סוכה אחר מקתרין וזו אם השצות מן מתנטלין שמץ וכגקאק.
 משיה שלחוי דיו ר2י'י דברי לפי דהלא שעצרה יפלא והנה התחןעכ"ל
 וישיבם שהים לו יאמרו אם די היה וזה בירש גלותא ריש פני לקבלרק

 האשכנזים אצל )וכעוג תורה דברי קצת אוגף לפניהם האמר  יו"טממש?



 רצררוץ רביעאה מהיורא דבריתרכב
 כתבו ואיך טועטת שעה על ביום די וזהו ביו"ט( ]האב"ד[ רבם פנילקבל
 אחדת סשה אחדי מחזירים היו אם אתרת ממצוה מתבטלים שהיוהתוס'
 שלוחי רק היו הלא מתבטלים סודו הוא מצוה מאידה הלא בלילהלישן
 עשו כבד חיי גלותא הראש דבם פני להקביל דק שהלכו בזהמצוה
 סיעת להם כמאד לא זה בשביל וכי כנ"ל ביום מועטת בשעהויוצאים
 בזה באמת דפליגי לומד ואין כשירה סוכה אחד לחזור הלילה וכלביום
 דהפשוס ז"א שם  לעשות אחרת מצוה להם דהיה ס"ל דהתוס' ותוס'רש"י
 נעשה ואיך מצוה שלוחי הוו ובזה גלותא דיש פני לקבל שבאובגמרא
 היה בעצמו דש"י רבדי לפי באמת וגם ותוס' דש"י בין לחנםפלוגתא
 אחדי לחזור יכולין הלא הסוכה מן פטורים רלמה התוס' כקושיתקשה
 שעה המעט זולת ובלילה ביום זה על סיעת להם והיה אחדתמכה

 ט"ו דף ]סוכה בגמרא לקמן כן מפורש וגם כנ"ל גלותא הריששקיבלם

 דדגלא בשבתא עיילי הוו כי והנ"ל( הונא דב בד ורבה חסדא דרבע"אן
 אנן מצוה שלוחי אנן אמרי דסורא אדקתא גנו הוו גלותא דישלבי

 פני לקבל זה דק היה שלהם מצוה ושליחות הנסיעה רכל עיששופסודין
 כנ"ל. קשה ועדיין ופשוט וז"ב גלותאהריש

 כדרך גלותא ריש פני לקבל יו"ט על שנסעו להם היה רכן ודאיאלא
 אצל 2ום למדו כי ע"ע הבעש"ט מדרך בהשתלשלותהחסידים

 וכמ"ש בסוכה תמללה ביום עמו שאכלו סטותו בעת תודתו ושמעודבם
 עם עמהם ולשתות ולאכול עמהם לדבק 12צףיך המצוה[ בספרהדמב"ם
 ב' ]מהדורא תורה בדברי שהבאתי כמו ומעתויו דרכיו ללמוד כדיהת"ת

 אפילו הניהלך 2לא רבם אצל מללמוד מתבטלין היו וע"כ עיפוש[ א'אות
 פנאי להם היה הלא בשיש ממעשע ~מוך כדי ובלילה ביום אחדרגע
 היה גשחא בויש של המכה באמת כי וטע אחרת. סוכה ולחפשליהוד

 ר הסכך מן רחוקים היו שלא הדיעות לכל לכתחלה ויופי בנוימצויידת
 ל(2טממא הונא דב בר ורבה חסדא לרב להם שנתן המכה דקטפחים
 הגמרא מלשק כנראה חסק4 מן טבחים ר הסס רווק כן הוהלישן



 תרכג רצררה רביעאה מהיוראדברי

 לאכול אבל כנ"ל שלרם באכסניא "ליעע" רק היינו וכו' בתמן ר'ראגנינהו
 ראיה אינו אך לכו"ע, הכשירה בסוכה גלותא הראש עם אכלוולשתות
 ]דף להלן כראמרינן שינה גנו בשם בסוכה ישיבה לקרוא ישכם רכןכ"כ

 השינה אצלם תמיר היה כך שכל כיון רסורא ברקתא רגנו כנ"ל ע"א[ב"ו
 לדיעה וכיוצא פירות בחוה"מ לאכול יכול רבאכילה כיון מאכילהיותר
 מבלי אפשר אי שינה כן שאין מה ואכמ'י. המוער בחול פת שא"צהזאת
 ועיין עראי אכילת כן שאין מה בסוכה תחב עראי שינת וכןשחשן
 בעה"י בחיבורנו רוכתי בכמה ועוד מ"ק סד נח"ב במנח"אברברינו
 פני קבלת ממצות מתבטלים שהיו במה לעיל ממ"ש  עכ"פ אבלואכמ'ע.
 ביום רבם פני שקיבלו ברורה ראיה הוא סוכה אחרי חוזרים היו אםרבם

 כנ'ע: וחוה"מ ביו"ט עמו ולאכול להתפללובלילה

 וכו' יהודא לרב שמואל אשכחיה ע"ב[ ט"י ]דף חגיגה בש"שפט.
 איה ל"ג[]"טעיה

 שוי
 טינא שיננא אטל וכו' סופר איה

 "הרבה בביהמ"ר עומר נוהיה בשעה אחר על עליו אמרו וכו' בלבםהיתה
 וכי הבנה וכ"ל רברי וצריכין הגמרא. עכ"ל מחיקו" נושרין היעיןספרי
 נתפשט אשר בימינו כמו אז שכיחים אפיקורסות( )היינו טועים ספריהיו
 תלמור בספרי כ"פ ונרפסים ובע"פ בכתב והקדושים האמתיים וכ"לרברי
 כקוף האלקים( עשה זה לעומת זה )את בע"ר מעשה ע"כ ופוסקיםומגדש
 בדיעות ר"ל ומטעים טועים ספרי )להבדיל( לעוטתם אדם בניבפני

 התנאים ולעומתו אחר בזמן בימיהם אבל ומדיחים מסיתים המהנפסדות
 טועים. 'שפרי" היה למה כן אם שבע"פ. תורה ספרים לכתוב הותרשלא
 בני את תפוס ולמען סיעותיהם "ברבור" 4ע די היה זה לעומת מזההעם

 בימים שנהיה מה לרמז חכז'ע שבש ודאי אלא די כן גם בלבםישרול
 כל )כמו המשיח ביאת קודם ר'ע כפירה בהתגברות האלוהאחרונים
 עולם( רורות ליורותיה ש ומוכנים ומתוקנים אמרו ברוה"קרבריהם
 חיים( רברי )בעל זי"ע נוצאנז הקרוש רביע בשם ששמעתי כמווההנו
 י'שובת ל'א ב'איה כע הס[ ב' נמשלי ר"ת ביכ"ל כי צחות( ובדרךשומר



 יצררד; רביעאה מהדורא דבריתרכך
 נעוריו בימי שעותק מיאשד

 בהביכלעיי
 הגם ר"ל בדעותיהם שלהם

 שלמה הגיד כאשד לו יאמינו לא אח"כ וצדיק תשובה כבעל עצמושעושה
 גדול מוסר )וזהו עכד"ה כנזכר י'שובון ל'א ב'איה כע ברוהטךהמלך

 בספרים בסתר יעסקו הבחורים תלמידיהם אם ישיבה תופסי הג'להרבנים
 דברי המשך וזהו מעשיהם( מפרי בסוף יצמח מה לדעת יוכלוחיצונים
 ששל מחיקו נשדו טועים דספדי הך על מיד דאמדינן בחגיגה שםהגמרא
 שניתן צמד כל )פירש"י סליק ליודה דנחת עמד כל ר"מ את הגרדינימוס
 הלומדים כל כלומד עולה אינו ש צבעו לו עולה לצבעו סממנין שלליורה
 דהוה מאן כל א'ע החטא( מן עליהן להגין תודתן להן עולה חכמיםלפני
 נקי הוי ובישיבתו נעודיו שמימי הנ"ל כרבדינו )והינו אמיה אגבנקי
 תערובות בלי הראוי אומן באמונת אמך תודת תטוש אל וקיים אימיהאגב
 אימיה אגב נקי הוה דלא כל סליק. זהו( וריעותיהם. נכרים בילדישם

 יגאלנו: בימינו ובמהרה ויצילנו ישמדנו ה' )כנ"ל( סליקלא

 הנכון וזרא מערש"ק )כגירסת דב אמד ע"ב( ק"ג נגף זבחים זבש"םשב.
 מר' דינא האי בר"ש( ד"א את הכיד לא דדבאמשום

 וכו' יום טבול בא דנתה הכסא בבית דאמר גמדינא שמעון ב"ראלעזר
 מותר מקום בכל יוחנן א"ר חנה בד בד דבה והאמד הכי עביר והיכיוכו'

 לאונסו, )פירש"י שאני לאונת )ומשני( הכסא ובית ממרחץ ולץלהדהד
 נכרכות בירושלמי וכן כדחק(. על בה ומהרהר בפיו שמרה שמועתושהיתה

 דדיה קשי סבר כל זעירא א"ד וכו' הכסא בבית להרהר מון דנן הלכהפ"ג
 להבין קשה דבר איזה לי היה אם משה הפני )פירש סבידתיה תמןלי

 ב"ד אלעזר א"ד בו( מהרהר הייתי כאשד הבנתש בביהכ"ס שםאותו,
 הידחשלמי. עכ'י סבידתיה תמן יום דטבול ןף?יא סברא ההוא כלשמעון
 הוא אחר, ולא מדבר, %א מי ויודע קורא לכל רעד ושתזכוולכאורה
 בני ראיתי ע"ב( ע"ה דף נסתה נאמר עליו אשר בר"ש ד"א הקדושהתנא
 מהן )ר"א( ובני )רשב"י( אני )בעולם( הן שנים אם ונצ' מועטץ והןעליה
 שכיתר אפילו הכסא בבית תורה בדברי ולהרהר להשמד לכתחלה יזהרלא



 תרכה רצררה רביעאה מהיוראדברי

 סברא רכל שאמר זעירא ר' וגם הנ"ל זבחים משש כנזכר לאונסובדיעבד
 הוא ודאי אלא כפשוטן הנ"ל הרברים שיהיו ח"ו שם, מעין היהקשה
 אחר קרוש בשם אברפה"ק זי"ע מהר"ש הה"ק מאאזמו"ר ששמעתיכמו
 בעל זי"ע מקמארנא מהרי"א הה"ק חו'ץ בשם )כמדומני זי"עמדבר
 שהיה מה רכל הפירוש )דלא כך. הוא והפירוש דהענין הברכה(היכל
 שנפל סברא להם אירע אם דגם רק( שם היה בעומק ומעייניםשברים
 נכתה סברא שהוא אח"כ שראו כיון דחוהו לא כן גם בביהכ'שבדעתם
 העומק בתוך שהוא הזה הקרוש הנצוץ להוציא השמים מן הוא כן)אם
 באמתת עמוקה סברא וודא בדעתו זה 012 נפל כן על תחתיותבור

 הלז הניצוץ יניח לא ע"כ תורה. בדברי הישר שכל שהוא בעצםקרושתה
 כן פי על אף )בביהכ"ס, תמן לי דהוי קשי סבר כל בזה ופ"לדחותו(

 האי בר"ש ר"א דאמר מה וכן הנ"ע( מטעם )וקבלתיה סבירתיה כן(גם
 )כנ"ע בע"כ בדעתי שם שנפל אפילו סבירתיה תמן יום דטבול קסראסבר
 לחשבו מזולל יקר הוציא כן אם ישרה סברא שהיה כיון זבחים(מש"ס
 והאמוראים התנאים ררכי וזהו שמעתי. ע"כ כנ"ל הקודש בטהרתאח"כ
 הנצוצות העלאת לצורך סימוא כית בעולם נברא רבר שום לדחותשלא

 זי"ע רגזדוש הבעש"ט תלמידי מררך כנודע שביה בור מתוךהקודשים
 הנ'י: הגרול רבם דעת פיעל

 ד[ פשנה נפ"ג באבות המתנ" ע"ר פ"א שאמיתי ונהירנאצא.

 מה ואחמר ממשנתו ומפסיק ושונה בררךהפהלך
 בנפשו מתחייב כאלו הכתוב עליו מעלה זה ניר נאה ומה זה אילןנאה
 נאה שהוא ו17510 את כשטהיבח הלא ובפרט ביאור. וצריך המשנהעכ"ל
 את להכיר הנורא ועמית זה והרי גדליו וצמחי יתברך הרום סהיבחהוא

 בתחרה לעסוק יוכל שלא בררך בהיותו ובפרט ונפלצתיו מעשיויופי
 אולם בנפשי. כמתחייב זה הוי ולמה דעהו. דרכיך בכל בבחינת אזרעוסק
 בשלישית לו נראה כשאין גם רבר שום להדחות שאץ כנ"ל הואהענץ
 הלא במחשבתו ביועדים כשעוסק וגם רוקקם( )בשת וכנ"ל והעניןר~מקום



 מצררך רביעאה מהדורא דבריתרכך
 הגם ד'י בדעותיהם שלהם בהביכלע"ר נעוריו בימי שעוסק מיאשר

 שלמה הגיד כאשד לו יאמינו לא אח"כ וצדיק תשובה כבעל עצמושעושה
 גדול מוסר )ח?ע עכד"ה כנזכר "שובון ל"א ב'איה כי בדוה"קהמלר

 בספרים בסתר יעסקו הבחורים תלמידים אם ישיבה תופסי הג'להרבנים
 רבדי המשך וזהו מעשיהם( מפדי בסוף יצמח מה לדעת יוכלוחיצונים
 שאל מחיקו נשדו טורמם דספדי הך על מיד דאמרינן בחגיגה שםהגמרא
 שניתן צמד כל )פירש"י סליק ליורה דנחת עמר כל ר"מ את הגרדינימוס
 הלומדים כל כלומד עולה אינו או צבעו לו עולה לצבעו סממנין שלליודה
 דדיה מאן כל א'י החטא( מן עליהן להגין תורתן להן עולה חכמיםלפני
 נקי הוי ובישיבתו נעוריו שמימי הנ'י כדברינו )והיינו אמיה אגבנקי
 תערובות בלי הראף אומן באמונת אמך תודת תטוש אל וקיים אימיהאגב
 אימיה אגב נקי הוה דלא כל סליק. זהו( ודיעותיהם. נכרים בילדישם

 יגאלנו: בימינו ובמהרה ויצילנו ישמדנו ה' )כנ"ל( סליקלא

 הנכון והוא מהדש"ק )כגירסת דב אמד ע"ב[ ק"ב ]יף זבחיםבש"שצ.
 מר' דינא האי בר"ש( ד"א את הכיר לא דדבאמשום

 וכו' יום טבול בא דנתה הכסא בבית דאמד גמדינא שמעון ב"ראלעזר
 מותר מקום בכל יוחנן א"ר חנה בד בד רבה והאמר הכי עביד והיכיוכו'

 לאונסו, )פירש"י שאני לאוגני )ומשני( הכסא ובית ממרחץ ועץלהרהר
 ]ברכות בירושלמי וכן כרחו(. על בה ומהרהר בפיו שגורה שמועתושהיתה

 דהוה קנוי סבר כל למדא א"ר צו' הכסא בבית להףהר טהו ריו הלכהר"ג
 להבין קשה דבר איזה לי היה אם משה הפני )פירש סבידתיה תמןלי

 ב"ד אלעזר א"ד בו( מהרהר הייתי כאשד הבנתיו בבההכ"ס שםשתו,
 הידחמלמי. עכ"ל סבידתיה תמן יום דטבול קשיא סברא הוצא כלשמעון
 דכא אחר, ולא מרבד, הוא מי ויודע קורא לכל רעד תאהזמוולכאורה
 בגי דאיתי ע"ב( ס"ה רף ]סוכה נאמד עליו אשד בר"ש ד"א הקדושהתנא
 מהן )ר'א( ובני )דשב"י( אני )בעולם( הן שסים אם וכו' טועטין חץקליה
  שביתד אפילו דגסא בבית תורה ברבדי ולהףהר להשמד לכתחלה יזהרלא
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 סברא רכל שאמר זעירא ד' וגם הנ"ל זבחים מש"ס כנזכר לאונסובדיעבד
 הוא ודאי אלא כפשוטן הנ'ץ הדברים שנהיו ח"ו שם, מעיין היהקשה
 אחד קדוש ב12ם אבדפה"ק זי"ע מהר"ש הה"ק מאאזמו"ר ששמעתיכמו
 בעל ז"'ע מקמארנא מהרי"א הה"ק ש"ז בשם )כמדומני זי"עמרבד
 שדוה מה רכל הפירוש )דלא כך. הוא והפירוש דהענין הבדכה(היכל
 שנפל סברא להם אירע אם דגם דק( שם היה בעומק ומעייניםסוברים
 נכונה סבדא ש1א אח"כ שדאו כית דחוהו לא כן גם בביהכ"סבדעתם
 העומק בתוך שהוא הזה הקדוש הנצוץ להוציא השמים מן הוא כן)אם
 באמתת עמוקה סברא ודוא בדעתו זה שם נפל כן על תחתיותבור

 הלז הניצוץ יניח לא ע"כ תודה. ברבדי הישד שכל שד"א בעצםקדושתה
 כן פי על אף )בביהכ"ס, תמן לי דהוי קשי סבר כל בזה ופ"לדהותו(

 האי בד"ש ד"א דאמד מה וכן הנ"ע( מטעם )וקבלתיה סבידתיה כן(גם
 )כנ"ל בע"כ בדעתי שם שנפל אפילו סבידתיה תמן יום דטבול קטינאסבד
 לחשבו מזולל יקד התצא כן אם ישדה סבדא שהיה כיון זבחים(כש"ס
 והאמודאים התנאים דרכי וחש שמעתי. ע"כ כנ"ל הקודש בטהרתאח"כ
 הנצוצות העלאת לצורך שווא כיון בעולם נברא רבד שום לדחותשלא

 ז"'ע הקדוש הבעש"ט תלמידו מדדך כנודע שביה בוד מתוךהקודשים
 הנ"ל: הגדול רבם דעת פיעל

 דן  משנה נפ"ג באבות המתנ" ע"ד פ"א שאמדתי ונהירנאצא.

