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מהדורא רביעאדץ
כמבוארבהקדמה,חנניה'בזכותאבותיהקדישים,אראלים
ותרשישים.ארםמוע"מלעולם.

חייםאלעזרשפירא
בעהמח"םשו"תמנחתאלעזרד'חלקים,אוזזחיםושלום,נמוקי
או"ח,מאמרזכרוןצדיקש,חמיצהמאמרות,עולתתמיד,מאמר
דהספקיא,דבריתורה(ג'חלקים)מהדוראקמאחנינא
ותליתאי(ונפאריחיבוריםבכהונתם).ההשלמותוהגהותבמפרידבי
רברבנןמראביאבוקןורבןשלישראלהרה"קצים"עוכףאדמו"ר
הנללה"הזי"ע:דרכיתשובהעלהלכורזנדה,תפארתבניםעל
התורהומועדים,בארלחיראיעלהתקוני 9קרהקרושחלקג',
דרכיאמונה.בםקצתהגההזבסיטורחמדתממרסללכוןרבעו
הגה"קצים"עוכו'מהר"שוושאלוצללה"הזי"ע.
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ב"ה יום א' הב לממ"י פור"ת.

אקדמותמילין לדבר"י תור"ה מהדורא רביעאה,
בשם ה' נתחיל לסובה ,לעסוק בדברי תורה
באהבה .ויהי' נא בהצלחה ,יזל רוב ברכה,
ממולא עילאה למזלא תתאנו.
דברי חכמים הזידותם .המה גם צויחתם .צריכין לימוד להבין

כונתם .כמו ובאמרו הו"ל בקדושתם .הלא המה בספרותם.
ספר גזרתם .בשמק חכמתם .זאת מגמתי( .כאשר כבר מילתי
אמורה .בדברי תורה .בהקדמותא למהדורא קמא .והליתאה).
להופיע אררה .במקורן הערה .איה מקום בינה בהלכה ודינא .או
בדברי חז"ל בנגלות או בנסתרות.יחדמאירות .ממקבליהיעורה.
דואר למואל מלךמקיא .אשר חכמת אלקים נשא .המהיזהירו
לעיניך .אל תטוש תורת אמך גם בתורת משה רבינו.
יאירו לעפעפינו .שאל אביך ויגדל זקניך ויאמרו לך .מפי אל
אהדיתברך שמו אסון באזהרה .עלכן זאת המסרה .לעגםנגדה.
בדרכם ומנהגם בקודש .וביאור דרכם יחודש .בקל ווזומד בן בנו
של תזומר מאמר מנהגן של "פהאל ועורה.

ש

דברי שהושעו בענינים שמעג לעטרת נבונים .דברי חכמים
כדרבונים .בעובדות ומעשה רב המה לנו לעינים .עד
ישוב יתברך שמו שכיננן לירושליפו (במהרהבימינו אמד .אולם

תקו

אקרמותמילין

בזה רבה המכשלה .אשר (פעמים רבות) נתחלפה הקבלה .מאיש
לאיש .ומעניןלענין .ומדור לדור .עדי נתהפכה השמועה כחומר
חותם .לכל שומע אותם .וזאת תהיה לפוקה .בוקה ומבולקה.
בהלכותודינים.ויעשו (חו"ה)בחרוליהטעיות אשר העלו קמשונים
כאשר צווחו על זה קמאי זי"ע מאבותינו ורבותינו הקדושים.
אראלים ותרשישים .וכאשר העירותי על ככה כמה פעמים
במהדורות הקודמות .על אלו הכותבים (או הכוזבי"ם) מחליפי
הדומות .ומבלי עולם .בנגלה ונעלם .ע=כ בעזה"י כפי המקובל
מאבותי ורבותינו הקדושים זי"ע איש מפי איש ואפילו פפיקא
דגברידיינךוגרסי.ביסודאלו.דברינונחרתו .והשםיתברךיעזרנו
להעמיד קשט דברי אמת בכתב יושר וכך דרכה שלליורה
דברי אלויהיו אשר התחננתי לפני ה' קרובים אליו לעשות
בקשתי חפץ ה'בידינויצליח .לזכותלהיותממזכיהרבים.
והאר עינינו בתורתך .לא בזכותיכי אם בזכות אבותי ורבותי.
אשר בטחו בך ותלמדםחוקי חיי"ם בדרך הרהורה
רברי חכמיםצריכין ~זוק(מצינו כמה פעמים בש"ס)יותר משל
תורה .אשר נאמרהמפי הבורא.יתברך שמוויתעלה .ברוב
תהלה( .וטעם הדבר מבואר ביערות דבשובהיארי ספרים כנודע)
ובפרט עתה בדורותינו .הם בימינו .אשר מקויים (בכל הנבואות
שנאמרו וגם בדברי חז"ל) הרשום בספר דניאל כי רבים לא
יאמינו .ע"כצריפוןחיזוק גםשניהם.וגםלמאמיניהם .ובד"ת אלו
רבים ושונים למיניהם .המה בעצמותם להתקרבות הגאולה .תוך
אמוני עם סגולה .והמשכיליבין מטרת הנרצהויזכנו יתברך שמו
בביאת גואל צדק במהרה בימים אשר זה תכלית בריאת העולם
ונתינתהרהורה.
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מהדורא רביעאה

בעה"י .מה שאמרתי בפתיחתהישיבהלימי הקיץ (שנת פור"ת).
דוד מלכנו אמר [תהלים ק"'ט ק"ס] ראש דברך אמת
ולעולם כל משפט צדקך הנה כבר נוכחנו לדעת (כמאמרם ז"ל שבת דף
ק"ד ע"א] קושטא קאי שיקרא לא קאי ע"כ לפועל התכלית לומר האמת
כאשרהוא .ולא להכחידו .ולהגיד ברבים הלאלהקפים .ובפרש להממונה
על הצבור אויושבבישיבה בראש .ומי שישבידולדושיחוכו' .הגםכי
יאמרוהעולם בדרך בדיחותא (בל"א) נאשריאמרוהמוסרייםכי "בהאטת"
יוכלולילך את כלהעילם כולווהיינוכי מגרשיםציתו (להאומד האמת)
ממקום למקום נרדפותו בלי מנוח עד שיצטרך בעל כרדף לילך את כל
העולםכולו .אבל באמתלאמיתאינוכןכימיעהניע בראשו יסתכל על
התכלית ויאמר ויוכיח באמת .בדברי אמת .ואם ישיאך לבך .ששאלך
כליותיך (או יצרך .כדי לקרך בדרך ולרפות מלאכתך ועבודתך להשם
יתברך ותורתו) איכה תדע כי אתה עומד ואומד האמת פן חץ נדכדך
הוא .ה -על זהיש ב'בחינות .א)יוכלו להבחק מה דוזכלית שיבא טפה
כי אם לאהיה בדרךדיבורה והאמת אז לא זדה אחריתו ,זהו תכליוע,
ת עולםכנ'ע) .ב)
לטובה.כי שיקרא לא קאי (כאשר נוכחע לדעתמימי
המבחן השני הוא באשר יראו גודל ההתנגדות ככהיה לזה וזרא מצד
הרשקץם המחרחריריב חדת ומעשיהם מכחערים כנודע ואםדי
ה זה דרך

תקח

דברי מהרורא רביעאה רצררה

לא טוב הדי הוא מצד הס"א ח"ו והיו הדמועים מסכימים וגם מחזיקים
לו.

אלא ידעי כאשד אנו דואים הניגוד ומצד מי שהוא נוכל לדעת כי
זהו הדדך הוא סלולה .ודדך התורה ועולה בית ה' זהו המסילה.
אמנם המבחן הא') הנ"ל הוא קשה לעשות ולהבחין לגבי עבודת האדם
ביחידותלגבי עצמוכי אם ידמהלו וידאה בעצמוכי השיג תכלית בדדך
זה שהגיע לאהבה או יד"א או לימוד תודה לשמה אם כן שוב הדי זה
מתגאה ונפלבעוןגיאות כאלו עובד עבודה זדה ח"ו ושוב לאהגיע כ%
לתכלית האמת .ואם יבין באמת שלא הגיע בדדך זה לשום תכלית
הנרצה .ואז לא יתגאה בלבו כלל .אבל איככה ידע אם דדך זה טוב
באמת מה ונאין כן לגבי אחדים העושה בתיקון הכלל ולימוד הישיבה
לתלמידים כאשד ידאה (דוגמא .בישיבתנויצ"ו כאשדדאינו שיצאו כבד
בעה"י באלו הג' שנים וחצי) בחודים למאות שהמה תלמידי חכמיםויד"א
ובהם חריפים ובקיאים מיוחדים מהוללים( .ומתנהגים בעה"י בדרכי
אבותינו בלי תערובות הדיעות שונות והאגודות המפסידות ר"ל) ובזה
באחדים נוכל להדגיש לומד התועלת והתכלית שזהו דרך התורה באמת
בעה"יבישיבתנו .וגם במבחן הב') הנ"ל שהוא בדאותנו צדהניגודומאיזו
מקום בא מעשי בעל רבד ר"ל כנ'ע ומהדבה מקומות (וכנ"ל)[( .וזהו
המבחן ב'] יוכל גם היחיד לעצמו להכיר וכמובן) ועל כן נדע מזה איך
צדיכין להתאמץ להחזיק מעוז ישיבתנו להגדיל תודה ולהאדירה .ביראת
ה' טהורה ולשום נגד עיננו בהחזקת הבחורים (באדוהתם על המחיה
והכלכלה)כי אם אין קמח אין תודה .והנה בענין המבחן הב') אם הוא
לשם שמים בדרך האמת אז יעמדו לו כנגדו הדבה מניעות והתנגדות
ועיכובים .שמעתי גםכן בש 4הגה"צ המפורסם משע"א מסאכאטשוב
ז"ל (בעל אבני נזר)שיגיד על מה שסופדו לו על צדיק אחד (אהדי
פטירתו) שאמד שמעולם לא באלועיכוב בשום דבד שדצה לעשות לשם
שמים והשיב לא אוכל להאמין שתגיד זאתכיאני הכדתיו ליד"א באמת

דברי מהיורא רביעאה רצררה

תקט

ואם עשה דברים טובים לקוטב מרכז האמת הלא בע"כ היה צריך לו
להיותעיכוביםונגדייםכי קשה מאוד למצוא דבר ודרך טוב וכמעטאי
אפשר בנקל (וכנ'ע).
להנה אהוביי אחיי ורעיי ומורי ורבותי פן תחשבו כי טוב יעלה לו
להחונף לרשעים ואינו עומד כחומה בצורה ללחום מלחמות
ותורתו ובמעטה אדרת שער בשם שלום יכנה ויתלבש ,למען כחש ,כי
הלא הרשעיםיחזקובידוויהיהלו שלום מכלצד .הנהזהאינו.כי אמרו
חד'ל [סיטה דף מ"א ע"ב] כל המחניף לרעוע[גי הע"י] סוף נופל בידו,
לאשר הרשע הוא במקור השקר דבוק .ויטעה בזה גם כן לחשוב על
אותו איש שחונף אותו ומתלבש בשם צדיק ואוהב ורודף שלוםכי הוא
באמת צדיק .הגלידי זה שונא אותו בלבבו (כי שיקרא לא קאי שיהיה
באהבתו תמיד) ולבסוף ירדפוהו בגלוי וזהו גורל הפוסחים על שתי
דסעיפים ,וכמאמרםז"ל (סנהדרין דף כ"ט ע"א]מהדי שקריאאוגרייהוזילי,
על כן טוב לאחת בהאמתבלי הרף.

י

וזהר שאמר הכתוב תהלים קהט צ"ק מאויבי תחכמני מצותיךכי לעולם
הוא לי ,החנו כמו שכתבנו הבחינה על מץ שרואין כח הניגוד
מאויבים ורודפים עלידי זה יודעים נתיצת הדבר לאמתו וז"ש מאויבי
(הרודפיםומעכבים) תחכמנימצותיך(איזוממצותיך שנרצהלילך בה הוא
נחוץ)כי לעולם (לתיקון העולם) הואלי (וגם הואלי"שייךלי" לנפשי
ולחלק נשמתו באתי לעולם הוהלתיקון הדבר הוה)כילהיות הדבר נורץ
לי ע"כ יבאלי עיכובים ומפריעים המנגדים בדבר כנ"ל וכמו ששמעתי
מאדמו"ד הקדוש משינאווע זי"ע (על פרקי אבות שאנו לומדים
ואומרים) בשבתות האלובין פסח לעצרת על המשנה [אכוה מ"ב מ"ח] אם
למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך (כסר'ש כבר בספריםש"א
תחזיק התורה שנקראת טוב"ה [כמו שאמרו חז"ל בברכות [ה' ע"א]]
"לעצמך" בלבד רק תהיה תורה ללמדה לאחרים בחציבה וכיוצא)כי לכך

תקי

דברי מהדורא רביעאה רצררה

נתרת (גם אם למדת תורה הרבה אל תתגאה ח"ו בראותך עוסקבעיון
ובקיאות ושבה בתורהכי "לכך שצדת" צריך כל אחדשיבחיןוידע למה
נוצד ובא לעולם הזהכי ר"מ אם בגלגול הקודם עסק הרבה בנסתרות
ובחסידות ולא עסק כראוי בגפ"ת ובידוד הלכה בנגלות ע"כ צריך עתה
בגלגול זה לעסוק ביותר בגפ"ת בנגלות ,וכן בשארי מקצועות התורה
ולפעמים להיפך מה שצריכין עתה בבואו לעולם הזה לתקן ולהשלים
גלגולים הקודמים וכל זה צדיךלידע כל אחד מהו לכך נוצרת) [עכד"ק
בביאור הענין קצת].
111זדק י"ל מ"ש דוד מלכנו [תהלים קמ"ב ד'] באורהזו אהלך טמנו פח
לי.כי הנהנודע בהאדיז"ל בסודתרין דמים דם טמא ודם טהור
כמבואר בכונת הגדה של פסח וגם בכונת שיד המעלות (לשבת בשחרית)
הפ"ח נשבר התרין דמים פ"ח בגימטרי' ב"פ ד"ם וגם נודע בשם הה"ק
מהדד"בזי"ע רבינו המגיד הגדול ממעזריטש על דברי חז"ל [ייקרא י"א
כ"ס לא תאכלו על הד"ם דרשו חז"ל [ברכות דף " ע"בן קודם שהתפלצתם
על דמכ"םהיינו הד"ם הואהרביעית דם הבהמיות שבאדם קודם שהמשיך
אליו האלף מאלופו של עולם להיות בחינת אדים ואכמ"ל .ויש תרין
דמים כי גם בחלק הדם הבגמיי וגשמיי יש להוציא יקר מזולל מה
שצריכין לעבודתו יתברך שמוכי לכך נוצרנו בעולם הזה הגשמיי .אך
צריכין ליזום שלא יכשל ח"ו בעשייתו בבחינת דם הגשמיי שלאיהיה
בבחינת לתאוה יבקש נפרד מרצון השם יתברך ולמלאות נפש תאותו
יאכל וישבע גם בשארי תאות וזהוי"ל בחינת דם טמא ודם טהור כנזכר
כשמהמאין ממנו מה שצריך למצות הוום יתברך הוא נעשה בחינת דם
טהור .ולהיפך (וכנ"ל) הוא דם טמא ח"ו ח"ש הפ"ח (ב"פ דם התדין
דמים כונה הנ"ל) נשבר (ונתחלקו זה מזהכדי שיפרידוויבמינובין דם
טמא לטרודהעלידי זה) ואנחש נמלטת (ממכשול .בעסקתבעניני עולם
הזה שלאיהיה לתאות וכ"א ר'ל) וז"ש באקדחזו אהלך (לטובה לתכלית
עבודת השם יתברך בעולםהזה .דגנהאויבי) טמע פ"ח(תרין דמיםהנ'ע

דברי מהדורא רביעאה ווררדץ

תקיא

בתערובות)לי (לחלקי .ושלא אדע להכיר הלהבחין להפריד בין התדין
דמים) עלזה ביקש דוד מלכנו מהשםיתברךשיצילנוויראנו דרך אמת.
דדץנדץ בתודה כתיב [משלי ג' י"ח] עץ חיים ודא למחזיקים בה .ואמדו
חז"ל [אוות א' ב']עלקילשה רבדים העולם עומדעל התורהרעל
העבודהועל גמילותחסדים .והנה נראהכי אלו תלתא כחדתשיבי ואחד
הם .כי הנה אמדו חז"ל [אכות ב' כ'] כל תודה שאין עמה מלאכה סופה
בטלה ופירשו דבותינו הצדיקים ז"'ע החנו קדשא לימוד חכמת תורה
בלבדשאין עמה מלאכה (עבודת השם יתברך במלאכת עבודהיוםולילה)
סופה בטלה וגמ"ח הוא גםכן קשור על זהכי אםאין קמח אין תורה
כנ"לוגם אמדו חז"ל [סוכה דף מ"ט ע"כ] גדולה גמ"חמן הצדקהכי גמ"ה
ביןלענייםבין לעשירים .ההנה נחזי אנן בימינו אם יעמק אחד בגמ"ח
לעשירים גםכן (אשד לאיוכלליתן להם בפשטות נדבת צדקה) יצטרך
לבטל כלימיו וכל זמניו להמציא לזה איזו טובה א ללוות את חבידו
לננוע עכסורישא בעגלליעצו לכל אחד ואחד וזרא דבר שאין באפשרי
יחד לעשותו עם תודה ועבודה כי תודתו אימתי נעשה אבל אם יתן
ארוחת יומו גם לבני בע"ב הלומדים בישיבה ואבותיהם המה בע"ב
מתפרנסים ממסחרם אבל ושבהטפליתלויביה(בלי ע"ה) ולאיוכלליתן
לבחוריוכל מחסורו במקומותהישיבותהגדוליםודמידירהוכיוצאובע"כ
ה שנסלע לו הוא ועשה לסיוע תודה
יצטרך לאכול מזועת ארוחתויבז
ועבודה (וגם המנדב בעצמו אינו מתבשלמתויתו עליוי) גמ"ח שעשה
לבני ענים ועשירים ופינו בע"ב כנ"ל להחניק בנהרם שיוכלו ללמוד
תורה .בישיבה כשירה .ושאין בה שמץ תערוכת ממלגות ועדים והמימת
שפרצהביטיםבעוה"ר .רק בחורהועבודתדושםיתברךובזההג'עתידים
יתאחדו הכעעל ינץגמלאיתחסריםכנזכר(והארכתי קצת בתוכחת מוסר
לדנע"ב מנפשי להלחצו גם מאנ"ש המתרשלים לסיע בזה ועלידי זה
ח"ו יתגברו מנגדינו המהרסיםכי את זה לעומת זהוכו'כו').

תקיב

דברי מהדורא רביעאה לצררה

אמנם אהובייהמידים .אםכי הבעלק בתים מעידנו הם יתנצלוכי

כל התחלות קשות בתחלת הזמן ואח"כ בעבוד איזה שבועות.
עודלפני חג השבועות .יוטב מצבהענין בהישיבה ע"ד ארוחתםוכיוצא.
אך אתם אהוב" אל תבטחו בזה בנדיבים בהבטחותיהם ואמרות פיהם.
ומשנה שלימהשנינו [אבות פ"ו מ"ר] פת במלח תאכלומים במשורה תשתה
רשל הארץ תישןוחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל אשריך בעולם הזה
וטוב לעולם הבא .ולכאורה קשה התעח טוב לעולם הבא (ומחר לקבל
שכרן) אבל אשריך בעולם הזה איה הטובות בעולם הזהמחיי צערכזה.
שלם נודעכי כל זה רבד התנאלמי שיש בלבו אהבת תורה הוא משליך
נפשו מנגד וכל תענוגי גופו (וכמו שכתבו התוס' [זהובות דף ק"ד ע"א]
בשם המררש עד שהאדם מתפלל שיכנסו תורה לתוך גופו ,יתפלל שלא
יכנע מעדנים לתוך גופו) ובאמת למי שהולך במסידת נפש וידלג שור
באהבת התורה יעזרהו השם יתברך בודאי בכל צרכיו הנחוצים לגופו
ללמורהתורה .ובודאי אנחנו מצדנוומנהלי "הישיבהרבתי" נעשהבעה"י
לטובתכם כל טצדקי האפשר אך אתם אל תסמכו על זה וכנודע אשר
הדן בראותו אברהם אבינו הלך לכבשן האש ויצא לשלוםוניצול .הלך
גם הוא .השל ירי זה נשרף שמה (ולא ידע כי אברהם אביע הלך רק
ך בעולם הוה
במסירות נפש על מנת לשרוף) ולבסוף יהיה בעה"ייהירי
(ומכל שכן) וטוב לך לעולם הבא .נחלת שני עולמים עלידי התורה.
ל עוד בזה מ"ש התנא בתחלה כך דרכנה של תור"ה (עלפי מה
רי"
ע
ו
ע
ר
ו
שאפרנו כבר בעה"י בדברי הש"ס
כמה פעמיםנקדחייז דו
נ"ט ע"ב] הא והא לון שהיה ררכן להתרחק מביתם וללמוד במקום
אחר וז"ש כך דרכ"ה הררך של תורה מפני שנודע ודולך ללמוד למקום
אחר וזרא עובר אורח ומטולטל ופקודם כ'") פת במלח תאכל
(כנזכר) ואם אתה עושה כן (מפן שלום ומקהים אח"כ) אשריך בעולם
עך-במסירות נפש רקבשביל
הוה(כניכר .איצריך לקבלעליובהיותו בדר
התורה).

*

דברי מהיורא רביעאה רצררה

תקיג

ונחזור למה שהתחלנו בפתיחתע-בזה ראש דברך אמת ולעולם כל
משפט צדקך כי נודע בכום הגאון התם %פר זצ"ל עה"כ
[שמות ל"ג כ"ג] ודאית את אהודי (ה" 13שלבסוף באחורי הזמן תדאה
האמת) ופני (היינו מלפנים ומקודם) לא יראו (ונהו נאמר אחרי חטא
הירוע במדבר) .אמנם המאמין יראה אם ירצה השם האמת מתחלת וער
סוף וז"ש אתה סת"ר (ר"ת ר'אש ת'וך ס'וף)לי (בהבטחת אמונתנו) מצר
(המנגדים ומפריעים כנ"ל) תצרני רני פלט תסובבני סלה (היינו ראש
תוך שף מתחלה ועד שף סלהיהיה לטובה מעתה ועד עולם) וז"ש ראש
רברך (בפתיחתנו ובתקותינח אמת (שהוא א' תחלת הא"ב ומ' באמצע
ות' בשפו היינו ראש תוך סוף כנ"ל לטובה'ולעולם (תמיד .וגם לכל
העולם יראו) כל משפט צדקך (שהצדק אתך) כך הבטיחנו ברוה"ק דוד
מלכנו זי"ע שיבא ויגאלנו במהרה בימינו .ואתם אהובח (התלמידים)
~ומדים בישיבה שימו לבכם על דרכיכם בתורה והתנהגותכם מראשית
הקימהמעריסותכם עד שכיבהבלילה בכלדרכיך דעהויתברך שמוונזכה
ליעלעת ישראל בביאת גהול צדק במהרה בימינו ושוכט"ס:

ב.

הנה שמענו נשם הה"ק מהר"ש הכהןזי"ע מדאדאמסק (נעל
תפארת שלמה) שהיה אצל הה"ק מו"ה 5הזק84ל מקאזמץר
זי"ע .והתנצל לפניו באושר החלו אץ לנסוע אליו לקבל ברכותיוחי1
מבלבל אותו ומטרידו הרבה מחסידתו ומעבודתו .ובפרט ביטול ערעורי
לימוד תורתו .וברצונו למנוע את עצמו מזה לגמרי ושלא להניח לבא
אליו .והשיבו הה"ק מהר"י מקאזמיר הלא תלמיד חכם אתה ומדוע לא
יעמודלשניך הגמרא [סוטה דף כ"א ע"ב] ה"ד חסיד שוטהכגת רקב טבעה
איתתא בנהרא ואמך ל 14אורח ארעא
בה ואצילה .וכי גם
י
ו
ו
כ
ת
ס
י
א
ל
אתה תרצהלהיותכזהחלילהכי הלא אם יבשאליך לדרוש אלקים
וי
)
ות
או
תוכללהציל נפשות ישראל בעצתך או בתפלתך (ברוחניות אובגשמי
ולא תוכל להתעלם עכ"ד רו",ק שקשמירזי"ע ושהיהנודע לנעל רוה"ק
מפרסם).

תקיד

דברי מהיורא רביעאה רצררה

והנה ביאש הרבדיםולהבין דעת קדושים .לכאורה ישלעיין בזה והא
זהו בדוד שמבטלין מתורה ועבודה כשעוסקים בפתקאות ועצות
בני אדם הבאים ומבלים זמן הדבה על ידי זה וזהו ספק אם פועלים
בתפלתו ואם ראויים לזה או אם מכוונים להמבקש עצה השנה וקי"'ל
(פסחים דף ט' ע"עאין ספק מוציאמידיודאי .אולםנחזי אנן גם בגמרא
~טה הנ"ל הלא הואעדיין ספק אםיוכל להציל את האשה שטובעת שם
כי הלא נודע בטבעבני אדם הטובעים ל"ע כשידר אחד להצילם אז הם
יתלוויתפשו א"עבידיהםוברגליהם בהרוצהלהצילם אשר אםאיששייטן
נפלא ומלומד בזה אז גם אותויטביעו במצולה ובפרט אם הטובע מקודם
הוא בעל בשד וכבד באבריו ימשיך אחריו לתהום את החפץ לדנילו
ובפדט אם גם הוא כבד בגופו(ואינו אומן נפלא לשוט כנ"לכי לא למד
אומנות זה ומה דאמדו חז"ל בסוף קדושין בשם י"א דחייב אביו ללמד
כבד כתבו בתשו' אחרונים מדוע לא הביא
את בנו גם להשיטובנהי
הדמב"ם ז"ל זה להלכה כלל במה שהאדם חייב לבנו ואכמ"ל) .והדי
קי"'ל (כ"מ דף מ"כ ע"א] מ"ך קודמין ובפדט להכניס את עצמו במקום
סכנהכזו עד שיפשיטבגדיו ואז כבד הטובע ל"ע מלא מים וכבד בגופו
וצפק גדול אם יובל להצילו ולעומת זה שיבא (כשטובעת אשה ערומה)
לידי הרהור קשה ואולי ליד הוצאת ז"ל ח"ו וא"תכי ספק סכנת נפשות
אפילו במיעוטו דוחה הכל כדאמדינן (טמא דף פ"נ ע"א] לגבי נפל עליו
הגל וכו' זהאינו ההא הוא בעצמו גםכן בסכנת נפשות שלא יתלה את
למישקל
עצמו בו הנטבע ויטבעו שניהם כנ"ע .ולמה לא נחית
"
'
ש
ה
ולמיסדי וגזרו אומד בפשיטות רכל שאיש יודד להצילה הרי זה בכלל
חסיד שוטה אלא ודאי דמאן רבעי למיתגי חסידא צדיך להיות לבו ברער
בקרבו להשם יתברך (ולאהבת תודתו ואהבת ישראל) וכעין מה שאמדו
וב"ל נברכות דף נ' ע"א) 3ך 3אלא 3ך אהבהועיין ביאור הדברים במאמד
הלעוטות (כתירינו תמשה מאמרות אות מ"ו] ל פי דברי הגה"צ הרק"ם
מעוד דעבענין פנחסבן אלעזרוכו' דהלכהואיןמוריןכן דבחינתקנאי
לה' צבאות הואשיגיע בקדבו הרשפי אש שלהבת במסידת נפש עד שלא

ך214רי

מהדורא רביעאה לירושה

תקטו

יוכל בשום אופל לצמצם בנפשו שלא לעשות מעשה בעד מצות ה' ולא
יוכל אז להמתק ולהתיישב וזהו היה בדב אדא בר אהבה שקרע את
הכדבלתא הגם שהיתה נכרית ועיי"ש במאמדינו .וכל גם בזה אם דואה
אשה טובעת בנהר בסכנת נפשותאין צדיךלעיין כלל ולהתיישב בחלקי
דבותד
אם דשאילסכן בנפשולירד להצילה מטעמים הנ"ל דק (אם
י
'
נ
ה
ואםיתעצלוחושב
הואחסיד באמת)ידדמידלהצילה במסידת נפש
'
יוכיוצא כנ"ל אמרו
נא
כד
וו
אולי צדדי חומדותכי חושש לנפשו מחמת הרה
חז'ע שא הוא "חסיד שוטה" היינו כמו דאמדינן בסוכה [י"כ ע"כ] גבי
הרם שוט"ה שאינו כראוי וזהו גם כן אינו חסיד כדאוי באמת .וכן האי
מאן רבעי למיהוי חסידא אם הוא במקום שאין אנשים (שאמדו חז"ל
באבות [פ"כ מ"ה] השתדל להיות איש) וירצו להדבק בו נפשות כשדות
מישראל לא יוכל למנוע את עצמו מלהצילם ברוחניות וגשמיות בעצתו
ותפלתו שאז יהיה בכלל חסיד שוטה כדברי הה"ק הנ"ל.

אמנם יש עוד להוסיף בזה ולבאר איך מותר באמת להיות פחז כמים
לידדלהציל האהנה הטובעת ולא יחוש באמת לחופשות קרובות
לודאי כנ"ל פל יטבע בעצמו וגם לסכנת הנפשמפני ומשדאכנ'ע .וכמו
שאמדו חז"ל [סוטה דף ח'] עיו"ט .אך י"ל משום רשומך מצוה לא ידע
רבד רע אםכן כשעושה במסידות נפש למען המצוה בודאיינצל מסכנת
נפשות וגם מהדהורא .ע"כ כשמונע את עצמו שפיר קדאוהו חז"ל חסיד
שוטה.
אולם קיי"ל [פסחים דף ח' ע"א] בבדיקת חמץ בתוך הגל דיש לחוש
לסכנת עקרב דפרכיק והא שלוחי מצוה אינן ניזוקין ומתרץ
הגמרא שמא תאבד לו מחט וימצאההיינו שיהיה %נגיעת ממת גםכן
אז שוב לאינצלעלידי המצוהוזהו תוכחות מוסדלהמנוךגים האדמודי"ם
ששמו עיניהם בממון לעשות ממש קרדום לחב"ד בה לצרכי כקר [ת"ז
מ"ש כזה כדברי תורה [כה"ק אות נ"זן עח"שןכי לפי הנ"לאין לו עוד זכות

תקטז

דברי מהיורא רביעאה רזורד:

הגנה של המצוה והוא שוב מסכן בנפשו באמת וכדברינו הנ"ל ואינו
דומה עוד לדואה אשה טובעת שיורד אחריה להציל ששםאין לו נגיעת
ממון כ %מה שאיןכדכשעצמה מזה מסחר שרנסתו מצרות ישראל ר"ל,
ה' יצילנו מדיעותם ודרכיהם ,ומה שמצינו בכתובים וברבדי המה"ק
שהביאו להנביאים מתנות וגם להצריקים שלפנינו זי"ע (בדרך פדיונות)
הוא בבחינת לא אפשר ולא קמכוין אבל כשמכוין לזה על זה ידוו כל
הדוים .דורשיזהובים .ועלינו יערה רוח הבורא .בחסידות ברורה .ויראת
ה' טהורה .יה" לבנו מסורה .לבחור הטובלבחירה .ונזכה במהרהבימינו
לבנין בית הבחידה .ויש עוד להאריך בזה אך כל ערום יעשה בדעת
והם"יבעה"י.

ג.

(שיך למאסר נוסח התפלה) .בברכת שבת לפני ר"ח מי שעשה נסים
לאבותיהוכו'מנהגנומאבותינו הקדושיםז"ש [שדקדקו מאוד
בנוסחת תפלתם על כל תיבה ואות כמו שהבאתי במאמד נוסח התפלה]
שאמדו הוא יגאל אותנו "ביעקב" והגם שמפורש שם במסח סידור
האריזתן שסידר הר' שבתי שיש בו כ"א תיבין (בד5יסקא שעשה
נסים) וזהו מלבד תיבת "בקרוב" .עם כל זה יש לסמוך בזה בע"ע ל
תת הרמ"א (או"ח סימן רס"ג סעיף א'] דכשבוסיפין על דגשנה ומספר זה
לאיגרע (ובלבד שלאיגרעו) דהנהבלתי תיבת "בקרוב"בזה.איןפירוש
להדברים שנבקש שיגאלנו כמו שגאל את אבותינו ,הלא זהו השריהט
יתברך שמו בתורה ובנביאים וכל מי שכופר בזה הרי זה כופר בעיקר
ח"ו (וכמ"ש הרמב"ם בהלכות מלכים עה"כ ושב ה"א את שבותך וגו')
שרי זה מי"ג עקרים של האמונה ובעל כרדף התפלה הוא שיגאלנו
"בקרומ' ע"כ צ'ק התיבה דואת [בקרוב)וזנןראיתי נדפסבמנהגי הגאה
הת"ס זצ"ל שדקדק לומד נוסח "בקרוב" כנ"ל (כשממרכין החדש) דזולת
זה א"צ למתפלל שיגאלה,כיון שכבר הבטיחם,חין אמוטזטכנ'י:

ז'י

דברי מהיורא רביעאה וקררה
ן תימן ל"ו ס"ק
ן בדברינו באות חיים על הלכות תפילי
ד* עיי

תקיז
ב']

בענין תמונת השי"ן בכתי"ק איש אלקים מהר"מ סופר
זי"ע מפשעווארסק (בעל אוד פני משה) שהכדעא למטה עגולה ולא

בחידודא עירום במה שישבתי דעכ"פ אין לה בית מושב למטה כהאי
במקודו בש"ס נשבת רף ק"ר ע"אן ע""לם באותחיים עם כל זהעדיין צ"ע
להבין למה עשה זאת לכתחלה הך ספרא רבא דישדאל משה איש האלקים
זי"ע הנ"ל הגם אםנניח כמו שביארנו דכשד גם בשפן כזהואין להרהר
ח"ו .עם כל זה נראה בפשטות דלכתחלה היה צ"ל חרא כרעא בחירור
למטהדיהומן המובחר ולאבעיגול למטה ,אך עתהדאיתי ומצאתי טעם
לשבחי"ל דעת קדוש הנ"לכי בכונהוהסה כזה לכתחלה בטעמו עלפי
%ד בהאדת"ל כמבואר בע"ח נשער מ"ג ומ"ר ררוש ו'] ונכתב שתצייד אות
בז' בבחינת ג'ווי"ן וג' יוד"'ן על דאשיהן מלמילה ולמטה מהם שולי
תחתית השי"ן עשויה כמין כ' כפופ"ה וכו' עכל"ה עיירם ההמשך ברמז
ומספדהעניןוכן הוא בכונתהתפיליןבסידור .והדי משרש שצדיךלהיות
תמונת השי"ן עגולה למסה כתמונת כ"ףעגולה למטהדייקא .ובזה נכף
שפידי"ל כונת הקדוש מו"ה משה סופדזי"עכנ"ל .ומצורף למ"ש באות
חיים כנ"ל שקל פי דינא י"ל גם בכזה כשד לפי הגמרא ע"כ עשה
לכתחלהכפיסודן של דברים שצדיך להיות כמוכ'ד עגלה למטה כנ"ל
מע"ח ,אמנם כדי לתו-ץ תמונת השי"ן דילן מהני ספרי דווקנא כרבדי
הפם"ג (מחודד למטה) ד"קא וכן נהג אמני אא"ק החשן בעל בני
יששכר זי"ע בכת"'ק בס"ת ותפילק שלו (ואםכי היה דגיך לפרקים
ה %פרז"'ע בפשעוהשרסק כמו
בביתו של הסופד דוקדקה א"א מו"המגי
שתחביא בעצבן בבני יששכר נמאטר חדשי תמוז אב אות " בר"ה אבל הנלע"ר
חנו'ןביי"ש) י"ל דיוצאין שפיר בזה דגמנה הנ"ל במה שעושין כתמצת
ן למטה בוצץ מוצדה הכרעא
כסףעגולה למסהבפניםהשי'ץ אםכיעוניי
כזה קם וקע:

תקיח
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דברי מהדורא רביעאה לוורה