 מה ואומד ממשנתו ומפסיק ושונה בדרךהמהלך
 בנפשו מתחייב כאלו הכתוב עליו מעלה זה ניד נאה ומה זה א",נאה
 באה טימוא הא"ק את כשכה"ח הלא ובפרט באיד. וצריך הכהינהעכ'ע
 את להזיד הבורא  עבודת זה חגרי גדליו וצמחי יתברך ה12ם כבזבחד1א

 בתורה לעסוק מכל שלא בדרך בהיותו ובפרט ונפלאותיו מעשיויופי
 1לם בנפשו. כמתעיב זה הוי ולמה דעתו. דרכיך בכל בביטנת אזועוסק
 בהליכות לו נראה כ12אין גם דבד שום להדחות שאין כנ"ע הואהענין
 הלא במחשבתו ביחודים כלהיסק וגם הקדום( )באות וכנ"ל והעניןושקום



 נצררה רביעאה מהיורא דבריתרכו
 בעיניו יוכשר לא ההוא המקום או ולידע להבין יחוד זה מקום עלימצא
 שבכל לידע צריך כי כלל הלז הדבר ידחה לא זה כל עם דמיונולפי
 ובהבורא משיג( אינו עדיין שהוא )אלא בגוייהו גניז סובא ופרטדבר

 בסה"ק. וכנודע נדח. ממנו ידח לבלתי -ד[ י"ד ]ש"ב נאמר שמויתברך
 בדרך ללמוד יוכל שלא )מפני ממשנתו ומפסיק בדרך המהלך התנאוז"ש

 )שעל זה איל"ן נאה מה ואומר במחשבתו( ביחודים קצת ועוסקכפשוטו.
 אד"נ' הו"" יחוד בגימטדי איל"ן כגון יחוד במחשבתו בנקל ימצאזה

 ה' וירא בסוד כנודע הו" י"פ )בגימטר" ניר נאה מה או( לכל.כנודע
 על לכוין שימצא במה לפניו נאה )דייקא "זה" ואכמ"ל( לראות מ"רכי
 בדרך( לפניו העוברים הזה עולם בעניני אחר על ולא ז"ה על דק כונהזה

 לאמר כתוב אשר עליונה במדרגה מעל"ה )בבחינת הכתוב עליומעלה
 )בחלק בנפשו מתחייב כאלו שיעור( לאין ופרט רבד בכל ברמז טמוןוהוא
 זה כל עם כראוי לכוין שתה העלה ולא בגשמיות נתדבקה אשרנפש"ו
 מה זה נאה רק כי כנ"ע הוא יחשוב ואם ממעל אלקי חלק הואהכל

 כנזכר. ח"ו( בנפש"ו. כמתחיי"ב זה הרי זה לפי כנזכר בעיניושיוכשר
 בימי השיחים אחד תחת זה ואמרתי בימינו. במהרה ויעזדנו יצילנוה'

 כה"ק הראשת( )הותני דר'ז לפני פה פתחון לי כשהיה בביאלאבזעגמגורי
 וקלסיה: עדת( ארן )בעל זי"ע יאיר שרגאהר"ר

 דפה"ק וחסידים חכמים תלמידי מזקני בילדותי שמעתי הנהצב.
 המקובל הה"ק בצל עוד  שד5תופפו היו מהםאשר

 אשר מהידוע צבי( עטרת )בעל זי"ע מזידיטעדב מהרצ"ההמפורסם
 אות מהפק בד"ת הבאתי ]וכאשר ל"ע מסוכן חוקי פ"א היה הנזכרהה"ק
 ומומחים הגדשים הרקטורים לרפאותו והלכו לבוב בק' שוכב והיהי[

 לה~'ק אגל ועצל תורה לבן ~תזק שהיה מהם ואחד בשם,המפורסמים
 שבדופסים טוב קדושין[ ]בסוף אמת ז"ל וכפאמרם רוחיה )ברמותהנ"ע
 בקרוב( א"ש להלן מיה נדבר מילין לאלוק ועוד בפירש"י עי"שלגיהנם
 בשגלה חולה אחד לפניכם כשבא רבינו נא יראה הלא האלו,כדברים
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 וגם הגרולים הרופאים אלינו אותו ושולחים מייעצים אתם ר"לאנושה
 חז"ל אמתו ולבסוף לרפיסתכם אצלינו באים אתם חולה כשהנכםכ"ק
 הנ'"5 הה"ק וענדה זה. והיתכן )כנ"ל( לגיהנם שברופאים הטוב גםאשר
 יחלה שלא רחמים ארם יבקש לערלם ע"אן ל"ב דף ]שבת חז"ל אמרוהנה
 ראיה להביא יכול מי והנה והפטר, ראיה הביא לו שמרים יחלהשאם
 זכיתי יאמר ומי שמו, יתברך והנורא הכבוד מלך לפני לזכותומוכחת
 הטוב וגם הדאקטער את קוראים ע"כ ברין, לפניו יצדק ומי וכו'.לבי

 חיט ובריעותיו ובמחשבתו במעשיו )כנ"ל( לגיהנם ראוי הואשבהם
 בכל אולם בריא הולך והוא הלז הראקטער כשבא שמביאים"הראיה"
 ובוראי בק"ו צריך הזה שהחולה "הראיה" וזהו הזה בעולםטובות

 צרקתו. בחכמת הנ"ל הקדוש עכ"ר בריא להיות לאיתע לשובלהתרפאות
 ]יף בב"ק חז'ץ שאמרו מה מרבר אחר קרוש בשם כבר שמעתי זהוכעין
 שהכא"ב צחות( בררך )שגומר אסיא לבי אזיל כאיבא ליה רכאיב ע"ב[מ"1
 יותר רשוי דוש כי הכאב יבא ועליו )להרופא, אסיא לבי )ילך(אזיל
 ברית בן שהוא ובין ברית בן שאיע בין כנ"ל( ומחלה ברבאבלעונש
 עכר"ק, כירוע( מנכרי טפי רפקר שכן כל נפסדות בריעות מומר)ישראל
 רופא עידנא בזה באמת יגרע למה הלא כי קצת הבנה צריך הרברובאמת
 פרנסתו, בשביל רק ומגסתם תועלתו כן שגם אחר שמן שהוא ממי141מן
 ירא 12אינו בשביל קדושיזן ]בסוף שם ז'ע רש"י שכתב רצעם בשבילואם
 זה על הלא למקום, לבו משבר ונטנו בריחים מאכל ומאכלו החולימן

 שמירת כאיר פ"ר( דיעות ]בהלכות שכתב הרמב"ם שיטת לפי קשהעדיין
 בררכים עצמו המנהיג כל בזה"ל כ'[ ]הלכה שם וכתב להאדםהבריאות

 הרבה שיזקין עד ימיו כל חולי לידי בא שאיע לו ערב אני כשצרינואלו
 ז"ל הרמב"ם עכיי בוריו על ועומר עלם גופו ויהיה לרופא וא"צויבית
 שאינם בשביל גיהנם מיורדי יהיו כן המתנהגים 12אלו קמ"ר יהיהוכי

 הרמשים שהבטים כמו בטוח ולבו בריאים מאכל ומאכלו התולי מןיראים
כנזכר.
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 בירו ויש נפשות הורג שלפעמים בשביל ז"ל דש"י שם עוד מ"שלגם

 גם י"ל ופוחד פרגוד או דין בעורך גם הלא מרפא, ואינולרשמות
 חבירו את גוזל שיהוא נפש קבעיהם את וקבע כ"גן כ"כ נמשלי כמ"שכן

 ולמה אתו. שהצדק חושב והוא מצילו שאינו שכן ומכל חיותו אתומקפח
 נאמרו דבריהם ודאי אלא גיהנם. מיורדי שהוא הרופא את רק קחשיבלא
 חכמות ביותר נתגלו אשר האלו האחרונים דודות יומיא סוף עלבזה

 חכמת האוניווערזיטעט אצל זה בלמדו )הרופא( והדאקטעדהחיצוניות.
 טבעי בשורש ידן על נתגלו דבים ותחלואים והרפואות והנתוחהטבע
 מתחלואי יצילנו המקום לחכז"ל נודע הכל כי הגם יסודותיו וחלקיהאדם

 פרטי גילו המה מקום מכל תוצאו"ת כמנין חליים מיני תתק"גתוצאו"ת
 תורה, מבני גם ובדאותם, התהלוכות, בכל רפואתן ודרכיהמחלות,
 הנתוח וידיעת חיצוניות לחכמות לבם מסדו ואח"כ בנערותם,שלמדו
 חז"ל ברבדי הרפואות מצאו כאשד והנה ידיעתם. וכל מגמתםוהרפואה
 אמר וז"ל שכסופו[. וכלקוטים ז"ל במהדי"ל נאמד ועליהם ומדרשיםבש"ס
 אותם לנסות אסור התלמוד שבכל והלחשים הרפואות כל מהדי"ללנו

 על וילגלגו יעלו בידם יעלה לא וכי עקדם על לעמוד יכול ראיןמשום
 הסממנים הם איזה להבין יכולים שאין והיינו עיי"ש. וכו' חכמיםדברי
 שבדורותינו והרופא בהם, להשתמש איך וגם כנזכר בגמרא שאמרובאמת
 כראוי ברפואה בחכמת בקיאים היו לא ח"ו חכז"ל כי דוחו בגאותיחשוב
 להורות עתה חזרו רבדים בכמה כי )הגם הדפוסות אלו בעיניו כמצחקויהי

 יומס מזה הרבה חכז"ל רבדו אשד דם בהקזת היינו חז'י כרבדיהרופאים
 הדם מהם ולהזיל ליקח לבריאים הטוב הוא כי ]הקזה[ מילתאדעבד

 מהתולה דם ליקח אין כי ואמדו זה על צחקו דורותינו שלפניוהדקטרים
 דם ליקח אין כן על הנפש הוא הדם שהוא נפשו מחיות להיצרדשאץ
 ר"ל. הפילו חללים דבים זה ידי ועל וכיוצא, הריאה דלקת במחלתגם

 יפתרו אשד איש לכל לצוות חו'ל כדברי ליושנה  עטרה חזרוועתה
 ידי על הרבה דם ממנו ליקח וכיוצא מאדערע"ן-פעדקאלקונ"גהרופאים
 חז"ל כדבדי ואמדו עתה הודו רפואות בהרבה וכן לזה העשויההמכונה
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 לביני ביני חז"ל לדברי ושבחה שירה לומד זמנם שהגיע עתה עדאך
 דעכשיו א'[ ס"ק קע"ג ]בס" המג"א מ"ש וכן ר"ל(, כפירה ראשם נמלאכבד

 ובאמת דוכתק בכסה יצור ב'( )ס" או"ח בעסוקי בדברינו ]שהן הטבעייםנשתנו
 לא הרופא הנה אך שם. אפרים וביד יעקב שבות בשו"ת בזה עליוחלקו
 בחכז'ע סרוקי בוקי לתלות הנבער בשכלו דמיה ויחשוב בזה גםיאמין
 על וגם ורפואתם. המחלות בתוצאות הבינו ולא ידעו לא דגנה ח"וכי
 חכמתם לשררש זה ויחשבו בלמודם תמיד שם שעושים המתים נתוחידי

 בתמהם הכירום אשד וגם גום בהשפיטעלע"ד שמתו ישראל מתיוביניהם

 היצר רצון ברצון וסופו בלבו( )קצת. באונס ותחלתו ות"ת. ה'ויראי
 בלבבם קן מצאה זה ידי על ר"ל והכפירה ועוף חיה נבלות כמווינתחום

 אליו שמדברים מה שומע המת כי יאמרו אשד בפרט חז"ל רבדי כלעל
 גופו שמנתחים איזמל ידי על בזיונו זה לפי וגם הגולל שיסתםעד

 דהמי נשמה איבוד משום וכי ע"ב[ ]י"א בחולין דאמדו כמו בולהתלמד
 בשו"ת בעה"י בזה כן גם והארכנו צית בנין בשו"ת כמ"ש להאיננול"
 בניוול בזה שלהם תעתועים מעשי 31ל כ"ח[ ס" ד' )חלק אלעזרמנחת
 את לאבד דק תכלית בלי רוח ודעות הבל מעשי ד"ל היהודיםהמתים
 שבת לחלל מדינא להם שהותר כיון וגם כנ'י. בכפירתם )בעצמם(נפשם
 ויאמדו סכנה בו שאין להולי גם יחללו זה ידי הצל סכנה בו שישלחולה

 דרכי )מפני לנכרים וגם כנודע, סכנה הכל כי בעיניהם( המה)החכמים
 רשות שניתן וכיק ביתם רופאי המה באשר יגונה לא ההכרח כישלום(

 אצלם. כהיתרא שבת זה ידי הצל וכו' מבחין אינולמשחית

 ותחייתי ומיל את עשה ינץ ועוצם כחי יאמרו החולה יתרפא אםרגבן
 אלו כל שמו יתברך מאתו פרטיות בהשגחה יאמינו ולא האישאת
 ברוח זה הביטו חכז"ל כן על כי הטומאה לאבות החיבור דרכיהםקצות
 מקום להם ההכינו אותם וגעו בדורותיה הרופאים ודרכי בלימודיקדדים
 עחשה אשר )אדוואקאט-דעכטסאנוואלט( דין העורכי כן לא אמנםבגיהנם.