ישפך למאמר נוסח התפלה)עיין בחמשה מאמדות
אות ל'ן בנוסה לעולם יהא אדם ירא שמים "בסתר כבגלוי"
אשרכן הוא הנוסחא דווקנא מפי קדוש רבינו האדיז"ל כמבואר בפירוש
בשער הכונות [שער ו' משמונה שערים] האער של האריזתן בעצמו(ועיין
ענין וביאור דברינו בזה במאמד הלקוטות אות מ"ר .וגם ברבדי תורה
מה"ק אות ה') אמנם עתה דאיתי במור וקציעה על או"ח [סים; מ"ק
שהרחיב לשונוופיו (במחכת"ה) וכתב בזה'ע כאשר בדה מלבו מאן דהו
והדפיס בסתרכבגלוי .וכמ"שבסידוריוכו'עכ"ל .ונבהלתי משתומםאיך
יכתוב לשון כזה על רבינו האריז"ל ואולי משום שלא נדפס עודבימיו
השער ובונות אך הלא גם בפע"ח [שער הקרבנות פ"ג] כתב גם כן כנוסח
הלזואולי חשב הגאוןיעב"ץז"לכי לא בדיוק כל כך נכתב הנוסח הלז
בפע"ח כאשד חשב והפריז מדותיו בכמה דברים שלא כדת גם נגד
המקובלים האמתיים ז'ע כנודע ואכמ"ל .או אשתמיטתיה ש הלשון
בפע"ח הנ"ל .כי על כן כתב כלשט הנ"ל .ובגוף הנוסח שכתב במור
וקציעה שם על דברי הבית יוסף [סימן מ"ק בגום שבלי הלקט על מי
אמדו אבא אליהו לעולם יהא אדם ירא שמים בסתרהיינו כנגד דגזירות
שמד שגזרו שלא לקרות קריאת שמע ע"כאי אפשר לאדם להיות ירא
שמים דק בסתר ולאבגלוי מפני סכנת נפשות עיפשומפני זהשייך גם
כן שפיד הלשת "בסתר כבגלוי" היינו שאז שייך להנהיר גם בהיותו
במערה צפנה וטמונה ואומר קריאת שמע שאז לא שייך אצלו פנסת
המחשבה שיש אצל מי שקורא בגלוי ברבים בקול רעש כדי ושאמרו
שהוא צדיק וחסיד וכיוצא על כן טהר אז בצינעא שיהיה כוונתו
לשם שמים בבחינת שצוה ר' יוחנן בן זכאי יה"ר שיהא מורא שמים
עליכם כמודא בשד ודם כדאמרינן בברכות [כ"ח ע"ב] .וכן אם נאמר
ותידוש 12צריך לטהר העיקר במתר ולדבר אמת בלבבו כו'ש שם הבהר
יוסףבגום גאה וגם אם הכונהלהיות ירא שמים במתרהיינווהצנע לכת
עם אלקיך גם כן יתכן שפיד גם בפשיטות דבוסח "במתר כבגלו"' כמו
שביארנו בדברי תורה מב"ק שם וגם במאמר הלקוטות כנ'ע דתםיהיה

שייו

[במאמר נוסח התפלה
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ירא שמים בסתר בלבד בבחינת והצנע לכת אז יבאלידי תילול השם
כמה פעמים שלא יד)פ ממנו עבודת ה' וילמדו ממנו בניו ואוהביו
להתרשל לגמדי בעבודת ה' ומצותיו על כן צדיך להיות ירא שמים גם
בגלוי אלא שמזהיר ל ה גם בסתד כןוהיינו שיהיה כונתו לשם שמים
בלבדויתכן שפיד בפשיטות הנוסחא "בסתד כבגלוי" כנזכר:
ר* שמעתי מפה קדחם אדומו"ד ההיק המפוגמם לצדיק אמת
מערנאווע זי"ע ששמע מפי חותנו הגה"ק וכו' בעל
אדיהדבי עלאיזי"עכי סדם חתונתו עם בת הגה"ק בעל ישמח משה
זי"ע (שהיה אז אבדק"ק שינאווע) היה אצל דבינו הגה"ק א"א החוזה
מלובליןזי"ע לקבל בדבתו ושאל לדבינו מלובלין אם יוכל לבוא לקבל
פני דבו על יו"ט גם בשנה ראשונה אחדי נשואיו .כאשד הודגל כבד
מנעוריו (כי ידע לחוש פן חותנו [אשד יקח כעת את בתו] הגה"ק בעל
ישמח משה ,אשד אז לאהיה עוד קשור כלל לדביםמלובלין או לשארי
הצדיקיםבימיו בדרך חסידות שלדבינו א"א הבעש"טזי"ע ,ירצה לפחות
בידו שלא יעבוד על ושמח את אשתו בשנה ראשונה אחרי חתונתו).
והשיב לו (הדבי מלובלין) "אלינו מותר לנסוע גם בשנה ראשונה
מחתונתו"והבין בלבבו דוזשובה מרבו .כי לדבר מצוה מותר גם בשנה
הדאסינה לנסוע לקבל פני דבו .אמנםעדיין קשה למה אמר "אלינו"
מותר שנדאה דוקאאליו מותדאז .הלא גם אל שארהקדושיםהאדמודי"ם
שהיובימיו היה גםכןנסיעה לדבד מצוה.חשי'כ בבואו לביתו אז דאה
(הגה"ק בעל אדיה דבי עילאי) בספד החינוך ומצוה תקפ"ב] במצות עשה
נקייהיהלביתו שנה אחת דפסק שנוהגת בכל מקום ובכלזמן מקל מקום
הדוצה לצאת לדבד מצוה או לשמוח 8מרעיו על דעת שישוב לימים
מועמים בשמחה מן הדומה סתרן בזה ביטול המצוה עכ"ל דביה דישתה
בספד החינוך שם .ולפי זה כבד הנץ דברידבו.דהיה נודע אזכי לכל
אחדמהצדיקיםהגדוליםבימיהםהיהלועניןמיוחדשהיהמיוחד בהפלגה
בזה וממש שאבותלמידיו ואצלהרבימלובליןהזה מדת "השמחה"ביח"ר

תקכ
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שהיה משפיעלתלמידיו כמאבו מיםחיים בששון לעבוד את ה' בשמחה.
ומעתה שפיד דיק בקדושת לשונואלינו (בדיוק) מותרכי גםלפי רבדי
החינוך המחמיר שנוהגת מצוהזובימים מ"מ הקךל כשדוצה לצאת לדבר
מצוה או לשמו"ח בשמח"ת רעיו וכו' וחשב רבינו מלובליןזי"ע (מרוב
ענוותנותו) גם אם וצא חושש לדסתפק אםהנסיעהאליו הוא לדבר מצוה
תחשב מכל מקום לשמו"ח בשמח"תרעיו 8מהחסידים ת"חרעיוואוהביו
זוםבודאי כלדבלין אצלו אםכן מוהר בודאי משעם זה שלקנין השמחה
בנפשו וכמ"ש החינוך (בלשונו הקדוש) על דעת שישובלימים מועטים
בשמחה כנ"להיינו כשנוגעכם על יו"ט אליו ועלידי זה ישאוב וילומד
מדת השמח"ה וישוב לביתו אח"כ בשמחה להיות בביתו גםכן במדהזו
ע'צ מותר בודאי עכד"קהנ"ע.

והן אמתכי ביארתי בתשובה בעה"י [והוא אצלי בכתובים עודנה]יזה

לא כביר) בתשובת מנח"א [חלק ה' ס" מ"ג] דלא אישתמיט שום
ורמב"ם או בטוש"ע להזכיר כלל
פוסק לא במקור הגמרא לא
ממצותנקייהיהלביתו שנוהג כעת כלל שלאבזמן המלחמהוכו' וכאשר
העירעלזה גםכן בממשתחינוך שםוזהולדינא .מכל מקוםנכף לרשום
מה ששמעתי בעה"י וראויים הדברים למי שאמרם ולהבין אמרי קדוש
(רבינו מלובלץ) כג'ל לאשר גם לדעת רביע הרא"ה בספר התימך אשר
יחידד"א דשוצרר שמתג מצוה זו כעת מ"מ בכה"ג כשיבא לביתו על
מץ זה בשמחהיותר גם הוא נוטה להיתר כנ"ע:

ברויי

' ברכות(יףי"ס ע"ב] ברביחנינאבן דוכאשד,יה מתפלל
ז* שנבמרצבי
על הההמם 141מר זה חי וזה מת אמדו לו מנין אתה
עדע אסר להם אם שגורה תפלתיבפייודעאני שהוא מלקבל ואם לאו
יודע אני סובא מטורף עכל"ה .ולכל עובר מדע רפליקה .כי בעלמא
אם המה שחולהזה מדההגיד בשודה טובה אנץ לבשר בשורה רשוח"ו
(כי זה מת) לקרובי המצלה .היתכן כזאת לומר על התנא הקדוש דבי

דברי מהיורא רביעאה רצררה

תקכא

מד"ת מהדודא ומחנא אות
חנינאבן דוסאובודאיאינו כפשוטוניגנזמיגיעי
ק' ק"א ק"ש .על רירי רכי חנינא בן דוסא בזה והמסתעף] .וי"ל על פי מה
שכתבתי בזהבדברי תורה ומה"ק אות ס"ז] בשם הה"ק מהכ"לזי"ע הנקרא
שפאלע"ר זהד"ע במה שהגיד לבנות אשה אחת חולנית מסוכנת
בשכנותוהצלידי זה נתייאשו הבנות ונתעלפו ר"לוהגיד להםמיד אחד
זה שילכו לביתם כי תתרפא אמם בעה"י וכן היה ובזה בידדנו מ"ש
י מת אתה 1ג'1
ישעיה הנביא לחזקיה המלך נטיעיה ל"ח א'] צו לביתךכ
ל איכות דף " ע"א]עיי"שבדביי תוףה .י"ל שפיד ושפן
כדבריהי'
וזזי
גם רבי חנינא בן דוסא בחכמת קדושתוכי ראה בדוח קדשו מי שלא
היה עליו מתוח מדת הרין ועומד לחיות .הגיד לו מיד הבשירה טובה
"זהה"' ולמי שהיהעליו קשדוג מדתהדין ר"ל ונגזר דינו ח"ו בשביל
עוןבניוובני ביתו ומשפחתו אז הגיד להם "זה מת" כדי שיצטערו עד
דכדוכה של נפשוירגישו ממש כאלו כבר הוא מת קרובם האדוב (לאשר
ידעוכי בדוה"ק נאמדו רבדיו ובודאי כן יהיה) הצלידי זה קיבלו בני
ביתו שנשםויוכל עלירי זה להמתיק הדינים שיתרפא החולה (ע'ע מה
שאמר זה מת היה גם כן בתחבולה טובה כנזכר) ובזהיובן מה 12אמר
אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל (התפלה בנקל וכצטוטו
לאשראיןצדיכיןלקרוע הגזרדין וממילאנגזרעליושיחיהויקום מחלם)
ואם לאויזוועאני שהוא מטורף(עייןבפידשו"י והברסנורא ותיו"טחלוקי
דישת מם הפיתש מטורף אם החולה .או אם התפלה מפורפת וטרודה
ממנו עיי"ש ולדרכנו יובן דהיינו שראה בשמי מדום שהוא מטורף
ומבולבל בפשפטומיימינים ומשמאילים אודותיו ,ויש בעונותבני בקעו,
ואולי מחמת שלא הוכיחםכראוי .אךילמדו זכותכי לאיומתו אבות על
בנים וכיהוא .ע'ע מטורף ומעורבפיטפט דינו הצל כן הגיד להם '~ה
מת" ובכה"ג יקבלו המה עונשם בצערם כנ"ל וודא יצא בדימוס לת=ם)
ז בזה אות כ"ח]:
כנ"לניעלזיקס

תקכב
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בזוה"ק פרשת וישלח [דף ק"ע ע"א] ר' יהודה פתה ואמך
ו']מי זאת הנשקפה כמו שחרוכו' בזמנא דקוב"היוקים
לוןויפיקלון מן גלותאכדין יפתהלון פתהא דנהודא דקיקנעיד ולבתר
פתחא אחרינא דאיהו רב מנ" עד דקוב"ה יפתחלוןתרעיןעילאיןפתיתן
לארבערוחי עלמאוכן כל מה העביד קוב"ה לישראלולצדיקייאדי בהו
הכי כולהו ולאו בזמנא חדא .לבר נש דאתיהיב בחשוכא ודיורי' הוה
בחשוכא תדירכןיבעון לאנהרא ליהבעיין לאפתחא ליה נהורא זעירתא
כעינא דמחטא ולבתד דבמני'וכדין בכל זמנא עדדינהדיןליהכל נתודא
וכו' כד"א [שמות כ"ג] מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרהוכו' וכן
למאן דאתי אסוותא לאו איהו בשעתא חדא אלאזעירזעיר עד דיתתקף
אבל לעשו לאורכי הוא אלא בזמנא חדאנהירליה ואתעבירמיניהזעיר
זעיר (ולזמנא דאתי לאומותעובדי עבודה זרה (ישעיה מ"ג] ה' כגבור יצא
וכו') [זהו כתב שם במוסגר בזוה"ק] עד דיתתקפון ישדאל וישיצוןליה
מכלא מעלמא דין ומעלמא דאתי ,ובגין דנהיר בשעתא חדא הוה ליה
שציאו מכולא ,אבל ישראל נהורא דילהון זעיר זעיר עד דיתתקפון וכו'
כו' מי זאת הנשקפה כמו שחר איהו קררותא דצפרא ודא איהו נהורא
רקיק ולבתר יפה כלבנה בגין דסיהדא נהודא דילה נהיד יחיד משחד
ולבתר ברה כחמהוכו'כו' בקדמיתא כמו שחר דאיהו אוכמא ולבתריפה
כלבנה ולבתר כחמה ולבתר איומה כנדגלות וכו' עכל"ה (העתקתי קצת
מלשונו הקדוש את הנחוץ ,במה שנדקדק ולא זכית להבין לכאורה
בפשוטו) והנה במה דקאמר דגאולתן וישועתן של ישראל וצא בא לאט
(שה"ש

איהיה בכלל
לאט קימעא וקימעא מוסיף והולךכדי שיהיה לו קיום[הי
ן בירושלמי (גרסות פ"א
מ"ש (משלי כ' כ"א] נהלה מבוהלת וגו'] הוא גםכ
הלכה א],וכן ופאבירושלמי[יימא ת"ג הלכה ג'] באילת השחר שבקע אורה
דאמדוכךהיא גאולתן של ישראל בתחילה קימעא קימעאוכו' מ"ט [מירה
ז']כי אשב בחשך ה' שרלי כך בתחלה (אסתר ב'] ומרדכי יושב בסוער
המלך ואח"כ ויקח המן את הלבוש ואת הטום ואח"כ וישב מרדכי אל
שער המלך וכו' ואח"כ (שם ח'] ומדדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות
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ואח"כ ליהודים היתה שרה וגו' אמנם צ"ע להבין בדברי הווה"ק הנ"ל
כי במ"ש במוסגרבזוזי'ק כי השם יתברך לעתיד יצא כגמוד להפילם
לאומות העולם בפעם אחדיעבירםמידואיך קאמדלעילמיניהדאיתעביד
מיניה זעיר זעיד (דהיינו לאט לאט) והלא כגבוד יצא ה' להלחם בפ"א
(ודוחק לומר דדוי מילי סתרא"י נינהו מ"ש במוסגד עם דברי הזוה"ק
שאינומוסגר)[ .שובהראוניוהעירוני הב' הטר"ש בנש"ק ש"במ'אלימלך
נ"י מאונגוואדכילהלן שםבאותו מאמדבזוה"קוישלח (ד"הויעלמעליו)
מיושבקושיתינו דקאמד כגבוד ולא גבורהיינו ברחמי מקודםוכו' ולבתר
יתגלי תוקפועלוי ויתתקף לשיצאה לק וכו' עכל"העיי"ש].

וגם מצים כמהכמסביםכי הגאולה לעתיד תהיה פתאום ה' נגלהאלינו
לישו'אל עם קרובו כמ"ש [הטעיה ט"ו ה'] אםיולדגוי פעם אחדכי
חלה גם ילדהציון את בניה ועוד כתובים כהנה ברבדינביאי ה'המורים
על ככה הלעומת זה נמצא בדבדי הנביאים [שם נ"ב י"ב] כי לא בחפזק
תצאו ובמטסה לא תלכון משמע שלאיהיה בפעם אחת דק במתינות (ולא
כך הוא גאולתן של גבראל מפרש
בחפזק) .והנה במ"ש בירושלמי
י
'
נ
כ
אה'ע שייט לגבי מרדכי עד שנעשה משנה למלך והיים שקלידי זה
נתהוה אח"כ הגאולה של בית שניחיט היה באמת רק לאט לאטהיא
בפומבי כיק שדרו נכנעים 8ן כל זה גם בבית שני תחת יד מלכות
שמותהעולםוכנודע אבל מ"שבזוה"ק (כנ"ל) בזמנאדיוקים להקלכנסת
ישראל ויפוקלוןמן גלותא חץ מפורש דקאי על גאולה עתידה שתהיה
בתחלהנהיר דקיקוכו' (לאט לאט)כנ"ל .זהו קשה[כנ'י](והנההדמועים
המתחדשים הציונ"'ם ודעימם גם האגודי"'ם בכלל תפסו מקום ח"ו בזה
כי גאולתן של ישראל תהיה מעט מעט והחנו על ידי ישוב [כלומד
~רבן] ארץ ישראל שלהםבדיעאלאניע"ן שלהם שם ובהשולע"ן שלהם
בחו"ל חולידי זה יפקעו האמונה ביאת גהאל מן דהומים [שהוא מי"ג
עיקרי אגפנה .ואחכה לו בכל יום שיבוא במדוה בימינו] השל כן תפוג
תורה ויראה האמתיות מבני ישראל ח"ו וכבר מלתי אמורה עליהם

תקכד
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בחיבורנועולת תמידעיי"ש ובשאריחיבורנו .וגם באזהרות שהדפסנועם
חיבורינו.יהי נועם ה'עלינו .אמנם באמת אע להם ראיה כ %מזה וכמו
ן בעדף'י).
שנבגדלדי

אכמניה

דעת לנבון נקל אם יזכה להבין בעה"י .כי כל זה לא קשה
מידי .כי המה החבלים חבלי משיח צרופים ונסיונות גדולות
ובדודים (עלידי הצדות ר"ל) וגלגולי נשמות עד יתחלם תשובתן כמ"ש
הדמב"ם [בהלכות תשובה]אין ישדאל נגאלין אלא עלידי התאיבה וכיון
שעושין תשובהמידנגאלים .והיתכן לומר שישראל לאומזועוד תשובה
מעולם ח"ו ובפרט צדיקי הדור וקי"'ל [יומא דף פ"ו ע"א] יחיד שעשה
תשובה מוחלין לכל העולם כולו ,ואם כן למה עדונן לא בא בן דוד,
אלאודאי בעלכרחו שהתשובה הזאת הוא לכל אחדבתיקע נפשו שיעשה
חלק מהכלל כולו שיהיה תיקון הכלל בביאת גואל צדק במהרה בימינו
וכשישלימו זאתבידיעתהיודע תעלומות יתברך שמו אז באותו רגעמיד
יגאלו עלידי משיחבן דוד וביאת אליהו מקודם ומידויבא בית המקדש
בנוי ומשוכ %מן השמיםויקויימו בפעם אחד כל הנבואות של הנביאים
ודרשות רז"ל על הגאולה שלימה באיזה אופני טובות נסים וישועות
הבאות במהרה בימינו .ומעתה מובן רבדי הזוה"ק בשטח הכונה כיון
שהחבלי משיח ממתיקכן ומקדבע הגאולה שלימה במהרה בימינו ונדאה
בכל עת סימני הגאולה שציינו חכז'ע בפרטות מדוייק מאוד נתקיימו
ן אתחלתא דגלולה (וכמ"ש ["געה דף -ז ע"ב]
כהווייתן אםכן זון גם כ
מלחמהנמי אתחלתא דגלולה) וגםהנסיונית ומלחמות הקשות נגד הס"א
כל זה אתחלתא דגאולה וזה דקאמר פודקנא דישראל דמתחיל בנו נהורא
דקיק בבחינת [~כה ז' ח']כי אשב בחשך אודלי(היינוהחבלי משיח
שדם בחינת חשך וקדדותא דצפרא כנזכר שם בלשך האה"ק
י
ד
ז
ש
מבחינת קדדותא דצפרא) והמה נמשכים כל השנים האלו השנדונות של
חבלי משיח המה בבחינת קישוי לידה כמ"ש לישעיה ל"ז דןכי באו בנים
עד משבר וכה ללידהאין (וכמבואר בסה"ק)חין המשךקיטעי גדול של

י
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לירה בבחינת ילד ילר לנו בן ניתן לנו וזהו גאולתן של ישראל שבא
לאם לאם כנזכר ער הרגע האחרונה שיושלם במשקל האל דיעות יתברך
שמויבא בפעם אחר ביאת גואל צדקויולדגוי בפעם אחת אשר בתחלה
לאירעו העולם כולוכי הוא חבלי משיח ולידה על כן יתמהו ויתפלאו
על הלידה שהוא בפעם אחת מיר (כן ידמה להם ולא ידעוכי הוא רק
סוףהחבלילידהשהיו כברבבחינת גאולהעליזרהחבלי משיח) וכמבואר
בפע"ח נפ"ז משער חג המצות בד"ה מהודענא לכון ע-ש] מהגאולה העתידה
במהרהבימינו שתהיה עלידי החבלים וגבורות (במעמוונימוקו שם) ולא
סתרי אהודי בזוה"ק מ"ש מקודם ראיעבר לאוה"עזעירזעיר,היינו בעת
החבלי משיח כשישראל עומדיםבנסיון ולאיניחו את עצמם להעבירעל
הדת בגזירת העמים אשר יכבידו עליהם (ומקויים בנו בעוה"ר מאמר
נסוטה דף ס"ט ע"ב] אשך מלכות תהפך למינות ,ברור שבן רור בא)
חוזע'
יידי זה שיראו בשמים גודל כח קרושת ישראל שעומרים במסירות
ל
נפש באמונת דתם עלידי זה יבאזעירזעיר (לאס לאס) מפלה לשריהם
אומות העולם עלירי המלחמות הצלידי זה יתמעטו גם שנירש מצדדי
הלוחמיםוכיוצא בהריסת עמדםוזהוזעירזעירבאתכסיא ערשיבא הגואל
צדק אז יתמלא סאתן ויבא מפלתן לגמרי בפעם אחת (באתגליא) ויצא
ה' ונלחםבגויים (כמ"ש במוסגר בזוה"ק כנ"ל) וכל זה הוא נמשך בעל
כרחו עלידי החבלי משיח כנזכר וזהו היה החסרת בגאולתמציים שהיה
בפעם אחדבלי חבלים הצריכים כמ"ש במדרשופיוס (קודם קדושתיום
ב' רפסת בשחרית) שיצאו כעובר הנשמם מרחםוהיינו בלי חבלי לירה
(הגם שהיה מוכרחכןכי אם לאכןהיו נשארו משוקעים בסומרה שכבר
ם ר"ל) הצל כן נייעה " הא]יעבר בים צרה טומא
היו 4ת במ"מויערי
הפסל מיכה כרברי חז"ל (סנהדרין ק"ג ע"ב]והיה גאולה ראשונה אבל לא
שלימה והיה אח"כ הגליות כמה פעמים מה שאיןכן בגאולה האחרונה
העתידה במהרהבימינוכנ"ל[:ובחי' שער יששכרבמאמרי חנוכהבעזה"י
'הירושלמיהנ'ע
(מאמרימי אורה אות צ"ע) כתבם שכל מוסברכי וךי
גאולתן של ישראל קמעי קמעי וכו' קאי רק על בית שני כמ"ש שם
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ונשב מרדכי אל שעד המלך וכן היה שם הגאולה ירתד ובדדך הטבע
וכנודע].
ט* שמעתי בשם הה"ק מ' (וואושעוי) זאב זצ"ל מקהלת לבוב.
שהיה תלמיד הה"ק ונורא המפורסם מחמ"ד אודיזי"ע
מסטרעליסק (וזעא כתב ספד אמדי קדוש מרבו האבו)כי נחלה ל"ע
בחולי אברשה אחדי חג השבועות ונמאסבעיניו כל מאכלאפילו מעדנים
ובקשוריובניביתו והדופאים מדוע לא יקח עכ"פ מעם אכלים מבושמים
ומעדניםלהשיב את נפשווענה ואמדכיבהעמיקו בחג השבועות בתפלתו
בפסוקי דזמרה בפשק ומתוקים מדבש ונופת צופים והעמיק כל כך
בכונתו מה מתקו ד"ת הקדושה ועבודתו יתברך שמויע
י שנמאס בלבבו
וגוש כל תאות אכילה גם מאכלים בטעם מתיקות יפה עכ"ד .וידועכי
דבריהקדישים כאלו לאהיו בדרך גוזמא ודפלגה ח"ו במרוצה ,או דדך
צחת ומליצה ,להתפאר הותצה ,והנה זה מצאת מקוד כתתו בתורן
כתומתניר ק"ג ע"א] בשם המדדשיע
י שאתה מתפלל שיכנתדברי תודה
לתוך גופך התפלל שלא יכנס מעדנים לתוך גופך ,וקשה לכאורה דהא
היכןמצינו שתלמיד חכם אסוד לאכולמעדנים הלא אדרבא כתבו בכה"ק
לתלמיד חכם טוב לושיאכל מנוכלים קלים ומבושמים כדי שלאיכבידו
אתמוחוויחזקו אתכחותופו תם כתבוכי מטעם המפנלנהנההרוחניות
ואםכן למה יתפקרויאסרלו לאכולמעדנים .אכןיובןעלפי מ"ש בשם
אאמו'דזי"ע (ובספרו תפארת בנים עה"ת בליקוטי אמרים בסופו בדעה
טעמהכי סוב סחרה וכו' וכן בחיבורי ד"ת מחסדא תניינא אות קי'ב
עי"ש)בחיבודידברי תודה נמהדירא חנינא אותק"ת שביקעה עתד להתפלל
בעדושנהיהלו התמדת התורהוענוה (אתמרד הקדוש)איךאוכללהתפלל
זה והלא הוא תלוי בבתירה שלך כיון שהוא מצות עגמה דבשית יומם
ה אלא אברכך ואתפלל להשם יתברךשתטעים טעם וחשקתצריבות
היל
.
ה
"
ד
ת
כ
ע
ובזהיובן
ומתיקות התורה ועלידי זה ממטלא תתמיד בלימודך
דברי דגגדרש הנ"ל עד ושתפלל נתכנסו דברי תורה לתוך גושנהיינו
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שיהיה לו התמדה ברבדי תודה וליכנם לתוך גופו הרבה מדברי תודה
וזהו רבד קשה להתפללכי תלוי בבחירת האדם
עלכן יותרראוי
י
'
נ
כ
כי) יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו (היינו שיהיה בלבו כל כך
אהבת התורה ל ה עדיבות נעימות מתיקתה עד שימיטו בעיניו כל
מעדני מתיקות הגשמיות כמ"ש מהה"ק מ' זאב מלבוב הנ"ל הפלידי זה
לא יוכלו ליכנם מעדנים לתוך גוש כנזכר) וכשיהיה לו אהבת התודה
כל כך ממילא יתמיד בלימודו ויכנסו רבדי תורה לתוך גוש כנ"ל:

י.

האו"ם וחיבור לתחלתו אמדתי בעה"י (שיין מ"ש כד"ת חלק
שמטירת
י ג' אות ל"א] מ"ש בסוף נדה כלהעינה הלכות בכל יום
ויש לדקדק מהו הלשון (על לימוד התודה) שנקט הלכו"ת דוקאוי"לכי
נודע החילוקבין ישראל למלאכיםכי ישדאלבני אדם נקראו הדלכי"ם
מה שאין כן המלאכים וכן הצדיקים המתים שחיים בעולם הבא נקראו
עומדי"ם כמ"ש(יריי" ג' ז'] שתתילך מהלכיםביןהעומדי'ט האלוכנודע
והטעם הואכי בהיותו עובד בעולם הזה את השם יתברך עליזרנסיונות
ובירורים עלידי זה יסגל הדבה נחת דוח להרום יתברך .וכנודע משעד
גלגולים להאדיז"ל שהגיד להדח"ו ז"ל כי על ידי התגברות הקליפות
בדורות האלו ממגלים יותר בתורה ועבודה בזמן מה יותר מאשד ערץ
הראשונים בכמה שנים (אם כי הראשונים היו גדולים יותר בשורש
נשמתם כמאמד חז"ל נשכת פ"ח ע"ב] אם הראשונים כמלאכיםוכר.ועיין
ש ענין ההליכ"ה שנקרא
ברבדינו בד"ת מהדורא תליתאי אות ע"ב)חי
מעשיש בעולם הזה עלידי הנסיונות ודבתירה הולכים וכובעכם את צד
מה שאין כן מי שומא "עומר' בעולם הבאואין לו
הס"א הניגוד
'
נ
כ
י כמו המלאכים העומדים שאין להם בחירה כלל וז"ש
יצה"ר וניגוד והוא
ט לו
כל העינההלכי'ת (בחינת ה~~כ"ה כנ'ע) שנאמר הליכר'תעבי
(בודלם הזה כנזכר) ולסמוךליה התחלת הש"ס מאימתיקורין את שט"ע
(במם"נ בקמלם הוד ),בעדבי"ן (שהוא עולם הזההתסיך בבחשם ערבית

תקכח
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ותערובות הס"א וגודל הנסיונות ועומדים בבחירה וכשנזכה לכבוש את
הדרך לטובה נקרא הליכו"ת הלכו"ת) כנ"ל:

יא.

אעתיק קצת ממה שכתבתילידירי החו"בנ"י .ע"רעניןבחינת
הצנע לכת שנוהגים כמה מהצדיקים הארמור"'םמפולין
שברוסיא הנהעייןברברינו ברברי תורה נמה"ק אות ה'] ובררךמויל נמרץ
שם .כי לולא זאת לא מצאנו ירינו ורגלינו בבית המשיש והוא כולו
מוקשה מאוד איך ידחו כמה כתובים לתהלים ט"ו י"בן במקהלים אבדךה'.
או ושט ק"ט ל ],ובתוך רבים אהללנו ,נשם ס"ט ל"ת] אהללה שם א' בשיר
ואגדלנו בתודהוגו' וכהנה וכהנה בכל הכתובים המוריםעל שבח העבורה
להשם יתברך בפרסום רב ואיך ידחום בשביל סיפא רקרא אחר נסינה ר
ח ],אשר מתר לכשרה מרישאלסיפאכי עשות משפט(היינוכעין אהבת
צרק ותשנא רשע ללחום מלחמות ה' ולשפוט בזה) ואהבת חסר (לעשות
ולגמול עם זולתו) אינו הצנע לכת .ובע"כ הפירוש בזה כמו שביארנו
בחיבורנו רברי תורה נמה"ק אות ה'ן שם כי רק המותר ממה שאפשר
להטמין ברמז וכונה כל שכשר להצניעומצניעין כמותו שפירכי עלירי
זה שעובדים השם יתברך בגלוי לא יחשבו עוד שיש עוד בהצנע תוכו
פנימה ועל ירי זה יוכלו המשוייר להניחנו בצינעא .שלא ירגישו הני
עכברירשיעי,וכעין מ"ש בשם הה"קזי"ע בעל באר מ"מ מ"מ .הבוחר
בשירי (השיריים של) זמרההיינו מה לואי אפשר עור להצניע בתוך לבו
ואבריורעלירי זה מוכרח לשוררוקימר כמוהשיריים אלו העוברים על
הכלי שנתמלא כבר על כל גרותיו הלא יכול עור להתאפק ולהחזיק
בפנימיתו בזה בוחר ההמם יתברך עכ"ר הקדוש הנ"ל ומזה גם כן נראה
מעלת העובר בשירי זמרה כנ"ע ולא בהצנע לכת בלבד ובע"כ כרבריע
הנ"ל נבד"ת מה"קןויש עוד להאריךבזה .וכבר נודע מ"ש בשם
י
ת
ז
י
ר
א
ה
עה"כ נקהלים קמ"ה כ"א] תהלת ה' ירבר פי (כי ההסם יתברך הלא הוא
יודע מחשבות ולמה צריכת להתפלל ולברך בפה הוא רהד )5ויברך כל
בשך שם קדשו לעולם וער (שיתעוררו גם אחרים התנו כל בשר באמור
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תהלת ה' ויתעוררו גם הם להודות בקהל רב) ועלידי הצנע לכת אי
ז בדברינו בחמשה מאמדות במאמר הלקוטות אות מ"ר].
אפשר זה וכמובל.ניעיי

וכבר שמענו בשם קדוש אחד מדבדזי'" 5ומובא בכתי"ק שם שלמה

עה"ת לאאזמו"ר הקדוש זי"ע מפה"ק עה'ע ניבריט
הנסתרות (מי שעובד להשם יתברך בדרך נסתר והצנע לכת .הוא מעלה)
לה' אלקינו (שיוכלו עלידי זהליזהר מפניות וגאות אמנם) והנגלות (מי
שעובד להשם יתברך בדרך נגלה הוא מעלה יותר) לנו ולבנינו (שעל
ידי זה יהיו בניו יראי ה' ולומדי תורתו כאשר רואים מנהג אביהם כן
יעשו בניהם) עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת (מה שאיןכן
מי שעובד בהצנע לכת לא יראובניו ללמוד ממעשיו) כנזכר עכ"ד הנ"ל
(וכבר מובא מזה גם בספר תפארת בנים עה"ת לאאמו"ר הקדוש זי"ע)
וזהו המעלה דרך העבודה הנגלה לע ולבנינו עד עולם לדורותיו כנזכר.
כ"ח כ"ט]

ניעיז

לקמן בזה אות מ"ד ולעיל ד"ת מהדודא כ' אות קל"ב ולקמן אות כ"ד].

ו4שמררזי בזה ע"ד הש"ס סנהדרין נדו נ"ב ע"א] א"ר אשי כמאןקרינן
רשיעא בר רשיעא אפילו לרשיעא בד צדיקא כמאן כהאי
תנא עיי"ש ולכאורה קשה למה נדון לכף חוב את האב הצדיק שיש לו
ש כתיב ניבריט כ"ד ט"ז] לא
בנים רשעים ולקרות גם האב בשם רשעדי
יומתו אבותעלבניםואוליאינו שומע בקולו גםכיהוכיחווייסרו .אולם
הארכתי בעה'ץ כבד בזהבדרשותייכי אם נדקלכףזכות את האבולומד
כי הוא צדיק גם אם בניו רשעים הלא יבא מזה הידוס גדול לתוה"ק
בפרט בדור האחרון הזהבניהם אשר יקומו מצהריהם לא ימחובהם.כיון
שגם באופן כזה הוא נקרא צדיק [ובאמת הבל יפצה פיהםכיאיך יצטדק
האב שדכא אינו חייב ולא יוכל לטוות בבנו הלא כבר הכהזיל בזה
אאזמו"ר הקדושזי"ע מפה"ק (בעל שם שלמה כת"י) באחד מדרשותיו
כי אם יבא אליו הבן בחוזק יר באלימות ויקח מאמתחתו ש מאוצר
הקאסע שלו עשרת אלפים ר"כביד חזקה אזבודאי ימחה האבוירד עמו

תקל
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עדלחייו להכותו נפש ולמחות בכל כחו האפשרות וכי שמירת תוה"ק
ואמונת השם יתברךאינו חשוב אצלו כמו" אלפים ד'ע עד שבזה הוא
אומרשיוצא מהשמוכיחו ואם לא ישמעלו כבדיצאידיחובתו .ואכמ"ל]
עלכן שפיד הזהיר רב אשי שטוביותר לקרות האב (שלהבנים הדשאים)
גם כן בתור רשע (אם כי האב מתנהג עוד בדרך צדיק) למען ישמעו
וייראו האחדים למחות ביד בניהם במסידות נפש כנזכר וה' יעזדינו
ז אות ע']:
במהרהבימינו אמן[יעיזיקמ

יב.

בשיים כריתות [דף ט"ו ע"א] במתנ" א"ר עקיבא שאלתי את ד'
גמליאל ואת ר' יהושע באיטליס של עימאום שהלכו
ליקח בהמה למשתה בנו של ר' גמליאל הבא על אחותו ועל אחות אביו
וכו' כו' .וכתבו התום' בד"ה שהלכו ליקח בהמה למשתה וכו'לוידיע
שבחן שאף על פי שהיו טרחכן היו עוסקין בדברי תורה עכ"ל התום/
ו"'ל בזהכי קשה לכאורה בשלמאר' גמליאל שהלךליקח בהמה למשתה
בנועלי
ו היה מוטל הרבד להשיא את בנו וכדאמרינן בפ"ק דקדושין [דף
כ"ט ע"א] להשיאו אשה האבמחוייבוממילאהיה צ"ל הכנה דדבה לסעודת
הנשואין שיבאו כל החכמים וע"כ הותר לו לבטל תורה שנתבטלה על
ידי זה בעל כרחו בהליכתו בדרך לאיטליז לקטת בהמה וכיוצא (הגם
שגם בדרך עמקו בד"ת כנ"ל בחאג' מ"מ פשוט דלא כ"כ יוכל לעסוק
בדרך כמו בביתו בהשקטובעיזן במנוחה) והיה אצלו חיוב מצוה עוברת
מה שאיןכן לריהושוע איך ועתד לו לבטל תורה לילך עם ר' גמליאל
כי מה זה שייך המשתה לר יהושע שאינו קדוש של החתן כלל ואם

להסעודת נשואין היה הולך לדבר מצוה לשמח חתן וכלה חתן תלמיד
חכם בן גדול ונשיא (ומכם שבדור) אבל לילך מקודם ליקח בהמה
לאיטליס איך הותר לו לבטל תורה בשביל דגשה דדבה ורחוקה עדיין
מהתכלית ולמשתה שאינו מוטלתעליו ולא באחריותו כלל .ונראה מזה
שורש וסמך למה שנהגו הרבה מהצדיקים דבותיה ואבותיהזי"ע ובפרט
זקיני ההצה"ק מראפעץץ ז"'ע (בעל זרע קידש) ובניו ותלמידיו
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הקדושיםזי"עהלכו וטרחו בנשואימזמוטי התן וכלה בנש"ק ובפרטלבני
הצדיקים שבדור ועוד באו לשמה קודם הנשואין הלטהריהם גם בדרך
מבוא להשמחה יתירה ועצומה שעשו בכמו אלו כנודע ע"כ אשמעינן זה
שפיד בהמתנ" שגם ד' יהושע הלך גם בדוכנה לקנות בהמה למשתה
ושמחה (הגם שלא היה קרוב לההתן וכלה כנ"ל) הלך עם ר' גמליאל על
נשואי בנו (של ר' גמליאל) [מפני שהיה ר' גמליאל נשיא ומגדולי היחוס
עד מלכות בית דוד (שיתגלה במהרה בימינו) וכן בכל נשואי יחס
הצדיקים שבדור] ומזה שורש הענין שהשמיענו הכז"ל בקדושת לשונם
זי"ע ונזכה לשמחת אפריון במהרה בימינו אמן:

יג.