 ידע אז דיניהם ועקי ולמד שבת עימר הוא ואשד פרנסתו לצורך כןגם



 רפרופה רביעאה מהיוראדבריתרל
 חז"ל שאמרו וכמו פמועת דיני דגושפט בוצקי חכז"ל חכמת גודלוינץ
 )להבדיל( וגם ממתות בדיני יעסוק להחכים הרוצה ע"כ[ קע"ה ]דףבב"ב
 וחכז'ל התורה של המשפט בחכמת יודו מושכרים המשפט חכמידהוה
 דבריהם עמקו ומה המשפטים  עומק בחכמתם דכית איך קדמוניםמימים
 שהם "הרפואות" כן שאין מה בש'" נגלות קבועות בהלכות וזזי יםמני
 וכמו ידברו ובחידות ובסוד ברמ"ז נטמנו רק שהם "באגדתות"רק

 מביני אינם והרופאים עיי"ש ח"ז[ אות נמה"ת תורה בדברי קצתשביארתי
 נתפקרו ע"כ כפעיכן הדברים ויחשבו זה יאמיש ולא יבינו ולאחידות
 וכהנה, וד,גוהנדסים דין עורכי כגת בחכמתם המלומדים שאד מןיותר

 חרוץ משפט חכז"ל אמרו אם להתפלא אין כן על הנ"ל הטעמיםובצירוף
 כנ"ל: הרופאים על רקכוה

 שבילדי אותן בעד להמליץ באתי כי )חלילה( תחשוב % יהנהשבג.
 ואוניווערזיטעט בגימנאזיו"ם לימודם וגמרו  ישפיקונכרים

 חוות תדאה הלא כנ"ל( וכיוצא דין עורכי רק רופאים שלוינן שתן)גם
 רפד( פשוט בודאי ע"כ כד"ה ע"ד נס" א' חלק אלעזר במנחת בעה'ץדעתינו

 כפירה דברי שם שלמדו ככולם רובן כי בכללן הרקטורים לעניןעיי"ש
 מהם מעסים יש אשכנז ובמדינות ישובת לא באיה כל בבלל הםהדי

 תאמר ופן הקורא. אצצבי בעיניך יפלא השל ואמונתו. ה' בתודתשמחזיקים
 הצ'ט לס אין או בהם. היצה"ר שילט אץ אשכנז מלכות במדינותוכי

 השבתי כבר זה על מדצם נגרע ~מה היצעד. עם מלדצם שנוכלכמותם
 על וויכחתם. בדרשות דוכתי ובכמה דפה"ק הגדולה בביהכ"נבדרשה
 למכביר יעצם הדרומי טירא"ל מדינת בגלילית כי מהנודע מעפלדרך

 הארזעני"ק יאכלו ד5ה אהמר פרויחר'ר( ארחל'ן )רגקראים דביםאנשים
 כבצתו ממדינתם אחד יאכל אם אעפר כ"כ במדה ר"ל הנפה סםשהוא
 יהיו והמה אתר על וגופו מעיו בני שורף שהצב ר"ל כנד ימות אזמזה
 אחד מעט  וזיעתה מאטד חזק יי"ש כסצ להם ויבושם בברטפת רבותנצים

 את והמיצרים הנכרים ושכרים במדימתם שופכיכם כמו אוממדינתנו



 תרלא וע1רה רביעאה מהיוראדברי

 החלו שהם משום ודאי אלא הנעשז( מהטאבא"ק הנוטף )שהואהבאגאו"י
 טבע נעשה והרגל מעט מעט אבותיהם שהרגילום נעוריהם מימי זהשם
 כמו שנעשה ער שלהם מעיים והבני דמם מרוצת סדר בזה ונשתנהשני
 כן שאין מה הלז )המסוכן( הסם גם לכלכל שיוכלו אצלם הנולדהטבע

 כן כאז ל"ע המות סם באמת הוא )זולתם( כולו העולם ולכלבמדינתם
 ואפילו בהאוניווערזיטעט שלמדו והכפירה החיצוניות למודי כן וכמועתה.
 מאה בעדך זה באשכנז בזה הודגלו כבד המה בהגימנאזיום מקודםעוד
 לימודי את במעיהם שכלכלו מעט מהם להיות יוכל כן על ויותרשנה

 ואמונתו ה' בתורת עתה מחזקים כן פי על ואף שלהם )וכפירה(החיצוניות
 ישובת לא באיה כל להקרא עתד זה )ואין שם דקטור"'ם בהיותםגם
 כל מ"ש על ר"ה[ ]הלכות הט'ץ מדברי כנגדע בזה[ פ"ט אות לעיל]ועיין
 רובו דק משמע היה בלבד 'על" כתיב היה אם כי בכבודך כולוהעולם
 וכנודע וכו' כול"ו העולם כ"י התפלה ונסדר נכתב וך'כ ככולושנחשב
 מהנ"ל דהידאים ובפרט דובו הוי בלבד 'על" פ"א דק דכתיב הכאע"ע

 מודה ר"מ גם ובכה"ג דמיעוטא מיעוטא כולו העולם לגבי המהבאשכנז
 אצלנו כן שאין מה כנ'י( וגו' באיה כ"י בקרא שפיד ונקרא נחשבדלא
 לא באיה כל ולענה ראש 9רה ושורש מסם האוכלים כולו העולםובכל
 כל נגד ומאמדים בדרשות ב"ה פעמים כמה והשדכתי יצילנו. ה'ישובון.
 וכיוצא האגודיים וגם המזרחיות כמו הציונים כעין והמפלגותהסתדרות

 כן שאין מה להם לפעמים יועילו ואולי ישחיתו לא באשכנז גוםאשד
 מרדכי ופורשים נחש. ההודש גלד פורץ ממאיד. אדם שהםאצלינו
 הקודם ברבוד דק ובאתי ואכמ"ל. ד'ע ההדשה המינות לדרכיאבותינו.
 כנ"ל הרופאים על דק מ"ש קדושין בסוף רז"ל דברי ולהביןלהמליץ

 רבים: בטעמיםמילתא

 1פידש"י ע"א[ ס' ]ברכות חז"ל אמרו הרופאים. לענין והנהצד.
 מכאן ירפא( ורפא )עה"כ משפטים[ ]בפרשת]הרמב"ן[

 הלז[ ]פרשה שבת תורת במאמרעו ]שיי"ש לדפדפת. לרופא רשותשניתנה



 רצוייה רביעאה מהיוראדבריתרלב
 אחד לכל רשות יש ע'ע רשו"ת שהוא וכיק בזה[. מ"ש מאמרותבחמשה
 הצדיקים בין דיעות החלוקי ומובן לא או ברופא להשתמש ירצהאם

 שבידדו מהם יש בזה. ותלמידיהם הק' בעש"ט מתלמידי הק'מרבותינו
 מהר"ן ליקוטי בספר כמ"ש ברופאים להשתמש שאין וראיותבסברות
 הקדוש רבינו בשם ז"'ע הקדושים מאבותי שמעתי וכן הר"ןושיחות
 בדקטור"'ם להשתמש שלא זו בדיעה כן גם שדוה זי"ע מלובלץההוזה
 ר"ל מסוכן חולי לו שהיה לובלין בק' מאנ"ש באחד מעשה ושהיההאלו
 מאוד המחלה נתגברה ופ"א הנ'ע רבו לפני בכ"ע והזכירו ביתו בניבתוך
 כי רביע והבטחת בתפלת מאמין הנני ואמר הקדוש מרבו וביקש)ל"ע(
 רשותו בלתי לרופא לקרא ח"ו דעתו על אעבור ולא החולה יתרפאבודאי
 בנפש ובחולה לרופא כלל לקרוא שלא היתכן כי עלי קמו אשר הפעםאך
 דקטר את אך לקרוא לך ארשה הפז"מ הנ"ל רבינו לו והשיב כזויקרה
 הנ"ל והאיש הקדוש מפיו יצא והדבר בשמו. קראו אהגר )נכרי(פלוני
 שעה לפני כבר מביתו נסע והנה שמה ובבואו הלז הרופא לקרוא מידרץ

 נחוץ )והדבר נסע פלוני ואמר רבינו לפני וחזר יומים או יום עלמועטת
 הרבי  ויענהו אחר. לדקטר לקרוא רבינו ירשני אולי כנ"ל(ומסוכן

 אלמוני לפלרני לקרוא לך והרשתי צויתיך כך בשביל הלא)מלובלין(
 שנתרפא היה )וכן מביתו זה מעת שנסע ברוה"ק( )בודאי שידעתיבשביל
 בסידור האריז"ל בכוונת כן באמת וודא גשמי(. רופא ידי על שלאהחולה
 תפארת ספעא חול"ם בניקוד העגם ישראל עמו חולי רופאבברכת
 זה לעומת והנה עי"ש. עכד"ה חולים רופא לבדו הוא כביכולשהקב"ה
 המומחשה לרופאים לילך  שציוו מרבותינו וקדושים צדיקים כמה היואח"כ
 ע'ע הטבע כדרך שלא נסיות ורפואה לישועה כדפין אנו אץ כיבאמרם
 כנ"ל רשו"ת שווא וכיון טבעי רופא לדקטר לקרוא להתלבשותצריכין
 נוטה דעתו חוות לומר ואחד אחד כל ביד רשות יש ע'ע לרפאותלרופא
 הרמ"ע מאמרי קודש מספרי שנודע וכיק לחרול. או לרופא לקרואאם

 יד"א ההגון איש לפני בעצבותו נמצא לא "רשות" באמת כי זי"עמפאנו
 בלבד נפשו לתאות כונתו ואם מצוה זה דוי שמים לשם כונתו אםכי



 תרלג יצררדן רביעאה מהיוראדברי

 הכניט לרופא לקרוא שסברו אותז גם זה יפי ר'ע. הס"א מצד זההרי
 דרך זה הרי ע'צ לנסים כדאץ אנו שאץ בשביל מצוה במקוםהרשות
 מפני שמים לשם כונתו והוי מצוה( במקום הרשות נכנס כז )וגםענוה
 שאע כיק הרקטר ברפואת טבעית הנהגה דרך רק נבקש כי רוחשפלות
 ירפאנו הוא בחסדו לבדו יתברך והשם כנזכר. יותר במעשינו כראיםאנו

 אמז: בימינו במהרהויושיעע

 הה"ק בשם בסמוך בזה צ"ב[ )אות לעיל שכתבתי דבר יעלצה.
 אמנע לא צבי( עטרת )בעל זי"ע מזידיטשובמהרצ"ה

 הנ"ל וחסידים חכמים תלמידי זקני מפי ששמעתי מה לרשום מבעליוטוב
 מפה ששמעו קדושים( דעת )בעל זי"ע מראזדל הה"ק חתםמתלמידי
 בה נסתלק אשר חליו את חלה הנ"ל הה"ק חותנו אשר בעת כיקדשו
 כעדע( כו' בעד אז נפשו מסר )אשר תקצ"א בשנת המגפה בעת)ל"ע(
 )בתורת מראזדל הרב לי אמור הנ"ל לחתנו אמר פטירתו קודם שעותאיזה
 הוא כן בודאי חתנו ואמר שאתרפא. זכות ידי על לבקש מותר אםרב(

 כשעה הקיר אל פניו צבי( )עטרת הה"ק ויסב זכות. לבקששצריכים
 הה"ק ונבהל ויתפעל מצאתי ולא זכות למצוא חשבתי כבר ואמרמועטת
 וכמה ועבודתכם תורתכם איה הלא וחותנו רבו אל בבכי ואמרמראדזל
 בישראל. וצדקות טובות כמה ועוד אותם ושהשאתם שגדלתםיתומים
 הכבוד מלך לפני ולכלום נחשב כאין זה כל צבי עטרת בעל הה"קויענה
 מענין תורה דברי לומר התחיל ומיד וכו'. לפניו יצדק ומי שמו.יתברך

 לב ונמס רעד תאחזרי מראזדל. הה"ק שסיפר עכד"ה וצוואתוהסתלקותו
 עעותנותו מרוב זאת אמר הה"ק כי אם וכו'. בבשתינו נשכבה שומע.כל

 גדולתו ערך לפני נתחשב לא קיר איזובי ככן אפילו אנן אבלוקדושתו.
 ויגאלנו שלימה בתשובה וישיבנו ירחמנו ה' אבתריה נעני מה וזי"עזצ"ל

 בכ"י: ברחמים בימינובמהרה



 רצרר~ה רביעאה מהרוראדולריתרלד
 כי העולם בעיני וגם מעשה ואנשי חסירים בפי יפת הנהצו.

 זקנתם לעת זי"ע עולם וגאוני עליון קרושימרבותינו
 שלא הבריקים ותלמיריהם בניהם אמרו וכבר התפלה זמן מאוראיחרו
 זקנתם מרוב הוא כי בזה והתורה( הש"ע נגר שהוא )ביבר מהםללמור
 ועבורותיהם בשיעוריהם שיבה הכנה גרולות הכנות לעשית רוציםוהמה
 יתברך רבבור מלך לפני עמדם טרם התפלה קורם לעצמם נהגואשר
 אשר ויש בזמנו( שמע קריאת עכ"פ אמרו שכבר )אחרי להתפללשמו
 היו והמה וכוחותם. גופם נחלש עבורתם. מרוב אמנם כ"כ זקניםאינם

 כנ"ל זמניהם זמנם בזמן להתפלל מהם. ללמור ואין תפלתם. זמןבאוחר"י
 סור בספר הה"ק רברי פי על פעמים כמה בעה"י בחיבורנו כתבנווכבר
 התורה בררך אינם אשר פעמים כמה שיראו רברים בכמה טוב ועשהמרע

 אליהו בחינת מעין בעבורתם המה אז )כי כמותם לעשות שלאוהש"ע
 בזה באתי אך ואכמ"ל. אחריהם להרהר שלא אבל בבמה( הכרמלבהר

 כמו בזמנם אז להתפלל יעשו לא תפלה בזמן מדוע טהוך מקויולעורר
 בך"ה ע"בן כ"ח דף )יימא ישנים בתוס' והוא כנ"ל הקרושים רבותינוזקני
 מנחה תפלת זמן לענין עור שם ואמרינן וכו' ונגמר ניקו מאברהםואנן

 ר"ת בשם ישנים התוס' וכתבו עיי"ש היה בישיבה ויושב זקןאברהם
 )והיינו  עכל"ה ממנו" אדם כל נלמר ולא היה בישיבה ויושב "וקןלפרש
 בת"י מקורם בסמוך שם כמ"ש ממנו ללמור יוכלו לא החכמים רגםשם

 כמותו למהר יוכלו החכמים וכל אצטגינות לו רהיה אברהם "שאניבזה"ל
 ויושב זקן נמי אי ר"ת בשם הך כתבו בסמוך ואח"ז אדם". כלולא

 שהם החכמים רשוארי הפירוש רמקודם והיינו כנזכר וכו'בישיבה
 ולא כמותו הזמן ולכוין לידע כן גם יוכלו בעברונות ובקיאיםאצטגינים
 דשום ר"ת בגום כתבו ואח"כ לשונם כנזכר הפשוטים ארם בנישארי
 ובע"כ כנ"ל בישיבה ויושב לזקן לרמות א"ע יוכל לא מהחכמים[ ]גםאדם

 וכמו עיי"ש ברבריהם הפירושים שני בין והחילוק כן הפשוטהפירוש
 יוכלו לא תפלה בזמן כי ר"ת בעזם מפורש הרי בזה( לשונםשהעתקתי
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 והמ"י. וכנ"ל בישיבה ויושב מזקן וללמור אדם בני שום להשוותא"ע
 בעה"ק: בזה קצת הדיבור הרחבנו אך טו"ב אות מה"ק בר"ת בזה הזכרנו]וכבר

 ]ישעיה רכתיב מה ר"ל אמך ע"א[ ל"א רף ]שכת חז'י אמרו הנהצז.