שאלוני מידידיינ"י מדוע הנוסה בסידוריםבמי שבירך (לחולה)
"אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה
הוא יברך וירפא וכו'" ולמה ההסירו להזכיר את "יוסף" ויעכירו את
"שלמה" עכ"ד השואל .ובמה שהזכירו "אבותינו" שנראה דקאי על כולם
ובאמתקיי"ל [כרכות דף ט"ז ע"כ]איןקורין אבות אלא לשלשה ,הא לא
קשיא .די"ל דקאי רק על דסמוךליה בתהלההג' ראשונים (אברהםיצחק
ויעקב) דהם נקראואבותינו .ובאמת נמצאנוסחותכאלובמחזוריםהישנים
וכן בפיוטים שלנו כמו שישו ושמחו בשמחת תורה דלא השיב כסדר הז'
רוותם (שנחשבו עפ"י האריז"ל ויוסף בתוכם במדה הששית יסוד) רק
צדיקים ונביאים אחרים כנודע וכן במחזור הספרדיים (דפס אמשטרדם
שנת תפ"ס) בהוע1ענ1ת להו"ר בפ" הד"ה אמר מנחם עזריה מפאנו וכו'
על מ"ש שם הקפה ששית פינחס ולא ליוסף עי"ש ואכמ"ל עכ"פ על
אתר השבתיוכי הטעם שאין רצוננו לעוררדין על החולה (שממילא
הוא כמו שאמרו חז"ל [שבת ל"כ ע"א] כעולה לגרדוםלדיןועין בדברינו
בהכישה מאמרות במאמר נוסה התפלה אותי"ס)וכיון שמדתיוסף הצדיק
מי יאמד זכיתי לבי טהרתי מחטא זה ה' יעזרע במהרה בימינו .ע'ע
יראים להזכיר מדהזו בעת חליו ומזכירין במקומו שלמ"ה המלך שהיה
בימיו סיהר"א בשלימות"א כדאיתא בזוה"ק [מ"ג מ' ע"ב] והנה החלדים

י'י
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ר"ל באים שורשן [בראשית א' י"ר] ממאד"ת חסר כתיב שנאמד ביום ה'

ממיעוט היד"ח ונמצא כשמזכידין שלמה המלך שהיו בימיו סיהדא
בשלימותא כנזכר ע"כ זה מתוקן לרפואת החולה בשורשו והמ"י וכל זה
כתבתי רק כדי ליישב נוסח תיקון הראשוניםזי"ע:
יד* באבותך דדבנתן [פכ"ג הלכה א']איזו גבורוכו'וי"אמי שעושה
סדנא אוהבו .וצדיך ביאור מהו הגבורה ורבותא
דמדותיו אם עושה שונאו לאוהבו (ואין לומד דהיינו גבורת כובש את
יצדו שמכניע את עצמו לפני שונאו ושוכח שנאתו הלא היינו הך מה
רקאמד לעיל שם איזו גבור שבגבורים הכובש את יצדו ומהו דקאמדו
י"אמי שענשה תם')ואין לומדדהיינועלידי תחבולות שונות בחניפות
ושקדים להפוך לב שונאו להיות לו לאוהב .הגם שאמרו חו"ל בבמות דף
ס"ה ע"כ] בשם"'א שמותךלפינותמפני דרכיעילום אבל לאיתכן לקדות
חכד'ל בשם השבח גבור שבגבודים למי שהוא שקדןחינף כל כך עד
וגעושה ששש לאוהבו .וכי זהו רבותא וגבורה .בעלמא דשקדא .להפוך
הכל עלידי תחבולות חנופה הלא זהו שכיח כמו כשפים במצדים .אלא
ודאר נראה בע"כ דקאי אדלעץלמיניה שםאיזהו גבוד שבגבודים הכובש
את יצדו (וכן הוא במתנ" [אבות פ"ר מ"א] איזהו גבוד נשובש את יצדו)
על זה הי"א להשמיענו דהך דלעיל הכובש את יצדו לגבי מילי
יאתו את ה' או יראת העונשאינו גבורה כל כך שאינו מחליף
תר
בי
דשמיא מ
עולם עובר בעולם ועמד וכיוצא .אך לגבי בני אדם הגם שנדמה לו
(ואולי באמת הצדק אתו)כי תבירו חטא נגדו ועם כל זה נשלים אתוכי
גדול השלום כמו שאמרו חז"ל [במקום שלאיזיק השלוםלו לדת הרה"ק
כגק שתבירו השוננן הוא דמוע או קל בדעתו ומסית בדיבורו ודיעותיו)
שגה כמיםפנים אל פניםכן לב האדם זה לזה ובעל כרוו הוא מוכרח
לסלק מלבבו באמת כל שמץ תרעומות שהיה לו על הבידו ועלידי זה
לעומת זה גם חבידו יתהפך לצהבו בלבבו באמת וזוג רבותא גדולה
לכבוש את יצרו ולהעביר כל סמאה מלבבו כנזכר וזון (לדברי התא)
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הגבור שבגבורים (הכובש את יצרו כל כך בלבבו עד) שעושה שונאו
אוהבו (כנזכר):

טד* וננזי
ף הנזכר (בסמוך .באות הקדום)"'ל (אבות פ"א מ"ק קנה לך
י דן את כל האדם לכף זכות ומיש שמיכות
חברחי
ד
ע
ב
ר
ב
ח
ה
נ
ק
ש
ו
ר
י
פ
ה
ר
ב
ד
ה
ם
א
ך
ל
הדברים .וגם ישלהבין גוף
ממת
ממש שיתן לו הלא זהו אינו חבר אמיתי רק כש לעבד נמכר לו בעד
רצי כסף אולם וזע הקנין בנפשו הההיה חבירו חבר לו בלבבו אתעד
באמת הוא גם כן עלידי שיסלק הוא מלבו כל דינא נשנאה שיש לו
עלחבירו והחנו גם אם נדמה לו שתבירו עשה רעיזין אותו לכף זכות
ועלידי זה לא ישנא את חבירו בלבבו רק יחדקו עוד לאיש כשר (על
ידישידין אותו לכף זכות כנזכר) ועלידי זה יאהבחע ףהיה כמים פנים
אל פנים כן לב האדם זה לזה וז"ש קנה לך חבר (החט קנין בנפשך
שחבירך יאהבך ולחבריהיה לך באמת .עלידי זה שתקיים)והוי דן את
כל האדם לכף זכות (ויאהב את חבירו ובעל כרחו יאהוב שותו גם כן)
כנ"ל:
 .עודי שם בסמוך באבות (פ"א משנה ה']יהי ביתך פתוח לרוחה
טז
ויהיו שיטבניביתך ואל תרבה טרחה עם האערה .באשתו
אמרו ק"ו באשת חבירו מכאן אמרו חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה
עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורהוסופויורשגיהנם
י
'
כ
ע
(בדרך צדית קצת) כי ראינו הרבה קנטרם שנתקלקלו
המשנה.
ונתקררו מעבודת השם יתברך עלידי נוהיה להם פרנסה בניוח שאסלו
אצל חותנם וכיוצא והגם שלמדו שיעורם בבקר ובערב קצת מכל סתףש
רוב דרום היה להםחירות בדעתם (וחשבוכי כבריציעידי חובתלימוד
תורה בקצת השמכורים האלו) ולא היה להם מהלעשיר ע"כ עסקו רק
בברחה עם נשותיהם ושאר נשים קרובי נשיהם השל זה גרמו רעה
זו
יר
מלשון רכושנה) וז"שיהיה ביתך פתוחל
וה; הזדו ענשםלעצמם

ו"י

(כנ'י

תקלד
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בני ביתך (ועלידי זה) השל תרבה שיחה עם האשהוכו'(כי בע"כ יבוש
בפניהענייםשיהיו תמיד אצלוכבני ביתו לדבר כל כך הרבה עם אשתו
שיחזיקוהו עלידי זה לקל ובעל תאוה .וגם כשיהיה ביתו פתוח לרוחה
ויהיוענייםבני ביתו יצטרך בעל כרחו ליתן להם לאכול ותהיה אשתו
אופת ומבשלת בעדם או משגיתהעל המבשלת ועלידי זה לאיהיה לה
פנאי לדבר דבריםבטלים עם בעלהועלידיזה ישמרו שניהםמן החטא).
וזהו י"ל גם כן מאמר התנא באבות נפ"ב מ"ב] יפה ת"ת עם דרך ארץ
(היינו דר"ך אר"ץהיהוא גמ"ח והכנסת אורחים וכהנה מצות גשמיות
וארציות [הלאו דוקא לפרש דר"א מסחרים שעושה רק לטובת עצמו
כמובן] לחברו עם תור"ה שהוא תורה ומצות השכליות במוחו ורעתו
הפנימיות שקליפי זה יהיה) שיגיעת שניהם משכחת עון (היינו בעסקו
גם בד"א מצות מעשיות לבשל מאכלים בעד עניים כבני ביתו יהיה
"משכחתעון" שלאיהיהלו פנאי לפנותלבו לבטלה לדבר דברים בטלים
בפרט עם נשיו ונשי אחרים ,וכנ"ל) השם יתברך יעזרנו במהרהבימינו
אמן( .כןי'ע כנ'ע בצחות ופשטות):
טך,,בי וסנהדרין דף צ"ח ע"א] א"ך אבאאין לך קץ מגולה מזה שנאמר
ויחזקאל ל"ו ח'] ואתםהדי ישראל ענפיכם תתנוופרייכם תשאו
לעמי ישראל וגו' (פירש"י ד"ה מגולה מזה ,כשתתן ארץ ישראל פריה
בעיןיפה אז יקרב הקץואין לך קץ מגולה מזה עכל"ה) והנההחיצונים,
המה הציונים .ואבערייהו דעבהרה זרה הצבועים והמראים את עצמם
כצנועים ,המה האגודיסטע"ן או היושביסטע"ן לאשר המה בסתר לזאת
יותר גרועכם רמזו על הגמרא הלז בהוו הקץ ובמגולה כשארץ ישראל
תתן פריה עליפי הקאלאניע"ן ויתרם הפירות והכרמים שמה .ועלידי
זה רוצים להראות כי זוג קירוב הגאולה עלידי הטבע ח"ו העלידי
פעולתם ועבודת כרמם ,והרה דעותם דעת הנכזבה אשר מביאה לידי
כפירה גמורה באמונת ביאת גהאל צדק עלידי הקב"ה ואליהו הנביא
ומלך המשיח שיקום ממלכות בית דוד וועא יחלק את הארץ לחלקי

דולרי

מהדורא רביעאה הצרך4וץ

תקלה

השבטים ברוח קדתן כמ"ש הרמב"ם בקדושת לשונו בהלכות מלכיםוכמו

שביארתי בארוכהבחיבורי מנחת אלעזר [חלק ה' כת"י ס" ט"ז באורך לדינא

ע-עק וגם בחיבודי עולת תמיד ובשארי חבורי בעה"י נאוי לס שכך
עלתהבימינו בדוד האחדת מדיעות וכתות הכפירות האלו)ומי לנו גדול
מרששת לראשונים מהד"ם מרוטנבודג בשו"ת תשבץ הקטן אשדצווח
ככדוכיאלאותןהנוסעים לארץ הקודשז
יסחורה או לעבור שםבלתי עסק
'ל
בתודה ועבודת ה' כל הימים וכתב שעליהם נאמד [ירמיה ב' ז'] ותבאו
ותטמטם את ארצי ועוד ועוד עיי"ש ,ואי משום דברי הגמרא הלז
שהתחלנו הנה כבד פירש המהרש"א במקומו בזה וז"ל ואתם הרי
'י
ן ישראל על אדמתןאין הארץ
זי
ישדאל ענפיכם תתנו לפי שכל זמן שא
נותנת פירותיה כדרכה אבל כשתחזור ליתן פירותיה זהו קץ ממלה
שקרובלבואזמן גאולהשיחזרו ישראל עלאדמתן .וערדיש לפרש כמ"ש
בפרק ב"מ [שבת דף ל' ע"ב] דלעתיד אילנות מוציאין פירות בכל יום
שנאמר ונשא ענף ועשה פדי וגו' מה ענף בכל יום וכו'וכן יש לדרוש
בהמי קרא ענפיכם תתנו ופריכם תשאו וגו' מה ענף בבל יום אףפרי
בכל יום תשאו לעמי ישראל וזה יהיה בזמן שקרוב לבא זמן הגאולה
וזהו רבדניסי ודאי קץ מגולה ודא עכ"ל המהריפוא.

למערצה לאסרבעיאלפירוש הב' של המהרבתא הדי התנהבפירוש
ובבגדד רק כשתתןפריה בכליוםבדרך נסזו1סימן שקרוב
זנן הגאולהוהרי זה להכות על קדקדן של דעת מינות הנ"ל שמומרים
שתהיה הגאולה נתקרבה בדרך טבעיי שלהם .וארדבא לפי דברי
המהרש"א צ"ל הנס שהארץ תתן פריה בכליוםויום ממשפירות מחדש.
כ"כ נס גדול ונגלה עד להפליא עוד קודם הגאולה .רק שעל יקץ זה
ידעו שקרוב זמן הגאולה נושפך דברי כתות הנ"ל) אמנם גם לפירוש
הא' של הסוטיש"א ז"ל דייק בלעלע הזהב כשאין ושדאל שרצין על
אדמתן אין ארץ ישראל נותנת פיאותיה "כדרכי' ועבל"ה כניע) היית
כדאמרינן בשרש כתובות ויף קל"ב ע"א] דריב"ל חזטץ להנוע קטופי

די

תקלו
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(אשכולות) דהווקיימיכיעיגלי אמדעגליםביןהגפנים אמדוליהקטופי
נינהו אמר ארץהכניסיפירותירלמי את מוציאהפירותירלערביים הללו
שעמדועלינו בחטאתינו עיי"ש .והיינו זהו "כדרכה" (שכתב המהדש"א)
של ארץ ישראל להוציא פירות אשכולות שדומות לעגלים ואם יראו
שחוזרתומוציאותגדולות ונפלאותכאלוכשאין ישראלשרוייןעל אדמתן
(כנזכר מהמהרש"א) בע"כ הוא בשביל ישראל שיחזרו לאדמתןכי לולא
זאת לא תוציא עוד בשביל הערבים וזה לך האות שקודם הגאולה אבל
כשאין מוציאה גדולות ונפלאות כאלו רק בדרך הטבע לא בנפלחות
והפלגה ואחרי הוצאות ועבודה רבה במכונות של אירופ"א וכולי האי
ואולי ההוצאהיתירה על השבח דכמה מושבות שנעשו עתה שמה כמדע
באמת ואם כןאין זה הוכחה כלל לקץ העתיד עלידן ח"ו רק אדרבא
הם מרחיקים את הקץ (ח"ו) בעונותיהם ומעשיהם שם ובחו"ל ,ה'יצילנו
ויגאלנו במהרהבימינו אמן.

רעלי
ך זאת ראיה ברורה מגמרא הנזכרת היפך דעות הנ"ל דאמר שם
בסמוך מיד אח"ז ר' אלעזר אומר "אף מזה" שנאמד [זכריה ח']
כי לפני הימים האלה ההם שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה
(ופירש"י .שכר הבהמה .עבודת האדמה שהיא על ידי בהמה איננה
עכל"ה) .ומעתה אם נפרש כדעות הנפסדים הנ"ל כי ענפיכם תתנו
ופרייכם תשאו וגו' היינו על דרך הטבע על ידי עבודת האדמה של
הקאלאניסטע"ן רעלידי זכות המאנדא"ט של "השלום" העולמיי אםכן
מהו דקאמר ד' אלעזר (על דברי ר' אבא הנ"ל) בלשון "אף מזה"היינו
שבא להוסיף ולחזק על דברי ר' אבא ולהביא עוד נופך וראיה לדבריו
(ואםכדברי הנ'ע)דוי ר' אלעזר בא לחלוק ולומד'עד,יפך" (כש שנבאר
בפשיטות בזה) ונויך שתך לומר בלשון "אף מזה" .דהא לדברי הנ"ל
קאמד ר' אבא שענפיכםופרייכם של ארץ ישראל תשש עלידי עבודת
האדמה (של הקאלאניסטעןוכנ"ל)וזהויהיהסימן דוקץ ,ולפי"דד' אלעזר
אדרבא שכר האדם לא יהיה ושכר הבהמה איננה (כפירש"י הנ"ל) כי
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עבודת האדמה שהיא על ידי בהמה איננה .וגם האדם לא ישתכר כלל
בעבודתו באדמה שמה ואם כן הדי זה סותר ,וחולקים זה עם זה( ,דבר
והיפוכו מן הקצה אל הקצה) וגם ממ"ש וליוצא ובא "אין שלום" .חולא
לדברי ר' אבא (אם נפרש כדיעותיהם) דק על ידי "העילום" יזכו לפרי
הארץ בעבודת הקאלאניע"ן כנ"ל ולפי רבדי ר' אלתור דק כשקניהאין
שלוםליוצא ובא שמהאזיבא משיחוזהוסימן הקץוחבלימצויח כמפורש
שם כנ"ל והדיאין לך דבר מגולה יותר מזה נגד דעת הטוהרם ומטעים
הנ"ל .אלא ודאי שכונת ר' אבא כרבדי המהדש"א כנ"ל שידאו שיגדלו
הפירות על דרך הנס שלא כדרך הטבע וכנ"ל ובכליוםיום ממש פירות
חדשות ולא עלידי טבע עבודת הקאלאניע"ן על זה שפיד יתכן כונת
דברי ר' אלעזר דסמיךליה "אף מזה" שנאמד וכו'היינוכי שכד הבהמה
עבודת האדמה עלידי אדם ובהמה לא תהיה ולא תצלח אז כנ"ל רק על
דרך נס ואז יבא משיח כמפורש ומבואר כנ"ל:

ן [דף מ" 1ע"א] עשידין מקמצין .הנה שמעתי
ןןו,י* בשים ההי
מאאמו"ר הקדושזי'" 3כשהיה אצל רבינו הקדוש
בעלדבריחייםזי"ע בצאנז בא בתוך סעודת הצהרים (שישב עם אנ"ש
ופסידיםתלמידי חכמים משדגמים)עני אחד המתפרנסמיגיע כפו וביקשו
לקרוא התנאים שעושה לבתו עב"ג וכן עשה [הג"ה .ואגב ארשום מה
כי דאה כמה וכמה פעמים את מדן
ששמעתי מפה קדוש אאמו"ד
י
'
נ
ה
הקדושבעל דבריחייםהנ"ע קורא את "התנאים" בהתקשרות .ובכל פעם
אשד קרא הנה באמצע הקריאהמיד בתחלת קדיאתו נרדם מעט באמצע
על איזה רגעים וכמו הקיץ וגמד קריאתו והבין אאמו"ד כי הוא במר
וייערן ויקח וגר ויבן הקא את הצלע וגו' וזהו נוסח התנאים המגיר
מראשית אחריתוכרוהיה זאתנודע לאנ"שוסודובמגנז .והמ"יואכמ"ל].
ואה"כנתןלו עשרהד"כ "מעות התנאים" (הנקראבגאליציע"ן .שנוהגים
ליתן להדבנים) והיה חעדב מאוד נתינתובעיני רבינוויקדי
ש בעל רבדי
חיים ,והגיד אז ,בפנים שוחקות .וצה הדב הקדוש ד' ר בדוך זי"ע

תקלח
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(ממעזיבוז) אמד (בדרך צחות) [תהלים קל"ב ט"ו] צדה בך"ך (מאין יהיה
לבדו"ך צדהופרנסה .הוא עלידי)אביוניה אשביע לחם (שהקב"ה משביע
ונותןלהאביונים[הנהניםמיגיע כפם] לחם והמהיתנו לבדו"ך ומזהיהיה
לו צרכי ביתו) מה שאין כן העשירים מקמצין עכד"ק( .והמ"י דדכם
בקודש של הצדיקים ז"'ע בטוב טעמם כידוע שדבינו בעל דברי חשם
פזר נתן לאביונים לאלפים ורבבות .ובכל שבוע פרנסלעניי עידו לכל
האלמנות ויתומים ועניים פשוטים ובפרט לת"ח די מחמרם וגם לכל
העולם עד שבכל הכנסותיו על זה לאלפים בכל שבוע הלוה במשכה על
כלי כקל שלו להשלים רצון נדבותיו בכליום ובכל עת עם כל זה היה
חביב בעיניו עד לאחת בחינת "מנחת ענ"' כזה ממוחד קטן המתפרנס
מיגיעו בצמצום בעת שעישה שמחה לבניו להחיות לבו בדפח"ח):

יען.

נדומע מ"ש בתשובת דיב"ש [סימן קנ"ז] בשם מודו ז"ל כי לא
היה מחשב ומרבד באותן עשר ספידות עיי"ש בארוכה
עוד מזה ותמהני ולא זכיתי להבין שיחתו של גדול הראשונים הדיב"ש
ז"ל אשד נדאה מרבדיו שם כי מציאת העקד ספידות הוא רק מייחס
לקבלת הדמב"ן ז"ל ובשום מקום מקודם בדברי חז"ל לא נמצא זה לפי
ספר יצירה במקוד ידיעת מציאת העשד
דעתו אמנם לפלאכי אם
אווו
יולא נמצא אתואולי בכתובים דספדיצידה
ספידות בלי-מה נעלמה ממנ
ה פירוש על ספד יצירה) ובפדט
(הגם שהראב"ד ז"ל שקדם לו כברוהי
ספד הזוה"ק לא היהלפניו שהיה טמיר ונעלם אז מכמה ראשוניםכנודע
מ"מ מדרש דבה ז"ל שמידדו דב אוטרעא דבה הלא בודאי היה טמע עמו
כן מ18ר,ן עה"כ כף אתתובמדרש דבה פרשת נ12א [פרשה י"ר
י
ס
י
ס
עשרהוגו' כנגד עשד ספירות בלימה עכל"ה הרי מפורש ונמצא ברבדי
חז"ל בנגלה במד"ר העשר ספידות .וגם אם נאמד דהריב"ש דצה רק
לבאר שלא לכוץ בתפלה בכווצת מיוחדות בבחינת המדות וספידות אבל
במציאות העשדספירית לא נסתפק ח"ו ע"כ לא חש להביא גם ממדיד
הנ"ל אשר שם נמצא כנזכר .אמנם גם בדבדי הש"ס כ"ס כמפרש אשד
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איל לו פירוש אחר רק לדעת חכמת האמת ולדוגמא אציג .בברכות [דף

ל"ה ע"ש כל הנהנהמן העולם הזה בלא ברכה כאלוגוזל להקב"ה וכנסת
ישראל שנאמר גוזל אביו ואמו וגו' ופירש"י גוזל להקב"ה ,את ברכתו,
וכנסת ישראל,
הפירותלוקין עכ"ל דש"יז"ל .העא דחוק מאוד
י
ט
ט
ח
ש
כ
להבין דאיךיתכן ליחס זה דוקא מה שהפירותלוקין קצהו גוזל לכנסת
ישראל מהעניןשייכות כנסת ישראל עם הפירות שבשדה והלא הברכות
מרז"ל נתקנו אחרי החורבן בית המקדש אשר אנחנו על אדמה טמאה זה
כמה בעוה"ר בגלות האחרון עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו הלעת
עתה הארץ לא לנו הוא ,והוו"ל למימרכאילו גוזל "העולם" או "הארץ"
(וגם בזה יהיה צריכין למה שנדחק המהרש"א ז"ל שם כי כשחסר
ההשפעה מהברכה על הפירות עלידי זה יתמעטו מלהתגדל עוד) ומה
זה שייך שגוזל את כנסת ישראל הלא כנסת ישראל רובן ככולם אינם
עוסקים בעבודת אדמה כללכי לא לנו הארץ וגליט מארצנו ונתרחקת
מאדמותינו (רק עוסקים במסחר ובמלאכה) ואם הכוונה עלידי הערבות
שקבלו התורה בערבות אחד על חבירו ואם כן כשאחד חוטא הרי גוזל
ומריע לכנסת ישראל כולו לכל אחד בעד הערבות אך זה אינו ראםכן
למה דוקא בחימר ברכהשייך ערבות הא זהו בכל לא תעשה דאורייתא
ודרבנן וכיוצא .אלא וראי נראה לכל בר דיעהכי קאי על מדת מלכות
(דספידה העשירית השכינה הקדחתה כביכול אשד נקראה בשם "כנסת
ישראל" כי היא א"ם הבנים ומליצה בעד בניה וכשנחסר לה ההשפעה
מהברכהשמברכין לה'אלקינ"והרי זהגוזלאבי"ו ואמ"ו (כביעץ)כידוע
מהמדרש [לקוט פ' פקודי רמז תיח] ישהאל מפרנסיםלאביהן שבשמים וזהו
שפיר דרש על גוזל אביו ואמו דאמו נקראת דה~כינההקדותיה (כביכול)
כמכד וכן כמה פעמים בש"סיובן גם למנין קצת .ודאיתי שכנר הומר
כזה בספרבנין שמהשל [קבלה).

לגט ישלהבין ולהביא ראיה מנקיטת לתשעה באב אשר נתייסדו כבר
מדם יותר מאלף שנה ננפיסקא בד"ה אז במלאת מסק יטה גהוצה וכו']

תקמ
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בן חלקי מאדמתכיצא .אשה יפת תואר מנוולת מצאגוזרניעליך בשם
אלקים ואדם וכו' עי"ש דבע"כ הפירוש שם להשכינה הקדושה (בחינת
נוקבא) שמקוננת ומייללת על בניה .מאנה להנחם כנודע עד יענה אל
ויאמדדי וישוב לציך בביאת גואל צדק במהרה בימינ
ו וכדמצינו [שה"ג
מע"ג בערכם מעשה דהקדוש מהד"א הלף בדוכים זי"ע שהיה לו (לפני
כותל המערבי) גילוי שכינה הק' בבחינת נוקבא כביכול בבחינת אשה
לבושה שחודים .יגאלנו השם יתברך במהרהבימינו[ .וכןיש להביא עוד
דאיות למבזן ,ורשמתי לעת עתה דק זה למזכרת לטובה]:

כ
 .בש"ט סוכה [ין נ"ג ע"א] לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע
(ופדיך הש"ס) והא גדמא ליה והאמד ד"א לעולם אל
יטיח אדם רבדים כלפי מעלה שהדי אדם גדול הטיח דבדיםכלפי מעלה
ואיטלע ומנולוי (ומשני) הא והא גדמאליה פירש"י קמיה דדבי .בביתו
שהיה נשיאומכבדין אותו לשמחו שהיה דואג תמיד בצדת ישראלובחוליו
וכדאמדינןהייים דף נ' ע"בן יומא דממתך ביה דבי אתי פורענות לעלמא
עכ"ל דש"יז"ל .וקשהבזה .א) דלמה עשוכן באמת להדאות צחוקלפני
דביכדידליחוך הלאעלידיזה אתי פורענות לעלמאח"ו .ב) ואם באמת
היו צדיכין כן לעשות בפני דבי מתמת חוליו אם כן היה מצוה ושלוחי
מצוה אינן ניזוקין כמו דקיי'ע בפסחים [ח' ע"ב) ובכמה דוכתי אם כן
למה איטלעלוי וניזוק בשעת המצוה שעשה לפני דבי כדי לשמח את
לבבומעט .ג)וגם קשה דלאמצינושהיועושים שחוק כזהלפני המלכים
הצדיקים מבני דוד וגם לפני דוד המלך בעצמו שהיה בוכה בכל חצות
לילה ולבו הלל בקרבו ומצסעד על צדת ישדאל כמ"ש [תהלים ל"ה הגן
ואני בחלותם לבושי שק וכו' וכהנה בפסוקי תהליםלאין מספד .וכן לא
לפני הנשיאים .וששוי תנאים .ויש ליישב כל זה בעה"י .דהנה אמדינן
בשבת [ין נ"ו ע"א) דבי דמבית דוד קאתי מהפך בזכותא רדוד ולדיש
בזכותא דדוד .וכיק שהיה כבד בגלות המד הזה גלות אדום ע"כ היה
מצטער מסעד דבינו הקדוש על חילול מלכות בית דוד וצרות חמדאל
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בגלות הארוך האחרוןהלז אשר כבר דאועיניהם ברוה"ק דיתמשך גלותא
בעוה"ר (וכמבואר בזוה"ק כמה פעמים) אשר הרגיש כבר רבינו הקדוש
(מבית דוד) זה ביותר על כל הוצרכו לשמחו בכלמיני תחבולות וצחוק
וכדומהכי היכא דליחוך מעט וכדי שלא יפול ח"ו בבחינת עצבות ומרה
שחורה (מרוב צער לבבו הטהור הנשבר על ישראל ודואג על ככה)ואין
השכינה שורה מתוך עצבות כמו שאמרו חז"ל [שבת דף ל' ע"ב] ועל כן
לא השגיחו גם אם ביומא דמחייך רבי ורה פורענות לעולםכיון שהיה
זה הכרחכי אםיפולרבי ח"ו בעצבות אזיפול ממדרגתו ו)מיהיה ח"ו
רע תמיד לכל העולם אשר נזונים בזכותו .וחיים בצדקתו .על כן בחרו
את הרעבמיעוטו (גם אםאירע לפעמים פורענות לעולםכדי שלאיהיה
כזה תמיד כנזכר) כיון שהצדיק הדור ונשיאו הוא העיקר וראש וכמו
שפירש"י בלשונו הקדוש [בפרשת חקת] עה"כ וישלה ישראל מלאכים,
ובטקום אחר תולה השליחות במשה שנאמר ואשלח מלאכים ממדבר
קדמותוכן וישלח משה מלאכיםוגו' הכתובים הללו צריכים זה לזה וכו'
שמשה הוא ישראל וישראל הם משה לומר לך שנשיא הדור הוא ככל
הדורכי הנשיא הוא הכל עכל"ה .בזהרייק להוסיף בלשונו"כי הנשיא
הוא הכל" הגם שקלמר מקודם "שנשיא הדור הוא ככל הדוד"היה קס"ד
ששוין הנשיא כמו הדור על זה אשמעינן להוסיף בלשונו עת" -שהנשיא
הוא דבל"היינו הכל הראש והעיקר ששכליתצריכין להשגיח על אודות
הנברא להקדים ענינו וצרכו על כן השגיחו העיקר לשמח לבב הנשיא
רבי וזהו טובת הדור גםכן כנ"ע [יעכז ת"ת ח"ה אות ס"ט] .וע"כ שמעש
וראינו אצל הצדיקים מתלמידי הבעש"טז"'ע שהיו מאנ"ש מהם בדחנא
דמלכא (מאןמלכירבנן) ובעת שראוכי רבם נעצב ונתמרמר מאודהגידו
ומלתא דבדיחותאכדי לחזק את לבם חולאיפרח רותם ח"ו מרוב צערם
וראשם נמלא מצדות ישראל וגלות השכינה וגודל הגעגועים על ביאת
גואל צדק בהתגלות כבוד מלכותו יתברך שמושעדיין לא בא בעוה"ר.
בסכנת נפשות על כן היה זאת לחיזוק לבם
ופעמים נגע עד לבם
י
ה
כ
מ
,
ם
ת
ו
ג
ר
ד
מ
מ
ז בדברי תורה מב"ק אות צ"ז].
.
ל
"
נ
כ
וחיותם .ושלאיפלו
[יעיי
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י זה יתיישב מה שעשו מיני צחוק כאלו לפני רבי כדי שישתוק
ולפ

והרי זה מתענוג"י עולם הזה והרי מצינו בכתובות [דף ק"ד ע"אן

12אמר רבי בשעת פטירתו רבש"ע גלוי וידוע לפניך וכו' שלא נהנית"י
בעולם הזה אפילו באצבע קטנה .והרי זה קשה לכאורה .ולפי הנזכר
יתיישבכיק שהיוצריכין בעל כרחו לשמחולפעמים גםבמיני צחוקוכל
מצדקי דאפשרי כדי לחזק את לבבו ומדרגתו
אםכן הרי זה צרכי
נ'י
כלל .ומה שלא מצינו
כה
גבוה ותענוג רוחני ממש ולא תענוג עולם הז
שעשו כן לפני המלכים מלכי בית דוד וכיוצא הנה כבוד המלך ממש
הוא דאורייתא [דברים ג'ז ט"ז] שום תמדם עליך מלך [קידישיז ל'ב ע"ב]
שתהא אימתועליך ולהםהיה המצוהביחוד בכלמיניכבוד ומורא מלכות
ואינוענין ודמית כלל לזה מ"ש בנשיאים וצדיקים שלאחר חורבן בית
המקדש בגלותנו כנ"ל מה שאיןכן המלכים שהיו בזמן בית המקדש וגם
המה בעצמם מלכי בית דוד לא שייך שצריכין להפיג צערם (מה שיש
בעוה"ר בגלותנו ולא אצלם)בזמן שבית המקדשקיים ודוד המלך בעצמו
זי"ע שאני ברוב תהלותיוובכיותיוכיד"א נשמת משיח (בפד א'דם ד'וד
מקשיח הוא דוד בעצמו וכש שהארכנו בחיבורנו במקומות רבים בעה"י
וגם במאמר זכרת צדיקים בהספד על הה"ק מראדמאסק ז"'ע בעל חסד
לאברהם) והשתתף ביחוד בצערו של משיח וצעד נפשנו "באריכות
גלותנו" .ואכמ"ל .עכ"פ מיושב קושיא ג) הנ"ל (מה שלא מצינו כלל
שעשו צחוקלפני צדיקים או מלכים ונשיאים אחרים כנ"ל) .וגם קושיא
א)וגם הב)מיושבים גם שניהם חראבירך חברתה מתורצת .א)כיון דהיה
הדברתלנהמותכן להצילחיותו שלהנשיארביבמזלי דבדיחותא ב)וכיון
שעכ"פ בא פורענות לעולם עלידי זה (הגם שהיה בהכרח כנזכר) על
ידי זה היה מקום לחול מה שנענשלוי (הא והא גרסא ליה מה שהטיח
מגמרא]כלפי מעלה) ואף ששלוחי מצוהאינןניזוקין מכל
דברים
נ'ישבא אפ פורענות לעולם עלידו ע"כהיה כנזכר .ה'יצילנו
כן
[ו
מקוםכי
ויגאלה במהרה בימית ברחמים למעןשבי:
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כא
 .בש"ס נדה נדף ל"ג ע"כ] רב פפא איקלע לתואר (פירש"י שם
מקום) אמר אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל אקבל
אפיה אמרהליה ההוא סבתא איכא הכא צורבא מרבנן ורב שמהשל שסנה
ותנא מתניתא יהא רעוא רתהוי כותיה ,אמר מדקמברכיליה בגויה ש"מ
ירא שמים הוא אזללגביה רמאליה תורא(פירש"י רב שמואל שחט שור
 .ויש לדקדק בזה סובא .א)כי הלא שאל בתחלה
לכבור רב פפא)וכי
רק אם איכא צורבא מרבנן במתא איזול ואקבל אפיה (ולא שאל כלל
על מרתיראתו .רקעל תורתו)וכעין דאמרינןבחגיגהנדו "' ע"כ] דאמרו
רבי ור' חייא הוו שקלי ונמלי באורחא ושאלו איכא צורבא מרבנןניזיל
וניקביל אפיה (ושאלו רק על צורבא מרבנן סתם ופשיטא כי אם הוא
מוועק לתלמיד חכם העיר הוא בודאי ירא שמים ותורתו משמרתו בסתם
אם לא שמעו להיפך חלילה) ניעזז ע"ש כד"ת ח"ו אות ט'] .וכן רב פפא
הגיד כך בשאלתו רק איכא צורבא מרבנן הכא ולמה והר טעמו והגיר
אח"כ ש"מ ירא שמים הוא אקלל לגביה משמע אם לא היה נודע לו על
ירי זה לירא שמים ביחוד לא היה רחלך אליו והלא בתחלה הגיד סתם
שילךויקבל אפיה דצורבא מרבנן (סתם) גם אם לאהיה הוכחהזו שווא
ירא שמיםכנזכר .כ)יש לדקדקכי סגףדם אמראיזיל אקבל אפיההיינו
רק לקבלפניו לשאול בטולומו באות דבבוד ואח"כ כשנודע לוטייא
ירא שמים ארללגביההיינו בדרך)ישפהילהיות באכסניא אצלו וכאשר
היה רשושהכי רב שמהשל עשה סעודהישחט שור בשבילוכנ'ץ .אולם
י'ע בדרךצדית ומוסר .והוא באמת דבר שצריכיןליזהר .שלא לאכול
אצלאחרים .גם אצלרבנים .זולת אם עדעלוכיהואיראשמים ומתנהג
עםבני ביתו כך ביראה  1)1יוכל לסמוךעליו לאכול אצלו ע"כ בתחלה
אמר רק"איזיל אקבל אפיה" ה~ע קבלת פנים לדרוש בשלום תלמיד
חכםהעיר .ולצאת יזר רובתו בכבוד התורה וודהדי אם נודע לצורבא
מרבנן רמתא .הכח"ככי בודע לו בהוכחהעוזיא ירא שמים אז כבר הלך
אצלו להתאכסן ולשכולבביוע כאשר פוכיח הווצקותשייצוא רב שמהשל
בשחיטת השור לכבודו ובעל כררוכי שאלו וזעדיע מקודם רב פפאכי