 הש"ס כל על שם רידיש וגו' עתיך אמונת והיה ו'[ל"ג
 וקשה וכפירש"י( העיקר. )הוא אוצרו היא ה' יראת הכי ואפילומשנה
 אינו ה' יראת בו ואין לומד ואם ה' יראת העיקר דהוא רק דמשמעלהבין
 בלא גם הוא תורה ולומדי מצוה לעושי נטפל עכ"פ אבל העיקדתכלית
 הוא זכה כעגלא בתורה כי ע"כ[ ע"כ דף אימא רז"ל אמרו והלא ה'יראת
 )חלילה( הס"א בצר ח"ו לתורה ניגוד הוא כי ונמצא ר"ל מיתה סםלו

 לחלוק להבין צריכין כרחו בעל ודאי אלא תורה ולומר ה' יראת בוכשאין
 כל ויכול כשלמר גם באמת כי ררשוני. ואומר צווח בזה והש'שולפרש
 שייף ומעלי צנוע ולהיות בו להתפאר שלא העיקר מקום מכלהש"ס
 ר[. ]מיכה אלקיך עם לכת והצנע נאמר מלא ומקרא ונפיק שייףועייל

 וגם לאחרים ילמרה ולא תורתו עם לכת הצנע כשיהיה זה לעומתאולם
 אז הארץ ועם פשוט ארם כמעשי לעוות ויתלבש יתכסה הנהגותיובכל
 אשד אחדים את לא וגם הדבים את מזכה ביראתו גם בתודתו יהיהלא

 מאירה שאינה אספקלריא בבחינת רק בצדקתו להיות ויכולסביביו
 פסח של הגרה על בנים בתפארת זי"ע הקרוש אאמו"ר כמ"ש)לזולתו(
 ומלמד ומורה ה' העובר הצדיק ורק וכו'( ור"י בר"א דמעשה)בפיסקא

 היעוצה.  העצה אמנם עיי"ש המאירה אספקלריא נקרא לאחרים זה יריעל
 ]מה"ק תורה דברי בחי' כמ"ש בזה גם הממוצע. בדדך אדם ילךלעולם

 עובך להיות צךיכין כי בעה"י נמרץ משל ררך ל מ"ש עי5"ש ה'[אות
 ירי ועל במעשיו ללמוד לאחרים ומועיל וגמ"ח ועבודה בחירה בגלויה'
 יחורים בכונת לבו בחשך בצינעא ויניתנו השאר להצניע ריטב יוכלזה

 האמיתי לכת" "הצנע יהיה בזהו כי ואפשר להצניע שכשר כלוכיוצא
 באוצך לבו באוצרות טממ אצלו עוד שיש אדם בני עוד יחשבו לאכי

 חוסן אמונת ח"ש יעיי"ש וצדקתו בתורתו בגלוי שרואין מסה יותריך"א
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 ואפילו לאחרים דילמדה פשיטא בהן זכה אם הש"ס על אקאי כנ"לוכו'
 להצניע אוצ"ר ]בבחינת אוצד"ו היא ה' יראת השאר( להצניע ]יוכלהכי
 ממה מעלה יותר בו שיש יחשבו שלא מפני כנ"ל ביותר יוכל זה ידיועל

 כנזכר: הש"מ( כל את ולימדשלמד

 עיקר הוא אוצרו. היא ה' יראת בזה פירש ז"ל מש"י יהנהצח.
  עכל"ה. לזכרון סגולה ולעשות לאצור בעיניוהחשוב

 בהכתוב לזה קישור שום ואין הכא בעי מה לזכרון" "סגולה הלשתויפלא
 ענין משום כלל בגמרא הכא קמחרי ודלא הסדרים הששה עלדדריש
 להדריכנו דש"י רבא ודאי אלא כלל. לימודו  בעת שכחה אוזכרון

 נלד ולא לרי"ק ניגע לא למען הש"ס. אלו לזכור רוצה אם כיוללמדנו
 לצורך  שפעו במקום ח"ו יפול שלא צדיק הישד מדת את ישמורלבהלה.
 זרע השחתת ידי על כי והטבעיים הרופאים חכמי גם שכתבו וכמומצוה
  עינינו מאור ישמיענו ע'ע ר"ל גוברת והשכחה העצבים חלישת באח"ו
 החשוב זה וכשאוצר אוצרו. הוא ה' יראת כי לשונו בקדושות בזהרש"י
 לפניו שהוא ת"ג[ ]תק"ז בזוה"ק הנודע קדשו בהיכל וה' בבחינתבעיניו
 אז חלילה( לחוץ למק"א ]ולא למלכות רק הנכנס ימד ובחינתבהיכלא
 בבחינת למלכות רק לשכנם היסוד בשמירת כנ"ל לזכרו"ן סגהף'היהיה

 לטובה: הכל ואוצר הכונם מלכות בבחינת אוצרו היא ה'.יראת

 שאמרו מה פי על לזכרון סגולה בזה רש"י מ"ש בפשיטות א"יסבכן*
 מאתו משתכח תלחשו המתיהר כל ס"ק דף ]כסחיטחז"ל

 אינו כי תמיד לנגדי הק' שויתי המו"נ[ כשט או"ח ]טיש ברמ"א כתובוהנה
 לפני כשהוא שכן וכל בביתו לבדו כשהוא ותנועותיו אדם ישיבתדומה
  כה"ת בנים בתפארת אאמלל בדברי ועיין הקב"ה. דג2לכים מלכימלך
 שמים ליראת משגל זהו וע"כ וכף. אשר הדבך זה א"י בך"ה שמינק]פרשת

 יתברך ונורא גדול דגולך לפני עוטר שוצף לפניו תמסד זאתכשמצייר
 יתגאה איך כי ועצטו בטבעו אופן בערם להתגאות יוכל לא וממילאשמו
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 אין גאות לו שאין וכיון ונשא. רם מלך לפני בעמדו כנפים קצוץזנוב
 תמיד זאת )כשמצייר כנ'ע אוצרו הוא ה' יראת וז"ש משתכחתלמורו
 ויהיה כנזכר( יתגאה לא זה ירי ועל לפניו עומר שמו יתברךמציאתו

 פסחים: מש"ס וכנ'ע תלמודו ישכח שלא לזכרו"ןסגולה

 תכין מים מלא אלקים פלג תעשרנה רבת ותשוקקה הארץ פקרתק.
 שכתוב מה פי על י"ל י[ ס"ה ]תהלים תכינה. כן כידגנם

 שממנו הים כחול בר הארץ עם לכל המשביר הוא הצדיק ביוסףבתורה
 יוסף זה סיר בכח תבואות ורב רב בעושר העולם לכל השפענמשך
 ]עי"ש אבר"ך לפניו ויקהאו מ"ג[ ס"א ]בראשית בו ונאמר וכבוד.ועושר

 ותשוקתה הארץ פקדת בזה שפיך רמוז ע"כ ע"ב[ קצ"ו דף מקץ פרשתבזוה"ק
 והוא וכ"ט וזהב )בכלי תעשרנה. רבת הארץ( בתבואות ברכה)להמשיך

 מל"א  עם( מ"ג הוא אלקי"ם של הפלג )מספר אלקים" "פלג בחינת(ע"י
 מדת שהוא אבר"ך עולים יחד שניהם ק"פ עולה במלוא"ו )מי"םמאם

 והבן: תכינה כן כי דגנם תכין זה( ידי ועליוס"ף

 דברי הקדוש רבינו בשם זי"ע הקדוש מאאמו"ר שמגתיקא.
 ציוה שחרית בסעודה יוה"כ ערב בכל כי זי"עחיים

 הקדוש רבינו זקיני( )הוא רבו בשם אח"ז וסיפר כאלקינו איןלנגן
 בקודש כדוקרו בדיחותא דרך שאמר זי"ע קודש( זרע )בעלמראפשיץ

 אות נמה"ק תורה בדברי מ"ש ]עשן דחכמתא מילין משתעי נפלאהביחודא

 שזויה בעת כי חיים דברי בעל הקדוש מרן מ"ש וכרן י"ל או בד"הצ"ז
 כונתו )בעומק דבדיחותא מילתא אומר הנ'ע מראפשיץ הקדושרבו

 התפלה אחר כאלקינו אין אומרים למה כי עכד"ה[ השמים רעשוויחודיו(
 אם כי ותירץ התפלה קודם לאומרו היה ודכוי גדול שבח הואהלא

  עכד"ה להתפלל עוד וא"צ התפלל, שכבד יחשבו התפלה קודםיאמרתע
 בסידור ונרגום נודע כי בזה שבשוד הפשט אאמו"ר ואמר צחות()בדרך
 העקרה מתפלה בתפלתו לעלות האדם שעדיך עולמות עליות סדרהתפלה
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 וברכת שר ביוצר והבריאה דזמרה בפסוקי היצירה ועולם הודוקודם
 האצילות. שארית ואח"כ עשרה בשמונה האצילות ועולם שמעקריאת
 עולם כנגד כאלקינו ומי עשיה כנגד שהוא כאלקינו באין הכונהוכן

 שהוא זה שבח כשיאמרד ע"כ א"ס עד עולמות הי כל וכן וכו'היצירה
 ולעלות להתפלל עוד צריכין אין כי יחשבו בקצרה עולמות בר'עליה
 דברי זהו כנ"ל שעלו כאלקינו באין בזה יצאו שכבר עולמות ברכסדר

 הנ'י קודש( זרע בעל )זקיני הקדוש דברי עמקו ומה בקצרהאאמו"ר
 פעמים כמה אאמו"ר של דרכו היה וכן שיעור לאין יותר עודבודאי
 ז"'ע. כאלו קדושים דברי בהגמעו נפלא הסוד דרך על אתר עללפרש

 רואה לכל שבסוד בפשט פשוט הוא יען לדוגמא זה אך ורשמתיואכמ"ל.
בסידור:

 או ביום העיקר אי הלימוד לענין ע"א[ ס"ה נגף עייובין בש"שקב.
 אנן. דיממא פועלי אנן יצחק בר נחמן א"רבלילה

 יתכן ואיך ולילה יומם בו והגית ח'[ א' ניהח~ע נאמר הלא לכאורהויפלא
 ראות לפי העיקר הם ואשר ח"ו מלימוד הלילות ולאבד לבטלשיאמר
 שהגיד מה כ"כ[ אות נמה"ק תורה בדברי שכתבתי מה פי על ונראהעינינו.
 בלימודו לידו שבא רנב"י ענין על זי"ע מלובלין החוזה הקדחםרבינו
 הוא ורנב"י מזה עוד הגליל על שם רשמתי וכבר עוד  ועיי"שבש'ש
 כלל עמו ובעד יתברך להשם נפשו מס- אשר ההסידים מראשיהקדוש
 כאשר ישראל בני כלל בעד מליצה להחזיק שפיר רצה י'ע ע'עישראל
 חטאו בניך לעתיד יאמרו כאשר יהמר כליץ באין ח"ו ורגלם ידםימוטו
 תשבק יעשה כאשר הדין פי על האמיתי הצדיק ישאר אבינו יצחקורק

 כתבו והנה דלילותא כ"ה דל ויאמד ע"ב[ פ"ט דף נשבת בש"סכדאמרינן
 וגם החיים בכלל נחשבו הלילות אם הדרוש בעלי בזה ונחלקודגופרשים

 של הגדה על דפמחא אגדתא במאמריה בעה"י בזה עסקנו בענשכןאנן
 נאמר אם והנה וכר[ ליצחק רומז האפיקומן אשר ובענין בד"ה ובפיסקאפסח

 בלילה הוא הלימוד והענבר לגירסא אלא סיהרא איברי דלא בזהכרשב"ל
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 בכלל הוא הלילו"ת כרחו בעל כל על ימינו ואורך חיינ"ו ום כי ויעל:
 דל הארם חיי שני בחשבת אבינו יצחק כטענת לומר שייך ולאהחיי"ם:

 שעלי אנן )העיקר( יצחק בר נחמל רב הגיד שפיד כל על רלילותאל'ה
 ושפיר החיים בכלל נחשבין אין דה~לות כן ואם בלילות( )ולא אנןדיממא

 כנק: דלילות פלגא דל ישראל כלל בעד אבינו יצחקמליצת

 בש"ס חז"ל שאמרו המליקה בענין כמה. זה לבי. אל נתתי הנהקג.
 וכו' העוף חטאת מולקין כיצד רב אמך ע"כ[ ס"ד דף )זפתים:

 גרונה צוארה. ומותח )פירש"י. ומולקו גודלו רוחב על צוארהומותח
 לגודל אצבע בין הצואר שמכניס גודל של החיצון רוחב על מותחהתחתון
 עכל"ה( ומולק מלמעלה ועורף גודלו על ומותחו גודלו לצד הגרוןנמצא

 אלא היד גב על עושים שאנו כמו )פירש"י מלבר ציפרא תנאבמתניתא
 בשתי גפיו אוחז למעלה( העורף שיהב ידו גב על עורף של פניו שוספך]
 רוחב על הגרון )פירש"י אצבעותיו שתי על צוארו ומותח וכו'אצבעות!
 שבמקדש קשה עבודה וזו ומולק ואמה( אצבע אצבעותיו שתי עלהפנימי:
 להבין כלל אפשר אי הנזכר וכפירש"י רב לדגרי והנה בגמרא. עיששוכו'ן
 )בלבד( קשה עבודה אים הלא שבמקדש קשה עבודה שהיא דקאמרימה]

 על הצואר שמותח דכית לעשותה ומציאות באפשרות שאינו עבודהרק:
 שהאצבע ונמצא הנ"ל( )כפירש"י הגודל על מונח למעלה והעורףהגודלן
 למעלה בעורפו העוף צואר רעליה הסימנים בצד הצואר תחת מונחאשדל)

-

 יוכל ואיך בעבודה( פסולה דשמאל קיי"ל דהא ימין. ביד )ורכלכנזכר
 ולהכניסו העורף מן למעלה למלוק בצפורנו ימין של הוה אגודלבאצבענ

 למטה שנח להיות צריך אגודל האצבע דכל כית בהעורף )למלוק(שם
 למה גם אך כנזכר. לרב וקשה כנ"ל. הצואר עליו למהצד הצוארמן

 הוא מפירש"י( )וכג'ל אצבעותיו שתי על צוארו שמותח במתניתאדתני-
 פירש בעט  הטעם מזה וכנראה לדמינם. קשות היותר מקתודות כןגם-

 וזרא השמאלית ידו של אצבעותיו על טמרה שמותה רום בדטעראהרב
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 ימין ביד היה המליקה שכל כל בפי ומורגל ידוע דהרי לכאורהתמוה

בלבד.

 זה על שעמד י"כ[ ]סימז נתיבים מאיר בשו"ת והראוני שמצאתיעד
 הגאון בשיטת כן גם אוחז בתשובה נתיבים מאיר והגאוןהשואל

 המליקה רק השמאלית ידו על מותח וגם העודף דאחיזת מבדטנוראהר"ע
 הימנית בידו היה דהכל דרבנן בפומיה דמדגלא הגם הימנית בידולבדה
 צריך כרחו ובעל נתיבים במאיר עי"'ש שבמקדש קשה עבודה וזזיובלבד
 ]וכחים וקיי"ל להקליקה בזה השמאלית בידו דמסייע דהגם לשיטתםלומר

 ממש. בו אין זה מסייע מקום מכל פצולה בשמאל מלק שאם ה'[ משנהפ"ז
 האצוה אם דגם כ"א[ ס"ק הח"ז דברי על קצ"ח ס" מר'י הכסף בנקודתוכמ"ש
 אחד ע"כ[ כ, ]דף דמכות להך לדמותו אין בשבת הצפורן בחתיכתתסייע
 כמ"ש הניקף ראשו שמטה במה מעשה עושה ודהוי הניקף ואחדהמקיף
 לדמותה יש ולכאורה עיי"ש וכו' תורה דגילתה התם דשאני דום(רש"י
 לשלוק יוכל לא נמי והכי זה בלא יכול אינו דזה ע"כ[ מ"כ דשבתלהך
 וגם טעמים מכמה לחלק יש אך השמאלית בידו ויתפוס ימתח לאאם
 צריך בכהן דוקא המד,וא גדול כהן של פדו ישהיטת כיון בעצמךהגע
 הפרים ראש שם לשום הטבעות נעליים היו וטרם כרחו בעל בימיןבודאי

 של ראשו כהן( ושאינו אחר החזיק ואם לשחטן שיוכלו כדיוהבהמות
 שמאל סיוע דהוו פסולה דהעבודה נאמר וכי לשוחטו הכהן שיוכלהפד
 יתנענע שלא ראשו או הברחתו מניעת רק שהוא כזה בסיוע ודאי אלאוזר

 נמי והכי השחיטה בגוף ממש בו שיש מסייע הוי לא לשחטוושיוכלו
 השכמ'ע המליקה. בגוף רואינו וצואר והעורף העוף בתפיסת מליקהלענין
 שהמליקה חכמים בפי שגור דעלמא דסוגיא כיון מקום מכל בזהעכ"פ
 עבודה שהיא דאמדו מהאי נתיבים במאיר שם וכמ'ש בימין הכלהיתה
 עבודה שהיא ףקאמרינן דמאי ע"כ[ מ"ט דף ]טמא ובתוס' שבמקדשקשה
 בצפרם לפלוק כינקה צער בהן שיש לעשות לכהן שקשה היינוקשה
 בצוארו ומותחו העוף  שתופם נאמר ואט התוי. עכ"ל המפרקתלחתוך



 תדמא נצררות רביעאה מהיוראד21רי

 למלוק להכהן כר כל וצעד ואורחא קשה עבודה אינו השמאלית בידוהכל
  נעשה שהכל ודאי אלא וקשה מחודד חד הוא אם גם בצפדנו הימניתבידו
 אפשר שאי עד יתירה ואומנות גדולה וטירהא  עבודה חיש הימניתבידו
 ידו על  העוף צואר שם ימתח אם דגם וכנ"ל באפשרי הוא איךלהבין
 יעשה והאיך למלוק בצפורנו האגחיל ולהוציא לעבוד שצדיך כיקהימנית
 להטות עצמה את למשוך לצדדים בראשו וינענע העוף יגביה שלאויתפוס

 הימנית. אחת בידו הכל למלקו. יוכל והאיךמצפדנו

ב(
 ]מרשת שמעוני בילקוט והובא תנחומא במדרש רטנה קוצה רב:יררןי4

 מפרכסת אינה נשחטה כשהיא הזאת היונה מה בזי'לתצוה[
 רצה ומזה מפדכסת אינה שהיונה מוכח כן אם וכו' צוארה פוששתאלא

 שהיתה ששחטוה ביונה ע"ה[ ס" ח"א ]תלייתי טוטו"ד בשו"ת השואללפשוט
 והגאון לפרכס דרכה אין שהיונה כהמום דכשירה פירכסה ולאמסוכנת
 כנזכר צוארה פושטת היא השחיטה רקודם רק דהפירוש זה דחהבטוטו"ד
 תמוה זהו אמנם לשחטו. בו התופס ביד למחות היינו מפרכסתואינה
 היונה כי גדולים חכמים ותלמידי מומחים שובי"ם כמה לפני העידוכאשר
 לפושטו נלי וראשם צוארה ועומצת יותר לנגד מתאמצת היאאדדבא
 מתאמצת שהיא )כיון למולקו הנמנע מן  כמעט יותר עוד הוא כןהאם כנ'י המליקה לענין קשה כן ואם עופות. משארי יותר השחיטה()קודם
 העולם כד' ימין ביר ולמולקו לתופש ושל לעשות אפשר ואיךטגגד[

כנ'ל.