תקמד

ושברי מהדורא רביעאה לצררה

ירצה לאכול הסעורה אצלו וזולת זה לא היה מפסיד דב שמואל לשחוט
השוד ודבל מובן כנ"ל:

כב .ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם.
כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען
לא ישלחו הצדיקים בעולתהיריהם .הטיבה ה' לטוביםולישרים בלבותם
והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האץ שלום על ישראל .ותהלים
קב"ה ב'] על דגמשך הכתובים דגולו ישתומם כל עובד מהוענין כונתם,
והמשךתכניתם.כי אםהכונה כפשוטו למעלתירושלים שהואהריםסביב
לה הגלידי זהמגין בפניה בפני הדוחות הגדולות ) 1מפני האויב הלא
אדרבא נודעכי עמק כזה היושבביןהרים הסובבים אותו אישאויד טוב
אדרבא חםביותר כדדך בקעה וגם השונאיםיוכלו בעת המלחמה לעלות
עלההריםסביבותיה ולשוםעליהדיק אשד תהיהח"ו כמטרהלחיצותיהם
מסביב והיא כשפלה באמצע בינותם .אלא ודאי כאשד הוא באמת כי
עיה"ק ידושלים היא גם כן באמצע ההד ואוירה טוב בעד זה אלא שגם
הדיםסביב לה גםכןוזהו מעלה נגד הדוחותקשית וגם הוא למחסה לה
נגד האויב במצב עמידתה וחומתה .אם כן הוו"ל למימד כזה .ובכתוב
הוא (כפשוטו)להיפך נדאה שהיא יושבת בעמק ושפלהביןההרים כנזכר
ואם כונתו העיקרכי "וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם" אםכן אזאין
נפקא מינא אםהיא על ההר או בשפלה או הרים סביב להכיון שהשם
יתברך ישמרםוכימי שאיןהריםסביב לא תזמרםה'סביב לעמו מעתה
העד עולם למגן ומחסה וגם הוא ההכתרך בכתוב לדלןכי לאינוח שבט
הדמוע על גורל הצדיקים למען וגר והצדיקים והרשעים והמטים
עקלקלותם מאיבעי דכאלפי הדברים .אלאוזיווי .צווח ואומר דרשוני
וחיו.
רשמה דסיים המגמוד .ודיקטים עקלקלוחם.יהירכם ה' את פועלי דסק
שלום על ישראל בזה נפתח פתחא דפר"שוה"א בעה"י עלפי

דברי מהיורא רביעאה רנדרה

תקמה

מה שכתבנו ונדפס כבד (בחמשה מאמרות] במאמר הלקוטות נאות ו'] מ"ש
בזה והמטים עקלקלותםהייתבבחינתהפוסחיםעלמרזיהסעיפים וממילא
מטיםונוטים לדעת הרשעים אז ביקש דוד המלך ברוח קדשויוליכם ה'
את פועלי האת (בגלוי .בבחינת יוגמר נא רע רשעים לגמרי ויתגלה
קלונם ועלידי זה) שלום על ישראל (ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר
קדשנו .להפרידדיעותנו ח"ו)עיי"ש .ח"שירושלים הרי"םסביב לה (על
דדך שאמרו חז"ל נסוכה דף נ"ב ע"א] כי לעתיד יצה"ר נדמה להם
להצדיקים כה"ר ויבכו איך יכולנו לכבוש את הה"ר דוה אבל דבריהם
הם כפטיש יפוצץ סלע חורבה הרי"ם העומדים נגדנו בעיה"ר כעת
בעוקבתא דמסויחא בפרט בעיה"ק ירושלים תוב"ב .אשר שמה נאת זה
לעומת זה עשה האלקים] כעת משכן הס"א הציאניסטען הכופרים שר"י
וגם שארי כתות הדומים להם גם האגודיסטע"ן המה מצד הס"א
'י
ם
רה
בדעותיהם הנפסדות בהקאלאנאזירונ"ג שם והשולע"ן והגימנאזיען של
בחו"ל הכל נגד האמונה האמתיות בביאת גואל צדק במהרהבימינו שלא
כדדך הטבע [וכיוצא בבתי ספד התערובות שלהם] ואכמ"ל .אםכן המה
הרבה הרי"ם נשגבים העומדים נגדנו שמה לנסיונות קשים וגדולים נגד
ההרים הנז' ועם מי יוכלוירא את דבר ה' והמאמק לאמתו .להתחבר.
בעיר ה' שמה .אוי ואבוי .עם כל זה מבטיחת דוד מלכנו ברוח קדשו
ואשד התחנן על ככהלפני יוצרת יתברך שמוכי)וה'סביב לעמו מעתה
ועד עול"ם (של מלך המשיח במהרה בימינו .להיות השם יתברך סביב
לנו למחסה להשדידים אשד ה' קורא)כי לאינוח שבט הרשע (הציונים
הרשמנים ודומיהן) על גורל הצדיקים .למען לא ישלחו בע"כ הצדיקים
בעולתםידיהם (להתחבר עמהם הלשות כמותם .כאשד המה הרשעיםיהיו
המושלים בשבט עבדתם .ח"ו .והתפלל עוד) הטיבה לטובים ולישרים
בלבותם (המהנדיביבני ישראלהטוביםהמחזיקים באה"ק בדדךאבותינו
בקופת דמבה"נ להחזיק את הישוב הישן עוד מקום ניר לדוד מלכנו
ולאמונת ביאתו במהרה בימינו ולהגות שם בתורה ותפלה על יזר זה
כדרך אבותינו ודבותינו זי"ע יטיב ה12ם יתברך בעד פעלםדריי
ב ותהי

י

תקמו
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משנויתם שלימה מאתו יתברך) והמטים עקלקלותם (המה האגוריטטע"ן
וישיביסטע'ץ ורומיהן שנושים אפילו קצת להציאניסטע"ן לעקלקלות
הקאלאניסטע"ן .והמה מחריבי קרתא קרישא ומחריבי ארץ ולא חיזוק
יושביה ברוח אבותיה כנץ (ימו שביארנו בארוכה בעה"י בחיבורנו וגם
בקונטרסים הנרפסים כבר על ככה מגרולי הרור וצדיקים ההו]ע"כ המה ממכנים
יותרלהמאמינים שלא יתפשו ברשתם באשר יראו טלפיםכי המה חפרים
גם כן ע"כ ביקש מלפניו יתברך שמו כי) יוליכם ה' את פרללי האון
(הציוניםהגלויים כאשדאנודואיםבעד",ימיוםליוםיתגלה קלונםוכנ"ל.
העלידי זה יהיה) שלום על ישראל (יבא במהרה בימינו המבשר שלום
אמיתי ומשמיעישועה אומרלציון מלך אלקיךאליהו הנביא בביאת גואל
צדק במהרה בימינו אמן):
תו' אמרת לה"א אתה טובתי בלעליך לקרושים
כג .מכתם
י
ו
ה
ל
אשר בארץ המה (היינו כפירש"י רק בזכות הקרושים
אשר בארץ)ואדירי כלחפציבם( .תהלים ט"ז א'] וקשהלפיפירוש הפשוט
זה רוול"ל טובת"ך (שאתהנותןליה' אלקים) בלעל"י(היינו לאבזכותי
רק) לקרושים אשר בארץ המה (בזכותם) ולא בהיפך כמ"ש טובת"י בל
ך הטוב
עלי"ך ,ו"ע שזהו הורה רור מלכנו להקב"ה טובתי (היינושי
שישלי) בלעליך (אינה מצדי ומכחיהיינו העובר להנעבר יתברךשמו.
רק) לקרושים אשר בארץ המה (בזכותם) וארירי כל חפצי (כל הארירות
ואבירות והתחזקות שישלי להפוץ בטוב בעבודת השם יתברך גם נגר
כל אלו הנעומת הקשות והרבים העומדים עלי .הוא רק) בם (בכח
הקדושים אבותי ודבותיז"'ע)זהוהגיד דוד מלכת ברובענוותנותו .ואץ
מה נעני אבתריה וצריך להחזיק במעוז בררך אבותינו כדי שזכות כח
תורתם ועבודתם יעמור לע להתחזק בנפשנו שיהיה ארירי חפצנו רק
בחפרת ה' ועבורתו כנזכר .בןיהי רצת במהרה בימינו אמן:

כד.
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תקמו

אמרו חז"ל ביבמות [דף מ"ג ע"א] דאמרר'חייא(לענין הנשים)
דיינו שמגדלות אתבנינו .והנהנודע בשםהצדיקים
עה"כ [כברם כ"ח כ"ט] הנסתרות לה' אלקינו (כי הדרך הנסת"ר הצנע
לכת עם אלקיך הוא טוב לה' אלקינו להשמר מפניות וגיאות וכיוצא.
ם יתברךוטלמור תורתו הוא טוב)
אבל)והנגלות (ררך הנגלה בעבדותהרי
לנו ולבנינ"ו (לגידול בני"ו לת"ת וי"אכי בראותם איך אביהם יתנהג
יהיה להם ררך להשםיתברךוכןיעשו גם המה מהשאיןכן בררך הנסתר
והמוצנעאז המה לאילמדו טזה לאשד הוא טמיר ונעלם במחשבתוובניו
לאידעולילךבדרכיו מה שאיןכן הנגלות כנזכר הוא) עד עולם (ילמדו
כל דורותיו עד עולם) לעשות את כל דברי התורה הזאת (כמשמעו)
אות י"א וכן לקמן אות מ"ד ומהדורס ב' אות קל"ב] ובזה
עכר"ה[ .ע"ז
י"ל מ"ש בהצריקת מיכל בת שאול שאמרה לרוד [שמואל כ' ו'] אשר
נגלה היוםלעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחר הרקים ובעונש זה
לאהיה לה ולר )9ייום מותה וח"ואין לחשוב על הצדיקת הלז מחשבת
פיגול לאשר נבזה בעיניה עבודת השם יתברךבריקודיז ומחולות לפני
ארת ה'כי ע"כ הוכיחה על ככה את רוד המלך .רקהענין הואכי היא
הורגלה באביה הצדיק שאול רשלך שהיה עבורתו (כמו בסומרוחו"ל [ ]
משכמו ולמעלה גבוה מכל העם) במחדן גדולים והצנע לכתוהיה חשוב
בעיניהיותר עבודת הצנע לכתיותר מריקומן ומחולות עבודות מעשיות
שאינןמחוייבות עלפי התורהחין מה שאמרה לבעלה דוד מלכנו ,אשר
נגל"ה היום וגו' הוכיהתו על עבודתו בגלועי ובפרסום כל כך .אמנם
באמת עבורת הנגלה בכל עוז ותעצומות כגת ריקודיו ומחולות להשם
יתברך הוא טוב לגידור  44ם שיראו עבודתו וידעו המעשה אשר יעשת
כנ"לכי עלכןהיה לה העונש מדה כנגד מדה באותה מדה שלשהיה
לה ולד עדיום מותהכית שלפי שיטתה כנזכר לאשייך לוטר (כנ"ל
ז באופן אחר לעיל כד"ת
מש"ס יבמות) למעלתה שמגדלת את בנית [יתי
מהרורא ג' אות מ'] כי לגידול בנים הוא רק שב דרך הנגלה לזה שיא
הוכיחה את רוד המלך על ככהכיבעיניה השר רק ררך הנסתר(וכנ'י)

ז'י

יעי

תקמח

דברי מהדודא דביעאה רדיפה

ונזה י"ל מה דאמרינן בש"ס [עריבת דף צ"ו ע"א] כי מיכל בת שאול
היתה מנחת תפיליןכי בראותה מה שחטאה בזה ואת אוער נגזר עליה
על ככה כנזכר ע"כ השבה לתקן זאתודייתה מנחת תפילין (ליתר שאת
הגם שאינה מחוייבת)כי התפילין המה מהמצות הנגלו"ת ביותר וכרברי
[מגחוה דף ל"ה ע"ב] ודאו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
חז'י
[דברם כ"ח "] אלותפילין שבראש ועם כל זה סובאגריזבגווייהו כמ"ש
בשם הדב התניא ז"'ע שאמר בזה על מה ראמרו רז"ל כנזכר אלו
תפילין שבדא"שהיינו בפנימיות במחשבתו בכונתו ומוחובענין התפילין
ולא תפעלן וווקל הרא"ש כררך העולם שרק על הראש יניחום בלי
רביקות מוחו ונפשו כנודע ובזה "'ל גםכן שהיתה כונת הצריקת מיכל
בתפילין של ראש שהם על הראש בגלוי וגםתפילין שבראש בפנימיות
מחשבתו כנ"ל השם יתברך יעזרנו לעברו בנגלה ובנסתר למען שמו
באהבה:

ן נרנרינו ברברי תורה [ח"ג אוה נ"ב] ממה שאמרוחזירן
כה .עיי

[סבילה דף כ"ה ע"ב] כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא
דעבודה זרה וכו' על כן אמרתי ונזכרתי אציעה נא בזה מה ששמעתי
מיעלית
מגאון אחד מפולין בשם הגאון המפורסם מ' דוב
ק)
יא
רש
ער
בא
ז'ץ אבר"ק ווארשאכי בבו)%לפני שר המדינה או (בוו
ישאל אותו
על רברי חז"ל באגדותיהן הזרות ותמוהות ובפרטבעיני השרים והעמים
[ומה רב עבשם של מעתיקי האגרות האלו ~שון העמיםכי המה לא
יכירו ולאיבינו רב טוב הצפון בתוכה ועורבפנימיפנימיותלאין שיעור
ויחשבו המה הדברים כפשוטןויצחקועלינו ועלחכז"ל ח"וועיין ברבדית
ברברי תורה [מה"ק אות ח"ז לד"ה ובפרט וכד] .וגם בסוף שו"ת תפארת
יוקל להגאל ז"ל מפרעמישלא מכ"ק למדן הנה"ק זי"ע בעל דבריחיים
אעורמיעיש עולם במה שרצו להדפיס אז אתהעין יעקב בל"א רה"ש
טעמו ונימהל .ובעוה"ר ברורותינו כבר נפרץ הדבר במלוו% %יירחם ה'
בקרובויגדור פרצותינו בבית פרץ ביאת גועל צדק במהרהבימינו] ושאל

ז'י
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תקמט

השר (בווארשא) את הגאון רד"ב מייזליש (לדוגמא) על מאמר חז"ל
בברכות [דף ג' ע"א]פילש משמורות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר
יושב הקב"ה ושואג כארי וכו' שאג ישאג על נוהו וסימן ~בר משמדה
ראשונה חמור נוער ,שניה כלבים צועקים ,שלישית תינוק יונק משדי
אמו ואשה מספרת 8מבעלה ,ושאלובלשוןחידודיןהיתכן שחכז"ליסמנו
דברים האלו שאינם מדרך המוסר והצניעות כגת אשה מספרת 8מבעלה
(היינו בשכבם יחד כפירש"י ז'ע שם) וגם מהו תינוק יונק משדי אמו
וכי באשמורה ראשונה או שניה לא יתעורר התינוק לינק .הנה רגאון
הנוכר בחכמתוקיים או רברי חו"ל "1בוה מ"ב מג"ד] רע מה שתשיב וכו'
ואמד לו הלא תראה פשטות הרברים שהקב"ה מתאונן ושואג אז על
הגלותוחורבןבית המקדש והגלות נקראבדבריהנביאיםלילהוז"ש שלש
משמרות (היינו ג' זמנים שונות בעיניהם לפי ענין הגליות) הוי הלילה
(הגלויות כנזכר) ראשונה חמו"ר נוע"ר (הינו נבוכדנצר בגלות בבל
וחורבן בית ראשון ונקראו בכתוב [יחזקאל כ"ג כ']בעיר המורי"םבעירם
ואז המה הנעורים רודים ומושלים) שניה כלבי"ם צועקים (המה הרומיים
הקודמים ועוד היונים אשד היה צלם תבניתם תמונת כל"ב וכמדע
בקדמונים ובשרדי אודה עיי"ש בהגה' ופ") שלישית והוא הגלות אדום
ז בדבריגו
י מלכי הנוצרי"ם רובם ככולםניעיי
הארוך שאגו תחתיר
ככת"י חתם ושלום עה"ח פרשת חחי עה"כ כדרך אפרת הוא כיח לחם] ובגלות
הלזרודיםבנומאמיני התמונות שלהנוצריםולפני השרהנ"עהיהבביתו
אז בחדרו [כדרך הפולאני"ם אז שודו אדהום בנרעבות אכסנת הנוצרים
הנזכר] בטבלאמצוייר תמונת אמם והילד בנה [הע"ז שלהם]יונק משרי
אמו כנודע עשוש תבנית צלמם השל זה הראה באצבעו הגאת הנ"ל על
טבלא ותמונה הנ'ע שזוד משכורת הגלות הג' עתה שאנו מדוכאים תחת
יד אמונתם שהוא) אשה מספרת עם בעלה (שממנה באהבן הע"ז שלהם
(כנזכר) .ודפח"ח .יצילט
בכזבי אמונתם) ותעוק יתק משדי
י
ב
א
ויוציאנו מאפילה לאורה מגלות ההל הזה במהרה בימים אמן:

הוי

י
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כו
 .ומרי לנרי בזה ארשום דבר פלאלמבין
"
'
ש
ב
'
ר
ה
ד
ו
ה
י
מוסיף אף
מ"ג ע"א] בתמונת צלמי עבודה זרה
דמות מניקה וכו' חטא דנקטה בן וקא מניקא עכ'ץ הגמרא ופירש"י
מניקה .בה ולפי (הגהות הב"ח)נפ" ר"ח] קאכייל על שם יוס"ף וכו'
והפיס את כל העולם בשנת רעבה .ומה זה ענינם ליוקד הצריק ואיזו
שייכות יש להם עמו וכנראה לכלעין רואהויודע שהשכונה לאותו האיש
ואביו יוס"ף וגם אמו כנ"ל שיונקת את בנה משד" וזהו תמונת צלמם
מגיקה ב"ן ואביו קש"ף ומה שנראה מלשון רש"י ז"ל לקאי על תמונת
יסף הצדיק בודאי הוא איע מלשון רש"י ז'ץ (אשרידע הכל) רק נוסף
י ד~עפפתא [שם ט"ו]
ונתקלקל מהבקורת בימיהם הקדמונים וכן תראהכ
החסירו תיבת "מניקה" וכתוב רק "רמות איפוס" (ונתקן אח'צ בהגהו'
שם בדפוסווילנא)כרי שלאירגישו כנראהשיהו תמונת הנוצרים כנזכר
וזהו נעשה עור בתחלת הרפסת הש"ס (בהשערה) עדכי גם בספר אומר
השכחה לא ידעו עוד כבר מה לתקן בזה כי כבר השחיתות בימים
קדמונים טים הדפוס יזע כי הוא עיקר צלמי פסיליהם של הנוצרים
והרומיים .בטומאת תמונתם .ולאהיו עתנים רשות להדפיס הש"סבלתי
אםישנווישחיתו בנוסחאות טהרותכנודע .וכאשרהעירותי כבר [בחמשה
במאמד עסה התפלה בברכתולמלשינים אלתהי תקוהוכו'ועוד
מאמרותי
בכמה דוכתי:
עבודה זהה [דף

 .בש"מ ציה (דף הז ע"א] (בשלש כתותליוםהדין)ביורדיגיהנם.
כז
א"ר יצחק בר אביןופניתם דומין לשולי קדירה ,ואמר
רבא ואינהו משפירי שפירי בני מחטא (פירשתי מעונגים ושמינים היו)
ומקריןבני גיהנם (פירש"י כך יקרתן להם) עכל"הוצריכיםלהבין מגע
הנפקאמינה אםאינתדשופרישופני דמחתאכנ'עהריע אםהיובחייהם
עשירים ומעונגים 4ן פורצןכיע שהם סובלים שם עונשים מרים וקטרם
ר'ע אשר כל צרותעילם ומה הם כגרגר חרדל לפני היסורים האלו
כמבואר בראשית חכמה גיוצם ובשארי סה"ק אם כן מה זה נפקא

מי
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תקנא

מינה מההיה להםבחיידקן בעולם הזה ומה שעבראין השפנה וצא הוזה
הגוף בעולם הזה העיקר מה שדנים 1 011תו כנודע .וגם מ"ש אח"כ
שכךיקראו להםיורדיגיהנם .הלא פשיטא ופשיטא שבעולם האמתבודאי
כךיקראו להם על שם מקומםיורדיגיהנםוכי יקרש אותם (בשקר ח"ו)
"עצלי גן עדן" אם המה באש של געשם .אך נראה על פי מעשה רב
ומוסר ד,ושכל ששמעתי בפהק"קמזקני תלמידי חכככםושידים הראשונים
ה פ"א
כי הה"ק מראזדל ז"'ע בעל דעת קדושים ועמוד התורההי
משובתי שבת בעיר אחד אשר כבדוהו מ~ןד וגם בנסעו משם הנה נסעו
אח"כללוותו בדובה עגלות צב ובכלמיניכיבוד ואהבהויראהוהחסידים
נתדבקו אצלו מאוד מאוד .והה"ק (מרוב ענוותנותו הגדולה) הגיד אז
והתחיל לבכות ולומר "הוי ,אחיי וידידת .הן עתה תכבדוני ,באשר
תחשבוכי צדיק וקדוש אפיתי הנני ,מה תעשו ומה אעשה אם תדאו
בעולם הקיוםכי דגני אוד בוער באש (בל"א פהלאנית גלאוונע) בגיהנם
ר"ל (ומה גדלה הנושה א)" עכד"ק .ברוב ענוותנותו .ז"'ע .וזותי'ע
בכונת דברי הש"ס כפשתע ופניהם דומין כשולי קדירה (היינו ומשחרו
פניהם מכבשן אש הגיהנם) ואינהו משפירי שפירי מחוזא (שהיו היותר
השובים משפר המנוצגים ומהשליםדמחוזא .הגבושה גדולה מאוד בראותם
1תם מכיריהם במעמר ותפונה כזו אוד נעשן ושוכר ביקוד אש כנ"ע)
ומקרייןבניגיהנם (ה"נ גםכן הבושה עלשקורין אותןכן"בני גיהנם"
כי אןעיקר העששגיוצם של בושה בעולם הבא כפבהשר בסה"ק)
כנ'י
ה'יצילנו מנזרת ויגאלנו במהרהבימינו אמן:

כח .עור שם בשש נתש השה הנזכרי
בדינא בריה דך' יתשע
ביה חזתה דדליש ליה עלמא
על פרא
אמדללןצביתוחללישה זהדתראבופירש"לישיהתבי
יעלו צדה ~רך .מההיא צידת
המתים תכריכין עכל'ה) לסוף איתפה (נתרפא) הוה מיכלת רב פפא
 1אין הכי הוה (פירש'* .מיתה
ללוהגיה .אמרו ליה מה חזית .אמדל"
נקנסה עלה ואמר ללן הקב"ההחיל הלא מוקים במילחיה (ניע מעמיד
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ל מדותיו) לא תקומובהדיה (לא תדקדקו אחריו) שנאמר [מיכה ז'] נושא
עתועיבר על פשע למי נושא עון לעובר עלפיניעכ"ל הגמרא והנה
קשה סובא בזה .דלמה הגיד רב פפא כזה נעוד החולה חי ערכינו לו
תכריכים .הן אמתכ
י מבואר ביו"ד [סיטן של"ט סעיף א'] בש"ך [סעיף קטן
ר] בשם הב"ח הגם דפסך הרמ"א שם דגם אין דוצבין לו קבר אפילו
שהוא שלאבפני החולהוהגוסס קודם שתצא נפשו מכל מקום הכ"ח מתיר
שלא בפניו בפרט בערב שבת שיש לחוש שיותאר המת עד אחרי השבת
מכל מקום הא הרמ"א אוסרויהיה לכאורה מזה ראיה שלא כהרמ"א מה
שציוה רב פפאלהכין לו תכריכים(והיינו בודאי שלא בפני החולה כדי
שלא תטרף דעתו וזה פשוט) וגם לטה עשה רב פפא כזה הלא נאמר
[ברכות דף י"ס ע"א] אל יפתח אדם פיו לשטן .והרי זה דבר זר ומוזר
לכאורה .ודוחק .ולא יתכן כלל לומר שהיה זה בערב שבת עלכן ציוה
לאנשיביתולהכין התכריכים כרי סלאיהיה מוטל מת עד אחרי שבת.
דהא הוו"ל למיסר דהכי הוי עובדא בערב שבת כדי שלא נלמוד מזה
למקום אחר לפתוח פיו וכו' אלא בעל כרחו שבא להורות איזה דבר
בכוונתו געובדאזו .אמנםעייןבדברינובדברי תורה [סה"ק אות ס"זן למה
הגידכןיצועיה הנביא לחזקי' המלך להפחידו ולצערועיי"ש טעםהענין
[ועין לעיל בזה אות ז'] .וגם בכאן בדרך זה גם כשנאמר שהגיד כן
לר' יהושע אביו להכין תכריכים ואח"כ נתבייש ר' פפא להראות לפניו
מכל מקום קשיא למה עשה כזה מתחלה לצערו כנ"ל.

ייי

ויובן הענין בזה על פי מה ששמעתי מיו"ח של הגה"קהיווחדי
מפראהסחא זי"ע כי בנו של היהודי הקדוש שוא הה"ק מ'
אשר ז"ל אבד"קפאריסוב בהיותונער פורת מבן"'גהיה חולה ממכן
ר"ל עדכי עמדועליו בקועת יציאת נשמה ואנשי החברה קדישא
המוחזקים למבינים אמרו שכבר מתויכליהו וע"כ היוחדי הקדוש אביו
קרע כד"ת ובירך ברכת דיין אמת גשם ומלכות ומח"כ ראוות המששי
הח"ק העומדיםעליוכי עוד נשסות בו וידפק בו לבו קצת ואמרו זאת

ר'י
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לאביו ואמר היהודי הקדוש ופתח בתפלה לאביו שבשמים .רבש"ע .הן
בני זהעדיין אינו בר מצוה ובר תיובא מכ"ש בר עונשין אך זאת היה
בחטאי וכיון שכבר קבלתי עונשי שכבר ברכתי בגום ומלכות וקרעתי
ר'ע ע"כ נתייאשתי בודאי וכיון שקבלתי צערי לגמרי מזה ובניעדיין
חי ע"כ רחם עליו כנ"ל והחידה ותרפאנה .וכן היה ושב רוחו ונתחזק
ונתרפא וגידלו והוליד בנים ובני בניםכנ'י
 .ומעתהי'ע כי בתחבולת
חכמת קדושתו עשה זאת רב פפא כאשר ראהכי נגזר זה לצער אתרבי
יהושע אביו של רב הונאכי בהצדיקים סביביו נשערה מאוד כנודע גם
על חוט השערה אמנם (החולה) בנו רב הונא שהיה מעביר במילי' ע"כ
גם אתו יעשו חסד ולא ימות ע"כ י"ל התחכם והגיר כן לאביו שיכינו
תכריכים וכברנתייאש עלידיזה והרגישאביו הצער ר"לוכיון שנתרפא
רב הונא בנו אח"כ על כן נתבייש רב פפא להראות בפני ר' יהושע
בחשבו שר' יהושעיבין שעלידיזההגידלו כנ"ליען שידעכי לכתחלה
נגזר מיתתבנו רקבעוןאביו( .ר'ייפשע) עלכןנתביי"ש להרצתלפניו
בידעו כי חשבוהו לחוטא כי באמת בנו ר' הונא בעד מעשיו בעצמו
שהעביר על מדותיו ניצול מהגזרדין ונתרפאוחי' כנ"ל:

כס .זבש"ם נפסחיט דף פ"ו ע"ב] רב הונא בריה דך' נתן איקלעלבי
רב נחמן בר יצחק ,אמרוליה מה שמך ,אמר לוש "רב
הונא" וכו' ,אמרוליה מ"ט קדית לך רב וטנא (היינו תיבת "רב" הונא
דקרית לך בעצמך בתור רב וזה לא יאתה לקרא לך בעצמך כן ואינו
מדרך הענוה וכמובן) אמר לצו "בעל השם" אנא (פירש"י מקטנותי כך
קוראיןלי רב וודא עכל"ה) והנה מזה יש מקור בפשטות למנהגו של
רבינו הקדוש אור שבעת הינסס הבעש"ט זי"ע שחתם עצמו ישראל
"בעל מעזיאו "בעש"ט"ותמישעליו מתנגדיו דהרי זהכעין יוהרא ח"ו
לחתום את עצמו כן להגיד שבחו בעצמו ולפי דברי השש שהצרב רב
הונא ראין זה יודשא כנ"ל על כן במלות אלו "בעל שם" ש "בעל מפן
טוב"י"לכונת אא"ק הבעש"ט גםכן שהתם את עצמוכןדאיןזהיוהרא
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כלל רק דבעל השם אנא שאחריםקוריןליכןר"לואני לא שמר בשבחי
ח"ו שכן הוא באמת רק שהםקוריןלי כנ"ל כנזכר מהגמרא .וזה פשוט.
ואין חקר לתבונתו ומדרגות מעלתו ודוח קדושתו של הבעש"טזי"עומי
יודעאיזו טעמים כמוסיםעל ררך הסורהיהלו עור בזהביחורים וכונות
עמוקותזי"עועכי"א:
ל* בש"מ עידובין [דף הס ע"אן ג' וכזהים יש לגיהנם אחד במדבר
ואחד בים ואחר בידוושלים במדבד דכתיבוידדו הם וכל
אשר להם חיים שאולה .בים רכתיב מבטן שאול שועתי שמעת קולי.
בירושלים רכתיב נאום ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירהשלים וכו'
עכ"ל הגמרא .ו"'ל רמוז ברברי חז"ל שהטמננו בדמ"ז מה שיהיהבימים
י חבלי משיח והנסיונות הגדולות .א)
מחלוקת המחריבי
האלוימ
מ*תוה"ק ועלידי זה
קרתא בכל עיר ועיר כשרוצים לתקן ולהעמיד דת
נעשה העולם כהפקר וכמו ותאמרו חז"ל בסוף שטה .ב) מדיעות נפסדות
ומינות רע שנתפשטו בעולםלמען תפוס אתבני ישראל בלבם כמבואר
בספרי תלמודי הבעש"ט זי"ע שהו יהיה הנסית הגדול מי שישאר
באמונתו בתחרותו ויקדתו יתברך שמו ,בסוף יומיא אלין .ג) המה
הציאניסטע'ץ הארורים המהשלים ומחבלים כעת ברשעתם בירושלים
ורהבם להשך הקערה עלפיה ח"ו על ינץ המאנדא"ט ושל הבל) שמצאו
מבע"ל-פעו"דרעלידי זהיסיתווידיחו את כלל ישראל המהוכלהנלוים
ם וחניכא ראיתלהו .וז"ש שלש
אליהם גםהרומים להם ובמקצת) כלשי
פתחים יש לגיהנ'ש וודא כח רמ'א שהוא עונש הגיהנם בעצמו ,שכר
עבירה עבירה) א) במדבר כרמפרש ואוילוירדו הם וכל אהמר להם ח"ם
וגאולה הוא עדת קדח ודתן ואבירם ראשיבעלי המחלהזות וקורא אותם
במדברה על וגעושים הכל דפתר כמדב"ד ויפרצו כל גדד וחיזוק הדת
כנודע .ב) בחם ,הוא הי'ם התלמוד דיעות בני אדם הלופדים גפ"ת
ואגרות חכז"ל ובקרבם ימצא מינות ותורתם נעשה להם טס המות רע
כי מינות ודיעות נפסדות תופש במחשבה ובקרבם ישים ארבו להכחיש

דבירי מהדורא רביעאהקצירה

תקנה

דבף חז"ל מפשוטן או לעקמם לדיעות נכזבות ח"ו ולכך קוראם בלשון
י"מ ע"ש עמוקיםמניי"ם .ועלזה קאמדינן שפיד דכתיב מבטן (פנימיות
אשר בקרב האדם) שאול (שיש בו דדכי שאול ומינות) שועתי (להושיעני
ממחשבת און אלו ר"ל המה המחשבות זדות ודעות כנזכר) שמעתקולי.
ג) בידהמלים .דכתיב נאום ה' אשר אוד לו בציו"ן (ואת זה לעומת זה
קראו שמותם עלי אדמות הקודש ציוני"ם כנודע) ותנו"ד (זה גיהנם
כדרדי"ש בגמרא בזה להלן) לו בירושלים (היינו ידיעות ההפכיים א'
ובפרט הנסיון טרם הגאולה שלימה אשר שמה יקיימו וימדיבו עה"ק
בעוה"ד) ה'יצילנוויעזדנו .ואוד חדש עלציון תאיד .יושיענו ויגאלע,
במהרהבימינו אמן:
לא .א"י בדדך צחות קצת .אבל הוא האמת .כאשד נבאו חכז"ל
כנזכד נשם בסוף סוטה ובפרק חלק ובסוף כתובות וכהגה במקומות
רבות] את גהףלהנסיונותופיזור הנפשוהמניעות והתאגדותשיעמידהבע"ר
(בסוףיומיא) נגד המאמיניםועובדי השם יתברך .וזהו שלשה פתחיםיש
לגיהנם (הס"א)כנ"ל .א) במרבד,היינו העזותביושבי יבשהבמדינותינו.
ב) ביצם ,הוא מעבד ליצם (אמעדיק"א) אשד שם דבסף .ושם הדפקדות
בלב כל אחד ואחד מנעוריו מפעפע כארס עכנא עם גודל דבפידה ד"ל.
ג) בידחצלים .מעשי הציונים ותחבולותיום (כנ"ל) ה' יצילנו מהם
וממזימותיהם ומכל החושביםעלינו דעה תופר עצתם במהדהבימית אמן:
חצין לעיל בזה אות טו"ב ולקטן טהדורא

לב.

רוממות

ה'

אות

כ"ד ע-ש]:

אל בגדונם וחרב פיפיות בידםוגו' .נתהלים

קמ"ט ו']

ידוע כי נהוגים לסיים זה בקול זמר בעת התפלה
ביום ברית מילהוששייכות זהלזה ששרים משום שנאמד "ותדבפיפיות
בידם"ונוהגים לעשות האיזמל של טבלהוודומשניצדדיםעלכן קדאווץ
"חרב פיפיות" העדיין צדיך תבלין והמשך מ"ש לפניו ולאחויו לעשות
נקמה בגוים תוכחות בלאומים ומה זהשייך המילה בגוים ובלשמים הא

תקנו

דברי מהיורא רביעאה רצררה

אררבא שור לתת החותם ברית קורש בעכו"ם (כשאינומגייר אתעצמו.
כמבואר בש"עיו"רסי' רס"גועיין מזהבחיבורינו אותחיים ושלום שם
וגם בשו"ת מנח"א ח"גסי' ח') וגםאיזה נקמה ודא מצותהמילה .ונדאה
רמוז שפיר האא בפנימיותהענין במזמור שרו לה'וגו'יעלזוחסידים
בכבודירננו על משכבותם (שהואתיקת הישדברית קודש טרם השכיבה
כמבואר בכונת ק"ש שעל המטה בהאריז"ל) רוממות אל בגרונם (שהוא
ברית המעור מכות כנגר ברית הלשון .ועוד הוא בא מהגרו"ן מהשורש
שינק פרע"ה מלך מצדי'ש עדורת הארץ כמבואד בכונת פסח והגדה של
פסח) וחרבפיפיות בידם (הוא תיקת המילה שעוצרם בחרב פיפיות הוא
האיזמל כנ"ל) לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאומים (עקלידי המילה
וכריתת הערלהמעביריםהאי ערלה רמסאבאחויא בישא מעליסוד ברית
קודש האי אבר אשר משם שורשנו אנחנו עמך בני ברית"ך וכמבואר
בתיזוה"ק ובסירור השלירי זה נופלים המה הערלים ומכריתים ומפילים
אותם וזהו הנקמה בגוים ותוכחה בלאומים .וגם) לאסור מלכיהם בזיקים
(ונכבדיהם בכבלי (שיהיו נכברי שריהם כאסורים מוכרחים ומקושרים
לקמלותכרצונינו) ברא"ל(בני ישראל שהם מד'אסיפת בקהה ר'חל זקפה
ל'אה ר"ת ברס"ל) לעשות בהם (בהקליפות) משפט כתוב (בתורה .שהוא
העברת הערלה שורש החויא בישא ומקימין מצות מילה שצריך אומץ
לב וגבורה לעשות כמשפט הכתוב כהלכתו .וכמ"ש בהקדמתנו לספר
דרכי אסונה על הנוכה לאאמו"ר הקרוש זי"ע .והקרמתינו לספר אות
שלום .אמנם בפנימיותו הוא בחינת חסדי'ט התגלות העמרה והוא בסור)
הר'ד (מלך הח' .כמבואר בכונת המילה לח'ימיםעיין בתיזוה"ק תיקון
אתאה] וברברינו ב11ת
כ"ג נדף "3ט ע"א] ובבל"ר  012ובע"ח ת"ד משעי
שלום נס" פס"ד ס"ק ר]עיירה .והוא) לכ"ל (התגלות באברהיסוד שנקרא
כ"ל כמדע)חסידי
ו (דו2גלותהוועדים על יזר הטללה כנתהוהמ"י( .ועבו
לקמן כזה אות ל"ח:

לג.

דברי מהיורא רביעאה וקררה

תקנז

בש"מ ברכות נדף ל"ג ע"א] ועתה הניחהליוגו' אלמלא מקרא
כתוב אי אפשר לאומרו ,מלמד 12תפסו משה להקב"ה
כאדם שהוא תופס את תבירו בבגדו ,ואמרלפניו רבש"עאיןאני מניחך
עד שתמחול ותסלח להם עכ"ל הגמרא .ל ה הלשה מהו כאדם "שהוא
תופס את חבירו בבגדו" ומה זה דמיק לבשר ודם שתופסולחבירו בבגדו
היינו בתקיפות בא עליו להכריחו ולא שייך זה ח"ו בהקב"ה דקיכולין
לבא בטענות מוכרחות ומליצות בעד כנסת ישראל בכלל ובפרט וי"ל
שזהו גם כן שפיד הדמיון לתופס את חבירו "בבגדו" כי הנה אם כי
באמת לאמתו הצרק עם הקב"ה שאמד ואכלם וגו' שחטאו חטאה גדולה
עד שמגיע להם .אבל למה יאמדו הגוים וגו' והארץ אשד יצאנו משם
מבלי יכולת ה' להביאם וגו' ועוד כפירות ח"ו .והרי זה כביכול מוכרח
לסלוח להם בשביל שמו הגדול אםכי בפנימיותידע משה רבינו האמת
ומשפט צדק אבל בחיצוניות העולם הזהבין הגוים לא ידעו ולאיבינו
כל זה ויאמרו כנ"ל ע"כ זהו כמו שתפסו "בבגדו" שהוא לבוש החיצוני
לכבודו יתברך שמו המה הגוים 12אינם חלק אלקי ממעל כמו ישראל עם
קרובו תהו שתפסו בטענהכי בשביל נכביכול) בגדו החיצוני כנ"ל ראוי
לסלוח ולהציל בני ישראל כדי שלא יאמרו כנ'ל .עד לעתיד יקויים
במהרהבימינו נישויה ל' כ'ן ולאיכנףעוזימוריך רקיגלה כבודה'לעיני
כל בשדיכירווירעד כליושבי תבל בתכלית האמת ומלכותו בכל מטלה
כן ער רצון במהרה בימית אמן:

לד,

ו ע"ב] וכן ודא בב"ק ודף צ"ב ע"ב] אמרו
בש"ש מגילהני הי
מוז .שפגל ואזיל בר אווזא ועימודי למרותק מיטייפי.

הענין"'ל מה שכיתו חכז"ל כמ"ש נהמיך דף ל"ב ע"א]איזון חכם הרואה
את הנולד וורה צריך האדם לראותולעיין בחכמכם מה שיהיה התכלית
מסוף כל דבר מכל מה המשפשר לו להתבונן בונמת"ו בבחינת ונ"מ
רואה את השלד .אך צחך למהר של 4יצטהר לפניו הרבה גדולות
ועשירות מה כהציג על הדבר וחטכיפן לאיבא הדבר ומה כרצוע

יז-

תקנה

דברי מהיורא רביעאה נקררה

שיתעצבוישתומםח"ו חללה'יזעףלבו .חלילה .דקיבטח בהשםיתברך
כי בודאי למדהו בכ"ע ויהיה בבחינת חכם הדואה את הנולד לטובה
בבטחת ותקוה .אך גם מזה אל תנח ידך ומחשבתך להיות לו מספיק
המועט וכמ"ש דש"י עה"כ [יברים הח י"ג] תמים תהיה עם ה"א כנודע
וז"ש בקדושת לשונם .שפיל (להיות בעיניו שפל ומספיק במועט ולא
תחקור הדבה אחדי העתידות כנ"ל .ועם כל זה אמדו חז"ל להיות חכם
דואה את הנולד .איך ומה להתנהג .וז"ש) בד אווז"א (כמו שאמדו חז'ע
בברכות פרק הדואה[נ"י ע"א] הדואה אוו"ז בחלוםיצפה לחכמ"הבבחינת
חכם הדואה את הנולד .והיינו) ונמיל ועינוהי למרחוק מיטחפי (בבחינת
הולך בבטחון ודואה מדחוק את הנולד) .והמ"יאיך לכלכל שניהםיחדיו
לטובה:

לה .בש"ס שבת [דף ל"ג ע"ב] דד"ש וד"א בנו חזו בפניא דמעלי
שבתא לההדף דנקיט תרי מדאני אסא ורהיט בין
לכבוד שבת ואגל ותיסגי לך בחד
השמשות א"ל הני למה לך
יד שמוד עכ"ל הגמרא .והואלליל שבת
'ג
אנ
(והשיב) אחד כנגדזכור ואחד כ
הכננה .תקח בידך ב' אגודות
אסא וכמ"ש בסידור
תהרדיסמרדמאזנילזו"ניעקב ורחל והדסהבתערצימר
וירומז לחג"ת דז"א הנקרא אבות
ותחברם יחד בב'ידיך וכו' עכל"ה .והנה זון בסעודת ליל שבת שרגא
חק"ל תפוחין קדישין כנודע וגם אז נודע הכונה בליל שבת באו ונצא
ס בחינת יצחק [כגורע
השד"ה (שהוא חק"ל) לקראת שבת מלכתא וויל
בעשרה מאמדות להרמ"ע מפאנו ז"ל] שקראו שד"ה וכמ"ש רש"י (בפרשת
הדלחת כ"ז כ"קרגזה ד5הבניכריח שז"'ה אשך ברשה' שהוא שדה(הי)
תפוחין עף"ש ובדבדיע בחמשה מאמדות במאמר תודת שבת [פרשתהילדות
הקתל
אות  ]'8עיקש בשיך .ע"כ י"ל רמז שפירכי ב"פ הד"ס
החנו ב"פ הד"ס תדי מדאני אסא בליל שבת בחינת תקל .וזמש [מפרשת
האזעו ל"ב ט']כי הלקה'עמויעקב חבל נחלתווהייםכי חל"ק(בגימסרי'
י מדאני אסא להשרש
ביש הד'ש כנזכר) .חוים כמ"ש ה)עיז"לחי

*

דברי מהיורא רביעאה הצררות

תקנט

ואדוס"ה להתקפא תלשיןהיינו להתחזק להתדבק כנסת ישהאל בהקב"ה
(כביכולבחינת אדו'שוארוס"ה .וזהוחיבור)ה' (ועם) עמו (וכנסת ישראל)
יעקב (בחינת ז"א דכלול מתדוייהו .והכוונה יעק"ב שהוא ז"א להתדבק
עם רח"ל בחינה כנ"ל .וזהו אשר יעק"ב) חב'ע נחלת"ו (להתקשר
ולהתדבק בהקב"ה עם כנסת ישראל) כנזכר:

לך* וקנה דאיתי בחלומי .רמז הכתוב [תהלים ק"ג א'] הללוי' הללו אל
בקדשו הללוהו ברקיע עוזו .כי הללויה הוא הללו-י"ה
(כונת המילה ופריעה מ"ל-י"ה פד"ע-י"ה כנודע) הללו א"ל (הוא חס"ר
שנודע בכונת המילה שהוא התגלות החסדי"ם) בקדשו (ד"ת העלו
ב'קדשובגימטדי'ח'עלסוד שמונ"תימיהמילה מלך הר"רביוםהשמינ"י
כנודע בתיזוה"ק תיקת כ"ז [דף ס"ט ע"א] ובבל"ד שם וכן בע"חכמצויין
ברבדינולעיל בזה [אות ל"ב]עיי"ש) ה'ללוהוב'דקיעע'וזו (ד"תבגימטדי'
מז"ל כמ"שבסידור בכוונות אל בקרשו בשםכת"ד .ברקיעעוזו .חכמ"ה.
כי בחינת כת"ד הוא מז"ל בסוד הכל תלוי במזל וכו' כנודע בתיזוה"ק
[תיקיז ע'] והארת השפעת הכתר מתחיל מספידת החכמ"החייבניומזוני
דויתי בשד והחכמ"ה תהי"ה את בעליה ותמן מחכמ"ה דווהא דמזונ"י
ושם מחכמ"ה הטפה של הזרע המשכתהבני"םכנודע) ע"כ נמשךמבחינת
מול"א התגלות הש"ע נהודין על ינץ מצות מילה .ע"כ במחזה לילה.
והשם יתברך יארעינינו בכ"ע בב"י:

אי

ובזה י"ל נעוץ סוף המזמור לתחלתו מה שמסיים כל הנשמה תהלל
שהוא ד"ת רום כה"ת סימא מסוגל לקיים מצות פדיה ודביה
להגלידבנים שהוא ס"ת בהכתוב [כראשית ט"ז י"א] הנ"ך הרה וילד'ת בן
כנודע בספד נד ישדאל להגה"ק זי"ע המגיד מקאזניץ וביאור הרבדים
עייןבדברינו דברי תודה מהדודאג' [אות הס]עיי"ש באבדך וגםבדברינו
בהקדמת ספד אות שלום (בד"ה אות בדית קודש וכו') עיששוכן מפורש
בפרשת לך לך בכתוב ואתה את ברית"י תשמור (עלידי זהיהיה) אתה

תקנח

דברי מהיורא רביעאה רצררה

שיתעצבוישתומםח"והצלה'יזעףלבו.חלילה .דקיבטח בהשםיתברך
כי בודאי הנזדהו בכ"ע ויהיה בבחינת חכם הדואה את הנולד לטובה
בבטחת ותקוה .אך גםמיה אל תנח ידך ומחשבתך להיות לו מספיק
המועט וכמ"ש דש"י עה"כ (יבוים י"ח י"ג] תמים תהיה עם ה"א כנודע
וז"ש בקדושת לשונם .שפיל (להיות בעיניו שפל ומספיק במועט ולא
תחקור הדבה אחדי העתידות כנ"ל .ועם כל זה אמדו חז"ל להיות חכם
דואה את הנולד .איך ומה להתנהג .וז"ש) בר אווז"א (כמו שאמדו חז"ל
בברכות פרק הדואה (ע"ז ע"א] הדואה אץ"ז בחלום יצפה לחכמ"ה בבחינת
חכם הדואה את הנולד .והיינו) ואהילועינוהי למרחוקמיטייפי (בבחינת
הולך בבטחת ודואה מדחוק את הנגלד) .והמ"יאיך לכלכל שניהםיחדיו
לטובה:

לה .בש"ש שנת (יןי"ג ע"ב] דך"ש ור"א בנו חוו בפניא דמעתי
שבתא לההוא דנקיט תרי מדאני אמא ורהיט בין
השמשות א"ל הני למה לך א"ל לכבוד שבת ואגל ותיסגי לך בחד

(והשיב) אחד כנגדזכור ואחד כנגד שמוד עכ"ל הגמרא .והואלליל שבת
תדי מדאני אסא וכמ"ש בסידור הארמ"ל הכונה .תקח בידך ב' אגודות
הדם רמזלזו"נ יעקב ורחל והדס בעצמו רומז לחג"ת דז"א הנקרא אבות
ותחבדם יחד בב'ידיך עכל"ה .והנה זהו בנתמדת ליל שבת שהוא
וכ
יע וגם אז נודע הכונה בליל שבת באו ונצא
חיו
ל תפוחין
כנוד
י
י
ש
י
ד
ק
') לקראת שבת מלכתא והוא בחינת יצחק (כנסע
השד"ה (שהואחק
בעשרה מאמרות להדמ"ע מפאנו ז"ל] שקראו שד"ה וכמ"ש ר2ן"י (בפרשת
הולדות כ"ז ס"ק דאהריחבניכריח 12ד"ה אשך ברכוה'כיהוא שדה
תפוחיןעי'ץ2ובדברינובחמוצה מאמרות במאמר תורת שבת ופרשת שלדות
אות א'] עיי"ש באודך .ע"כ י"ל רמז שפירכי ב"פ הדיש עולה חק'ע
החנו ב"פ הד"ס תרי מדאני אסא בליל 5ןצ~ן בחינת תקל .וז"ש (בפושת
האוינו ל"ב ט']כי ה' עמויעקב הבל נחלתוודרינוכי חל"ק(בגימטרי'
ב"פ הדחס כנזכר) .והיינו כמ"ש הארמ"ל חדי מדאני אסא לארוש

(הי)

"
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תקנט

ואדוס"ה להתקפא תלשין הינו להתחזק להתדבק כנסת ישראל בהקב"ה
(כביכולבחינת אדו"סואדוס"ה .תהו חיבור)ה' (ועם) עמו (וכנסת מהדאל)
יעקב (בחינת ז"א דכלול מתדוייהו .והכוונה יעק"ב שהוא ז"א להתדבק
עם רח"ל בחינה כנ"ל .וזהו אשד יעק"ב) חב"ל נחלת"ו (להתקשר
הלהתדבק בהקב"ה עם כנסת ישדאל) כנזנד:

לך
 .ולנדק דאיתי בחלומי .דמו הכתוב [תהלים ק"ג א'] הללוי' הללו אל
בקדוחו הללוהו ברקיע עתו .כי הללויה הוא הללו-י"ה
(כונת המילה ופריעה מ"ל-י"ה פד"ע-י"ה כנודע) הללו א"ל (הוא חס"ד
שנודע בכונת המילה שהוא התגלות החסדי"ם) בקדשו (ד"ת העלו אע
ב'קדשובגימטדי'ח'עלסוד שמונ"תימיהמילה מלךהד'דביוםהשמינ"י
כנודע בתיזוה"ק תיקון כ"ז [דף ס"ט ע"א] ובבל"ד שםוכן בע"חכמצויין
ברבדינולעיל בזה [אות ל"ב]עיי"ש) המקוהוב'דקיע ע'חו (ד"תבגימטרי'
מז"ל כמ"שבסידור בכוונות אל בקדשו בשםכת"ד .ברקיעעחו .חכמ"ה.
כי בחינת כת"ד הוא מז"ל בסוד הכל תלוי במזל וכו' כנודע בתיזוה"ק
[תקון ע') והארת השפעת הכתר מתחיל מספידת החכם"החיי בניומזוני
דויתי בסוד וההכמ"ה תתי"ה את בעליה ותמן מהכמיה רוותא דמזונ"י
ושם מחכמ"ה הטפה של הזרע המשכת הבני"ם כמדע)ע"כ נמשךמבחינת
זבל"א התגלות הש"ע נהורין על ידי מצות מילה .ע"כ במחזה לילה.
והוום יתברך יאר עינינו בכ"ע בב"י:
ובזה י"ל נעוץ סוף המזמור לתחלתו מה שמסיים כל הנשמה תהלל
שזרא ד"ת שם כה"ת שהוא מסוגל לקיש מצות פדיה ה-ביה
להוקיד בנים שווא ס"ת בשכתוב נתיאשת ת"ז י"א] הנד הרה וילד'ת בן
כנודע בספד נד ישדאל להגה"ק זי"ע המגיד מקאזניץ וביאור הרבדים
עיןבדברינודברי תורה מהדודאג'[אית י"ס] עח"ש באורך וגםבדברינו
בהקדמת ספר שת שלום (בד"ה אות בדית קודש וכו')עיי"שוכן מפורש
בפרשת לך לך בכתוב ואתה את ברית"י תשמור (עלידי זה הניה) אתה

תקנח
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אזיתעצב וישתומםח"וועלה' מעףלבו .חלילה .דקיבטח בהשםיתברך
כי בודאי יעזרהו בכ"ע ויהיה בבחינת חכם הדואה את הנולד לטובה
בבטחת ותקוה .אך גם מזה אל תנח ידך ומחשבתך להיות לו מספיק
המועט וכמ"ש רש"י עה"כ [יבריט י"ח י"ג] תמים תהיה עם ה"א כנודע
וז"ש בקדושת לשונם .שפיל (להיות בעיניו שפל ומספיק בשועט ולא
תחקור הדבה אחדי העתידות כנ"ל .ועם כל זה אמרו חז"ל להיות חכם
דואה את הנולד .איך ומה להתנהג .וז"ר?) בד שבריא (כמו שאמדו חז"ל
בברכות פרק הדואה [נ"ז ע"א] הדואה אוו"ז בחלום יצפה לחכמ"ה בבחינת
חכם הדואה את הנולד .והיינח ואזיל וכבנוהי למרחוקמיטייפי (בבחינת
הולך בבטחון ודואה מדחוק את הנולד) .והמ"יאיך לכלכל שניהםיחריו
לטובה:

לה .ברק"ם שבת [יף ל"ג ע"ב] דך"ש וו"'א בנו חזו בפניא דמעלי
שבתא לההוא דנקיט תרי מדאני אסא ורהיט בין
לכבוד שבת ואגל ותיסגי לך בחד
השמשות א"ע הני למה לך
י
"
א
(והשיב) אחדכנגדזכור ואחד כנגד שמוד עכ"ל הגמרא .והואלליל שבת
תדי מדאני אסא וכמ" ?,בסידור האדמע הכמה .תקח בידך ב' אגודות
הדס רמז לזו"נ יעקב ורחל והדס בעצמו רומז לחג"ת דז'ש הנקרא אבות
ותחברם יחד בב'ידיך עכל"ה .והנה זהו במעודת ליל שבת שרוש
וכ
יע וגם אז נודע תכונה בליל שבת באו ונצא
חקם תפוחין קדימתן כנוד
השד"ה (שהוא חק"ל) לקראת שבת מלכתא והוא בחינת יצחק נמודע
י (בפרשת
בעשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו ז"ל] היקראו שד"ה וכצל"ש ר,ן"
כולרות כ"ז כ"ז] רפהריחבניכדית2יד"ה אשר בףכךה'ליהואקידה(חי)
תפיליןעי"כ?ובדבדיע בחמשה מאמרות במאמד תודתיצח
ן [פושת הולדות
אות א'] עיי"ש בנטרך .ע"כ י"ל דמז שפיד כי ב"פ הדרס ערלה תקטל
הינו ב"פ הדרס תדי מדאני אסא בליל סונתז בחינת תקל .וז"ש 81וןית
האזינו ל"ב ט']כי חלקדרעמויעקב תבל נחלתווהיינוכי חל"ק(בגימוש"
"3פ הד'ש כנזכר) .והטע כמירט החייז'ע תם מדאני אסא לאדיש
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תקנם

וארום"ה להתקפא תלשיןהיינו להתחזק להתדבק כנסת ישראל בהקב"ה
(כביכולבחינת ארו"סוארוס"ה .וזהו חיבור)ה'(ועם)עמו (וכנסת ישראל)
יעקב (בחינת ז"א דכלול מתדוייהו .והכוונה יעק"ב שהוא ז"א להתדבק
עם רח"ל בחינה כנ"ל .וזהו אשד יעק"ב) חב"ל נחלת"ו (להתקשר
ולהתדבק בהקב"ה עם כנסת ישראל) כנזכר:

לך* וקנה דאיתי בחלומי .רמז הכתוב [תהלים ק"ג א'] הללף' הללו אל
בקדשו הללוהו ברקיע עוזו .כי הללויה הוא הללו-י"ה
(כונת המילה ופריעה מ"ל-יגה פד"ע-י"ה כנודע) הללו א"ל (הוא חמ"ד
שנודע בכונת המילה שהוא התגלות החסדי"ם) בקדשו (ר"תהיללו
הוקדשובגימטרי'ח'עלסוד שמונ"תימיהמילה מלך הד"רביוםהשמינ"י
כנודע בתיזוה"ק תיקון כ"ז [דף ס"ט ע"א] ובבל"ד שם וכן בע"חכמצויין
בדברינולעיל בזה [אות ל"ב] עת"ש) ה'ללוהוב'רקיעע'וזו (ד"תבגימטרי'
מז"ל כמ"שבסידור בכוונות אל בקדשו בשם כת"ר .ברקיעעוזו .חכמ"ה.
כי בחינת כת"ר הוא מז"ל בכחד הכל תלוי במזל וכו' כנודע בתיזוה"ק
[ריקון ע ],והארת השפעת הכתר מתחיל מספירת החכמ"החיי בני ומזוני
רויהי בשד ודמכמ"ה תדר"ה את בעליה ותמן מחכם"ה רווחא דמזונ"י
ושם מחכמ"ה הטפה של הזרע המשכת הבניזם כנודע)ע"ע נמשך מבחינת
מול"א התגלות הש"ע נהורין עלידי מצות מנלה .ע"כ במחזה לילה.
והשם יתברך יארעינינו בכ"ע בב"י:

אי

ובזה "'ל נעוץ סוף המזמור לתחלתו מה שמסים כל הנשמה תהלל
שהוא ד"ת נום כה"ת שהוא מסוגל לקמם מצות פריה ורביה
להוליד בנים שהוא ס"ת בהכתוב [בראשית ט"ז הא] הנד הלה וילד'ת בן
כנודע בספד נר ישראל להגהתך זי"ע המגיד מקאזניץ וביאור הדברים
עייןבדברינו דברי תורה מהדודאג' [אות י"ס]עיי"ש באורך וגםבדברינו
בהקרמת ספר 14ת שלום (בד"ה אות ברית קודש וכו')עיי"שוכן מפורש
בפרשת לך לך בכתוב ואתה את ברית"י תשמור (עלידי זהיהיה) אתה

תקם
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חרע"ך לדורות"ם .ימשך זרעו לדורות עולם .וזהו נעוץ סופו בתחלתו
במזמורהלזהללויהוגו' שהוא רמוזכונת המילה ור"ת מספר מזלכנ'י:

לז* זבש"ם ברכות [דף מ"ב ע"ב]כי נח נפשיה דרבאילו תלמידיו
בתריה כי הדרי אמרי ניזיל וניכול לחמא אנהר דנק
(פירש"יכך שמו) בתר דכרכייתביוכו'כו'נחנפשיה דדב וברכת מזונא
הגמרא .והענין בכונתפנימית הדברים כי הנה רב
לא גמרינן
י
'
כ
ע
ב
ת
כ
.
ק
"
ה
ו
ז
ב
א
ו
ה
ו
ו
ב
ר
מ
ה
מ
א
ב
הואר' א
ר
כ
ז
נ
ה
ששמע
רשב"י (לפי דברי
הרמ"ע מפאנו במאמר שברי לוחות ובשארי ספרים] וזהוענין רשב"י ותלמידיו
בזוה"ק לעשות כל דבר (גםגשמייורשותי)בכונת ושדותהדברים .בפרט
אכילת האדם צריך להיות רק בכונה הראויה כדי להעלות הנצוצות
הקדושות בהמאכל ועלידי הברכות בכונה שתקנו חכז"ל בהם מעלים
הנצוצות ועתרה נחת רוחלפניו יתברך שמו וזהוי"לכי נח נפשיה דרב
אזליתלמידיו אבתריה (אחרידרכיו הטובים לעשות כמעשהו הטוביםוזהו
עיקר מדרכיו הקרושים שקיבלו מרבו התנא האלקי רשב"י לעשות כל
דבר גשמי בכונותויחורים ובפרט האכילה כנ"ל לעשות מכל דבר עולם
הזה בחינת עולם הבא בצורתו וכונתו .וז"ש)כי הדרי (שחשבו בנפשם
לתקן בתשובה ולחזור ממעשיהםשוהמו עד כה) אמדוניזולוניכול לחמא
(אכילתנו הגשמיות בעולם הזה יהיה רק בבחינת) אנהר (דיעה) דנ"ק
הב"א .היינו לעשות מחומר האכילה בחינת צורה
(בגימטרי'
"
'
ל
ו
ע
בעצמותהוהיינו מבחינת עולם הזה לעשותו בחינת עול"ם הב"א [מספר
דנ"ק כנזכר ,וזהו דרכו של רב מרשב"יכנזכר .רעל זה נתמרמרו [מרוב
ענוותנותם] ואמרו) נח נפשיה דרב וברכת מזונא (מה שצריך לכל מאכל
ולכל יום בכ"ע לפי הברכות שתקנו חכז'ע לכל מין ולפי ערך וענין
הנצוצין אשר נממש בו בהמאכל לתקנו) לא גמידנא (שאין אטיכולים
כי לאגמירנאהיטב מרב[שהיהיודע בנסתרות עסקות החשרהכפי שלמד
מרשב"י כותת כל רבר] איך לעשות בזה בכ"ע) והמ"י:

י'י
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י"ל

תקסא

מה שאמרו חז"ל בשבתניו ס"ז ע"ב] מעשה ברבי עקיבא
לח*
שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא
וחיי לפום רבנןחיי ותמדא לפום רבנן ולפום תלמידיהון עכ"ל הגמרא.
ויש לדקדק סובא מה חירש רע"ק בזה שעל כל כוסוכו' ובלשונו הקרים
חמר"אלתיבת חרילפוםרבנן וכאשר אמרלפוםרבנןותלמיריהון הקרים
חיי לחמר"א ומהו הכונהוהענין בזה המימרא צווחה ואומרת ררשוניוי"ל
על פי מה ששמעתי ומקובל בידינו כי בהיות הגה"ק מהר"ש
מקאמינקא זי"ע משובתי שבת אצל מדן זקיני הגה"ק בעל בני
יששכר זיעבדיבובוביום א' עשה הקדושבעלבני יששכרבעדו סעודה
נכבדה ובאמצע הסעודה כיבדו בכוסיין אשר העמיר לפניו ואמר לו
אגברו חמרא אררדקיכיהיכי דלימרו מלתא .וזהו מאמר
בסנהדרין
י
'
ז
ח
נדף ל"ת ע"א] מה שאמר רבי לבני ר' חייא והיינושיאמר תורה לעל זה
השיב הה"ק מקאמינקא אני אומר שי"ל אגברו סגלי אדרדקי כי היכא
דלימרו חמרא ,כדדכו בקודש של הגאל מקאמינקא
שהיה משתעי
י
'
צ
ז
מילין רחכמתא ,בדרךבדיחותא .וסובאגנוזבגוויהכנודע העניןכי
הנה כפשוטו בגמרא הפירושומהיין הוא רק מבוא להתכליתו
יי שיתרהב
'ד
יכ
לבו ודעתוויאמד ד"ת ,ומעין מאמד חז"לניומ" דף ע"זע"ש המראוהיהני
פקחץ צי'"ט .אמנם יש עוד מדרגה גבוהה יותר שהיין אינו רק מבוא
להתכלית כרי שיאמר דברי תורה רק הוא תכלית בעצמותו בבחינהוסוד
מה שאמדו בעןרובין נדו ס"ה ע"" 1כל המתפתהמיינו יש בו מדעת
קונו ההנור
יתההיין בבחינהגביה וכונה עמוקה בזהשיצא תכלית
'ו
זש
ש
בעצמותו וזהו ענין גדול לא יתואר בחרט עלי גליה וגם לא ישיגוהו
זולת מגדולי הדור אשר רולכים גם בנתיב לא ידעועיט .והעניקו חמה
בקומתם .בדעת קדושתם .שיש בהם מדעת קונםיתברך שמו כנזכרוזהו
כונת דברי ההג'ק מקאמינקאשיזיין יהיה במדלגה גבוה עד שיגברו
מילי אדרדקיכיהיכי דלימרו חמרא שהחן במדרגה גבוהיותר
תכליתי
הוא עמוק בעצם דעת קרהצתו .וכאשר שמעתי על מה שאמוילץ
נתענית דף ה' ע"בן אין מסיחין בכהמןה שמא יקדים קנה לחטט.חז'י
ה"מ

"י

תקסב
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כשאין הסעודה בבחינה גבוה רק סעודת חול (דק מבוא לתכלית כנ"ל)
על כן צריך לומר ולשיח בדברי תורה כדי שתהיה מעודת מצוה [יעףז
בדברינו בד"ת כה"ק אות א'] מה שאין כן כשהיא בעצמותה סעודת מצוה
במדרגה גבוהוזהואיןמסיחין בסעודה (לומר דברי תורה) שמא (יחשוב)
ויקדים קנה (אמירתדברי תורה עלידי הקנהכנודע) לושט (דוש הסעודה
אכילה בעצמותה) ובאמת כשהאכילה בבחינת כהנים אוכלים תכלית
בעצמותה אין צריכים לומר רבדי תת-ה כי וצא מצוה גדולה בעצמותה
כנ"ל .אמנם זהו רק לדבנן גדולי הדוד ההולכים בנתיב גבוה מאוד
בקדושתם וכונתם כנודע .אבל שארי תלמידי חכמים יוכלו ליכשל בזה
ולהשתכר בשתייתםמיין כזה וישתכרו לתשתם וישתוממו חלילה עלכן
לתלמידים בודאי יזהרו לפרוש וליזהר מןריבויהיין כנזכר .והנה נודע

ע"א] כי שותימ ואומדים לחי"ם לפי שבהיין

בתיזוה"ק [תכ"ד דף ס"ט
נכשלו בעונם בארם הראשנן שנאמר
[בדכות ל"ט ע"א]גפןהיהוענבים סחטהלוע"כאומדיםלחיי"םכדישיהיה
לחיי"ם ולא מחטא אדם הראשון שגרמה לו ההיפך ולאיהיה בו ארס סם
וכו' אמנםקיי"ל שומד מצוה לאידע רבד רע ע"עביין קידוש והבדלה
וכיוצאאיןשייך כלל ולאצריכים לומד לחיםכי מסולא לא ישלוטרפם
ההיפך כנזכר[יעייז מ"ש בנמוקי או"ח ס" דפ"ט).ולפי זה נמצא בשותהיין
שתיה של חולין למלהקת נפשו ע"כ צריכין לומר מקודם לחיי"ם כדי
מהשאיןכןמי ששותהבבחינה
שלאיחולבו ארס הללה של חטא
י
'
נ
ה
גבוהכבעלי המדרגהביותר בסוד המתפתה בהנוישבו מדעת קונוכנ"ל
אין צריך לומד מקודם לחיים רק בשתייתו יוכל לומר כדי לבדך את
המסובים עמו וז"ש בדיוק רע"ק חמראוחיי לפום רבנן (היותר גדולים
בקדושת מדרגתם הקדים "חמרא" "לחיי" משום שאין צריכים לומד
מקודםלחייםכנזנר .מהשאיןכן .שצקתח= (מקודם צ'קלחיים) וחמרא
לפום רבנן ותלמידיהק (וראינם במדרגה הנזכר וצריך להזהירם ולגדור
בעדם כנזכר) וקמ"י[ :ולא תקשי דלמההיוצריכין לומרלחיים כלל הלא
היהיין בסעודת מצוה בחתונת בט של רע"ק שהיה בודאי ת"ח והיו

[בראשית

מ "ץ] מות תמות

כמרד

דברי מהיורא רביעאה רצררה

תקסג

משבין ת"ח גדולי הדור ודמי לכוסיין והבדלה כנ"ל .זה אינו ראין
המצוה דוקא לשתותיין ש ובפרט הרבה כוסות עלכן בדיוק אמר רע"ק
על כל כוס וכוס בריבוי כתית ש רזה איש מצוה וצריך בודאי לומר

לחיים4

לט* בשעם סוכה [דף כ"ח ע"ב] מקרא ומתנא במטללתא ,וחתוי(היינו
לעיוני) בר ממסללתא פירש"י אם ירצה דמצטערד"א
ומצטער פטור מן דעוכה והאויר יפה לו להרחיב דעתו עכל"ה .ובזה
אשכחן פתרא למה שנחלקובספרים הקדושיםספרי מוסריש מהם שמרים
שישבוילמוד בבית קטןבליציוריםובלייופי כללכדי שלאישגיח ולא
ישא עיניו אליופי הבית כלל רק ישים עיניו ולבו אל וטפר שלומד
ומעיין בו להגות בובלי ראיה ומחשבה אחרת ,וי'א דהרחבת הדעת של
הבית שהואיפה ומרווח בכלעניניםזהועדיףכדי להרחיב רעוע לתורה
וקצת מזה נראה כבר בסידור האריז"ל שהרחבת דמעת עדיף במ"ש
שילמוד מתוךספריםנאיםוכתיבהוכריכה נאהכדישיתרחבדעתו .אמנם
שםמיירי רק מיופי הסש -שלומד וועגה בו לאמיופי הבית אשר יושב
בו ,והכא בדברי רש"י ז"ל נראה גם בהרתתת האויר הועצה לו גם כן
צריך ללימודעיון שהשיר יפה לו להרחבת דעתו כל שזע הבית שיושב
בתוכו כמובן וזה פשוט:

 .בפלוש יום ליבשה [ביתר לז' של פסחן הבאים עמך בבדית
נ2
וכי
לשמך המהנמולים .רבים תכנעעלהלשון
הנתמךומבטן
"ומבטן לשמך המה נמולים" וכי המה בני ישראל עבדים מקנת כקל
שנמוגיםליום א' הלא רק לשמונהיטיל
ו בשר ערלתם .ויזל .א) כמ"ש
בסמ"קעריכ ובששית כ' ד']וימל אברהם את יצחק בעבן שמונתימים
ביום השמיני הלא קומונת ימים שהוא דבוק כל השמונת יסים
ד(הנופוילר'שי
'ע שם) ע"כ ת" בס' דטרד השנולד הצחק וכיק שנצטדה אברהם
לבילוביום ח' אז היה משתוקק ומצבה בכל רגע ובכליום כל השמונת

תקסד
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ימיםשיגיעיום ח' שיוכל לקים מצות ה' למולו עלכן נחשב המחשבה
והשתוקקות למעשה כאלו מל אותו כל השמונתימים .והדבריםעתיקין.
תהובבני ישראל זרע אברהם המצפים מיום הולדו להכניסו בבריתו של
אברהם אבינו כשיהיהבן שמונתימים עלכן שפיר לשון הפיוט .ומבטן
(כשנולדים מיד) המה נמולים (במחשבתם ורצונםכנ'י) .ב) א"י בזהכי
אנחנו נקראיםבני ישרא"ל אבינו (אםכי על המילה נצטוה עוד אברהם
נאברר"ג פ"ב] במדרש
אבינו) והנה יעקיב נולד מהול כמו שאמרו
ז'
ח)
ובעבודת יוה"כ (שתיקןיוסי בןיוסי כהן גדול
יאתה כוננת וכו' מגזעו
איש תם הוצאת "חתום בבריתך מרחם לוקח"ולפיזה שורשיסוד אומתנו
והוא מרחםנגלד מהול ע"כמיוחסים אנועליו
ושמנו נקראזרע
יטן לשמך המה נמולים .ג) ל פי דברי הש"ס
שו
ינ
בשורשו ושבח אבי
'ב
ראמ
ז ברף ל"א
נדהניו ע"א ע"א) בשכר שכהבהין את עצמם על הבט"ןויעי
ע"ב]וזהו מבט"ן (בזכות שמשהק עצמו בבט"ן עלידי זהזוכין אשהכי
תזריעוילדה זכ"רומקיימיםביוםהשמיניימולוכו') לשמך המהנמולים.
עוד י"ל .ד) על פי מה שנודע מחכמי הרופאים כי המילה הוא טובה
לרפואהולהנצלעלידיזה ממחלות אנושות שהםמאבותיו שלהילדועל
ידי זה שיסירו הערלהאין מקום להמחלה לישאר שם בדיבוק ולאיוכל
להתכנס שםמיני זוהמא וחלאה של המחלות הנזכרות ר"ל .אמנם אנחנו
נמול בנינו לא בשביל רפואה (כי אין טעם למצות וכבר הארכנו בזה
בעה"י בכמה דוכתי במק"א) רק כדי לקיים רצונו יתברך שמו ולשום
בבשרינו .חותם אות בדית קודש כי כן צונו .וז"ש מבטן (שמלין את
עצמם כרי להנצל ממחלת הבטן של אמותם כנזכר 8ן כל זה הטעם
הפנימי והרצל אצלם רק) לשמך המהנמולים( .רק לשמך לקיום תורתך
ומצותיך יתברך שמו) כנזכר:

מא.