 פושטת שהיא במדרש רז"ל דברי ח"ו להכחיש יכלץ מד קשהג(
 י( העופות(. מששו יותר א"ע. )ומנחת שחיטה קודםצוארה

 שמו יתברך רקטום גזירת הם התורה שמצות חלק שאמרו הגם להביןיש
 בשרך ברפרט כבד זה כל עם שמו יתברך ברצחם רק טעם בליחוקה
 צדקו הפיוט על חרותם חק במאמר רפסת[ כ לויים יששכר בבוערבעה"י
 היכא כי ז'ע המפשתים רבדי פי על תשחטו בל א' ביום בנו ואתשתו



 ועורה רביעאה מהדורא דביריתרמב
 שפיד "'ל אז נוהג הטעם שאין במקום להקל הטעם פי על דנין אעשאין

 דרכים בכמה המצות בטעמי הראשונים כל )כמ"ש לשבחהטעמים
 דקרא סעמא דרשינן דלא ע"א[ קט"ו נב"מ כד"י קיי"ל ובזהואופנים(
 וכמ"ש לחוש צריכין בודאי הטעם פי על לחומרא מזה לרון אבללקולא
 פעמים. כמה  אלעזר במנחת בעניותן בדברינו וגם ז"ל אחרוניםכמה

 צעד משום בשחיטה פגום סכין שנאסר טעם כתב ז"ל הרא"הושנדק
 זה ל כתב ק~חיטהן להלכות מצחיחה שהפמ"ג הגם חייםבעלי

 כבד זה ועל דקדא טעמיה דרשינן דלא והיינו למצות טעם שאיןרקיי"ל
 עוף הוא שהיונה כיון להבין צריכין כן על כנ"ל האחרונים בשםכתבנו
 ישראל לכנסת ונמשלה הצדיקים אצל היא דמצויה יותרהחשוב

 המלך דוך עם שנעשה מה דסקה שהיונה ע"א[ צ"ה דף וסנהדריןוכדאמרינן
 וכו' הודיעה דהיונה כדוספדאי דד' באמי' ע'[ ותיקוו בתיזוה"ק הואוכן

 המליקה של כזו ויסורים צעד מיתת בקרבנו עליה נגזר למה כן אםעיי"ש
 לעולם ע"א[ צ"ג ניו קמא בבא ש"ס ועיין כאכזריות( ח"ו שנראה)עד
 הגמרא. עכ'י מזבח לגבי ותתוב והכשירן יונה ובני מתורים וכו' ארםיהא

 שהחשיבן חשיבות זו מהולכאורה
 לתורי

 מזבח לגבי להכשירן יונה ובני
 כנזכר. כאלו יסורים של מליקהבמיתת

 מבואר דהנה ייי הנ"ל הקושיות כל לתרץ וכדי הנושא לחומר כןעל
 הבהמות המלך שלמה בימי כי כנודע אסתר מגילת על שניבתרגום

 שלמה שלחן על לאוכלן כרי לשוחטן המטבחיים לבית בעצמם באיםהיו
 דלמה קשה כן ואם לברו לה' לקרבנות המקרש לבית שכן כל כןואם

 ובעל לשוחטם שיוכלו כדי הבהמה צואר שם להכניס הטבעותהוצרכו
 וגם בשלימותא סיהרא כשהיה שלמה בימי רק היה דזהו התירוץכרחו
 רז"ל בדברי כנודע לילך לבדו רפש לו שבחר בהפרים הנביא אליגעבימי
 כי חיים מים הבאד דברי פי על בא[ נפרשת עה"ת לב יטב בתפר)וירין
 ולהקריבו ליקחו אחויו דץ היה לו הראוי ישראל לכל במצרים לפסחהשה



 תרמג וצורדו רביעאה מהיוראד12רי

 תקיפה העולם אומות כבר שהיה שני בבית כן 2ואע מה באורך(עי"'ש
 וברצונם הים והבעלי העולם נתגשם כן על ר"ל החיצוניםוהתגברות
 להחזיקם להרביצם והוצרכו ולשועט לדקריב עצמם את הניחו לאהחומריי

 ובסוטה מע"ש במשנה מ"ש וכן שני בבית להם שנעשו טבעות ידיעל
 את שיניה כדי קרניו בין לעגל מסרטין שני בבית שהיו ע"א[ מ"ח]דף

 בבית כן גם היינו עיי"ש זה ביטל גדול כהן ויוחנן לקרבן להפילועצמו
 ובשייכותו ביהדותו הנפלא העוף היונים כן שאין מה שפיר. י"ל כןשני.
 מכל להקריב )ונבהר שבחו חז'ע ושאמדו כנ"ל בזה ישראללכנסת
 עצמם את שהניחו וכיון להקריב מרצונן  עצמם את הניחו באמתהעופות(
 קידוש על עצמם את שמסרו אותן )כמו יסורין הרגישו לא ממילאלהקריב

 בספרים(. וכנודע חז"ל שאמרו וכמו כאב הרגישו שלאהשם

 עצמה את מנחת שהיתה דכיון ט וגם א( קושיא מיושב זה ידירעל
 כמו לו )דהיה לו אפשר היה שפיר כן על צוארה ופושטתהיונה

 ידיו את לאמן קשה עבודה היה זה כל )עם בלבד הימנית בידו גםסיוע(
 דמ"ש מיושב ג( הקושיא וגם כנ"ע( בלבד ימין אחת ביד שצ"לכיון

 את ומניחה מקודם )היינו מפרכסת אינה נשחטה כשהיא דהיונהבמדדש
 צוארה(. שפושטת המדרש מלשת מהטוטו"ד כנ"ל צוארה למתוהעצמה
 כנ"ל( בשורשן היונים לטהרת שני. בבית )גם זה היה בביהמ"ק רקהיינו
 ע' דף מבחים רז"ל דאמרו וכהאי כנ"ע( א"ע מניתץ )שהיו מליקתןבעת

 כל ששארי כיון ע"כ רז'ע בדברי כיוצא וכן שחיסת"ה זו עריפתהע"ב[
 בלשון ביונים להמליק"ה כן גם בזה המהרש קרא בשחיט"ה הםהקרבנות
 מה סתרי דלא שפיר "ע לאמתן אמת הם במדרש הז'יד ודבריבשחיט"ה.
 מפרכסים אדרבא היונים כי חולין בשחיטת בימינו אומריםשהשוחטים

 כנ"ל. ביונים ורק קרבנות דיקאני  דהמחיטה קודם עצמם את מנחיםואינם
 הטוב מרצונה שהיה יסורים לה היה דלא כיק י( קושיא מיושבוגם

 הכש"י ע"מ מ"ב דף ]סוכה מש'ש להשיבני תוכל ולכאורה כנ"ל.להקריבה
  בעיני נראה אגפיים. בין שנמצאת העוף עולת יוניי ר' היה אומרבד"ה



 רצדתם; רביעאה מהדורא דוקריתרמד
 וכו' המזבח אצל המפדכסין לחטאת המלוקים העופות בין שנמצאתוכו'

 ייע הנחמא( )לחומר היינו לפעמים. מפרכסים הם דהמלוקים מנהכהגמע
 ראףה נשמתה בניצוץ ההיא היונה אז היה כשלא זו לשאלה מציירתדהיה
 מהורים היו ככולם רובן כן שאין מה מפרכסת היתה ע"כ בטהרהלקרבן
 יודע וה' בזה הזרות לסלק כדי כתבתי זה כל מפרכסין. היו הלאבשורשן

 בימינו: במהרה בכ"ע עיננו יאר והואהאמת

 יוסי ר' אחי אבדומי ר' ג'ז הלכה ]מ"ב בתרא בבא בירושלמיקד.
 חליטין מיני המוכר )נחתום חליטר חדהוה

 הנזכר( אבדומי )ר' אפר מחא הלא אחא ר' עבר תחותוהי. שריורקיקין(
 לנחתום רשות אין דהום מתני' פי רעל כיון )היינו מחוי ולא עבריןרבנן
 ר' עלוי כעס חצירו( דירת תחת ורקיקין חליטין של אפיי ביתלפתוח
 איבאש יוסה ר' אחי אבדומי ר' איוואש כן( לו שאמר על הפנ"מ. )פיאחא
 סליק ביותר( מסוכן הנעשה כלומר איבאש. אבדומי, ר' חלה הפנ"מ)פי'
 וראה אותו לבקר לביתו אחיו יוסי ר' עלה הפנ"מ )פי' מבקרתיה יוסיר'

 אחא שר' מפני צרכיו בתיקון ולהשגיח לבקרו בא אחד ואין ד"אשמסוכן
 בשבילך. לפיסו אחא )הר' מיניה ואיבעי אתיל אמר עליו( כעס לוהיה

 )פי תכריכין ליה ועתד דינא בי עלף ורחם דינא בי ומר אילפנ"מ(
 ב"ר ראש אחא ר' היה ושם הב"ר לפני דינא, בי ואפר אילהפנ"מ.
 שנתפייס הראה ובזה תכריכין לו ולעשות צרכיו להכין וציוה עליוורחמו
 לבד וכי ראשנו. גוערות ותסמר איגרא. מדפסין האלו והדברים  עכ"ל(לו
 וראה שעבר על אבדומי ר' לו שאפר על לפייס צריכין היה אחאלר'
 צריך כן ואם רקטור המשנה מדברי נראה כן הלא בהנחתום מחהולא

 דרק כרדד בעל ס"ל אחא ר' כי הגם ותופסו  עבירה עוברי בידלמהות
 בידו לסחות א"צ פתח כשכבר בדיעבד אבל לכתחלה לו לפתוחאסור
 החזיק דלף כיון סגל היה אגרופי לר' הלא הפנים במראה רה"שעוד

 למפית צריכץ ע"כ להנחתכם לו מחל דלא תופשיה ידע חראהנחתום
 להפסחן אחא ר' עליו כעם כבד זה השל עי"'ש הפנים במראה 2וםבמ"ש



 תרמה וצררה רביעאה מהיוראדברי

 כשגגה אולי )היה הזה הכעס ידי ועל מחה( שלא 2ייכיוע )עלכנזכר
 גרם בש"ס( כאלו עובדות פעמים כמה כדאמרינן השליט מלפניהיוצאה
 לפייט אחיו יוסי ר' הלך וכאשר אבדומי ר' ונסתכל שנהלה אזבהקפרתו
 לצוות הלא שיתרפא. רחמים עליו ולבקשו למחול לו היה הב"דבפני

 ר"ל. למיתתו וכו' פה לפתוח תכריכין לולהכין

 ולא אחא לר' פיוס כבר היה שבזה כנ'י הכנ"מ פירוש קשהדב:יררוי4
 ואיזה ר"ל מיתתו שגרמו אבדומי לר' רועשו מהפיוסכתב

 תכריכין לו לתת שציוו במה דינא בי עלו" דרתם כלל הואפיוס
 צדכיו. ולעשות שבישדאל( לפוצת )גם ל"ע מינן בר לכלשמלבישים

 לו הראוי גדול בכבוד וקבדוזע ולווהו טומפידהו במה צ"ל היההלא
 בירושלמי הלכותיו יוסי דד' אחוי אבדימי ר )כמוזכר כמותולאמורא
 מחילה ולבקש במק"א( קוד יחולי ןפ"כ[ ושנצן כ'ן הלכה נפ"הבדכות
 כלל במק"א מצינו לא באמת )כי כנ"ל ידו על שנענש הקדושמהנפטר
 והוכיחו לו שיגיד דבר בשביל דק שנאה או קטגוריא ביניתםשהיה
 והדר )במחכת"ה שנתב משה הפני על קשה ובעתד ר"ל(. ונענשהקפיד
 שמסוכן "ודאה מ'"2 מדעתו כשסיף כלל מקוד להם שאין דבריםנאונו(
 לו היה אחא שר מפני צרכיו בתיקון ולהשגיח לבקרו בא אהד ואיןהוא
 בשבילך" לפחסו אחא דדב מיניה המבשיא איזיל יוסי ד' ואמד עליוכעס
 הכעם בשביל לבקרו אחד שום בא שלא זה לו ומנין וכנ"ל דפנ"מעכ'ע
 מקשתיה היא מיניה לא נמצא עלא דברים אלא זה אין הלא אחא. ר'של

 בא היה לא המבקרים דבים היו גם אם ונם בזה. מקום ובשוםבירושלמי
 כזה. תנא ות'" לאחיו כולו היום כל לבקרו ובשדו(  )עצמו אחיו יוסיר'
 כן למרש להפנ"ם זה שדברייך לומר )וריתק זה כל לכתוב הכריחוומי

 הקליע דינא. בבי בעי ומה דינא. לבי עסי ר דאזל דקאמרינןמהמת
 אבדומי ד' ונפרד השעה נתרפה לביני דביני השוי אלא אחא. לר'השל
 דמעים כמו אחא ר של ח"ו הנזיפה להתיר דינא לבי יתד ר חיולאחיו

 דכדך שיטר פשייתך( וזהרי )בציד ר"מ גבי 12אמט14 ע"א[ ד"ח דףנסטודרק



 נעדרה רביעאה מהיורא דבריתרמו
 אבן ח"ו להניח ולא בכבוד אחיו אבדומי לר' שיקברוהו ורצו)הנזיפה(

 הטענה ממין התאיבה היה ווהו ר"ל בנדויו שמת מי כדין ארונועל
 ז"א ת"ו. נזוף כעין ולא וצרכיו תכריכין ליה דעתד על ר"י()שביקש
 בר' כלל אחא ר' בו שנזף כלל מצינו דהיכן פיטניה. דמעיקראכלום.
 מוחה שאינו והוכיחו לו  שאמר על שהקפיד רק בזה מצינו )והלאאבדומי
 שהלך קודם אבדומי ר' נפטר אז דמיד בע"כ שנאמר בהך וגםכנ"ל(.
 ופירוש הספר מן חמר העיקר כן אם אחא מר' מחילה לבקש הב"רלפני
 הנזכר.הפנ"מ

 והוו'י
 הזרות מתורץ היה זה ידי על כי זאת למימד

 רפואתו על רחמים לבקש יוסי ר' ביקש לא מדוע פנים כל עלוהתמוה
 לו השיבו )ברחמים( הב"ד מדוע לרפואתו להתפלל ביקש באמתואם

 אחיו נפטר כבר אליהם ר"י דכשוהלך כרחו ובעל ר"ל תכריכין לושיתנו
 ומה בפירושו הפנ"ם בעל הגאון דברי  עכ"פ בעה"י להלן שנפרשוכמו

 להבינם זכינו לא כנ"ל בעצמן הירושלמי דברי וגם תמוהים הםשהוסיף
 גם כן פעמים כמה לכאורה שמצינו הגם הנ'ענ וזרות קושיות ידיעל

 ל ר"י דאיקפד לקיש ודיש בך'ע ע"אן פ"ר ]דף בב"מ וכמו דילןבש"ס
 דעתיה וחלש לי קרו רבי הכא לי קרו רבי התם לי אהנת מה שאמרר"ל
 פיוס לקבל יוחנן רבי רצה שלא עישש. ומת לקיש ריש וחלה יוחנןדרבי
 מקום מכל וכו' יתומים בניה ישארו שלא לקיש( ריש )אשת מאתתיהגם

 דבריו על לקיש ריש על מאוד כך כל יוחנן רבי דאלקפד התםשאני
 התם לקיש ריש שהגיד מה על רק כלל  עצמו כבוד בשביל לאהנ"ל
  בעיניו ח"ו הוא כאלו התורה בזיון דהינו כנ"ל וכר הכא לי קרורבי
 וקדוש גדול באדם ובפרש לסטיות )להבדיל( ש התורה לימוד אם חדהכל
 ח"ו לסורו כדרדר )כעין( הדיבור רהוי יוחע רבי וחשש לקיש. רישכמו

 שם כמ"ש ~0טיות ופירש שנה מקודם פ"א היה שכבר ובפרטללסטיות,
 שתהא למיתתו ר"י תשב ע"כ עיי"ש( וכו' בך הדרת אי )בד"ההתוס'
 כנודע( ס14ד נשערה סביביו כאלו בקדושים )ומפרס אלו דבריו עלכפרתו
 שף כי עד אח'ע כ"כ שם וישן רבי זה כל עם נתחרט באמת כיוגם

 הכא כן שזוין מה בספרא. ולי"ש נפוחיה ונח ר"ל מדעתו צברח)מרוב



 תרמז רצררה רביעאה מהיוראדברי

 אחא ר' שנתחרט מצינו לא וגם בלבד. אחא ר' בכבוד פוגע רקדהיה
 ענשתיה אנא ד"ה בתוס' ע"א[ כ"כ נדף ב"ב ש'" ועיין בזה. כללאח"כ
 ש"ס ועיין עי"ש, אדא רב מת ידו שקל מתאונן היה אחד שכלוכר
 ועיין בנים לו נתקיימו לא ול"ע לשמואל קללו דרב ע"א[ קף" ויושבת
 כבוד זה מפני בו ונהג *תו על נתחרט דרב ע"אן כ"כ נדף מגילהרש"י

בשמואל.