ו מ"ט ע-א] הטוב ומטיב צריכה מלכות וכו'
בש"ש נרנותני
בונה ירושלים נמי לא בעיא אלא אידי האמר פושת
בית דוד לאו אורח ארעש דלא אמד מלכות שמים רב פפא אמר הכי

דבירי
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תקצה

קאמד צריכה שתי מלכיות לבד מדידהעיין פירש"י ותוס' וכן פסקינן
בש"ע או"ח (ס" קכ"ט) אצל ג' מלכיות בברכהזו .והענין פלא כפשוטו
דהיכןמצינו בבדכה שצריכה ג"פ לומר מלכות כמו בזהלפיפירש"י וגם
לפי פירוש התוסג דקאי על מלכות דבונה ידושלים ודבדכת הארץ הוא
דוחק גדול לפרשכן כפשוטו דהא משמע בפשיטות שתי מלכיות גםכן
בדידה (ומה דקאמר לבדמדידההיינו דידה ממש מהסימוא בכל הבדכות
בא"'א מלך העולם וז"פ) ולא בשארי בדכות הקודמות ע"כ נראה הרמז
גניז בגויה כמ"ש הכונה בסידור כי הבדכה זו דהטוב והמטיב תיקון
,הנוק') המלכות מבת" גבורהעי"'שוכיון דזהויהיה לעתיר בביאת גהאל
צדק במהרה בימינו במעלת הזהב על הכסף כנודע וז"ש שצריכה ג'
מלכיות ההנו ב' לבד מדידה כי היא בעצמה בחינת מלכות לית לה
מגרמה כלום ע"כ צ"ל בה" הישועה לכנסת ישראל בקרוב וזהו יהיה
לעתיד עלידי הגבורות כמבואר בחיבורנו כמה פעמים ע'עיהיה יצח"ק
אבינו המצדיק לעתיד במהרה בימינו שהוא בחינת גבודו"ת בהמתקתן
בשורשן וז"ש שצריכה ג' מלכיו"ת היינו לחבר יוודא שלים בבחינת
ל במהרה
דינ"א דמלכות"אדינא אשרכןהמהחבליכהניח קודםביאתגיא
ן פ"ח]
בימינו אבל הבית יהיה דק בבחינת יעק"ב כדאיתא בפסחים (י
שהוא (ג' ביחד) כלול מתרדיהו היינו ב' מלכיות לבד מדידה .וז"ש ג'
מלכיות מדה הג' מדת יעקב אבינו תפארת לחברה עם מלכות כנזכר
סההו יתודא שלים לעתיד במהדהבימינו:
1כ"1ש כנ"ל דל"צ מלכות בבונה ירושלים דהיינו שהוא ממילא כיק
שנבנה ירושלים אםכן נתגלה ממילא מקודם מלכות שמים על
ידי דוד משיח צדקת כמ"ש הדמב"ם (סוף הלכות מלכים]וכן ח 12בעניותן
ב נהמן אימתי בונה
ביארנו בהיטדנו עולת תמיד וכדאמד לעיל בזהי
ירושליםה'בזמן שנדחי ישראליכנס (כבר)וזהויהיה כבד עלידי משיח
צדקנו להקים מדת מלכו"ת במלואה וטובה מרישא עד שפה וכנ'ע:

תקש

מב.
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מה שאמיתי בסעודת סיום הש"ס בענין נעוץ סוס בתחלתו
וזצה כבר כתבתי בחמשה מאמרות במאמר סמוכים לעד
י הריפים ז"ל עדה"כ [תהלים קהת] ראש
בתחלתו [אות ג'] בשםהידרש
עוד
דברך אמ"ת האיך מרומז בתחלת התורה והש"ס תיבת אמ"ת
ש
"
א
בזהכי ר"ת מאימתי קורין את שמע בגימטר" אמ"ת זור ד דברך
אמ"ת (בהתחלת הש"ס) וגם בהסיו"ם הש"ס שהוא בחינת ~תמ"ו אמ"ת
ע"כ וצא רמח בהסופ"י תיבעת תקרי הליכלת אלא (הלכות) ס"ת
בגימטר" אמ"ת (ותיבת "הלכות" הוא הסמוך לוה הינו הוות"ם בחינת
תורה שבע"פ בסוף הש"ס כי הוא הלכו"ת תורה שבזמ"פ וודה פירש"י
הלכות משנה ובריתות הלכה למליה מסינ"י עכל"ה ומסים בתיבת
"ממינזר ע"ד הזוה"ק פרשת בלק[יר קצ"ב ע"א]סינ"י דא כנסת ישראל
היינו מדת מלכתת תורה שבע"פ כנודע) .וגם בתחלתו הוא רמוז כנ"ל
בד"ת מאימתיקורין את שמע ("בערבין")הייתכי האמ"ת נתגלה בבנ"א
ת נהורא אלא
רק במי שהוא עומד בנסיך ובורד האור מתוך החשךוזי
הד"א דנפקא מגו חשוכא כמאמר הזוה"ק [ח"ב קפ"ד ע"אן כמדעכי זולת
זה לאיתכן לומרעל אחד שאומר באמצעהצהריםויעידעל אורהשסים
כי טוב הוא הלזה יקרא איש הכמ"ת הלא אם לאיודהלזההריזהכעיור
ממשש בצדדים ולמשוגע ממש יחשב אולם בעתומסית והסתרפנים ר"ל
בחשך הדעת והעולם בערבוביא אזמי שיכיר האמית דוי זה תחשב לו
לצדקה באמת מ"ש מאשתי (וכר כנ"ל שהוא ד"תבגימשר" אמ"ת יחשב
רק)בערבין (ובחשךובערבוביא כמו בדורותיו ר"ל ואףעלפיכן מחזיק
קצת בהאמת) זהו חשוב למודובעיני הקב"ה:

עיי

אי

מג .ולאשר הסעודההיה בחנוכה[כי נחמד המנהג הוה בקהילתם
שעוורם התבודק ש"ס דקלום והסעודה בחנוכה גם
מעתהפוסקים דומב"ם תשצדוש"לדימי שמחה הםוגם דומ"אדסעודות
אלובחנוכהסעודות מצוה הם ממקלעכהשוםחנוכתדגעבחשהיהאזועוינם
סועדת הרשותואיןצריכץלעשותן סעודת מצוה מכל מקוםזמניהקגרים

דברי מהדורא רביעאהיצררדן

תקש

לסיום הש"סל"ו מסכתות שהםנגדל"ונרותדחנוכה כמ"שבבני יששכר
ועיקד מעלת חנוכה הוא לרומם להרר קרן תורה שבע"פ וצא התלמור
כנודע] אמרתי המשך הרבריםלחנוכהכי [ברכות דף ב' ע"א] מאימתיקורין
את שמעבעדבי"ן (בנסיק החושךבלילות הארוכות של טבת אשדיחשיכו
באמונה וירבו תערובות הדעות שונות והתיקון לזה) מ'12עה ש'הכהנים
נ'כנסים (ר"ת שמ"ן זהו כח הנ"ר חנוכ"ה 12ל שמ"ן יאיר לנו מתוך
חשיכה .וגם הכהני"ם נכנסים רמז להכהנ"'ם הגרולים כהני"ך הקדושים
שנעשה הנס על יריהם) ל'אכול ב'תרומתן (ר"ת ל"ב שהוא סיום התורה
שבכתב בלמ"ר ורבוק ונעוץ לתחלתה שפותחים בבי"ח) והיית קישור
סיום תורה שבכתב לסיום תורה שבע"פ נעוץ בתחלתו כנ"ל:
מד* בשעם נדשת [דף נ"נ ע"נ] א"ל דב להייא בדיה בדי חטוף
ובריך וכן אמר רב הונא לרבה בריה חטוף ובריך.
למימרא רמברךעדיף ממאןרעני אמן תשניא ר'יוסי אומר גרול העונה
אמן יותר א"ע ר' נהוראי השמים כן הוא תרע שהרי גוליורין (פירש
בערוך משרתים אנשי המלחמה יעיי"ש על הגלית) יוררין ומתגרין
במלחמה וגבורין יורדין ומנצחין (ומשני) תנאי הוא רתניא אחר המברך
ואחר העונה אמן במשמע אלא שממזדין למברך יותר מן העונה אנק
עכ"ל הגמרא וועה לרשת הסברא במהפליגיהניתנאי אם מברךבעצית
עריף או העונה אמן "'ל על פי מה שכתוב בשם צדיקים ז"ל עה"כ
[דברים כ"ט כ"ט] הנסתרז"ת לדף אלקינו (כי מי שהוא עובד ה' בדרך
נסת"ר והצנע לכת הוא טוב בערה' אלקינוכיינצליותרמפניות ראיית
בני אדם ושלאיכירו עבודתוויגיעיותר לבלתי לכ'לבדו .אבל) והנגלות
(שיך הנגלה והפשט בעבודתרישם יתברך .הוא טוב) לנו ולבנינ"ו ע"ר
זחל"ם לעשו"ת את כל דנדי החדדה הזאת (כשהוא עובד ה' באתגליא
הוי יד) 1בניו עבודתו רעשו כמערדע וילמדו את עצמם לעבוד והשם
יתברך וגם את בניהם אחריהם עד עולם לעשות את כל רבדי החורה
הזאת בפשעית ונגלה חזו העיקר ושתכלית מה שאין כן העובד בהצנע

תקמח
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לא ידאו בניו את עבודתו ללמוד ממנו) עכר'ה[ .וע"ז כזהלעיל אות י"א

ואות כ"דן .ובזהי"ל דאמד דבלחייא בדיה(היינו ללמוד את בנ"ו עבורת
השם יתברך) חטוףובדיך .למימרא דמברךעדיף כנ"ל (החנו כששומעין
כשמברך הוא טוב לגידול ולחינוך בניו כששומעין קולו וכמ"ש
ק
ל עה"כ [תהלים קמ"ה
י"ק [פני דוד ,תצא ר .צוארי שלל רקדא]בע"מאייז"
וה
וס
ב
כ"א] תהלת ה' ידב"ד פ"י [כדי] 1יבדך כל בשד שם קדשו לעולם ועד
ע"כ צריך בפי"ו דייקא הלא די במחשבה בלבד כדי שישמעו דיבורו
ויתעודדו גם המה לומד ריבודיםלפני השם יתברך וכמ"ש אאמו"דזי"ע
בספדו תפארת בנים עה"ת [פרשת כי תצא] עה"בכייהיה לאיש בן סודר
ומודהאיננו שומע בקולאביווגו'עיי"ש .עלכןהזהיר דבלבנווהדריכו
לומד הבדכה ולשמוע קולו וז"ש חטוף ובדיך כנזכר) מה שאין כן הך
תנא רס"ל גדול העונה אמן יותר מהמברך משום דפירש"י בשבת [דף
קמט ע"ת העונה אמןיהא שמיה רבא בכל כהו ה"מ "בכל כונתו" וכזן
שאמד דק תיבה אחת בכל כונת"ו ואין איש מדגיש ברבד אם כן יוכל
לומד אמן לשם שמים בכל כונתובלי פניות מהשומעים כנזכר ועל זה
אמד ד' נהוראי(לסייע להך דגדול העונה אמןיותד מן המברך) השמי"ם
כ"ן הו"א (אשד יפלא מאוד הלשון שבועה בשמים אשדכן ובאמת תורה
לא בשמ"'ם הוא ולפי זה שפיד מדויק ומכוון הלשת השמי"ם כ"ן הו"א
כי לשמי"ם כ"ן הו"א עדיף יותד העונה מן המבדך כנ"ל) וזוח סברתו
וסעמו כי לשמים כן %א עדיף יותד העונה מה רואין כן לבניו עדיף
יותר המברך כנזכד.
אילנם כן הוא בזה בברכות וכן בסוף מסכת נזיד להך תנא דתניא
אהד המברך ואהד העונה אמן במשמע אלא שממהרין למברך
י [כנזית ממדמיןליתן שמי וכתבו התול ופס
יותד מן העונה אמןפירקי'
אמך ד 3לבנו חטוףוכריך וקשה דהלא משנה מפורשת הוא
בנזית
[אסות ס"א מ"ג] אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס
הויך למד רב לבש להדד אחרי קבלת שכר .אלא וזי14י ושירושוהענין

*
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תקסט

כנ"ע (כי שכר כזה מותר לבקשהיינו שכר מצוה מצוה) כדי שילמדו
בניו ממגו כשמוע ברכתו שהוא חטוףובריך בעצמוויחנכם בדבורםלפני
השםיתברך .וכן כבקינן בש"ע או"ח [ס" י"א סע" ד'] שיהדר שיתנו לו
כוס לברר דהיינו דגדול המברך יותר מהעונה והיינו דחשוב יותר מה
שנשמע קולו בעולם הזה בפני בניו כדי לגדלם ולחנכם בעבודת השם
יתברך ממה שעונה אמן בכל כונתוויותר מחשבתו מועלת לשמיםכנ"ל.
ועיי"ש במג"א [סעיף קטן ו'] שהניח בצ"ע דעכ"פ אינו מחוייב לשלם
החוטף ברכה מחבירוכיון שענה אמן ואיכא למ"ר גדול העונה אמןוי"ל
דס"ל להמג"א הסברא דהגם שגדול המברך משום שמשמיע קולו כנ"ל
מכל מקוםכיון ריש להעונה אמן גםכן מעלה לשמים כנ"ל ע"כ שניהם
שקוליםאילם י"ל דס"ל להמג"א גם כן דהמברך עדיף משום טעמינו
אך לענין להוציא ממון בעד הברכה כיון דפלוגתא דתנאי הוא
הונ
י"ש שם המג"א טעמיה ע"כ לא יוכלו להוציא ממון דספיקא דממונא
'מ
כ
קולא להנתבע:

13ה .בשעם פכה [דף ל"ב ע"ב] גבי הדס רב כהבא אמר אפילו תרי
וחד רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחדהואילונפיק
מפומיה דרב כהנא (פירש"י מהדר אתרי וחד אע"ג דתלתא בחד קינא
כ"ש דכשר הואיל ונפיק משמיה דרב כהנא)
מר בר אמימר לרב
י
"
א
אשי אבא לההוא הדס שוטה קדיליה עכ'ע הגמרא .ולכאורה יפלא על
רב אחא בריה דרבא דליהדר דוקא על דבר שיש בו חשש פסול במצות
עשה דאורייתא (כיון דאמימר קרי ליה הדס שוטה ופסול) והלא גם רב
כהנא מודה דמשולשעדיף יותר ולמה יעשה בזהליהדר דוקא כדעת רבו
לדקל .ויובן טה מה ששמעם מפי אבותינו הקדושיםזי"ע עובדות כאלו
ובפרט אצל הגה"ק מהרס"מ מרימנוב זי"ע שהיה אצלו אז
מהפסתופפים בצלו הגצן מ' אברהם זצ"ל אבד"ק דאברימל ועשה אז
כוורות רבו הקדוש מהרם"ם הנ"ל בדבר תמור שהיה נראה כתמוהבעיני
העולםולקולא.כיהיכי דלא ניחלש דעת רבוכיתדנפיק משמיהלהיתר

תקע
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לכתחלה .ועלידיזההשיג אזוזכה לברכת דבו הקדחם שלאיוכלו להרע
לו שוםבן אדם אפילו כגובה ארזים גובהו לאיוכלולווזרןענין האסף
פה ובזה יש לו שורש בגמרא הלז לפיידיעתי הוא רק פ"א בש"ס בזה
דליהדד דוקא לעשות לקהול הואיל ונפק מפומיה דרבו להיתדא אפילו
היכא דגם דבו מודה דיש לעשות באופן היותר טוב מה"ת כנ"ל:
מך* ארשום קצת ממה שאמדתי בסיום משניותנזיקין בסוף מסכת
הוריות .ממנד תלמיד חכם קודםלכהן גדול עם הארץ
והיינו מעלת התודה גם משאיש מיוחס יותר מכ"ג שהוא המיוחס הגדול
ביותרמיחוסי כהונה מכל מקום להיותו עם הארץ אינו ראוי לכבדוכי
הוא אינו מעלה לגביה גודל התמנותו לכ"ג פן יכשל בעבודה שהוא
כהרדים התלויים בשערה ויוכל לפגל ולפסול ולקלקל ולהיותו ע"ה לא
ידעו במה יכשלו ופ"א שמעתי כעין זה בשם קדוש אחד מרבד זי"ע
שאמד על שו"ב אחר שפקפקועליו שאינו בקי בהלכות כראוי אך עוסק
בקבלה ואמד שיוכל לעשות נבילות בכונות עכ"ד .ומעניןלענין באותו
ענין אמדתי ע"ד המכנים את עצמם בשם אדמוד"'ם ואינם בני תודה
לידע ההלכה והמעשה אשד יעשת (וכבד כתב באזהרות וצעטול קטן של
דבינו הקדוש ד' ד' אלימלך זי"עכי צ'ק למדן בגפ"ת וא"א בלתי זה
כמובן ונודע) ואשד יאמדו כי המה בנש"ק ובעל קבלה על זה אמרו
שאפילו ממזר תלמיר חכם קודם להםהיינו כהן גדול (מיוחס) עם הארץ
ועלזה אמתו בגמרא שם הטעם ברמז המקרא יקרה היא מפנינ"'ם מכהן
גרול שנכנס לפני ולפנים והיינו מפניני"ם בחינת פנימיו"ת שאומדים
שהםיודעים בפנימיו"תומייודע אם אמת בפיהם לא כן תלמידי חכמים
שיכולים לתהות על קנקנו כ"א באתגלשא ככובן:

 .713צנ,ט"כ 1בדכות [דף נ' ע"אן האומך ובטוב"(1היינו)הריזהתלמיד

חכם (האומר) "ומטובר' (חינו) הרי זה בור (פר2י'י
שממעט בתגמוליו של מקום דמשמע רבד מועט כדיחיים עכ"ל ר"12י

ד12ר~י מהיורא רביעאה רןור~וץ

תקעא

ז'י
) ופדיך הגמרא א"ל אביי לרב דימי והא כתיב [ש"ב ז'] ומברכתך
יבורך בית עבדך לעולם (ותי') בשאלה שאני פירש"י שהשואל שואל
כעני על פתח שאינו מדים ראש לשאול ששלה גדולה עכל"ה .ומכאן
השגה לכאורה על מה שנמצא במפרים הקדושים מגדולי האחרונים
והאדמודי"ם כי כשמבקשים איזו ענין מהשם יתברך ומכוונין לפעמים
העת רצת ואםכןהיה הזמן הזה אז מסוגל לפעולהישחזהוהלימהבדביא
םגי' בכלל ישראל ואולי גם בביאת הגהיץ 8מ כל זה לאשר מבקשים
רק רבד קטן פרטיי עלידי זה מצמצמין השפע שלא תבא רק לרבר
בועט ח"ו וע"ב אין ההשלים הישועה שלימה בכללות כיון שזהו דרכם
שלבני ישראל שהם טובי לבב ונמוכי דוח וכשבא עליהם קצת ישועה
אז הם כבד נחה דעתם ואין מבקשים עוד על אתר רגלידי זה יעכב
ח"ו הישועה שלימה וע"כ אני מקפיד על אחד אם יאמד בלשונו "הש'"
זאל נאר עטושם (אדער עפים) העלפען" והלא אמדו בזוה"ק [ח"א קס"ט
ע"א] האי מאן רבעי צלותא צדיך לפרשה מדקא יצת בגין דלא ליתן
מקום למקטדגא ואםכן כשאומדעפיםהעלפי"ןיכול המקטרגלומרשד"א
בעצמו יבקש רק מתנה מועטת ורבד קשן ולאיותר .ורי בזה מה שהוא
חי גם כן באמת פעל כבר מעט ישועה כבקשתו הנ"ל .ואי קשיא הא
מהגמרא שמתרץ אשר כן נראה מהכתוב ומברכתך יבורך עבדך כנ'"ל
י"ל דשאני התם כשהוא אומר ומברכתך יבורך עבדך (כדאמרינן בגמרא
דוהויתכן בדרך שאלה ובקשה)היינו מברכתו הגדולהבלי מרעוד טשמי
שמיס אז יש גםכן ישועה גדולה בלידי .מה שאין כן כשאינו מבקזז
דק מעט צורכיו למטה (וגם בלשת עפי"ס העל5י"ן כנ"ל גםכן יתפרש
רק מעטישועה למטה לצורכו) בזהצריכין למהרכדי שלא לצמצם השפע
כנ"ל רק נתברךבמילוי ובריוה בכ"י במהרהבימינו אמן:
מח .בש"מ שנת [דף " ע"ב] רב חסדא הוה נקיט בק-ה תרתי
מתנתא דתודא ,אמד כל מאן דאתי ואמרלי שמעתתא
חדתא (פירש"י הדשה שלא וששתיה) משמיה ררב יהיבנא לשה נכפליה,

תקעב
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אמרליה רבא בר מחסיאהכי אמר רב הנותן מתנהלחבירוצריךלהודיעו
וכו' יהבאניהליה ,אמר חביבין עלך שמעתתא דרב כולי האי ,א"לאין,
א"ל היינו דאמר רב מילתא אלבישייהו יקירא ,א"ל אמר רב הכי
בתרייתא עדיפא הא מקמייתאואיהגי נקיטנא אחריתי יהיבנא לך עכ"ל
הגמרא .והנהיש לרקדק למה לא אמר רבא בר מחמיא בתחלהזו המימרא
דרב רמילתאאלבשייהויקירא ולמה לאכיון דעתו לדעת רב חסדא שהו
המימרא חביבה עליו יותר (היינו בתרייתא) מקדמייתא ולמה הוא בחר
לו להקדים הך מימרא דהנותן מתנה לחבירו צריךלהודיע .וי"לכי רבא
בר מחסיא חששכיון דר' חסדא ביקש רק שמעתתא חדתא פירוש מה
שלא שמעה מעולם (כנ"ל מפירוש רש"י) ואם הוא יאמר לו דבר בשם
רב כגון הך דמילתא אלבישייהו יקירא היה מתירא פן כבר שמעה רב
חסדא דק שיתבייש או לא ידצה לביישו לרבא בר מחסיא על כן לא
יאמר לו (ר' חסדא) שכבר שמעה .וכיון שלא יאמרלו שכבר שמעה ועם
כל זהיתן לו הך מתנתא אם כן יהיה מתנת חנם רגל זה נאמר משלי
ט"ו כ"ן] שונא מתעת יחיה כשאמרגן בפ"ב דחולין [מ"ד ע"ב] ולא רצה
זאת רבא בר מחסיאעלכן התחכם (רבא בר מחסיא)והגידלו הך מימרא
דהנותן מתנה לחבירוצריךלהודיעו ואז אםידע רב חסדא שבאמת שמע
כבר הדבר הזה אז בעל כרחו צריך להודיעו מקודם ולא יוכל להעלים
ממנו שכבר שמע אם כבר שמעו דהא הוא התנה עמו מילתא חדתא מה
שלא שמע עודנה ואםיחשוב עם כלזה שוגני עתן המתנת בשר במתנה
אם כן יהיה דק מתנה ובעל כרחו לא יעבור על מימרא הזאת דהמתן
מתנה לחבירו צריך להודיעו ועלכן הגיד לו זאת המימרא כנזכר:
13ט* בש"ש ברכותניר כ' ע"א] א"ל רב פפא לאביי מ"ש ראשונים
דאתרחיש להו ניסב א"ל מתון מתון ד' מאותזוזי
וכי
שויא .כבר כתבתי בחמשה מאמרות ומאמר הלקוטות אות מ"ק על דברי
הש"שהנזכרים רבאמת נראה מזה מעשה לסתורוהנימילי סיתראינינהו
למתון מתון דהא קרע הכרבלתא במהירות מרוב רשפי אש אשר בקרבו

דברי מהדודא דביעאה לצררה

תקעג

(דר' אדא בר אהבה) מאתנכרית אשר באמת ל"ש גבה כללאיסורלבושי
שחץוכו'עיי"ש .והנה אמרתי דרך בדיחותא וצחות אמנם הוא באמתכן
מתון מתון (במתינות) ד' מאותזוזי שויא (בדבר שהוא שוה רק ד'סיעת
להיכוליןלהגיעעלידי "מתון מתון" אבל לדבר גדולונחוץ אשר שויא
יותר הרבה מארבע מאות אז לא יוכלו להגיע כ %ע"י מדת מתינות)
והוא נראה בחוש כן כי אם ילכו במתת בדבר סכנת הגוף שצריכין
להרעיש ולמהר ולהצילו אז בודאי הרי זה כשופך דמים על אחת כמה
וכמה בדבר שנוגע להנפש (כי המחטיא את תבירו יותר מדוורגו כנודע
מספרי ורש"י פרשתכי תצא) ואם ישבידו למחותואינו מוחה רק שותק
בחינת מתון מתוןובינילביני נראה שתיקה כהודאה והולך הכל לטמיון
ר"ל כי יאמרו התירו פרושים את הדבר כמו שהארכם בדברינו כמה
פעמים במקומות רבות בעה"י .ונראה בחושכי מדת המתינו"ת צמיחתה
מצד העצלו"ת משורש העפר המתגבר בעצמות האיש (על הרוב דברנו
בזה.כילפעמים .ראיתיבניעליה והמהמועטים .ימצאומבניעליה אשר
יודו בחינת מתון מתון בכח המעצר שליט ברוחו הלאיוציאו רק במקום
הצריך אבל המדוברעלפיטבעיבני אדם רובם ככולם) ובמדתהעצלו"ת
נאמר בדברי חז"ל נשבת דף ל' ע"ב]ופאין השכינה שורה לא מתוך עצבות
א מתוך עצלו"תוכו' .ומה שאמרו זה דרך מו"מ ~ברים קטנים כשן
הי
המראה ואסמכתאביןבני אדם כדאמרינן (שבת דף ל"א ע"א] ע""ש 1בת1ס'
ד"ה שהמרו זא"ז וכו' אבל לדבר גדול ששוה עכ"פיותר מר משתזוז
יכולין לבא רק עלידיזריזותורוחה' הבוער בלב (ולא במתישת ועצלות
כיבעצלתיםימך דפתרהכתיב)ה'יזכנולעבדו בלבב שלם באמת במהרה
בימינו אמן:

ב.

אעתיק בכאןמחזיונותלילהראיתיבחלדמי (בללא' דר"חאלול
שנת תדפ"ה) על מ"ש (בפרשת בהעלתך) בעניןוימן
שנים ו'צא מה
כי שט"ו ר"ת
(כמדבר י"א ח'] שש"ג הש
י
'
ט
שאמרו המצרים לישראל .מזה היה ביזת מצרים ובא השפע לישראל

"י.

תקער

דברי מהדורא רביעאה לוורה

בצאתישראלממצדיםוזהו גםכן השפעת פרנסה שלהמןשירדלישראל.
כמו שהיה להםביזת מצדים בצאתם שאמדו להם טול שנים וצאכנזכר.
וזהו שאמרו חז"ל [מכילתא ורשש פ' בא הב ל"ק בלשת שאמרו להם
(המצדיים) לישדאל טול שני"םויובןכי צ"א הוא מספדהוי' אדנ' כנודע
הזחודא קדישא מספר שם הפרנסה בד"ת פ'ותח א'ת י'דיך וז"ש טול
שניים וצ"אהיינו שני"ם (ב'פעמים) והוא מב'מזלין מזלאעילאה ומולא
תתאה ע"כ הוא שנים וצ"א יחוד הפרנסה והוא נמשך דגרנסה ממקוד
המולא שהוא בחינת י"ג מדות במנחת שבת קודש .וע"כ ב"פ צ"א
גימטדי' יעק"ב שהוא בחינת הסעורה שלישית בשבת בזמן רעוב דרעוין
שהוא בחינת יעק"ב (ז"א) ולוקחים בשבתבחינת שת"י הלח"םי"ב חלות
כנודע יעקב חבל נחלתו נחלהבלי מצדים להמשיך שפע (מבחינת המ"ן)
ופרנסהוישועה וכס"סכןיהירצון במהרהבימינו ומעתהועד עולם (עד
כאן החלום) .והנה מסה שכתבנו (במחזה) בד"ת בלשון חכז'ע טול שנים
וצ"א כנזכד .אל תתמה הקורא הנעיםיען באמת כן הוא הדדך וכמ"ש
כבדבחיבורי רבדי תודה [מה"ק אות ע"ג] מכמה מקומות שרמזובהאדיז"ל
כונה במספד תיבות רברי חז"ל בלשונם הקדוש עיי"ש וכן עוד בש"ס
ברכות [דף ר ודף ז'ן כל הקובע מקו"ם לתפלתו וכו' רעל זה בא הכונה
בסירוד בתפלה בש"ע בתיבת את"ה על מספר מקום שאמרו חז'ל שם.
ועודכן בכמה דוכתי כנודע:

נא .רעיוני

על משכביסליקו (בליל שבת קודש פרשת בא תדפ"ז)
כי ב"פמיל"אד"א בגימטר" יום"ף ההנו בסוד תרין
מכלין מזלא נפלאה ומזלא תתאם גמשך למדת יוס"ף (ישד) בסוד סדים

איןלוזזך(היינו מה שנמשך מזקןהעליון י"ג מדות) כמבואר בע"ח
להאדיז"ל .והנה ג"פ מדה"א בגימטדי' לד"רשגיא השם המסוגל לרדוף
האויביםולרגניעם וכמבואר בבארמיםחיים בקום דבים הקדוש מהרד"ב

מ"מ ממעוריטש ז"'ע ומובא בדרכי אמונה [ריו צ"ע] לאאמו"ד הקדוש
ע וגם בדברים שקרמות מילין] בדוקדמת דרכי אבונה דגזכךוהיינוכי
יי"

דברי מהיורא רביעאה לצררה

תקעה

ג"פ טזל"א אם הוא ג"פ בבחינת החוטהמשילש לא במהרה ינתק אז כה
המולמן השמים גובר כ"כ ערכי יתגבר גםעלאויביוויריע אףיצריח
וינניעם לגמור בסוד הכתוב ["אמה מ"מ] לר"דלפניוגוייםוד12עי ישראל
בכללכמובןוידוע (והםהאותיות לר"ד הקודמים למש"הכנודע שםוהיינו
כי מש"הבדינת יסו"ך אבא ויקח משה את עצמו"ת יוס"ף עמו כנ"ע
והוא ב"פ מזל"א אמנם כשיש הכח של ג"פ כפלא גימטר" לד"ר היינו
מה שקדם ענד למש"ה יש הכח כ"כ יותר עדכי גם יתגבר על הניגוד
הקמים תחתיו כנזכר) ע"כ:

נב.

בכל"ם שבת [דף הב ע"א] תניא חנניא אומר ח9ב אדם למשמש
בבגדו ערב שבת 4מ חשיכה א"ר יוסף הלבתא דבתי
לשבת עכ"ל הגמרא הענין י"ל על פי הנודע מטה"ק סדורו של שבת
דהנה צ'ק הכנה בערב שבת על שבת הגם כי שבת קביעא וקיימא
דקדשוהו שמים והוא שלא עלידי מעשינו עם כל זה המציא משל במי
שהמלך יבא אלביתוויביא אתו הכל כלכליביתו ובגדים ושמלות וכל
תערגי המלך עם כל זהמי שמבית שלו אשר יזכה ללה וכדגולך יבא
להתאכסן בביתו צדיך עכ"פ לנקות ולפנות הבית מקורי עכביש ומכל
זוהמא דואם לא כן הרי זה מבזה את המלך כרבא ויתאכסן בבית כזה.
והכי נמי בשבת רבא המלכה שבת קודש אלינו מלמעלה ומביאה אתה
כל טוב וכל השפעת רדפניות וגשמיות אך 8ןכל זהצריך עכ"פ האום
לשוב בתשובה בערב שבת קודש היים לפנוה את ביתו ועצמותו מכל
עת וכשמה להרוץ בתשובה כהלימה ולקבל על עצמו לתקן הכל מעתה
ועד עולם ובזה י"ל מאמר חז"ל כנזכר ח9ב אדם למשמש בבגדו ערב
מטו נשטות כ"א
פירגד עם חשיכה (היעו לקצב בתשובה ולחרמ"ש במגף*
ו] בבגדה בה שונא העושת למשמש ולפשפש במעוויו דוגלים בקרנת
בגדו והקיק ונתיצת ערב שבת עם חורכה יהרהר בתשובה על ככה)
א"ריוסף (ונהיר ר'יוסף שהתשובה תהיה 4פ רק בחינת) הלבתא רבת"י
(הףטבמוחיןרגד'5יב הלאהתעיבה בבחונתיחרוש רקבבחינת אהרן

תקעו

דברי מהיורא רביעאה וצררה

ומוחין דגדלותכי עלידיזה נזכה לבחינתמוחין דגדלות בחינת הלכתא
רבת"י כנ"ל) לשבת (אשר כן הוא בשב"ת בחינת מוחין דגדלו"ת ע"כ
צריך הכנה בתשובה מאהבה גםכן מבחינת הלז כנודע):

בג
 .הן דוד מלכם הגיד ברוח קדשו בתהלים נפ"ה ט'] אשמעה מה
הו"י'כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל
ידבר
הא
"צ
יווח ואומר דרשוני מה יתארהו להשם יתברך בזה
א
ישובו לכסלה המקר
י באמדו שם אחד מהם בזה .ב)
בשמות אלו הו"" דוקא וכי לאד
מ"שכי ידבד שלום אל עמו ואל חסידיו השל ישובו לכסלה כית שדם
ח0יד"טיותר מצדיקיםאיךשייך לומד שאלישובו לכסלה ומשמעשהיו
מקודם עושי רשעה וכסלה וחושש שאל ישובו לקיאם וכסלם ואם כן
אינםחסידים רקבעלי תשובה שחוששים להם שלאישובולסורם .ג)וגם
כי הוא רומז אל המלחמה
ל חסידיו.
מהו אל עמו (הפשוטים)הי
הגדולה והאיומה אשר תכסה ארץ קודם הגאולה שלימה במהרהבימינו.
ונצהעלידי המלחמה ישובודבים בתשובהורבים מפשעי ישראליסגדו
חנותם בשבת קודש וכהנה לשוב לתודת ה' ואמונתו ברשותם בחושכי
זהו חבלי משיח ושבו להאמין בדברי הנביאים ודברי חז'עואין ישראל
נגאלים אלאעלעי התשובה שמ"ש ברמב"ם כהלכות תשוכהן וכרחצת הבע"ד
זה כי כלתה אליו וסיעה מאת המלך מלכו של עולם יתברך שמו כי
ישראלאפילו הרקנין וכו' ישובו בתשובה ויבא הגואל בקרוב ע"כ הטה
את לבהמנהיגים לדנית להדיח את לבבני ישראל לבקש דק על שלום
העמים (ולעקודח"ו אמונת אחכהלו בכליום שיבא)ועברועל כלדברי
חכרת כמ"ש בספר כהטמיע ישועה בארוכהר"ל עי זה נתהוה שלו"ם
הלז של עע"1ו בתשחץ ותכונתו ודמותו ונודבן העולם עמו בכל אושנים
ודיחקו את הקץ בעושתםוכפירתם וזע אשר צפה דוד מלכתברוח
י
ש
ד
ק
תבואתומ'"ש נשמעה מה ידבר הא-להו" (השטכי שם א-ל הוא חם"ר
א-ל .וגם ישבבתי א-ל זועם בכליום וא-ל נקטמת וגר ההנובחינת
נגלי למצרים ורפא לישראל כי כן המה גבורות הנלי משיח לתכלית

א"י

ו"י

דברי מהיורא רביעאה לצררה
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טובת הגאולה בחסד"ו יתברך שמו וכמ"ש בפע"ח
אשר כן יהיה קודם הגאולה האחרונה במהרה בימינו בגבורות וחבלים
וזהו בחינת א-ל לתכלית באופנים הנזכרים והזכיר עלידי זה עוד צום
הו"" של רחמים שהוא ביאת גואל צדקובניןביתיעק"ב [כדאמרינן בפסחים
דף פ"חן 1ה"1י' מדת יעק"ב ,ועתה מדבר מהשלום הזה המרובד וניתן
הענין להענות בו כנ"ל) וז"ש כי ירבד שלום (האמיתי כשיבא אליהו
הנביא בביאת גואל צדק מבשד שלו"ם כהדמיע ישתעה וגו') אל עמו (זהו
ם אל עמו עמ"ובנ"י דווקא ולא אל העמיםעובדי עבודה זדה)
יורהעילו
ואל חסידיו (היינו לא אל עמו בלבד גם כןהיינו הע"ה ובודים שיבינו
עניןהפדיעדע"ן אשד נסתדר קצתבין אומות העולם סההו שלום המקוה
ח"ו רקלחסידיה יאמדוכי זהו אקו"ם בביאת גהשל צדק במהרהבימינו
כנזכרוהיינואיזהו חסיד המתחסד 8מקונו [כדאיתא כזח"כ קהד ע"בן אשך
חסו בכבוד שמו יתברך שיהיה למלך על כל הארץ ולא שלומם החיצוני
והמד .וגם יהיה המעלה מביאת גואל צדק אחדי המלחמה ולא שלומם)
ל ישיבו לכסלה (כי כשראו שלום העמים והגואל לא בא גם אותן
הי
ששבו בתשובה במלחמה חזרו למדן לכסלה בעוה"ד ואבדה האמונה על
ידי המאנדאט של בעל-פעור מאנגליא ואכמ"ל .ע"כ נבקש שיבא הגהקן
צדק במעדה בימינו ולא ישובו לכסלה) כןיהי דצת בקרוב:
[פ"ז משעד חג המצות)

 .בשעם שבת [דף ל"א ע"א]בנכדי שבאלפניוכו' באלפניהילל
נד
גיידיה א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד וכו' עי"ש
במהדש"אבחידושי אגדותדהיינו ואהבתלרעךכתוך .ואמנם באמת מדוע

לא הגיד לו הך כתוב בפירוש [כקרא ט' טחן ואהבת למעך כמוך
ובמהדש"א שם תירץ קצת זה אךעדיין צריך תבליןלענ"ד.ועיין מ"ש
ע"ר הש"ס בזה בת" דברי תודה ח"ב [אות ל"א ואות קל"ג] '"1ל בפשטות
עודעפ"י מה ששאלני דב אחד לפרש המקרא ואהבתלרעךכמוך כפשוטו
ממש (כי הלא אין מקרא יוצא מידי פשוטת וכי אם יש לאדם ממונו
אלף זדונים יצרךליתן מיד לחבירו המשה מאות זבובים (ההנו דומחצד),

תקעח
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בי צדיך לטוובחבידו כמותובשיויבליגרעע ע"כיחלוקו שניהם בשוה
בע'צוכן מידבהחכימה כשעת הנשארים לו יתחלק בזה טסחבידו האחר
וכן להלאה עד שלא ישאר לו דק פחות משוה פרוטהוהיכן מצינו מצוה
כזו.ועיין מ"ש בזהבת" בשו"ת מנח"א נחלק ד' סך מ"ו] ע"מובאיזואופן
שצדיך לקתם מה הממדינן דצריכיןליתןלענידי מחדודו אשד יחסרלו
עיי"ש ובזהי"ל כפשוטו על שאלת הנ"ע רעלכן באמת לא השיב העלל
הזקן לאותונכריהעדינת לרעךכמוךיען חששלנכהכיהנכדי איש בעד
לאיבין את זאת (וידחקהו מתחת כנפי השכינה) כי איך יוכל לקיים
מצות ואהבת לרעך כמוך להתחלק עם חבידו במאודו וממילא לא ישאר
לו מאומהכנ"עוכיוצאולהבינופרטי הרבדיםאיך ומהובאיזואופןצדיך
לקיים אם לבזבז חומש וכיוצא וכמו שביארתי בתשו' מנח"א שם (כנ"ע)
זהו לא יוכל לבאר ולהבינו להנכרי (שבא להתגייד) על כן הגיד לו
המצוה הזאת דק בחלק השלילה שב ואל תעשה (ולא בחלק המצוה בקום
ועשה) שזוע נקל לקיים אם ישמור את עצמו דק ממה רסני לך לחברך
לא תעביד שלא יעשה רעות לחבידו וזה פשוט ומובן:

בה.