 ר' הקפיד דכאשר י"ל עצמן בירושלמי חז"ל בדברי הנושא לחומיע"כ
 הוא מסוכן כי וראו אחיו יוסי ר' טפן וישב אבדומי ר' ונחלהאחא

 כ"פ כנודע מיד חל לפעמים כאשר אחא ר' להקפדת באמת וחששור"ל
 ולא שאינם בדברים הפנ"מ כהוספות )ולא המבקרים וגמרו נמנוע"כ
 לילך יוכל ולא שוכב אבדומי ר' שהחולה )לאחר כי כנ"ל( מקורמשום
 את לפייס בשליחותו ילך אחיו יוסי ר' ע"כ( אחא. ר' את בעצמולפייס
 וכאשר התורה. פי על מפוייס יהיה ובזה הב"ר. בפני אחיו  בשום אחאר'
 על אבדומי ר' של הקדושה נשמתו יצתה לביני ביני להב"ד יוסי ר'הלך
 נאמר שלא ומה הבא לעולם עליו יקפיר שלא רק לרפואה ביקש לאכן

 למימד צריך ולא פשיטא זהו וכבודו והספדו בהלויתו כבוד בו נהגוהאיך
 שעשה מה יוחנן ר' גבי כנ'י בב"מ כלל ביארו שלא וכמו כן עקץדח-(ו
 רק היה דלא דגא )ובפרס וכיוצא בהלוייתו לקיש ריש פטירתאחרי

 לי ועתד ב"ד קלוי ורחם הב"ד שעשו ומה כנ"ל( ביביהם דבריםהקפדת
 להקבר לו יהיה שלא כך כל עני אבדומי ר' דרה לא כי "לתכריכין
 ליתן אחיו יוסי לר' לו היה כך כל עני היה אם וגם בתכריכיומעולו
 רבבוד כן עשו ודאי אלא ואחוים מהב"ר לבקש ולא אדרו בעדמשלו
 מיתתם בעת המיניסטעריו"ם ושריהם העולם שמות במלכי בזמנינוכדרך
 אם )ששאאט',ס-שאםטע"ן( המדינה אוצר ממשות ושזרחך ארשו יעטראו

 לא כי כבודו זה לדומית כדי לירוטה רב הט ורניח גדול  עשיר היאכי
 מעוזם היה אשר המדינה לכל רק לידידיו ש ומשפחתו לבניו רקמת

 אצל גם אז ורה אולי חק ויקברווי משדוון והם הוא ובעזםותפאוזצם



 רצןרה רביעאה מהיורא דבריתרמח
 אשר השריפה את יבכו ישראל בית כל כי להראות כבוזיו זהואחב"י
 צדיקים של מיתתן שקולה ע"ב[ י"ח ]ר"ה חז"ל שאמרו )כמו ה'.שדף

 וכל תכריכק לו יתנו כי וגזרו הב"ר רחמו ע"כ אלקינו( ביתכשריפת
 אבדומי ר' להנפטר )קצת( פיוס זה והיה כבודו וזהו האזר( )משלהצורך
 בבי יוסי ר' אמר כי אחר בדרך י"ל או הפשיטות. בדרך י"ל וכןהנזכר.
 טובה לעשות בחחו נשמה עליית אחיו יוסי לר' לו והיה מעלה. )שלדינא
 שם לו יזיק שלא כנזכר. מעלה )של דינא בי עלוי ורחם הנפטר(לאחיו
 קפידת בלי לבנים. בגדי )היינו תכדיכין לו ועתד כנזכר( אחא ר'הקפדת
 וארכבותי בפצותי יראתי והנה שלמעלה( עדן גן בגרי כלל. ועוןחטא
 והנוראים. הרמים ההרים בין ראיתי אכניס פן זאת בכתבי נקשן לדאדא
 מה פנים כל על ליישב ומצוה תובה אמרתי אך התנאים. הקדושיםהמה

 יהיה שלא וחירותם. חכמים דברי שכלנו( קט לפי קצת )להבקדאפשר
 רב ובאמת מדותם. המה ודיעותם. תהלוכתם מוזר כמו ח"ונראה

 וזי"ע ושיחותם. תורתם להבז תכנו ה' למעלתם. ערוך איןקדושתם.
 אמן: בימינו במהרהבכ"ע

 הרי לצדוקים ריב"ז להם שאמר ר[ משנה ]פ"ד ידים במתני'קה.
 גדול כהן יוחנן ועצמות טהורים חמוד  עצמותאומרים

 נקט מדוע יפלא ולכאורה טומאתן. הם חיבתן לפי לו אמרוטמאים
 וכו' נעשה ימיו בשף הוא הלא גדול כהן יוחנן את שבישראללמובחר
  עכ"פ אחרונה. ורגע ימיהם סוף עד שהיו אמת מצדיקי לרבותאוהוולקן
 בזה הצדוקים לו שיודו צריך שהיה כיון פשוט ונראה טמאים.עצמותם
 ישראל חכמי על יחרפו שהצדהףם וכיון עיי"ש( באמת שהיה )כמורייכוח
 לחכם אומר היה אם ע'ע זאת יכחישו והמה שבע"פ תורה המסודהבעלי
 מדוע )%גף%ת לרבחץא נחשב אים אצלם כי מהנדזים היו אחדוצדיק

 צדוקי נעשה ימם שבשף גדול כהן יוחנן רק הזכיר י'כ טמאים(עצמותיו
 לו ופדה שפיר וע"כ אטע. מחשיבים היו ע'ע עמהם בדעתשהחזיק
 להסויך וארן כנ"ל. וכי עצמותיו ע"כ חביבות מחמת הוא כיהצדוקי



 תרמס ועררה רביעאה מהיוראדברי

 זה בהזכירו כי תורותיו במאמד דרכו היה זי"ע הקדחם )ואאמו"רנזה
 שמו הזכיר לא צדוקי נעשה ולבסוף גדולה בכהונה שנה פ' ששימשהנ"ל

 פ' ששמש אותו ואמד דיזהוד בלשונו בדמ"ז הטמין בסתם דק)לגנאי(
 אלקינו. בבית העבודה והשיבות כבוד )מפני לה נעשה ולבסוף וכו'שנה
 מפני זה מכשול לו שהיה הש"ס בלקוטי זי"ע מהאדיז"ל כתוב כיוגם(
 כן על לתקנו כרשוי ניצוץ אותו העלה ולא  12אכלו מאכל איזהניצוץ
 היה ולא ויצילנו. נחמדנו ה' בזה ולהחטיאו להכשילו לפוקה עוד לוהיה
 במאכלו ולכוין ליזהר איך תשובה להודות כדי אלא זה להזכירראוי

 ושזדנו ה' כשני קיד אזובי יעשו מה וכו' נפלה בארזים ואםומשתהו.
 בימינו(:במהרה

 ואחד המדבה אחד וכו' כפי משאת בד"ה בפיט קטן. כשד ביוםקו.
 במנחתו לפניך לבו יכוין אך רצית נפשו בשובוהממעיט

 נאמך מנחות[ נסוף במתנ" חז"ל רבדי על נשען ומקורו אותה. הקריבבעת

 ובלבד המטעיט ואחד המדבה אחד וכו' ניחוח ריח אשה בהמהבעולת
 שדקדק אחד צדיק בשם בספד נדפס ראיתי והנה לשמים. לבושיכוין
 בתחלה הרבותא לנקוט כדי המדבה ואחד הממעיט אחד במשנהדהוו"ל
 שמביא במרבה רבותא אדרבא דזהו ותירץ לבו יכוין אם הממעיטדגם
 לקרבן. בהמה להביא שמפזר ושטח רחב ולבו עשיר דהוא בהמהעולת
 כן עתרן מה ניחוח לדיה זה הדי יתברך לדהום מכוין אם זה כלועם

 להקריב זכה שלא נשבר ולבו עני של קרבן שהוא ומנחה העוףבעולת
 כנזכר העשיר אצל הדבותא אך יתברך לה12ם ניחוח לריח וצא בודאייותר
 נפשו" "בשובו דמיירי כיון הלז הפייטן ברבדי זה יתכן לא אמנםעכ"ד.
 כן אם בתשובה המרבה יותד עדיף בודאי הנפש תשובת ולגבירצית
 כן גם יתברך להשם לבו יכוין אם דבותא עעהו מקודם הממעיטדוול'ע
 נקט דבותא וההוא דמה הנ"ל דברי באמת אולם כנזכר. בתשובתורצוי
 נסתה בש"ס רש"י לפני מקודם נוהיה גירסא לחד בקס"ד רק יתכןמקודם

 מקודם אשמעינן דהרבותא וכי הכי אי וע'" ביקף'י עיי"ש ע"ש כ'דף



 ועררה רביעאה מהיוראדבריתרנ
 בזה"ל שם וכתב גדולה ואחת קטנה אחת בסוכה שם גרס רש"יאמנם
 ואותו ברישא תנא ליה דפשיטא דדויא מקום בכל התנאים דרכיוכן
 ]יר בר"ה כדתנן אחריו  שונה  הרע לו שוה שהוא להשמיענו כשבאהשני
 החופד אחד ע"ב[ י' ]יר ובב"ק וכו' מקום כל ואחד יבנה אחד ע"ב[כ"ט
 הבונה אחד ע"א[ מ"ג ]יר סוטה ובמסכת ומערה שיח החופר ואחדבור
 עכ"ל הכי המלחמה מערכי גבי התם תנן וסובא היורש ואחד הלוקחואחד
 דגם כנ'י מנחות דסוף הך רש"י הביא לא למה י"ל )ולכאורה ז"לרש"י
 דהוא הממעיט ואחד המרבה אחד היינו מקודם דפשיטא הך מביאכן

 בזה נסתפק דרש"י ודאי אלא בהמה בקרבן המרבה יותר פשוטכפשוטו
 דקרבן פשיטא אין בהמה דבעולת כנ"ל בספר שמובא למה סבראדיש
 לא ע"כ כנ"ל מתגאה לבו שהעשיר משום מתקבל יותר עשיר שלבהמה
 אך להנ'י ראיה כן ואם מקודם לכ"ע ליה דפשיטא מה רק רטד'יהביא
 פנים כל על מש"ס( כאלו עוד לראיות רש"י ושייר דתנא אינו זהבאמת
 בעולת וניחא מקודם מביא ליה דפשיטא דהך למסקנא ופשוטמבואר
 הפייטן רקאמר מה וכן כפשוטו היינו מקודם המרבה אחד שמביאבהמה

 נפשו בשובו הממעיט ואחד המרבה אחד בזה קטן כפור ליוםבסליחות
 שפיר ע'ע בתשובה המרבה יותר דעדיף פשוט דבודאי תשובה לעניןהיינו
 בירושלמי מצאתי שוב עתה הנה אמנם כנזכר. בתחלה המרבה אחדנקט

 מ"א ר' דתניא הוא דשא בד"ה הפנים במראה ג'ו הלכה ]פ"רשבועות
 ולפי עיי"ש באחרונה מסתברא  דשפי הך למינקט הירושלמי דדרךשכתב
 ואחד הממעיט אחד למינקט דהוו"ל אחד צדיק בשם כנ"ל מ"ש יתכןזה

 למיסר הוו"ל כן אם יותר ופשוט מסתבר הוא דהמרבה כיתהמרבה
 בסוכה שם בתוסי ראיתי ]שוב כ,[: אוח ח"ט כ"ח ]הרק כנזכר:באחרונה
 בתחלה רבותא מ"ש דהביא מש"ס הרבה ראיות והביא רש"י עלשהלק
 משדשת ממשנה ברורה ראיה נ"ל וגם הנ"ל, הה"צ ד' נכונוולפי"ז

 שלא מוכרת הנשואין מן בין וסוירתדן מן בין אלמנה ע"א[ ]ק"יבכאובות
 תמכור לא האירוסין מן בבי"ד שלא מוכרת הנשואין מן אומר ר"שבבי"ד,
 לה שאין דמירוסין מן דגם לתיק רבותא דדיי ברש"י עיי'"ם בבי"ד,אלא



 תרנא ובדושה רביעאה מהיוראדברי

 תמכור מריףשונות
 אפיקי

 והפשוט מקודם הרבותא והוי בבי"ד, שלא
 שמחלק חדשות אחד ד"ה ע"ב[ גי כתובות תוי וזויין כנז', אח'עיותר
 דלא במקום אנק קודם, דפשוט תני אז אקרא או אפלוגתא דקאידדיכי

 עיי"ש[. קודם חשוב איזה להקפיד אין אז אמידיאתי

 תפלת בזכות )בשפו( החדש שמבדכין קודם דצת יהי בנוסחקו.
 בזכות וי"א דב"'ם. תפלת בזכות נעמדים ורביםדב.

 ביה כיוצא על מ"ש  ועיין כאחד יחד הנושנשת שני ודבים דבתפלת
 דברים בכפל בנוסחאות המדבים על התפלהן נוסח )מאמר מאמרותבהמשה
 מגיד בספר נמצא בזה והנה מהראוי. אין בודאי וקישור.  שחד להםשאין

 "בזכות זו נוסחא כי זי"ע( מדינוב זקיני )לקדוש בדכות עלתעלומה
 רצץ הער של בצדו מצויין שהיה ממה שעות בו נשתרבב דב"תפלת
 הזאת התפלה הוא שכן הינו ד'ב ת'פלת ב'רכות וד"ת בת"דאותיות
 מלפניך רצת יהי דבי אמר הוי צלותיה בתר דרב ע"ב[ כ"י נירבברכות
 ענתד"ה דצ תפלת בשכות ואמרו הנ"ל בת"ד בר"ת טעו כן עלוכו'
 זי"ע הקדושים מאבותי גם וכמדומני שלמים וכן מדבים שמעתיאמנם
 דב או דבים תפלת בזכות המסמרים )ותיתן רב" תפלת "בזכותשאמרו
 נמצא לא רמדוייקים בסידורים כי אמת ]הן כנ'ל( טעות בודאי הואודבש
 זקיני וכדברי בטעות ש שנחוקק ונראה דב" תפלת "בזכות זה נוסחכלל
 ליישרה[ נראה שלמים וכן דבים עיצסיפווו כיון  עכ"פ תעלומהבמגיד
 הקב"ה יחדשוו דבשלמא בשבת צרכיו שאלת הוא דהלא קשהדבאמת
 החדש שמבדכין בדכות נוסח הוא וכו' ישראל בית עמו כל העלעיינו
 )על בזה שפוסיפין מה וגם לטובה האלו הברכות בכל נתחדששרדיה
 כוללת 12הוא "'ל ולברכה לטובה הזה החדש עלינו שתחדש דב(תפלת
 דמפרדיים ומשמרים מה )וכן הפרטיות צדכיו כשאלת ו(ימ לטובהישראל
 וה' לב' רצת היהי המה שמרים זה רצת ימי במקום החדש בדכתקודם

 וחכמי הכלל ישועת דה"א בן גם י"ל דיבורה קריאת אחד אנתנושאומרים
 קררן מה וכו'( ישראל בית עמו מעל משחית ולמטע ונצ' ובמשםישראל



 רצררדו רביעאה מהדורא דבריתרנב
 עצמות חלוץ של ההם פרנסה של וכו' חיים לע ותתן בזה כשמבקשיםכן
 גשמיות צורכי הפרטיות צרכיו שאלת זהו וכו' וכבוד עושר של חייםוכו'
 בתר )כנראה( בהול רק רב תפלת היה זה הלא בשבת זאת עתרואיר

צלותיה.