בסיום משניותעוקצין לתחלתוברכות .הנה אמדתי בזהבעה"י
בסיום המשנה חלות דבש מאימתי מטמאות משום משקה
ב"ש אומדים משיהרחד ב"ה אומדים משירסק .אמד ריב"ל עתיד הקב"ה
כ'
להנחיל לכל צדיק וצדיק ש'" עולמות וכו' .דהנה אמדו חו"לנבסי"י
ט ],משל שמרים לצרעה לא מדובש"ך ולא מעוקצך כעין מה שאמדו
חז"ל נברש עבודה זרה) שיבואו אוכנת העולם ויאמרו שעשינו טובות
לישראל אמנם באמת טובתן של דמועים רעה הוא אצל הצדיקים הנדיך
לומד להם בבחינת לא מדובשך ולא מעוקצך .והנה האומות העולםאינה
דדחקין לישראל בגלותא הינו דוקא השסות העולם דק הערב דב
י
בזוה"ק בכמהל
וכתי) .והנה מציע במדרש דבה נגיש
שד
מישראל
י
א
ו
ב
מ
כ
(
תצוה] שישראל נמשלו לשמ"ן שקפלה על כל המשק"'ן עץ"ש ואם כן
בע"כ ד~עמות העולם נקראים על שם שאדי המשקיןוזה"ע מ"ש חלות
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דבש וכו' (שצ"ל להם לא מדובשך וכו') מאימתי מטמאות משום משקה
(האומות העולם נקראוכןהיינו שארי משקין כנזכר) בית שמאי אומרים
משיחרח"ר (פירש הבדטנודא שנראה כאלו רוצה לחרה"ר רי"בוכו' וזהו
החרחור ריב בסוף יומיא קודם הגאולה כמ"ש בסוף סוטה ובפרק חלק
וכן בסוף כתובות קטגוריא בת"ת שיעמרו מקטריגים ומלמרי חובה על
הת"ת עי"'ש בפירש"י ואותן המחרחרים המה מערב רב רדחקין לישראל
בגלותא .מעת שיתחילו לחרחר ריב אז המה נחשבו כבר מצד הערב רב
ורמ"אוהנסית הוא לעומתם בחבלי משיחאלו .והשידוש דב' שדביא הרב
ברטנורא להגירסא משיהרה"רהיינו הרמז משיהרהראיך לעשות מחלוקת
ורדיפות ר"ל להת"חהצדיקי אמתוזהולדברי ב"ש שהמה מחמירים בכל
מקוש מהשאין כן)בית הלל אומרים משירסק(היינו שיעשו מעשה כבר
לדחוק ולרסק הת"ח כנ"ל) ועל זה סמיך ליה ריב"ל וכו' ש"י עולמות
(בעולם הבא והגאולה העתידה לקבל שכר טובכי קודם כל טוב נתעורר
החבלים והגבורות כראמרינן ~שבת רף ע"ז ע"בן מ"טעיזי [לשת עזף'ת]
מסגן ברישא וכו' .דברישא חשוכא והרר נהורא) כנודע ,זה סמיך
ליה פתיחת המשנה מאימתיקורין את שמע (ק"ש במס"נ)בערב"'ן(היינו
בשעה רברישא חשוכ"א חשכות הגלות וברדיפות ועליפי זה הוא הנסיק
ומס"נ אמונת הש"י וקיום תורתו ומצותיו) יעזרנו הש"י במהרה בימינו
ובכ"ע:

*

נר.

א"י ער נשלוב סים הש'ש משניות לתחלתו עלפי דברי כ"ק
אאזמו"ר ציס"ע מפה"ק בספר שם שלמה עה"ת כת"'ק
תרשת בשלחן עה"כ הי"שה' בקרבנו אםאין(ומיד סמוךליה)ויבאעמלק.
כי יעקב אביע הגיר אכן י"ש וח"י במקום הזהכי רממיןוידע בבירור
בבחינת י"ש לדוד כי יש וו" במקום דשה ולית אתר פעי מיניה מה
שחרן כן עמלק שת"א שרו של קהליו כמ"שבציוני וילקוט ראובני בזה
ועא מטול ספיקות הי"ש ה' בקרבם אם אשן ע"כ הי"ש א"'ן גימשר"
עשת וזהו המעלה של יעקב אביע שהאמין רק בבחינתי"ש לבר כנזכר

תקפ
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עכד"ה ,ובזה"'ל אמד דיב"לוכו'להנחיל לכל צדיקוצדיק ש"י עולמות
שנאמד להנחיל אוהבי "'ש (שהצדיקים מאמינים באמת בבת" "'ש בלבד
שהוא ית"ש מלא כל הארץ כבורו והם מאמינים בחיווי ובבידודכי "'ש
ולא ח"ו בבחינת ספק הי"ש אם אי"ן כנ"ל .וזהו מתן שכדן י"ש מדה
כנגד מדה .וסמוך ליה) מאימתי קורין את שמע (עץהו יחוד דק"שכי
י"ש הש"י בכל מקום וכמבואר בש"ע לנענע ראשו לכלו' דוחות בשמים
ובארץוכייחדו בכל מקום וזהו הנסיון) בעדבין (בערבות וחשך הגלות
בסוף הלילה שמטילין הס"א ספיקות באמונת מציאת הש"י) דחפם יתברך
יצילנו ויעזדנו במהרהבימינו ויגלה עלינו כבוד מלכותו במהרהבימינו
אמן:

 .בש"ש תמיר נדף ל"כ ע"א]איזהו חכם הדואה את השלד ע"ד
בז
,
י
ד
ו
ד
ב
ת
א
הנודע מזוה"ק  ]1כולם (הנצוצין) בחכמה
ונודע
כיכל אלוהבדוריןע"יהנסיונות הם לצורך הגאולה שיתבדר הטוב מהרע
ויבאמשיחצדקנווז"שאיזהוחכ"ם (בחכמ"ה אתבדהץ) הדוא"ה (הנצוצות
נקראוכן ,כמ"ש בסידור בכונת פק"חעינ"'ך ורא"ה) את הנול"ד (משיח
צדקנוהיאמד הנביא קליו נשייה ט' ה']כי יל"ד יל"ד לנו בן נתן לנו
ותהי המשרה על שכמו וגו' כמ"ש בתהלים נכ' ד] בני אתה אני היום
ילדתי"ך) היינו כי על ידי הבדורים והנסיונות הדבים האלו יתקרב
להתגלות במהדהבימינוילד שהוא משיה צדקנוואיזו חכם שדואהומביט
לעשות הברורים הלעמוד בנסיון להתקרבות ביאת גואל צדק במהרה
בימינו אמק

"י

נח.

מאמר ש"ע .שגורבפיהעגלםכולו( .ולא מצאתיו כלל בש"ס.
הלא במדרש איה אפוא מקומו) טורא בטודא לא פגע
אינש באינשפגע .וי"ל מה נשקיט דוקא (שני הדים) טור"א בטוד"א לא
פגע .הלא פשוטהוא .וההל'עשניאבניםאושאריחלקי הרומם הרחתכם
זה מזה שלאישגעו יתעתדולעולם .ואדרבא הלא ההרים כבד נפגרנו

היא
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זה בזה עלידי נס כמו שאמרו חז"ל (תנחומא כ'] ופירש"י ז"ל
כ"א ס"ק בשירת הבאך עה"כ ואשד הנהלים ארנון כנורע ואם עלידי
טבע שלאיוכלו להתקרב וליפגש זה בזה הלא לאו דוקא הרים אלא כל
דבר דומם כנע .וי"ל הכונה בזהכי הנה מאדם הראשון והלאה נעשה
התערוכת טוב ברעואין טוב מוחלטואין רע מוחלט כנודע בסה"קאיך
צריכין להזדווג זה בזה ת"ח ויר"א הגםכי יש לכל אהד ואהד הסרוחת
בנפשו חלק הרע עם כל זה בהצטרפם יהר אז הנה א-ל כביר לא ימאס
גי מה שהסר זה בחלק הטוב ישלים זה ובן מה שדבר להבירו ישלים
הוא וכיוצאכיאין פרצופיהן דומה כלל זה לזה כל אחר בתכונת נפשו.
אמנםמי שהוארע גמור עכ"פ רובו ככולו אז ישנא את הטובהיינולמי
עפצא רובו טובזכי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא)
כי המה שני הפכים זה מול זה ובבחינת זה היה בשני הרי"ם שנאמר
בתורה (ככרים כ"ז ,הב] ה"רגריזים וה"רעיבל שנאמר על אהד ארורוכו'
השלהשניכנגדו ברו"ך כמבואר שםבדברי חז"ל ורש"יוגצםהיה המדובר
רק מארור גמורכי זולת זה לא היתה התוה"ק חורץ עליו משפט ארור
להרחיקו לגמרי ואזאין ארו"ר מדבק בברו"ךוזהו טור"א בטור"א (מ"ש
על שני ההרי"ם האלו שנאמר בתורה ארו"ר וברורך כנ"ל) לא פגע ולא
יתאחדו לעולם .אבל) אינש באינש (היינו שני אנשים יהודים הרוצים
לילך בדרך ה' אםכי ישנם לכל אהד חסרונות גדולות בנפשו .עם כל
זה)פגע(יוכלולפגוש ולהתאחדומקבליןדיןמןדיןמעליתתבירולעלות
במסילה .אשר בית ה'קילה) כנ"ל:
(כמדכד

 .ומפי אחרים שמעתי בפשיטות הענין כי טורא בטורא (היית
נט
גאוהד~מושיקים ~עצ עצמם לקו"ש הרמיםוגדולים
בעיניהם [וגם י"ל בחינת הרים יצה"ר ככףשיאמרו
(~כה דף ג"כ
י
'
ז
ח
ע"א]עלהיצה"רצדיקים נדטה להם כה"רוכו'הייתמי שהצערובוככולו
חלק היצה"ר הגם שתבירו גם כן ד"א רוצע כמוחו .עם כל זה שרי
בפרודא זהמיה] מרוב גאותו של כל אחד ואחד .הצלידי זה) לא פגע

בעיי

תקפב
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(זה בזה .מה רואין כן) אינש באינש (הפשוטים בדעותם) פגע (יתאחדו

כנעה:

ס.

בש"מ בדכות (דף ל"ד] (ומובא להלכה בש"ע] ת"ד העובך לפני
התיבה צריך לסרב וכר כיצד הוא עדשה פעם ראשונה
ינדב ,ב' מהבהב ,ג' פושט את דגליו ויודד עכ"ל הגמרא ,ויובן בזה
הענין עלפי מעשה ששמעתי מתלמידי הדב הגה"ק מראזדל זי"ע (בעל
דעת קדושים) שדגיד ואיפד לתלמידיו ואמד הן בהיותי אברך בעל מנגן
מפואר (כנודע ומפודכם) ויודע להנעים את הקול בכל תפלותי ע"ע
השתוקקו כולם לשמוע בקולי ברנה אל התפלה לפני התיבה והיהלי
מלחמת היצר שלא יעלה בלבי להתראה בזה ת"ו .ואת"כ אמדתי בלבי
מהלי ולצרה הזאת שאצטרך לרחום על ככה במחשבתיוכי הנני מצוה
וחומד לעבוד לפני התיבה .כי על כן נגמד בדעתי שלא לירד לפני
התיבה בשום פעם (כדי שלא יעלה במחשבתי שוםפניה ורעותא דגאות
ח"ו) ועוד חשו נוסף לגדרותייג עשיתי לאשד בעת התפללתי בכותל
מזרחי בתנועות נגינה התעודדות נפשי עמדו סביבותי אנ"ש לשמוע
בקולי ופן יהיהלי מזה איזה פניה להום גאוה (חלילה) על כן עמדתי
בקרן זוית ועמידתי זאת כדי שלא ישמעו אחרים וכשהתפקרתי כן
(בבחינת הצנע לכת) נפל במחשבתי הן זהו תפלה הראויה בכונה בלי
שום שמץ דופי של פניה כמכד .וראיתי כי גם זום תרמית היצר
בתהבולותיו להכניס בי גאוה במחשבה זו ועניתי אח"כ במחשבתי
להיצה"ד הן תשבתי עליך יצרי כי פה בקדן זוית עכ"פ תניחני שלא
להפריעני במחשבותיך אבל בראותיכי גם פה תרדפני ע"ע אשוב לירד
לפניהתיבה כמנהגאבותינו[הלע"פ אכבד אתקצי .ובמהשחנניבגרוני.
כשבא במדרש .וזףץ מ"ש בזה בספר קודחות התם (פירוש על צואת
ד"א הגדול) בסופו בעשר מילי דחסידחעא שהיה דב נוהג .עובר לפני
התיבה ואכמש] עכד"ק הרב הנ"ל .ובזה "ע ברברי הש"ס הבזכר פונם
ראשונה יסרב (ההנו כפי הברא ראשונה של הצדיק ושזכר כי שכת"ת
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עדיף שלא לירד לפני התיבה מפני חשש גאוה כנזכר ע"כ סירב) פעם
ב' יהבהב (היינו כפידהשו שוקל בדעתו ונראה כנוטה לכאן ולכאן אם
ירד או לא כי גם אם לא ירד יש חשש תדמית היצר כנ"ל .ע"כ)
בשלישית פושטדגליו (להיצה"ד)ויורדלפני התיבה (כד' הנ"ל) אם קולו
נעים והצבור חפצים בו:

מא.

א"י ל פי מה שכתב קדוש זקיני באגרא דפדקא [י"י] שלא
לסרבביותר שלא לקבל כבדד שמכבדים שתוכי אם מסרב
ביותד הדי זה נותן מקום במחשבתו להכבוד העל יזר סירובו יבא לידי
גאות כמובן ונודעוזהו שאמרו חז"ל שבתחלה יסרב אמנם אםיחפצו בו
הצבוד יהבהב אח"כ (לנטות כנ"ל בדעתו) ואב"כידד (שלא לסדב ביותד
להכבוד שיכבדוהו לירד לפני התיבה) כנ"ל:

 .בש"מ שבת [דף ק"ד ע"א] א'עדפנןלריב'ע אתו דרדקי האידנא
סב
לבי מדרשא ואמדי מילי וכר נו"ן כפופה נו"ן פשוטה
נאמן כפוף נאמן פשוט (פירש"י נאמןכפוף .אדם כשדצריךלהיות כפוף
ועניו וסופו להיות פשוט תקוף לעולם הבא עכל"ה) וצריך ביאור ועיט
דהיתכן לפרש דנאמן פשוטהיינו כבר השכר לעולם הבא ונמצא בהיותו
נאמן כפוףכדי שיזכה להיות זקוף וכר ההו על מנת לקבל פרסווףי'ע
[אבות ס"א מ"ג] אלתהיו כעבדים המשמשים את הדב על מנת לקבל פרם
וגם אמרינן גום צדע כפיוחה הכח"י פשוטה צדיק כפוף צדיק פשוט
(ופדכינן) היעו נאמן כפוף נ14מןפירוט (ות") הוסיף לך דב' כפופה על
כפיפותו וזהו בודאי צריך פירושוביחיד .ו"'ל עלפי מה שכתבם כבד
החילוקוהעניןבין ירא שתים ש צדיק בנגלה ש בסתר בבחינת הצנע
לכתעיין בחיבורנודברי תורה [מה"ק אות ה']  4 1הלז [אוה י"א]שיי"ש
ובחמניה מאמדות מאמד הלקוטות נאוה ט"ר וס"ה]הין נראה הכונה נאמן
כפוף (החנו ירא ה' ישר ונאמןכפי'ף ביתד כרוכים וטמונים מעשיו
השומש ועבודתו ומדותיו) סמק פשוט (השש יר"אוסימן דבר עובד ה
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פשו"טבגלוי .ואינו עוסק בתחבולות הצנע לכתלדגחץיר מעשי צדקותיו)
ומ"ש אח'ץ צדיק כפוף צדיק פשוטמיירי באנשים בעלי מדרגה יותר
עד שנקראו כבד בבחינת צדי"ק ויש בהם מי שהוא צדיק כפוף
(בתחבולות ובחינת ערום בידחה .לדסתיד גודל צדקותיו כנ"ל וכופף
אותם עד שלאיכירו גודל צדקותיו .ויש) צדיק פשוט (נדאהלעין כל
גודלעבודתווצדקותיו כנ"ל)ופדכינןהיינו נאמןוכו'כנ'ץותירצוהוסיף
לך כפיפה על כפיפתו (כי בזהמיידי כבד בבחינת צדי"ק שהוא גדול
בעבודתו כצדקתו ואם הוא דוצה להיות כש"ף להצניע את עצמו כנזכר
ש צדיך עבודה גדולה יותד בכפיפתו איך להסתיד עבודה גדולה והוא
יותד מכפיפתו שצדיך הנאמן שהוא דק אדם פשט דק צנוע ונסתר א"צ
עבודה כל כך בכפיפתו להצניע מה שאין כן בבחינת צדיק צ"ל הוסיף
כפיפה על כפיפתו) כנזכד:

סג .סייג

לחכמה שתיקה .נאבות פ"נ] ומהו ההכמה בעצמה (הלא לא
קחשיב בזה השתיקה דקלסייג לחכמה) ושלכי הנה אמדו
חז"לבמגילה נזף י"ח ע"א] סמא רכולה משתוקאוכו' ,מלהבסלע משתוקא
בתרץ .ועלידי זה דבים טעו ,שתו וגם לעו ,ממי זדון היצה"ר אשר
יפתום לשתוק הלא למחות בבני ביתו ,ובני עידו ,ויש שיוכלו לסיעת
על בני דודו דבים מידידיו ואוהביו .ודוא שותק על הכל ,ושתיקה
כוודאה ,הצל ינץ זה ילך לשאול אבדון ר"ל גם הוא בעצמו ומי זוטר
מה דאמרו חז"ל נשבה דף נ"ר ע"ב] כלמי שאפשר למפצתוכו' נתפסוכו'.
וגם מ"ש בשלמה המלך נשבת נ"ו ע"ב] מתך שלא מיחה בנשיו נקראת
נביאים
על שמו אםכי הוא בעצמו בדוב גדולתו וקדושתו נחשב
"
'
ם
ה
מ
כמו שחשבו רש"י במסכת מגילהנ"י ע"א] וחבם מכל אדם .ומהיענו
איזובי קיר שפלים כערכנו הלא אם טמע בפלך השתיקה .נשכבה
בבשתיע .וח"ו נתפס בעתוכו' .אכןבעניני העולם הסנמהאכתיב נטשלי"י
דכול"ה (האש
ש שאמרו כנ"ל
ב"ח] גםאויל מחריש חכם יחשבחי
"לכל העולם" סתמן שמרן להם דעתהפנימי לדבר כרשי אםכיליראים
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יחשבו אךאינם חכמים גדולים כל כך לדבר דבריםהנכוניםוראוייםעל

כן נקרא סם"א דכול"ה סתם העולםזהו רפואתם לדדכם) כשתוקא(היינו
לשתוק כנ"ע) מלה בסלע (היינו מי שווא דיבורו דק שוה אצלו סלע
ולא יותר .אז) משתוקא בתדין (טוב לו יותד בכפלים מחירו להיות דק
בשתיקותא) אבל מי שדיבורו שוה הרבה כעל כל הון וגם לא ישנהו.
ולזה הדיבור טוב יותרכיידע להוכיח בני דודו ולתקן הדבה כדיבוריו
ן מה שאמדו חז"ל [בדכות דף כ'
(ועיין בדברינולעיל בזה [אות מ"ט]לעני
ק
ד
ע"א] מתון מתתד' מאותזחישויא) .ח"שסייג לחכמה (שהוא "הסייג"
לסתם אנשי העולם כנ"ל) שתיקה .אבל החכמה בעצמותה (ולא רקסי"'ג
לחכמה) לדבד דברים הראוים ולבלי להחטיא המטרה הנחוצה ולדבר
דברים להיות חכם לוקח נפשות ישראל להחזירם בתעיבה להוכיח
ולהשכיל המהבודאי הדיבוד חשוביותד .ודהי האדם לנפשחיה[ ,בדאשית
ב' ז'] מתדגמינן לדוח ממללא .והמ"י.
רננזדק "'ל מ"ש בברכות [דו רע"י] אגפאדבי הלתףמיל"יהיינו עחהו
השכר וועכות של ההלולא שמדברים ( 012כנלי) וקשה הלא מלה
בסלע משתוקא בתרין אלא ודאי כהאמדן וכיון שדשא בב"י הלול"א
בשמחה והרחבת דמעה ע'צ יוכל לדבר דברים טובים הראוים ונחוצים
ע"כהדיבוד (סגלי) הם למעלהיותר מה שחרןכן אגראדבי טמיא (בית
האבל ר"ל) כמו שאמרו  012והא שתיקותאכי בעודו בעצבותוחליפיות
הדעת בבית האבל ע'צ יותד טוב השתיקה - .אמנםפן יחשבוכי
אגראדבי הלולא היינודברי ריקוהוללותח"ו כמו שמדבריםשתויי
ית .עלזה נאמרבעידובין[יר צ"ד ע"א]הזיוףותכי,
קמ
יו
מת
קבעת משתההח

ד'י

חטוף ואישתי ,דעלמא שתלינן מניה כהלולא דמי ,וכבד כתבו בספרים
עורן אכול ושתה הינו תורה ומעשים טובים שאפשר לסגל אותם רק
בעולם הזה השפל הגשמיי וככח שכתוב [משלי ט' ה'] לכו לחמו בלחמי
ושתו בשן מסכתי ואיך לפי זה יתכן לומר שדומה העולם לבי הלולא
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שמהברים רברי הוללות וסכלות אלא וראי רהכונה רק לדבורים טובים
כנ"ל:

סד.

בפסחים[יף קי"ח ע"ב]מושיבי עקרת הבית [תהלים קי"ג] אמרה
כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע שמוני בניך
כחולדה זו הררה בעיקרי בתים ופי' רשב"ם ששני בניך מרוב חטאם
בגלות .אמנם המגחש"א מיאן בפירוש זה דהוי שפלות וגריעות לגבי
ישראל ראםכן מהו הפירוש אםרבנים שמחהע"כ פירש למעליותארבני
ישראל רמרמה לה לחולדה ובטאי לישנא אמרו בחולין נדף כ' ע"ב] מאי
חולרה כחולדה הררה בעיקרי בתים שהיא מכוסה וכו' עכ"ל המהרש"א
ז'ל והנה פירוש לדבריו נראה כונתו דהיינו לשבח כי הקב"ה מושיבי
עקרת הבית (היינו שמשפיע לבניו בגלות אבל בבחינת הסתר פניםכי
כן נגזר מאתו יתברך ובפרט בגלות החל החשוך והארוך הזה עם כל זה
עור ירו נטויה עלינו להחזיקנו ולהשפיע חסרו עלינו בסתר והיית
כחולר"ה רמכסי"אבעיקריבתיםשאין נראה התגלות כבור מלכותועלינו
לעין כל [וגם יתאחר עם פירוש רשב"ם רבשביל עושתיה בגלות הוא
זה ראם נשוב בתשובה ויתכפר עונותיהן וכיק שעושים תשובה סלד
נגאלים כמ"ש הרמב'ש נבהלכות תשובהן ולא יצטרךכביכול להשפיע בסתר
ורק בגלוי יתגלה אלינו במהרה בימינו] אבל תכלית הבירורים והגלות
והשפעה בסתר כדי להחזיקנו שנזכה עוד לגאולה לעלימה שיהיה) אם
הבנים שמחה .ומובן כנ'ע:

מה* רשרמי

דקרים ממה ששמרתי ביום א' דר"ח ארר ב' תרפ'ץ

בסעודתסיום מסכת קדושיןבישיבה רבתיהע"י .הנה
סיום המסכת הלזד"א במתנ"מצינו שקסם אברהםאביש את כל התורה
כולה עד שלא ניתנה שנאמר [בראשית ב"ו ור] עקב אשר שמע אברהם
בקולי וישמור סמררתי מצותי חקתי ותודתי .והנה הכתובים שם בתורה
קשה להביש שהבטיחליצחקאבינוכל רברסס האלוואהיהעמךואברכך
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וגו' והקימותי את וגו' והרבתי את זרעך ככוכבי השמיםוגו' עקב אשד
שמע "אברהם" בקולי וגו' (כנזכר) משמע רק בזכות אברהם ,וכי
"אברדם" שמעבקלליולאיצחק (ח"ו)ורקבוכות אברהםאתן כל דנרכות
האלו לבנו והלא לכאורה הנחק גדול מאברהם בזכותו שווא מסר נפשו
בעצמו ברצונו ופשט צוארו עלגבי המזבחווטו מקרא מלאדיבר הכתוב
[איוג ג' ד']עור בעדעור וכל אשרלויתן בעדנפשו .והא קריבתנפשי
גבך כדאמרינן [שית פ"ט ע"ג] שאמרכן הנחק להקב"ה המצדיק לעתיד
במהרהבימינו וגם הוא גדול בקדושתו שהוא בחינת עולה תמימה [פ"י
פס"ד ,ג']ואין הו"ל כדאילו .מהשאיןכן באברהם שהלךלחו'ע.י)וכן
התתןמסיים בזה בקדושין על דברי הש'ש אלא וכללפי זכותו פירוש
לפי סבלו (משוםדהוי קשיא להן דהא וכות איש דגהלא)וחייבניומזוני
לאו בזכותא תליא אלאבסילא [כדאמרינן גמיעד קטן דף כ"ח ע"אן עכל"ה
וקשה לדבריהם דהא מכל מקום זכות אינו דגלל וכמ"ש התום' בשבת
ל לישראל דמכל מקום על יקץ זכות גדול
[דף קנ"ו ע"אן בך"האיןמי
,
ל
ו
ת
י
ח
נשתנההמיל (לטובה) הדי דב' ענינש הם המה העפת
(וגם כן
ויא עלפיהארייע כמבואר בסידור בברכת ק"ש ובשאר דוכתי דהיכל
הזכו"ת הוא גבוד"ה שרוםדנין הסנהדרין אלו לזכות האלו לחובה)ונויך
כתבו בזהבסיום קדושיןכי זכותו החנומילוכנזכר .ג) צ'ע טס המת
שנתבו התוס' בשבת שם שמשנה דגלל.

גדי

ל ליישב כל זה דרנה אחד היה אברהם בעולמו ודודושיניר את
וי"
בוראו יתברך שמו ומסר את נפשו במלחמותיו נגד כל העולם
כולו שכפרו בדהוםיתברך וזעאתודיע אמונתו ואחדותווזועהנסיון היותר
גדול ללחום עם כל העולם כולו ולסבול בעד השם יתברך כל אלו
החרופים שבדופין וסכ"נ לאין מתעוד וערך וכדאיתא במדרש רבהכי
כאשר אמר לו הקב"ה לך לך מארצך וגו' ואברכך ושגדלה שמך והוה
ברכה ובא לאיץ ישראל ונעווה שם רעב וברח למצרים וגם שם נהיה
רעב ואסוו כל ה14מות השלם כל מקס שבא המין הזה (שפוט מודה
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בעבודה זדה שלהם וחולק עליהם) שם נהיתה צרה ורעב ר"ל וכל אלו
הנסיונות נוראות אשד הסתיד פניו ממנו יתברך שמו ועם כל זה הוא
ואיך יוכל לעמוד
עמד בכל עת ובכל שעה ללחום נגד כל העולם
נגדםזהו מס"נגדול שלא כדרך הטבע העולם אשראין דוגמתו מהשאין
כן שאדי האבות הקדומים כגת יצחק שמסר נפשו ופשט צוארו עלגבי
המזבח ומס"נ בינולבין קונו בכל יום ויום זהו אינו רבותא גדולה כל
כך לגבי גודל קדרשתו (בבחינת גבורה דעתיק)וכן יעקב אבינו שנאמר
בו ובראשית ע"ה ס"ק איש תטיושח אהלים של תודה ולישב הללמודבביתו
בר אמות של הלכה גם בלתי לה' לבדו נקל יותר כשאיש לוחם עם כל
העולםכולו מבחוץוקע נאמד שפיד דק באברהםאבינו שם במסכת נשבת
רף קנ"ו ע"ש (כנקיה אמך אברהם לפני הקב"ה וכו' וכו' נסתכלתי
באיצטגנינות שליואיני ראוי להוליד א"ע צא מאיצטגנינות שלך שאין
שם שפיד דעלידי זכות גבול משתנה
מול לישראל ועל זה כתבו
י
ת
ת
ה
המול והיינו זכות גדול כמו זכותא דאבדהם דמס"נ שלא כדרך הטבע
וכמ"ש בראשונים כי מי שמתנהג בעבודת השם
ונגד כל העולם
יתברך למעלהמן הטבעומילות ומערכת השמיםכןכביכול השם יתברך
מנהג עמו לטובה למעלה ממערכת השמיםהיינ
והלכמנע"לל.ה מן הטבעוזדי
אחדהיה אברהם היותר נפלא בז

כהי

כהי

לגץ! "ע עוד באופן כזה עלפי מה שכתב המדוש"א בשבתכי זכות
גחלהיינו המזכה דבים עי"ש תהו העיקד דק באברהם ובראשית
י"ב ה'] את הנפש אשד עשו בחדן מ"ר פל"ט הדן שהיה מג"ד וכו' ע"כ
שייךגבי אברהם זכות גדולכנזכר .חהוי"ל גםבסיום קדושין בזה מ"ש
על פידוש המתני' דהכל לפי זכותו הינו לפימילו כנ"לכיון
ה
י דולך אחר דמעם בזה דמסיים באבדכםאבינו ששמר כל התודה
ול
תכ
דה
כולה וכו' כנ"ע היים במס"נ כזה למעלה מן הטבע ובזכות גדול כזה
נשתנה דגלל (כנ"ל מתתן שבת) העלכן שפיד כתבוד,ועונרדהיינו זכות
ה החרן המולעויףמיניה כנ"ל.
והיינו מזלוכיתדמיירי בזכותגדילכי

דברי מהיורא רביעאהיצורה

תקפט

תהו המשך רבתובים שהעיר השם יתברך ליצחק אבינו והבטיחות על
הממוןוהבניםוירישת הארץ אםכיהיה חשש שמאיגרום החטא והקטרוג
על בניו בפרט היכא דשכיח היוקא כיון שהוא היפך ררך הטבע כגק
בהך שיוליד בנים כית שיצחק ורבקה עקר ועקרה היו כמבואר ברברי
חז"ל (שהיה לו נשמת נוקבא ואינו מוליד) על כן הגיר רק עקב אשר
שמע אברהם בקולי וגו' היינו בזכותיה ראברהם שנהג עבודתו במס"נ
חוץלטבענגרכלהעולםכולוע"כבזכותויתנהג עםבניו גםכןלמעלה
מן הטבע והכל לטובה ,וכן אנחנו בישיבתנו ישיבה דבתי הע"י אשד
בעה"י לא נראה כבושם הזהברורנו ובפרטבמדינתנו בהתמרתםוידיעתם
ורבים מהםמהתלמידיםצעיריימיםבחסדי ה12םיתברך בקיצתם במסכת
וסאת עם (שסיימט עתה לטובה) כמו שבקיאין לומר אשדי יושבי
יומתזה מעשי בע"ר אשר התגבר אשראיןלנו שוםתמיכה
תע
תל
ביתךוגו' ו
(לבניעניים שמהם תצא תורה) לאמהציוניםולאמהמזרחיים שהאגודיים
רחמיהן את כולם ישא הרוח רעהכי מרשעים יצא רשע ולאיזכולויות
להם חלק בתמיכת מפעל קרוש כזה אשרזהו שריד לבית ה' ת"ת בררך
אבותינו זי"ע ושנזכה על ידי זה במהרה בימינו לביאת משיח צרקט
(ובישיבות אחרות יחנישם לכתות הנ"ל ויקבלו מהם כקר תועפות
והשפעתם) לא %ר חשת אלא עוד הרעו לנו מכלצר .ה'ייקלט ויתמרט
ביש שנוכל להתחזק על עמרט בעד ה' ותורתו באמת .נגר כל אלו
המשחיתיםוהמריעים ר"ל גם מפה (ודמרכתי בזה קצת בתוכחת מוסר
על רבר החזקתהישיבה) וטכללשיםלילותכימים כרצת חברינויהי ה'
עמט ועמהם בכ"ע.
וכקמ"ש (לעל)כי אברהם אביט אחר היה היותר נפלא אשר התחזק
רק בעד וו העדתו נתקוף הימטתיה ב 4שיטי ממן ורצון
כלל .וכן צורבן אנבט להחזיק ולרתושק בררך אבותיט מערלם ובפרט
לראש למשמינים (אברהם אבינו) צריך עכ"פ להגיע (במקצת) למעשה
לעמוד במם"נ כעתוד הברזל חזקו
אבוהי כטבע בשם הצדיקים

יל

תקצ
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י

שתחזקה בתורת כנ'ע ופירשתי בזה בש"ס ברכחז [דף ר ע"ב] כל
הקובע פקוםלתפלתואלקי אברהםבעזרווהינובימית כאשר ראו שרבן
עולם בעדה"ד אשר המה קראווע שלום העולם אשך זרו השלו"ם מספר
עש"ו לאומות ארוםועשובגוייהם התעמת ישראל (בעוה"ר) אשר על יזך
זה גרמו הערך אמוטט ביאת גואל צדק במהרה בימיפ אחרי המלחמה
וגם נתפזרו ישראל המאמינים ונחרבו ונתחלקו מדינות שוכני היראים
שומרי רמזורה ונתגברו עלידי זה שונאי הרת הציונים ודומיהם כנ'ע
אשר יאטדודגיחו דרך אבותיכם ובואו עמנו בדרך ודיעה הדשה ונפסדה
ר"ל ואל תפצרו להתפלל עור על בהרע גהשל צדק במהרה בימינו רק
העיקר לשפדקאלאניול'ן ולבנות (כלופר ,להחריב) ארץ הקודש ולעשות
בתי ספר שלא כררך אבותינו רק נוטות לדרכי העמים ולשופתם .ופן
יחרר לבפ ונתייאש מן הגאולה ח"ו על כן צריך להתחזק גם נגר כל
העולם
(כמו שיומרו חוש בסוף סוטה ובפרק חלק ובשאר דוכתי
י
ה
כ
בסוףיומיאאלין הנסיה פני הדור כפני כלב ר'ע) ביותר
ה
י
ה
י
שכן
י
ג
3
כנ"ל ולעשות העיקר רק כדרך אמתית וגם להתאמץ בתורה ותפלה
לקרב הגוללה וז"ש כל הקובע מקום (לבלייזח ממקומוומאויי תפלתן
ודעתו בהמבוקש להעגלם) לתפלתו (כנזכר) אלקי אברהם (כנ"ל) בעזרו
(כאשר קוך השם יתברך לאברהםאבינוכן יעזכם בזכותו הגרול במדוה
בימינו).
דהנדק במ"שבענין העמדה שצריך להיותבמי'נ י"ל סמיכות הפפכת
הזאתנעוץ סופה בתחלתה האשהנקנית בג' ררכים בכסף בשטר
ובביאה.פיישר'י בקנית לבעלה( ,וכבר עמדו בזה רגופרשים רמוס צ"ל
לבעל"ה) הלנה את עצמה בגט ובמיתת הבעל לדקדק רסון הלשת
קונ"ה את עצמה בגט וכר תולתל יותר לשת ופושר"ת את עצמה
משיעבודואליו בגט ובמרזתהבעל .אולםי"לדקארלסמיכותסוףהמגומז
כשאמר באברהם אבים וישכור משמדתי מצוחי חקתי וועדתי תורה
חי
ע בזהאפילועיצבי תבשילץ תורהשבע"פהיחד א-א
שבע"פכדבריחי'

יש

דברי מהיורא רביעאה הצררה

תקצא

אתשני התורות שבכתב ושבע"פ ואת הכל במס"נ ממשכנ"לוהנה אמרו
[אבות פ"א מ"ב] על2יל2י
ה דברים העולם עומד על התורה הצל העבודה
)
"
'
מ
ג
והנה בכס"ף (הוא צדקה
בשטר (אע תוד"הוזחנילווית
ועל
"
ידבידו במכתב וכו') ובביאה (ה 1עבוד"הוינוד קוב"הלייהד
'ד
מי
אבניהםגה
לבבנוונפשנואליויתברך שמו במס"נ ממשוזהועבור'ה שבלבזו תפלה
כמו שאמרו חז"ל [בריש תענית]והיינו ק"ש ותפלה בסמיכות גאולה לתפלה
שזהו היחוד וביא"ה במהלימות דמ12עבדה נפוגהלגבי בעלה יתברך שמו.
ולזה) האשה (כנסת ישראל) נקנית (לבעלה ,הידוע יתברך שמת וקשה
את עצמה (אבל ,אם רצונהומ~1יי' רקלקנין עצמה הינו לטובת עצכף'ו
הואדורים אזדוי [כמ"ש החובת הלכבות] כמו עובד עבודה זרה 12עובד את
עצמו ופורש [ח"ו] מהשם יתברך ,וקונהעניןתאויי וגשמיי דק לעצמה
כנ"ל וכיון שעובד את בני אדם היינ
ו עצמו נמצא כמ"ש [הושע ב']
והסירותי את שמות הבעלי'ש מפיה ולא יזכרו עוד בנתצם רק ותקדמו
ליאישי ולא תקראלי קדד בעל"יהיינויזע שהלכו אחריזמנים בחינת
עבודה זרה על כן נקרא בעלי'ם וזהו לא יזכר עודע"כ כשמדבק את
עצמו בבחינת בעלים לטובת עצמיו כנ"ל בבחינת קונה את עצמוהיא
בבחינת) בגט (שמתגרש מדביקות השם יתברךכמר"צ איה ספר כריחות
אמכם וגו'כי בעונותיכם נמכרתם וגרכי בעצמנו אנו נמכרים בעוה"ר
אשר עשינו מורצה ביננו לבין אבינו שבשמים [וכמ"ש בזה בארוכה כח"
שעריישכר מאמר עם הקדוש לערב יום הכיפורים קודם גל נדרק 1הלכ 12ח11י
הבעלים כנזכך.ויגש) ובמיתת הבעל (שמדבקים א"ע לבטנה ולעבודבן
אדם אשר ימותחיא במיתת הבעל) מה עשון כן כשפדבקים את עצמם