 אומרים זהו כדאי איני נוצרתי שלא עד אלהי רבא בתפלת)וטר"ש
 מלכנו ואבינו ותחנון וידוי אומרים ממילא שאז יוה"כבוידוי

 נצור אלהי דרבינא בריה מר תפלת מ"ש וכן בשבת. כן שאין מהוכו'
 רק דהוא משום קשה שלא י'ע בשבת גם תפלה בכל וכו' מרעלשוני
 וכו' בתורתך לבי ופתח וגאוה הרע מלשת להשמר רוחניות הנפשצרכי
 כנ"ל לחול רב בתפלת שהוא כמו פרטיות גשמיות בצרכי כן שאיןמה

 שנוהגים  כעין היינו רב" תפלת אביכות משהמץ "ול וע"כ י(עדחן
 בליל לבנה בקידוש הברכה ע"א[ ע"ב ]יר סנהדרין הגמרא מתוךלומר
 בזה צרכינו שואלים אין נמי הכי כן לבטלה( מברכה להנצל )כדיט"ז

 כנזכר )בחול( כך מתפלל היה רב כי רק רב תפלת בזה ומזכיריםבשבת
 שהיה רב תפלת שבזכות רב" תפלת "בזכות מסיימין כן ועלבגמרא
 הפרטים בבל ומבורך טוב בחדש עתה גם תעננו מלז כנוסחמתפלל
 ראיתי והנה ישראל. של מנהגן לישב י'ע כן כנזכר. העיקרובכחלות
 הקב"ה כי רב תפלת בזכות לומר שאין  שכתב התפלות אוצר בסידורעתה
 אם עצמו המתפלל של בזמת אם כי מחברם בזכות התפלה מקבלאים
 הכח מצית דהלא אים. וזה עכ'י. מתפלל שד"א בשעה כראוי לבוהכין
 לקבל ברקיע שעדים פותחי שהם 9ף- בכותתיהם התפלות מחברישל

 פסוד מתחילין אנו בפיוטים וכן כנה"ג אנשי כמו בנוססותיהםתפלותינו
 וכו' פי נפתחה ללז( הפרש )מיסדי מבינים דעת ומלמד ונבטים.חכמים
 שת"א תפלה ובפרש הנ"ל, כדברים נכון י"ל עיט צ"ב[ אות ת"ס ד"ת]חמין
 על שנתקנה דל( מפאנו הרמ"ע ~מ"ש רשב"י תלמיד אבא ר' דשארב
 עיו"ט: ס'[ אות הדינא ]סהדורא בד"ת בזה מ"ש וירין בודאי דגרדדרך
 ש"ע(: צבי עטרת בעל הס"ק בשם א'( ס"ק מ"ח )ס" או"ח כצקצקי בדברינו]ועחן



 תרנג נצררה רביעאה מהיוראדברי

 השק בי כי שדן ת"א ]תהלים קדשו בדוח הגיד מלכנו דוד הנהקח.
 אנכי עמו ואענהו יקראני שמי ידע כי אשגבהואפלטהו

 להתקבל הסגולות בהאדישך הנודע פי על י"ל ואכבדהו. אחלצהובצרה
 בדוך הוי' משם )והנקוזעת תפלה בשומע לכוין בסידור וכמ"שתפלתו
 שם בק'מץ( ש'בא ח'ולם חש"ק בניקוד הם תפלה שומע ה'אתה

 כנודע. א'חד ת'מודתו "חודי ד'אש א'חדותו ד'אש א'חד ד"תאדאדית"א
 לרצון שתתקבל בתפלה לכוין ז"ל המקובלים בראשונים עוד נזכר)והוא
 ק'מץ ש'בא ח'ולם חש"ק כנקודות תפלה )בשומע חש"ק בי כי)ח"ש
 כי המלבי"ם בשם ב'[ אות ]מה"ק בד'ץז  שכתבנו )כמו ואפלטהוכנ"ע(
 הכתוב בביאור עוד  ]עיי"ש הסכנה ממקום שבורח היינו פירושופליט"ה
 הכתוב יומשך ובזה התפלה[ לקיבול המסוגלים בענינים וגו' למה אליאלי
 אשד "אדאדית"א" )הידוע שמ"י ידע כי עידנא( )מי אשגבהו לזה( כידירן
 הידוע.  העצם "שמי" כביכול קראו ע"כ שמו יתברך אחדותו על מודההוא
 "חודי דגוש אחידותו ד'אתצ א'חד במקובלים כנא בד"ת פידושוכידוע

 לתאדהו ותרצה ותמנה ותפנה שתחשוב מקום בכל כי היית א'חדתאורתו
 כמוהו יחידות  רואין אחד דק הוא שיהיה אופן בכל או אותיותבתמורת
 זולתו רבד נעשה לא כי באחדותו בזה האדם יאמין וכאשד שמויתברך

 יקדאני וגם( כנ"ע( הסכנה מן אפלטהו לבד ]לא אשגבהוואחדותו,
 כנ"ע תפלתו לקבל מועיל הזה דהום כי בכ"ע תפלתו )לקבלואענהו
 תפלות לקיבול מקובל זה עוד )וגם בצדה אנכי עמו משאלתתולמלאות
 על ונדכה נשבר ולבבו ד'י בצרה כשהאדם חי"ל מדברי בספריםכמ"ש
 ואני יושיע דוח דכאי ואת לב לנשברי ה' קרוב אז י אל וצועק זהיזה

 ואכבדהו: אחלצוצ ע"כ( כנזכר בצרה אנכי עמו וזהו דכא אתאשכון

 יש אם בני הסדנא לדב דב א"י ע"א[ נ"ר ]יר עיחבין בשיםקט.
 התמהמה למות וארן  תעניג בשאול שאין לך היטבלך

 בשאול )מזק( חוק לבני אניח וא"ת מת( האדם פתאום כי עיכוב)פירש"י.
 נובלין והללו נוצצין הללו השדה לעשבי דומין דאדם בני לך יגידמי



 רצודה רביעאה מהדורא דבריתרנך
 הלשון זהו כל כי שם הגליון על נדפס בהגהות ומצוחן הגמראעכ"ל
 לעודרו המנונא לדב זאת יאמד דב איך עובד כל ויתמה סידא. בןמספד
 להכין להנדרו ד"א הזה. בעולם להתענג ח"ו היצדף'ד כטענתלעקרת
 תענוגי בתאות כרסם הממלאים מעונש ולהתיירא הבא לעולםהעיקד
 הלא מירא בן בספד הוא כן ואם וכנודע. חז"ל בדברי כמבואר הזהעולם
 הקורא ע"בן ק' ודף ע"א צ' דף ]סנהדרין במסכת חז"ל היאמרו מה זוטרמי

 )חלילה( הבא לעולם חלק לו אין בכלל סידא בן וספד חיצוניםבספרים
 רגיל מדוע הלא מוסד דברי ממנו נקבל הטוב אם וגם בה הדיעותורבו
 המוסד היפך שהם כאלו דברים המנונא לד' להגיד רב של לשונו עלזה

 אם בני מוותר בדרך הפירוש חיווי אלא כפשוטן. שיהיה ח"ו התורהוררך
 ששת דב )כדברי לך היטב יתברך( השם לך שנתן ודעת )כח לךיש

 נפשו לצרכי פירש"י תנאי לך קראי לך נפשנו הדאי ע"ב[ מ"ח דף]פסחים
 חיבוט )דק תענוג בשאול רואין לך( היטב ווצ תורה ברבדי לכולהטיב
 כדי הזה בעולם התורה ולשמוד ללמוד צדיכין כן על ר"ל. וצעדהקבר
 עוד זמן לו יש כי יחשוב ואל תנצרך. הזה מעולם בהתהלכךשיקויים
 בא פתאום )כי התמהמה לבות ואין קאמר( זה על מיתתו קודםלשוב
 בניו את שמלמד מה )החשרה. חוק לבני אניח תאמד ואם וכנ"ל(כ'ש
 בשאול כי( אינו. זה מלימוד. הוא יפטור זה ינץ על ילמדו ודיצהתורה
 נשמתך בעד וללמוד ולהתפלל קדיש להגיד ירכלו בניך )אם לך יגידמי

 והתלו טצצין הללו דוצנה לעשבי דומין אדם בני חולא( כראוי.להצילך
 יאריכו אם יודע מי כי אחריו שיהיו בניו על לבטוח זרן כי )והינונובלין
 המה תחתיהם. העומדים בניהם. בני וא"ת נובל כציץ ימיה לא ואםימים
 הוא לת"ת בניו גידול כי אמת אם ע"כ אביהם( אבי את עוד יזכרולא

 והמה לעשותן ה' מצות כל וכן התורה ציותה כן כי יסודית מדתהעיקד
 איש זה בניו על לבטוח אבל כנ"ל הבא ובעולם הזה בעולםינצדוך

 כנ"ל: בנפשך בכחך אשר כל בעושקי לעשות רקמהדרך



 תרנה נצררה רביעאה מהדוראדברי

 לבו תאות ג'[ כ"א ]תהלים כתיב רמי רבא שם. בעירובין עודקי*
 חשות זכה סלה מנעת בל שפתיו  וארשת וכתיב לומזת

 יש אם זכה פירש"י מלה.  מנעת בל שפתיו וארשת זכה לא לו נתתלבו
 עד תשתו לו באה מתאוה שהוא שבעוד לו נתת לבו תאות טוב מזללו

 )שיש טוב במול תלוי אם כי ביאור צריך והענין עכו"'ה. ישאלנהשלא
 שאין ונראה בזכותו דהיינו זכה של פירוש זה אין הנזכר רש"י כלשוןלו(

 אדם בני מיל היינו במול תלוי הכל כי אדם בני המון כסברתהפירחח
 הרמ"ע כפירוש הוא רק אינו. זה בל"א( שיקזא"ל אק גלי"ק)שקורין
 ברצונו היינו לבנון מן ונוזלי"ם ט"ו[ ד' ]שג"ש מלשון מז"ל ז'ימפאנו
 וכנזכר מעשינו ידי על שלא גם מלמעלה ולהשפיע להזיל שמויתברך
 עיי"ש ז'[ אות ]מה"ק בד"ת בדברינו ועיין בעה"י פעמים כמהבדברינו
 מן לו נותנים אז כזה טו"ב למז"ל זוכה אם ועץ טו"ב. מזיל העניןמהו

 שאין מה לבנה מן ונוזלי'ש בחינת האנו יקרא טרם לבו משאלותהשמים
 )או למשתין ]כפירש"י שפתיו  וארשת צ"ל כנ"ל המול זה לו כשאיןכן

 דלתתא בעובדא מ"נ בחינת לעבוד היינו ולהצטער[ ולהתמקמק(כהגידסא
 מלעילא סבא סילא מבחינת יתברך השם יעזרע כידוע. קונה עבודהשהוא

 שמו: יתברךבחסדו

 היא מאתך כי וידעו בניך יכירו בשבת מנחה בתפלתקיא.
 בדרך י'י שמך. את יקדישו מנוחתם העלמנוהתם

 באמרו כי בזה בהאריז"ל הכונה הנה כי ישראל כנסת על זכותמליצת
 12מעתי והנה השם קידוש על נפשו למסור יכוין שמך( )את יקדיש"ותיבת

 שסח על בהמשך דקתי הפשוט הפירוש נראה דהא גדתכם מכמהלהקשות
 קודש השבת על מס"נ שצריך שמ"ך את יקדישו מבוחת"ם העלהתפלה

  עריות גילוי זרה עבודה דברים מהג' איש שבת חהלא ומנחשנובשמירתו
 של  בפשוטן באמת וזצה עליות. נפשו לממר שצריך דמיםושפיכת
 מנוהתם ענין על דוקא בזה דמס"נ כונת קאי דלא לתרץ ישדברים
 המבואר הכתה לפי מס"נ כונת צריך ששם יקדישו תיבת על  רקופוזז



 רצררצץ רביעאה מהדוראדוקריתרנו
 ואץ עיי"ש למס"נ ויו"ט שבת במונען ישראל שמע בכונת מבואר וכןשם

 ההלכה בגוף אמנם מידי. קשה ולא כלל. שבת שמירת על שםהכונה
 כנכרי דינו שבת מחלל ראם זרה כעבודה דחמירא שבת באמתלמה

 צריך אין שבת לחללו שאנסוהו נסיון לו אירע ואם גמור מומרונעשה
 נעשה לא ושם מס"נ צריך דמים ושפיכת עריות ובגילוי מס"נ.בשבת
 ל"א[ ס" ]חיו"ד אסאד מהר"י בשו"ת זו מדוכה על עמדו כבר הנהמומר.

 יובן אך 3יי"2ר. ע"ד[ סי' ]ח"א במנח"א כמ"ש להבין מאוד ק12ה1י117ב1
 כי היהדות עיקד שהוא השבת קדושת ערך לגודל שהוא למביןהענין
 זה על זה שמעירין מהג' והוא וכיוצא יין לנסך כמומר דינו אזבחללו
 המדרש, בטום ע"ב[ ג' דף דחגיגה ]בפ"ק התוס' כמ"ש וישראל לשבתהקב"ה
 המאמינים מכלל שהוא עליו יעיד לא השבת הרי בהשבת פוגם אם כןואם

 כמומד. דינו הוא וע"כ שמו יתברך ידו על העולם ובחידושבהקב"ה
 גדול הנסיע כן על קודש שבת בשמירת היהדות תלוי הוא שהעיקרוכיון
 נותן כן על כנ"ל מס"נ שצדיך דברים מהג' אינו באשר בזה נוסףעוד
 ושמירת לת"ת בניו בגידול בקרבו הישראלי נפש לענות ליצה"רמקום
 )אמעריקא( בהמקיף תחתיה בארץ וביותר הגדולות בעירות ובפרטשבת
 מלאכה הבעל ישבות או קודש בשבת ההנות יסגוד אם כי בלבבויסיתו

 מחוייב ואינו ביתו ובני הוא ברעב ויגוע הכל לדימיון ילך אזממלאכתו
 כי והרין האמת פי על פיהם יפצה הבל כי הגם כנ"ל שבת עלבמס"נ
 לטמיון ילך קודש שבת ישמור שבאם סכלותו כפי רק נפש הריגת אינוזה

 דלעבור שם[ בהגה תרג"ו ]סי' או"ח בש"ע למעשה להלכה וקיי"לממונו
 כל כן ואם מזה להנצל כרי והיינו ממונו כל ליתן מחוייב תעשה לאעל
 כל להפקיר בע"כ דצריך וכרת סקילה בו שיש שבת חילול באיסורשכן

 אך פרנסתם. אחפת טענתם. בטלה וממילא אחרונה. פרוטה עדפרנסתו
 הם ממולא קודש שבת יחללו אם כי ישראל מקהל וידיתם יסיתםהבע"ד
 נדדומדינא

 מכ~
 צריכין הקאת גדול. יותר הנסיע בזה ע"כ כנ"ע ישראל

 למה נחזור אמנם כנזכר. קודש שבת לשמירת במס"נ ליזהריותר
 רצע בעת בתפלתנו ישראל כנסת על עפת מליצת בדרך לומרשהתחלנו



 תרנו רצררה רביעאה מהדוראדברי

 מפיקו הבע"ר שהטיל מפני הם והדחות הסתות אלו כל כי שבתבמנחת
 מחלמי עולם ושלוי רשעים אלו בעוה"ר בראותם ההערש ערבאמונה
 ושומרי הכשרים ישראל בני ועמך בפרנסתם היל השגו בפרהסיאשבת
 גרם זה כל כן אם ודלים. אביונים ומדולדלים. סחופים דחוייםשבת
 עולמים כל הבורא עולם אלקי באמונת ח"ו ספיקות להטיל פניםההסתר
 )בבטח וידעו בניך יכירו מ"ש זהו האמת ויראו פנים יסתירו לא אםכי
 מנוחתם היא מאתך כי שמו( יתברך כבורו התגלות האמת כשיראורק

 למנוחתם וצוית נחת השביעי וביום העולם בדצת שמו יתברך)שאתה
 )יחזיקו שמך את יקדישו מנוחתם ועל אז( בטח. זאת וידעווכשיכירו
 כאשר באמת הטוב מרצונם ונפשם לבבם בכל במס"נ קורש שבתשמירת
 יתברך בהשגחתו האמת שיתגלה רצון בעת בקשתינו וזאת כנ'ע(ירעו
 אמת של הראייה המונעים קליפין לכל ולבסלא ררעוין ברעואשמו

 יסירו וכאשר שמו יתברך שבשמים לאביהם ישראל של לבן ביןוחוצצים
 במהרה צדק גואל לביאת ונזכה בקרוב לנצחים נושע האלוהמונעים

 : ד[ אות ח"י ח"י, אות ח"ו ד"ת ]תיוו אמן,בימינו

 יאמרו כי לדור מדור הילדים סרחת ושולם מאמר ידוע הנהקים.
 מענטשען( )פערשאלטענע המה כי ]אפפען[ הקופיםעל

 השמים. מן אח"כ ונתקללו אדם בני מאז שהיו היינו ר"ל ארורים ארםבני
 פעמים כמה וכ"ל בדברי וגם ידע לא דמי להם יצחק שומע כלולכאורה
 אדם צורת להם שיש אך )הדורסות( יער החיות שארי כמו נבראודהמה
 בבני הילדים( )גם שיאמרו מה כל כי מאבותינו ומסורה ביזינו מקובלאך

 ראמרו כמו ממש בו יש הוא העולם מאמרישראל
 בש'"

 פעמים כמה
 סודות כי ז"'ע מהצדיקים בידינו כמקובל )וגם וכו' אינשי ראמריהיינו
 בעולם ריק דבר שום אין כי בגוייהו גניז סובא בהם רמחיםרבים

 שזון ע"א[ ק"מ דף ]סנהדרע מפורשת גמרא הוא כי מצאתי היהואכמ"ל(
 ונעשה נעלה שאמרו אותן מהם לחלק הפלגה דור לאנשי עונשהיה

 קופי'ץ שנעשו חז'ע ברברי מפורש דיי וכו/ ורווחת קופ"'ן נעשומלחמה



 נצררה רביעאה מהיוראדבריתרנח
 בעל ביניהם ויש זה אחר זה ותולדותן האלו מקופי"ן הנולדים כןוש
 הש"י( ומאת ונתקללו  ונענשו הפלגה מרור אדם בני היו מאשרכרחו
 יקראום ושפיר עתה( גם כנזכר הקופים בין מזרעם )והם קופיםונעשו

 הגמרא: מדברי כנזכר שנתקללו אדםבני

 וחלק בתורה הפשוט פ" אודות על התורה פי' ברשב"ם מובאקיג.
 מאיר בר שמהעל ואני וז'יד הררוש לעומתהפשט

 ורה פנאי לו היה ששלו לי והודה שלמה דבים אמי אבי 8מנחץוכהתי
 וקורא עובר כל ויפלא ז"ל הרשב"ם עכ"ל התודה על אחר פירושכותב
 מהפירוש יותר הרבה יבינו לא אשר הפשס בעלי אמנם ברשב"םזה

 ח"ו עילה הנ"ל ז"ל רש~"י בשם הרשב"ם מדברי להם מצאו המהרפשוט
 אמת הן אם והנה הפשס בררך שאינן חז"ל ררשת על ולהאפיללהעליס
 הנ'י כדברים ככה לו הגיד רש"י זקנו כי הרשב"ם עלינושנאמן

 בחומרת
 אשר רש"י של קדשו דבר פי' היינו צורתם להבין צריכין אךתיבותם
 צריכין רש"י של דיו טיפת על כי ז"ל הממשתים מליצת עליואמרו
 חכמים לשת בע"פ כן כמו בכתב וכמו כונתו עומק להבין נקיים ז'לישב
 הדי כן ראם כפשוטו כונתו אין כי ובודאי ימצאנו מי עמוק עמוקמרפא
 רוב חז"ל מדברי דרש על חיבורו שעשה ר~יאשונות על כתחנה ח"וזה

 דרך על פ" ביותר נחוץ היה כי רבונה ואם ככה. על ינחם ואיךדבריו
 היותר הוא אם כזה חיבור לחבר פנאי לו ומה לא טדוע כפשוסודופשס
 הלז לחיבור כרפן בעל פנאי לו ובניחר בוחר היה בודאי כנזכרנחוץ
 בפני 12עומד דבר לך הין הנו ותשובתו והבסתתו רצונו כפילחברו
 בעולם יחיד שיחיא ג'ל רש"י עינה מאור של אמיתי רצון בפרסהרצך

 של וחידותם חכמים רברי  עומק לואוין כרדף בעל חשו אלאבפירושיו.
 וקדוש 3שן נ12מ שזן אות ואה"ק תורה בדברי מש"כ פי על דוס ז"לדש'*
 גילו כי "נגלדף' זה הויי ושריד'ל וכתבי זוה"ק לומר כשהעי בזה'עאחד
 לאין יותר בפנימיות דבריהם עוד עמקו בזה כי נהגם בסודותכונתם
  וכשדצני נגלה( זה הרי מקום מכל ושיקבל רשושיג ערך ולפי וערךשיעזר
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 "נסתר" זה הרי ורבא דאביי הויות וכיוצא הפרה את שנגח שודלומד
 עכד"ה בזה בנסתרות כונתם שהיה מה ולהבין להעמיק שצדיכיןכיק

 בע"כ כי מבין כל לעין הנראים רבדים כמה אם אנן נחזי ומעתהעיי"ש.
 אז א[ ט"ו נשטות בשלח בפ' וכגון הק' בספרים וכמ"ש בנסתדותכונתם
 דבות במקומות וכהנה כהנה עוד וכן המחשבה שם על יו"ד משהישיר

 בד"ת שם מ"ש ועיין לדבריו. והמשך פי' אין ז"ז כי לשונובקדושת ז'י דש"י רמז זה על כי ויו"ח( )למבין ונראה הסוד דרך עלשפידשוהו
 שצייד במלך אהד( גדול )בשם מקיל דדך ,3ל וכר[ ובפרט בח"ה שם)מט"ק
 ע"כ עיי"ש. דב הון השוה האוצד טמון שם לבנו הניח ובמק"א חדדואת

 פנאי לו יהיה אם כי ז"ל לנכדו רש"י הקדוש דבינו ז"ש כרחו בעלי'י
 התורה על פירוש ויחבר יפרש יותר( מורווח וזמן פנאי צריכין לזה)כי
 פשוט הפירוש שנדאה )ולזה כל לעין נדאה ממש כפשוטו היינואחד
 עבודה צדיך לזה כנ"ל סודות בתוכו טמון עוד כי כלל ידגישו ולאממש
 עמוק עמוק קום לטמת כנזכר לחברו איך מיוחד דב חמן ופנאיגדולה
 בחיבור כן שאין מה בפשט. כ"כ כולו לגמדי ומכוסה מכוון הסודדמו
 והבנוני. דדשוני ואומדים צווחים כל לעין הצודות שמרומז שלפנינודש"י

 אמן: ביכרנו במהרה עיננו יאר יתברך השם והמ"יכנ"ל(

 מחלקי אחד שהוא הפשט לימוד ח"ו לבטל אע כי אמת והןקיד.
 חז"ל דרשת עם הוא אחד באמת בשורשו )וזראהפרד"ס

 וגם פעמים כמה הגד"א בספדי שנמצא כמו הפשט דרך עלשמכוונים
 הדאה שם חיבורו ונכל בהקדמתו כהנים תורת על בחיבורוהמלבי"ם
 בתורה האמת מדרך נוטה זה הדי הפשט חולת ואכמ'ל( בזהנפלאות
 )בחלק שמו יתברך התודה נותן ברצת  העוגייה לעולם ונשתלשלהשניתנה
 ע5'"ש: קל"ה[ אות חנינא )מהדודא לית בת" מה מ"ש ועיין הפשט(.ועולם

 להלוך( )נ"א למלוך נוח ה'[ מעתה נפכ"ה נתן דרבי באבותקטר*
 אדם בני בפני ולשנות מלישב כהי הפילם כלעל



 רצרר~ה רביעאה ממדורא דגוריתרסב
 אם מהאריז"ל כנזכר שינתו בעת רק בהקיץ השמים מן להשיגה יכוללא
 והמ"י בנגלה( עליה אשר הקושיא ולתרץ להבינה אוכל שלא שכן מכלכן

 ע"ב[: אות ח"ז ד"ת ויצין לקח, ויוסיף חכםוישמע

 איך הענין ואוקמיה. ידיה ליה יהיב ע"ב[ ה' נדף ברכות זבש"םקנז.
 שמעתי הנה החולה. את לרפאות יוכלו הי"ד ידיעל

 שמניה אהד קדוש צדיק בשם לו שהגידו זי"ע מרובין הקדוש הרבבשם
 ד'ברו "שלח והרמז בידו מברך וגם מרפאהו ובזה המולה אבר עלידו

 במו"ה זה להמשיך נוהגים אנחנו מרוזין הה"ק והשיב יד"ו ר"תו'ירפאם
 י"ל והנה עכד"ה מו"ה הוא וירפא'ם דבר'ו ישל'ה ס"ת והרטזבתפלתנו
 בברכות( חז"ל מדברי ווכנזכר יד"י' ידי על באה דהרפואה בזהלענ"ד

 יל"י ר"ת שהוא "דיה ל'י י'היב כנ"ל שאמר בזה בהאריז"ל נודע הנהכי
 בהאריז"ל במק"א נזכר כי היינו עכד"ה יוסף של ארונו הקימו השםשבזה
 שם ידי שעל יל"י זה שם ר"ת י'דידיך י'הלצון ל'מען השמ"ע סוףבכונת
 דהא הך והיית עכד"ה הנשמות ויעלו הקליפות מבין הנצוצות יעלוזה
 מית"ה בחינת שהיה השבירה ידי על נתפזרו והנצוצין כנודע תליאבהא
 לבחינת באים זה ידי על מהשבירה להעלותם הנצוצין שמתקנים ידיועל
 יום"ף של ארונ"ו העלו זה נום ידי על וע"כ מהליו. ההולה ונתרפאהיי"ם
 המלכות תיקון והוא קודש ברית יסוד הצדיק יוסף מבחינת הנצוגיוהיינו

 של השלם בתיקון והכל כנודע. יוס"ף של ארונ"ו סוד עעהו שםלהכניפן
 הי ישראל מלך דו"ד יתגלה הנצוצות וכשיעלו דוד בית מלכותבחינת
 יהיב מזיל שאמרו תהו כנזכר וחיי"ם רפוא"ה זה ידי על בא ע"כוקיים
 של ואיפתו בשורשו לתקן כית כי בנודנו דו"ד בגימטרי י"ר כי יד"ליה
 וגו' ממט אכלך ביו"ם ר"ל מיתה בדינת עליו נגזר אשר הראשוןאדם
 תתק"ל רק וחי הקב"ה של יום"ו שהוא שנים אלף משרתיו האצילורק
 דו"ד סוכת שיקימו נפל"" בר ליה וקרי מלכנו לדו"ד שנה  השבעיםונתן

 דו"ך לנהיה והיינך ע"בן ט"ו וסנהדרין חלק בפרק הד'ל שארוו כמוהבופל"ת

 הראשון אדם של שנה שבעים בום  שנותינו ימי וחי נפ"ל להיותראוי
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 כמדע בימינו במהרה שיתגלה וקיים ח"י ישראל מלך די"יבתיקת
 שורש בבחינת שתיקן ה"'ו ליה יהיב כן על תורה בני לכלבפשיטות
 כנ"ל. ודפוסנה חיי"ם להמשיך וקיים ח"י ישראל מלך דו"ד "'ד()מספר
 ע"כ המל"ך חי"י ששם המוח"ץ בשורש באמת שלימה כונה בבחינתוזהו

 וירפאט רבר'ו ישל" ס"ת כי כנ"ל מרתין הקרוש רוב רברי גםנכונים
 תלמידי מגדולי  עוריוני ]ווצה כנזכר(: המל"ך חי"י )בבחינת מו"חהוא

 ו'. סד ב' נמלכים כתוב זוע כי הי"ר ע"י מהרפואה מ"ש על הי"וישיבתנו

 רק באמת אמנם עכ"ר המצורע ואסף המקום אל ידו והניף תזריע[הפטרת
 בידדן לרחוץ לו צח; הנביא אלישע אבל זה. הגיר ארם( צבא )שרנעמן
 למה כי סמך קצת אולם צרעתו. מקום על כלל ירו הניח היא פעמיםד

 אצל נוצג זה שהיה ודאי אלא שם ידו אלישע שיניח נעמן זהחשב
 יעשה הוא גם כי חשב ע"כ לרפאות ידיו להניח מופת ואנשיהנביאים

 רד[: אות ח"ט ס"ת נורגזכן[

 דו"ר לבחינת שנזכה התיקת העיקר כי אמרע כאשר רקונהקפה*
 נוסח והנה הקדום( באות )כנזכר הלים חי ישראלמלך

 לגאלני בגלותי עוד "שתרחמני קורש( שבת )בליל בסירוריםהתפלה
 כרת ואתפרץ עצב בלי וחקיך לפקעתך אשמור וזה לאהבתך לבילעורר
 ולאחד בתמוך זה מבקשים שאע זוב מה לרקדק יש והנה וכנכוי'.כראוי
 כמיכין בגלותנו  עתה גם הלא לגאלנו" בגלותי עוד "שתרחמנישנאמד
 אך כדת. להתפלל וגם ובאהבה עצב בלי יתברך וחקיו פקודיולשמוד
 כשאנו י"ס כי בימינו במהרה סתימה הגאולה קירוב צרכי זהו כיר"ל

 נרבה והמך רמשוך הגלות בתוך המגובים בצרכתנו עתהמתפללים
 התפלה כי ואם ויסורים עצב מתוך צד מתל המרובים צרותינו עללהתפלל
 דהולימות לתכלית לבא אך נשבד לב מחזך כשהיא להתקבלמסוגלת
 לאקומי כדי רק התפלה להיות צריך בימיע במהרה צלק גואלביאת

 צריך ח?ע ב"ב צדק גהשל בביאת מקומה על קמה להיות מעבדאשכינתא
 מלבע נשכח זה ידי שקל שמו יתברך אליו אהבה בבבנת רקלועות



 ולדריו רביעאה מהיוראדבריתרסד
 וגם בסה"ק וכמ"ש לבדו התכלית לזהו רק צרכינו לכלמלמתפלל
 ע"א[ נמ"י בברכות חז"ל דברי על מ"ש ז"'ע הק' לאאמו"ר בניםבתפארת

 עניניו )כל לנכסיה מפקי"ר והיינו עני והוי לנכסיה להו מפקר בעיאי
 דוד וגם כן שנקרא הקדוחיה )השכינה עני )בבחינת( והוי הזה(בעולם
 וז"ש ואכמ"ל.  עכתד"ה כנזכר( זה על נפשו ויפקיר שימסור כנודעהמלך

 לזה( והצורך בימינו. )במהרה לגאלני )הארוך( בגלותי עודשתרחמני
  עצב בלי וחוקיך לפקודיך אשמור האוהב( )כדרך ואז לאהבתך לבילעורר
 ומצותיו. ופקודיו ה' בתורת שחפץ מחמת ושסחה באהבה הכל)לקבל
 בעדו במם"נ עלינו וכמצוה יתברך להוום האוהב כדרך וגםכפשוטו
 שמו יתברך לכבוד באהבה רק ובקשתו מגמתו כל אז שמויתברך
 כד"ר ואתפקר וג"ש( ב"ב. צדק גואל בביאת בשלימות יהיה וזהוומלכותו
 תפלתי עיקר יהיה כנזכר זה שעל היינו דו"ד ב"ן מבי"ח)בגימטר"
 ב"ן משי"ח בביאת בארץ כבודו ויתעלה יתברך שמו שיתקדשומגמתי
 בתפלתינו עבודתינו יהיה זה )ועל וכנכון כראוי בימינו( במהרהדו"ד

 יהי כן אמן ב"ב( צדק גואל בביאת מעפרא שכינתא לאוקמאובקשתינו
 בקרוב:רצון

 יעורנו כה תורה בדברי רביעאה" "במהדורא דסייען רחמנםבריך
 חומש"י בחמש"ה חמישאה במהדורא שמו יתברךבחסדו

 נכת 9ר כהנה הבאות במדוירות אורה יוסיף  וקיד תור"ה,דברי
 אמן: בימינו במהרה צדק גואל ביאתהיום