בהקברהביהו
אחי וקים לעולמי -5י

ובזה שאמרנו מענין מזלא עילאה גרם בבוכנת אין מול לישראל
שפירשו הראשונים ז"לאי"ן (בחינת "אזך' .הוא) מול לישראל
כנודע .י"ל מענינא דיומא בזההיום ר"ח אדרסעי שהוא למעלה ממר"צ
מלות (ששנן נהל י"ג במערכות שמים משכביהם) הנשתחד ולע"ד ובש

תקצב
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יששכר וגם כתבנו מזה בעה"י בת" שער יששכר ע"כ רחדש הזה מסוגל
לטובה שנזכה לעלות בכח התורה למעלה מן המול הטבעייויריקעלינו
יתברך שמו ממולא עילאה לממלא תתאה (והוא בשד העיבור א' שבין
וא"ו י"ג מכיילן דרחמי .ועיין בתפארת בנים לאאמו"ר זי"ע עה"ת

והמהודיםלחדיר אדר ב') שפע הצלחה וישועה ובביאת גואל צדק במהרה
בימינו אמן:

סו
 .הנה לגודל מעלת תהלות קדושת אמת שלרבותינו חכז"ל חכמי
הש"ט והזוה"ק ואחריהם כלישרי לב קדושיעליון הפוסקים
והאריז"ל והבעש"ט ותלמידיהם הבאים אחריהם זכותםיגן עלינו ועל כל
ישראל אשר צפו בחכמתם ורוח קדשם משמי שמים עד לארץ שבארצות
ה ותכונותיה וכאשר ביארתיבעה"יבחי' מנח"א (חלק
התחתונה בכלעניני
ה' ס" נ'] בכת"י מדבךי חז"ל במקומות רבות לאין מספרכי רוה"ק לא
בסלה (ובפרט אצל רבותינו הקדושים הנ"ל) והנה כבר כתבתי מזה בח"
דברי תורה נמה"ק אות ס"ס ס"גן לענין רפואת הרענגטע'ץ שטראהלע"ן
איך הוא מבואר ומשרש בזוהרך 51ישת הרומה] עיי"ש בדברי תורה .וגם
איך נמצאבדבריחז"ל כמה מדברים המתחדשים אשר המה בםמתפארים.
כי הם חדשים לבקרים .ובאמת נמצאו בדברי מבוארים .וגםעיין
בזה בשו"ת מנחתאלעזר והלק ג'סיבן ס"ה][וגםחהזר'
ימזה ושכחות אמתיות
י
קרמות ספר הזוה"ק כמו שביארנובדברי תורה שם נמה"ק אות ס"א]שיי"ש
כי זולת רוה"ק אמיתי איך ידעו זאת מקודם והזוה"ק נדפס טרם נתהוו
הדברים האלו בידיעת חכמי העמים (גם בכח) בזה כנודע] .והענין
הרענגסע"ן שטראהלע"ן כנ"ל הנה העתיקו מזה (מדברינו בדברי תורה)
כעתבספריהם מדמקאדעכר"עבעיר קראקוב (בלשוןפולאנ"'ת)וסימו שם
מוריהם בחכמתםכי לא יוכלו להאמין או להבין איך ידעו בדורו של
רשב"י ותלמידיו מכה זה של דוענגטע"ן ותשובהזו ראויהלמי שאמרה
"5ד ד]כי כל הגויים ערלי לב וערלי בשר) ולא יוכלו
(כא"ש
ניחיקאי

דולרי מהדורא רביעאה ווררדן

תקצג

להשיגולהבין איך השיגו בדוה"ק ובכח הנבואה של חכמת התודהלפני
אלפים שנה מה שיתגלה עתהלעיןכל .וכמובן לכל בד דיעה.
אמנם זאת דאיתי עוד להעיד בזה ולהציג לדוגמא .מדברי דבינו
האריז"ל .באשד מדע מח-כי ולימוד הרפואה של הרופאים
בזמנינו במחלת אדטעדיע"ן-פעדקאלקונ"גל"עכיזהועיכוב מרוצת הדם
בתוך הגוף והאברים ואם הוא העיקד וסביב הלב או המוח אז הוא ממכן
 .וגםנודעכיזהו התעבות הדם (אויותר מדויק "דק הכה")בעורקים
ד'י
הדקים לאבגידין הנראים בגשמיותםכי הדם בהם ומרוצתו וגם מחלתו
אינו מסוכן כל כךיען שאינופנימיי בכח החיות של האדם מהוראיןכן
העורקים הדקים בתוכם שהם חיותם מהמוח ולב מרכז חיות האדם כנודע
וכאשדהציעולפני הפדאפאסעדען היותרגדוליםומפורסמיםבעיד הבירה
ברלי"ןכי כשבא המחלה הזאת נקרא בלוטשטויאונ"ג והואישלושייכות
הדבה פעמים עם התעבות הכבד שממנה מדוצת הדם ועלידי זה נתעכב
מדוצת הדם .אבל אינו באופן מסוכן ר"ליען שבא דק מהכבד (והלב
והמוח והעורקים הרקים בריאים בעה"י) אך גורם על הדוב עלידי זה
יסודים ר"ל גדולים בהגוף בפדט בהמתנים וידכים אשד נקרא
דעאומאטיזמו"ז וכיוצא וכל שום וחניכא דאית להו .ה' ישמדנו וידפאנו.
והנה תדאה אהובי אחי הקורא כי כל תמצית הרבדים המה מבוארים
בדברי המדצ"ל בעץ היים נישער פנימיות וחיצוניות ררוש י"ב] וז"ל (בתוך
הדברים) וטעם הרבד כי אנו רואין שוורידי הכבד משתלחין ומסתעפין
בכל האיברים שהם ג' בחי' הכלים הנ"ל וורידי הכבד נכנסים בהם
להחיותן והם עומדים בחיצוניות האברים ומכניסים בהם דם הכבד שבו
מתלבש הנפש כמ"ש כי הדם וצא הנפש ואח"ם מסתעפים וודיתי הלב
שהםהעורקיםהדופקיםכנודעואין בתוכם דם דקחיותורומניות הנמשך
מן דווח שבלב ומסתעפים בכל האיברים בתוכניות שלהםכנודעכי תחת
וורידי הדם הם העודקים הדופקים ואח"כ מסתעפים הגידים מהמוח
ובתוכם מתפשטהיבעת דק מאוד של הנשמה של המוח כמדעכיהנידין

תקצד
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אין רוח ממש רופק בתוכם נרגש כמו בעורקי הלב הרופקים אמנם הוא
דק מחרד ואינו נרגש לכליגע והא מבחינת נשמה ולכן כל התתעות
שבאיברים אינם אלא על ידי הגיזים המנענעים האיברים כנוסע.
ובחיצוניות והא הליחה לבנה היא הנמשכת מן המוח כי היא המנענעת
הפרקים כמדע וכבר כתבו חכמיהטבעייםכיבהיות האדםחיהגידין הם
חלוליםרהחיותעוברבתוכןובמותו שנסתלקה הנשמהתיכףיכווצוהגידין
ויסתמו פיהם וזהו להיות הרוחניות שבהם זך בתכלית ופכות .והנה אנו
רואץ כי הים מתפשט בחיצוניות והרוח בתוכניות והגירין הלבנים
בפנימיות כנודע שאין נקדא אבר אלא אם כן יש בו בשרגידין
אינן אותן הלבנים הנ"ל רק
ים אותן הגיטין עיכרו
כנ
ומ
ועצמות וא
ז'
רו
הגידין אחדים שבהם מתפשט רום א
יחיות הלב הרופקים כי הגידין
נמשכים מן המוח אין בהם דם כלל חשם מתפשטים ונאחזים בעצמת
וכר [עוד שסו והבשך הוא הח15מני1ת שבכולם שבו
עצמן כנודע
כב
וי
מתפשט ר
יד כנודע כי הבשר מן הדם המתעבה ומתגשם בסופי
המרידי הדם הוא נעשה הבשר וזאערקים הדופקים בתוכם הוא הכלי
התיכון והגידין הלבנים והעצמות הם כלים הפנימיים ומקור ג' בחינות
אלו הם מוח לב כבד כנ"ל וכו' עכל"ה בעץ חיים (השייך לענינינו).
ומעתהאחיבין תבק את אעמרלפניך .וישסע חכםויחנףלקח .אשר הכל
ידעו רז"ל הנ"ל[ .תיו לקמן כמהדודא ה ,אות ל"כ].

ים

ודקני
ם הבינו
הגיד זאת במאמדיו שגילה חכמת האמת ונודע
ת
ז
י
ר
א
ה
י קומה כביכול מבשרי אחזה אלוק ועל כן גילה
כי הוא ערעור
הדברים והלבישםכדי לשבר את האוזן ולדנין מתוכם הפנימיות למעלה
כנודע גם לכל מתחיל לעשן בספרי קודש .ובזה תבק אמדי קודשזקיני
בעלבני תשעבדזי"ע אשרספרולי אבותי דקדוקכםזי"ע כמדע חשר
(בעלבני ומשכד) היה בקי גם בחכמת הרפהשה עד להפליא .והגידכי
למד את עצמו חכמת נתוח האברים של האדם (שבזה תלוי כל ענק
ל בסרר
יריעת המדלות ותרופתן) מספרי חכמת האמת של רבותעויג

דברי מהיורא רביעאה רצןרה

תקצה

השיעוד קומה ופרטיו כנודע עכד"ק .והמ"י .גם שמעתי מזקני עידנו
יצ"ו כי בהיותו (בעל בני יששכר) אבדפה"ק מונקאטש והקאמיטאט
בערעג .הביא לפניו אחד מאנשי שלומיו רעצפע"ט שנתן לו הדאקטעד
דפה(יהודי .ורופא הקאמיטאט) בעד החולה שהיה לו בתוך ביתו רשאלו
אם ליקח התרופה הזאתועיין בה והשיב מיד "עור חסר בו אחד ממממני
התדופה שצריכין לערב בו" והוא הגיד זאת להדאקטעד .והדאקטעד
בשמעו זאת דאה ונזכר כי כן שכח לכתוב בתוך הרעצעפ"ט החלק
מסממני התדופה אשד הואהעיקד לרפואת החולההלזוהרד .הרופא נבהל
ומשתומם 1ץ ובא לבית המדרש ומצא את דבינו (בני יששכר) אחרי
התפלה ושאלו יאמד נא דבינו מנין ידע זאת שהחסרתי עוד חלק אחד
מה שצדיך לעדב בתוך הרעצעפ"ט הלז .ומובן ממילאכי הרופא יהודי
ופושע (גם בימיהם) [כמ"שלעילכי המה ערלי לב וגו'] לאהבין בשום
אופן האיך הוא ידע זאת בדוה"ק וסוד ה' ליראיו ויראיו להודיעם כמו
שאמדו חרץ על כיוצא בזה .זי"ע:

מז
 .במשנה מקואות נפ"ט משנה ט'] על הבגדים של בנאים לד"י
מצר אחד חוצץ ופירש הדמב"ם והבדטנורא בנא"'ם
התנו תלמידי חכמים העוסקים בתורה שעוסקיםבבנינו של עולם (וקפדי
על רבב שבבגדיהם)ועדיין צדיך ביאור ותבליןכי לעעי עודים בעולם
הגשמיי הלז השפל הלא נראה יותר כי הפוחדים והבונים בתים ועובדי
שדות ומגדילים בידניות (כש שקראם הרמב"ם ז"ל ובששיה פרקיה]בע"מ
כת המשוגעים כנודע) אותם יחשבו לבנאים של עולם הזה .הלא את
התלמידי חכמים שעוסקים בתורה שהואחיי עולם הבא .אהלם נראה על
א בחיבתנו
פי מה שכתבנו כבד בעולת תמיד ע"ד המתני' נתמיד פ"רניהי
דף ט"ו ע"א בהנרפס] ע"ר הבנאים והחרשים לבנות בית המקדש והלא
מצינו בימינו בונים (ארכיטעקטע"ן ואינזשעניערע"ן וכיוצא) נפלאים
מלומדים באומנות חיכמה זו הלא מצינו שיהיו דוקא הר חרשים (אל"
ותרין משיתין וכהן צדק כדאמרינן נסוכה ג"כ ע"ב) 1עיי" 11בערוך לנד)

תקצו

דברי מהיורא רביעאה רצורדע

אומנים מלומדיםבבנין .אלאודאי דהפידוש דקלבניןהדוחני שיבאבנוי
ומשוכלל מן השמים באש אתה עתיד לבנותווהיית הלא כה דברי כאש
נאום ה' היינו התורה הקדודיה שעל ידה נזכה לגאולה ושיוגמר הבית
הלז למעלה ויבא בטי ומשוכלל למטה בתוכבו וון' חרשים אלו הנ"ל
קבצו תורחבו ותפלתנו כדי לגמור ולהביא הבית מיד (עיי"ש עור
בדבדיט בעולת תמיד) על כן שפיר נקראו התלמידי חכמים העוסקים
י זה וכמאמרם ז"ל (בבא בתדא
בתור"ה שהואהבנין 3רי מרי נזכה עליד
ח ,ע"א] עה"כ כי יתנו בגויים עתה אקבצם שזהו מקרב הגאולה לזה
נקראו בנאי"ם שעוסקים בתודה בבנין עולם התיקון בבנין בית המקדש
בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן:

י 150עלייעות עדאין מספר השיגוני עונותי ולא יכולתי
מה .כ
'
מ
ם
י
ל
ה
ת
(
.
י
נ
ב
ז
ע
הגן
ת
ו
ר
ע
ש
מ
ו
מ
צ
ע
ת
ו
א
ר
ל
האי
ראשיולבי
קרא אית למודק ביה סובא ,וצוח ואומר דרשוני ,כי מ"ש שאפפו עליו
רעות רבותאין מספר וגם תלהזהבעונותיו (מרוב ענותנותו) הוא הקדוש
החסיד וענש המשורר הלז וגם אשר התמרמר בצערו כי מרוב צרותיו
ורדיפת שינגרו הקמים נגדו על לא חמס בכפיו על יפי זה יכאב לבו
ויחלש וגםעורקיווכל גופו נחלהונכאב .זהו מובןוגם כבדנודעלרבים
אשר יאמרו תהלים .אולםהיכןמצינו שהיה דוד מלכנו חלוש הראות ש
כעין סומא ח"ו אשר התנצל וביקש בלשונו "ולא יכולתי לראות" .אולם
ל בספה"קכי במדה שאדם מודדמודדיןלו
י"ל עלפי רגודע מדבריחי"
כפי מדתו .על חטאתו .אשר חטא כן %א עונשו ר"ל יוכל לידע טוה
העונש והפנמת נפש באשה דבר צריך לתקן וזור מראיןלו מה שאיןכן
אם ישלו ח"ו צרות רבות ושונים מכל צדופינה אז מרובעניני הצרות
או העונות לא יוכל לר14ת ולהבחין עוד באיזהעניןצריך לתקן העיקר
141י אפשרלדמין בכל פרט ופדטכי דביםהם .וז"שכי אפשעלי רעות
עדאין שטפר (אספם אדעכי) השיגוניעונותי (בעונשים ר"ל מדה כנגד
מדה .אמנם) לא יכולתי לראות (באיזה פון לתקן עתר מפניכי) עצמו

דברי מהיורא רביעאה רצךךה

תקצז

משערות ראשי (ברוב מספר הרעות כנ"ל .ע"כ) ולבי עזבני (ע"כ .רק
אתה יתברך שמו) רצה ה' והצילניוכו' .כןיהי רצץ:

כלטן* בזוה"ק

נשא

ן בתיזוה"ק [תיקון ע' .דף קכ"ו
[דף קל"ד ע"א] וכ

ע"א] הכל תלוי במזחל אפילו ספר תורה שבמיכל
וסמוך ליה מקודם שם בתיזוה"ק נקט הך לישנא בניחיי וטווני לאו
בזכותא תליא מילתא אלא בסול"א תליא מילתא שהוא כן לשק הש"ש
במועד קטן [דף כ"ח ע"א] .ויש לדקדק למה נקט הכל תלוי בטופל וכו'
(בלא אלף) מה רואין כן בהך דבחומ"ז בש"ס מ"ק שט וכן גם בזוה"ק
אמרו בלשון בשמ"א (באל"ף בסוף) שהואמכוין למספר ג' הויו"ת כנודע
בהארמ"ל ובכל המקובלים טעהוענין מזל"אוכיון שהואמדוייק במספרו
עםהאל"ף למה נקטבזוה"ק נשא שםובתיזוה"קבלשונו דבלתלויבמייל
(בלא אל"ף בשף) אפילו ספד תורה שבהיכלוי'עכפי פשוטו ששברים
ספר תורה שבהיכל שמע ספר
במול
ותלונרמהדישםאיהןעוללהםמבוזלהשהיכוצליאתולואיותה לקארפויתק
ירקלפעמים רחוקותוודאעומד
שם בקרןזוית בהיכל (בארק הקדש) [כי זולת זה לאשייך מול בספר
תורההעומדתבארון הקודש (שנקראהיכל)וכילאכול רלשתותהואצריך
וכיוצא) וז"ש הכל תלוי במז"ל (דייקא בזה בלא אל"ף .וכנודע מכונת
האריז"ל בכונתויעת"ר יצחקוגו'[להשוכיבנים] שהואלהמוריך הלעשות
האל"ף של תדע"אמילוי אד"נ' ולהמשיך ממזל"א עילאה היו"דקריונה
של האל"ף ויפקדו בזש"ק .עישש ,מה שאין כן כשושט עוד ח"ו רק
בכ"ח ולא בפוע'ע הלידה אז הוא רק בחינת מז"ל בלא האל"ף ע"כ
נשארה) הספר תורה בהיכל ,וע"ע צריכין להמשיך בחסדו יתברך שמו
שיוגמר האל"ףלהמשיך מכח אל הפרזלבבחינתמבי"א
 .והמ"י [רעפן לקמן
אות מו"ל]:

ע.

בשעם סנהדרין [יף נ"ב ע"א] אמר רב אטי כמאןקרינן רשיעא
בר רשיעא ואפילו לרקרעא בר צדיקא כמאן כהאי תנא

תקצח

דברי מהיורא רביעאה לצררה

ןדת"ל וויקרא כ"א] את אביה היא מחללת) עכ"ל הגמרא עיי"ש ולכאורה
קשה על מה הלאמר "כמאן קרינן" כאלו צ"ל באמת כן לקרות לרשע
בן צדיקרגועבן רשעהיינו לקרותלאביו הצדיק בשםרגוע בשבילבנו
שהוא רשעוהיתכן זאת לעשותכן דמה חטא כל כךאביולעונשו בעונש
חמור ולאמרלצדיק רשע אתהולדת אתאביולהחזיקו בכלל רשע בשביל
בנו והלא צריכין לדון תבירו לכף זכות ואולי הוכית אביו ולא שמע
בקולו .ואם בשביל קרא ראת אביה היא מחללת הלא באמת עיקר קרא
הוא לגזה"כ אתי לדינא כדררשינן [סנהדרין דף נ"א] ע""שואי משום
ן הלא יותר משמע קרא נדברים כ"ד
דלישנא דקרא כפשטיה משמע קצתכ
ט"ז] דלא יומתו אבות על בנים דאין להעניש את האב בחטא בנו ולמה
זה יענישוהו להאב הצדיק להחזיקו בשם רשע בשביל חטא בנו[ .ועיין
בעשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו ז"ל] [מאמד תקוד דין ח"ב פי"גן מגיא
ראיה דאין מקרא יוצא מידי פשוטו מבכתוב בדברי הימי
ם [ג כ"ה-ד']
ר
מ
א
ל
לא
ואת בניהם לא המית ככתוב בתודה בספר משה אשר צוה ה'
יומתו אבות על בנים ובנים וגו'ועיין בספר תולדות אדם מהנ"מ זלמן
מש"ס [סנהדרין דף
מווילנא בהגהות מה שהעיר עוד על הרמ"ע
'
נ
כ
ימה ת"ל אי ללמד
ם [דכוים כ"ד]
כ"ז ע"ב דת"ר לא יומתו אבות עלבני
שלא יומתו אבות בעון בנים ,ובנים בעון אבות הרי כבר נאמר נשם)
איש בחטאו ימותו ,אלא לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים ,ובנים
לא יומתו על אבות בעדות אבות והרי זה סותר למקרא הנ"ל בד"ה
דנראה דרבונה בתורה לאיומתו אבותעלבניםהיית כפשוטוולא בעדות
בנים על אבות עכ"ד אמנםי"ל דלא סתרי קראי בד"הכנ'ע לדברי
י
'
ז
ח
די"ל דקרא בד"ה קאי על איש בחטאו יומתו דזהו בודאי והא כפשוטו
שם וכמ"ש התוס' בכתובות [דף כ"ט ע"א]
בעדות בנים כנ'ע
ותלואס' עבודה זרה [ין ובש
'""ב]ועיין יבמות [ין ע"ס ע"א] בהגהות ר"י
ע
ו
י"י
פיק שםואין ראיה לאין מקרא יוצאמידי פשוטו ולא סתרי קרא דד"ה
לגמרא סנהדרין כנ"ל .ואכמ"ל] וי"ל דזוו ררך חכז"ל אשר הרש לע
ברוח קדשם וחכמת תורתם להחזיק דת תורתנו בדורותיה אשר הבנים

ים

ז'י

דברי מהיורא רביעאה וזרדה

תקצט

נשטולנ*חוקולב האבותרבים לאיאמיט (כאשר נבאובדנהיל) והמה
בקרבם רק כפוסחים על שתי הסעיפים היש וכו' אם איל ע"כ מחמת
כבודם שלא יבזום איך גורלו בנים חוטאים ומשעים כאלו יאמרו כי
יוכיחום (למראה עץ) וממילא אזנם דברים היוצאים מן הלב ולא נכנסו
אל לב בניהם 3יכי יצאו מן הכ %לגמרי ר"ל .ואם נאמרכי יחזיקו
לצדיק גם את האב שיש לו בנים חוטאים ומורדים אם רק הוא בעצמו
מתנהג כראוי אז יפרוץ הדור כולו
כי לאיוכיחום אבותם אפילו
י
ו
ו
ל
מ
ב
א
ל
ו
ו
מ
ל
כ
י
לפנים כלליען כי לא יבושו
כ%
האבות
בעון בניהם
4י
ויאמרו מה לנו ולהם הלא לא יומתו אבות על בנים כתיבודי אם אני
מתנהג בכשרותכראוי( .גםכן רק לסמא אתהעינים כמובן וכנ"ל) העל
זה אמרו חז"ל אמר רב אשי כמאןקרינן(וכינו שמצוהוראוי לקרותכן)
לרשיעא (רעלידיזה שיחוש האב ערקראוהו "רשע" בחשאבניו אז
וי
ד
וו
אמ
עכ"פ ימחהבידם .מה שאיןכן זולת זה כנ"ל) תצא לגדור גדר ולע
בפרץ שלא יפרוץ דת תוהפך במלואו (ה' ישרנו) וע"ע אסמכווש אקרא
(את אביה היא מחללת) כיק שטרש הנחוץ לעשהזכןכנ"ע .וגע מציט
בטף (שכה דף ג"ו ע"כ] דפרכינןוסיכוםבריהקנסינןלדידיה .אמראביי
אין .כדאמרי אינשי עיתא דיטקא או דאבוה או ושימיה עה" .2,השם
יתברךיצילנוויעזדנו .ונזכה לגדל אתבנינו ובטתיט .על דרך התורה.
כרצץ הבורא .בקדודיה וטהרה:

ע) *1בש"מ שבת (ין קשט ע"כ] א"ר יחנףכי הוינן בי רב הונא
יומא דמפגריביהרבנןאמריהאידנאיומסדשפמי והא
ולא ידענא מאי קאמרי .ולעילמיניה בגמרא שם מאה שפמי ולא כלום
ף קוכו' שפתים של בהמהעכ'עדער'י ז"ל
פירש"י כמו על שפםנתקי"
ובד"ה עמא דמפגריה ביה רבנן (פירש"ק שהע התלמידים מתעצלים
מלבוא בבית רגודרש קריליה יומא דשפמי כלומרהיום זעה אבדואין
בו תועלת עכל"הועדייןצריכיןלהבין מה דקאמר לעלל שוה שפמי
כלום ככן שפתים על ברגשה וטה שהכותלוה .ונראה רסס כפשוטו בכונת

היא

תר

דברי מהיורא רביעאה רצורדן

דנריהםכי אם ודא היום הזה אבדואיו בותהילתהיינורואין עוסקים
בתורה ומתעצלים לבוא לבית המדרש עלכן קריליהליומא דפגרי כזה
יומא דשפמי (פירש"י כשפתים של בהמה כמוועל שפם כנ"להיית כיק
דבעל כרחו שאינם יושבים ודוממים בלי דיבור ביום כזה רק מדברים
דברים בטלים כשמתעצלים לפלפל ולעסוק בדברי תורהעלכןבעל כרחו
דבריהם ושפתותם אז רק כשפתים של בהמ"הבלי דעת ורברים בטלים)
ול"א ידענ"א מאי קאמר"י( .עכ"ל הגמרא .היית שלא ידענא מה קאמרי
שמרברים אז דברי הבלים עד שלא ידענא מה קאמרי) וכמובן:

עב.

בש"ש שנת [דף ק"ל ע"א] במקומו של ר' אליעזרהיו בשבת
כורתיןעצים לעשותפחמים לעשותברזללצודךאיזמל
למול בשבת וכ"כ חיבבו מצות מילה כמבואר שם במשנה וגמרא ואמרו
(שם) עיר אחת היתה בארץ ישראל שהיו עושים כר"אוהיו מתים בזמנן
עכ"ל הגמרא וכתב המהרש"א ז"ל בטעם הענין מ"ש דמדה כנגד מדה
יען שהם קיימו מצות מילה בזמנה על כן מתו בזמנם עכר"ה ועדיין
(במטומיני' דמרנא)צריכין תבלין הרבה לטעום טעםוי"לעלפי הנודע
ם ע'ןק [פ"ר
מתיזוה"ק [תיקוו כ"ג דף ס"ט ע"א] ועי"'ש בבאךלחי ראיבלי
משעד אונאה] תמצות מיל"ה הוא מסיטרא דמלך הח' שהוא
עולם
י נאמר
רלא
הי
התיקון [יזחו בדברינו בעה"י באות שלום סר רס"ר ס"ק ר]היינוט
בו וימת דק בחינתהיי"ם והוא בבחינת מה שאמדו
י ה' ע"א
י וע"
'
ז
ח
ה
ת
י
מ
ה
ל
ט
ב
ל
לגמרי
ובפיוטלשבועות שיצתה בת קול בעת מתן תורהכי
אי אפשר שכבר נגזרה גזירה ועכ"פ התורה מארכת ימים וכן במצות
כרלה שהוא בחינת הר"רחיים כנ"לעכ"פ מצלת שלא ימות קודם זמש
ונותנת שרךימים ושעתחיים וז"ש באתרא דעשו כר"א שחיבבו מצות
טילה כ'צ ובשמינ"יעידנא בחינת וביום השמינ"י ימול מלך הח' הדר
חיים כנ"ל על כן מתו בזמנן היינו בא לאשמעינןבדיך השלילה שלא
מתו קודם זמנם עלידי הטפלה שנותנתחיי"ם מבהינת הד"ר כנ"ל:

עג.

דברי מהיורא רביעאה נצררות

תרא

בש"ט סנהדרין רז ס"ה ע"ב] ד"ח ור"א הוו יתבי כל מעלי
שבתא ועסקי בספר יצירה ומיבדו להו עיגלא תילתי
ועיין בשו"ת הרשב"א [""א ס" ת"ג] ובספר רסיסי לילה להגאון הצ' מ'
י קייצן [גטץ
צדוק הכהןז"ל מלובלין [טרי חלומות אות ר]עיי"ש והגםכ
מ
"
מ
ה
כ
דף נ"ב ע"א] דבךי חלומות לא מעלין ולא מורידין להל
דברי
חלומות של אדם גדול כהמחבר הגאון הנ"ל שאני ובפרט שקבעם בספר
ך אותם להלכה לאמתן של דברים [במ"ש שם גם בזה
וביאר ובירר וזיכ
באות ף ע-ש] אמנם חזות קשה ראיתי בדבריו תרי תמיהי ויותר מידכר
בזה מ"ש בזה"ל "והיה נ'ע דהיה צדיך גם כן לעשות בו מום מקודם
שלא יהיה ראוי לקרבן ראם לא כן אין להחזירו לעפרו כיון דיש בו
תרעלת דראוי להקרבה" עכ'ע (ועל שארי דבדיםהעיד ופלפל שם) רעל
זה לאעיין כלל דמהכונתו אם להך דדבא ברא "גברא"ואיךשייךבבן
אדםשיהיהראוי להקרבההריעלזה נאמר [ירמיה י"ס ה'] אשר לאצויתי

(ח"ו להקריב בנ"א) כראיתא [תעיית רף ד' ע"אן עישש ואם נ31ת 1להך
דר"ח וד"א שבראו עיגלא תילתי למה היה צריך להם לעשית בו מום
שלאיהיה ראוי להקדבה הלא הםהיו אחרי החורבן וגםמי שהיה בפני
הביתוכידין בכור היה לזהלמי שנברא עלידי ספריצירה ומה נפקא
מינה במה שבירר אח"כ שם דאינו ראוי להקרבהכיון שלא נולד מבסן
וגדעמיוצאדופן .הלא בלא"ה גםמי ששלד מבטן בהמה אם לא אקדשיה
וכיצריךלהטיל בו מום קודם שישחטו לבדלתןחוליןבזמן הבית ,ובפרט
לאחריהחורבן .וזהונ'ע שהיהצריךוהחיטה (מפני מראיתהעץ .כשבן
פקועה בלא בדכה) הךעיגלאדברים ר"ח ור"א בערב שבת לאכלו בשבת
(כמבואר שם בספר הנזכר)כית דהחכם צבי ס'ע דדים כבהמה גם אדם
דגוצר (בצודת אדם) אם כן "ע גם כשברא בדגשה דינהכבדגיה לעוץ
שחיסה מפני מראיתהעין (שלא לנוחרו ) 1לחונקת כמכר .ועכ"פ דברי
הגאה המכד תמוהים בלתי מובנים כלל .ובפרט מ"ש בלשונו(כנ'ץ,
דהיה צריך לעשות בו מום מקודם שלא יזרהרשיי לקרבן דתם לא כן
איןלהחזירו לעפרו כיק דיש בותיעלת דרשני למוקרבה עכ"ל ובע"כ לא

תרב ן:24רפי מהדורא רביעאה רצדרפה
יכונתו בבהמה שיש בה צורת אדםחרשממילא
מירי באדםכנ'עיקאי

מדינא אינהראוי להקרבהדמין לך יותר בכלל "נדמה" מבהמה שיש לה
צורת אדם .ע"כאין שום פירוש להדבריםכנזכר[ :ועתן דרכי תשובה בסימן
ז' האכי

עד.

במך"ך ויקרא [פרשה א' ר')רי אבא בר כהנא אמדי"ג מלחמות
עשה דוד ורבנן אמריןי"ח .ולאפליגי מאן האמרי"ג
לצרכיהן של ישראל .ום"די"הה'לצויך עצמוי"גלצרכייך של ישראל
י מש"כ בחמשה מאמרות [מאמר
עכ"ל המד"ר .והענין נראה בזה על פ
הלקוטות אות ל"ז]בעניןמזלהי"ג .שהוא רקלישהאלוז"זאיןסגללישהאל
רקמד,י"גמכיליןבגימטרי' אמ"ה ישראל שמאמיניםבי"ג עקרים (ובתוך
מספרן עיקר אחד ביאתטהייח במהרה בימיע החזרת מלכות בית דו"ד
למקומה במהרהבימינו) .והנה כל עבודת דוד מלכנו ומלחמותיו לאהיה
ח"ואפילו אפס כל דדו בשביל להרבות כבודוומדינת מלכותו רקבעבור
טובתמזלן של ישראל וישועתםבכלל ובפרט (כאשריוכיחו על ככה כל
פסוקי תהליםלמעיין בהם גם במקצת) וז"ש המד"ר י"ג מלחמות עשה
דוד וכו' ולא פליגי מ"ד "'ג לצרכיהון של ישראל (היינו כנ"לכי כל
מלחמותיו ומגרותיו רק לדורשיך ממזלי"ג לצרכיך של ישראל כנזכר)
מ"די"ח( .היינו) ה' לצורך עצמו (הואתיקון מדה ה' הו"ד לתקנה מהו
ויגונה בברכת בונה ירוי?לי"ם בד~ריז"ל ושם הוא תפלת שכפא דוד"
מהרה לתוכה תכין וכנודע בזוה"ק ובתיזוה"ק בכמהדחיתי שבזה תלוי
שה' מדת הוצד
עיכוב הגאולה עדיתוקןההו"ד למקוש במהרהבימיעחי
לצורך עצמו)י"גלצרכיוען של ישראל (כנ"ל .וגםה' שעשה צורך עצמו
לתיקך דךן"ד כנזכר הוא רק לצורבן של ישראל לגאולה שלימה במהרה
בישע וקלויםסילק בסוךי"גויחדי"ג עם ת מחרי"מ וסיע שידחה
דוד מלך ישראלח"י וקים) ובמהרה בימיט יבא ויגאלע אמן סלה:

דברי מהיורא רביעאה הצררה

עה .ראשית

תיג

חכמה יראת ה' שכל טוב לכלעועיהם
[ .תהלים
"] הנהכפידים הפשוט נראה דראמות להחכמה צ"ל
קהא

היראת ה'כעין מה שאמרו חז"ל בשבת [ל"א ע"כ] 1ביומא [ע"ב ע"ב] 11י
למאןדאיתליה דרתא ותרעא לדרתא להעבידהיינושדיראה הוא השער
הקודם ליכנס לחכמת התורה (ולפי הגירסא כזו ותרע"א לדרתא וכו'
כמבוארבדברינו בתרעאזעירא למנח"א חלק א'ובקונ'שירי מנחהבסוף
מנח"א ח"ב תיקל והשלמה לתרעא זעירא הנזכר עיי"ש] אמם צריכין
להבין לכאורה מהו שמסיים הכתוב שכל טוב לכל עושיהם הלא לבחינת
יראהאיןצריכים שכל טוב כלכך רק אמונת שמן ותמימותיותרכמובן.
וי"ל עלפי מה ושממעתי בשם הגה"ק מו"הצבי הגרש זי"ע אבדק"ק

ליסקא (בע"ס אךפרי תבואה ושארי ס') שהיה מרעיש ברשפי אש על

רב גדול מפורסם אז באונגארן (כנודע) קולא היה רוצה להתחבר לעזרת
ה' בגבורים בהתייסדות מקהלות היראים (ארטהד') במדינה ובפרש על
אימרהסעמינא"ר לא רצהלחתום(מפניכיבניו המהחתניולוקחיבנותיו
היודגוהשיאים האלו בנפשותם ר"ל) ואמד הה"ק שעיסקאעליו הלא אם
אין בו יראת שמים אינו כלום גם בלימודו וגם עוד צמר %ם שלא
יוכל (הרב הלז) ללמוד ותשב .זאת הגיד ברבים .ולאח"כ שאלו מאתו
תלמידיוהן רבינו (מליסקא) נודע בעולם כלדבריו במשקל ומדה בצדק
ובמשפש .ואם יאמר רבינו על הרב המדובר ממנו כיאינו ירא ה' לזה
יודו כעת הכל בראותם שנתחמץ והקדיח תבשילו ברבים בדעתווחיבוריו
והנהגת בניו אמנם אם יאמר שזוינו יכול ללמוד הישב הלאיהיה ח"ו
כמתעתע בעעי העולםכי נודע הנזכר לגצן נפלאוחריף מפורסםובקי
מצויין .ועל זה השיבם הצדיק הנ"ל והמביר בחכמתו הן מ"צ ע"ש
ן בתורה (את זה לעומת זה וגו') לשלב
לערנע"ן שאמרתי הלאיכהי
ולקשר נימא בנימא כקורי עכביש ולהרכיב הרכבה משוגשה ומוטעית
הי שהוא בבחינת מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ומדן שקורין גו"ש
במגיות הש"ס החעסקש הם כצו
לערנ,מ'ן באמת לאשר דברי
לקי
ח
תורה עניים במקומן ועשירים במקום
שאמרו תישלמי ר"ה ג' ה'] דברי

תרד

דברי מהדורא רביעאה רצררה

אחד וע"כ נראים לכאורה הסוגיות חלוקות וסותרות זה את זה ממקום
למקום ועל כן דבו הקושיות והספיקות והחומדות עלכן צדיכין למצוא
חילוקנכון בסברה ישרהואמיתיתבין המגיות לעומקןהיטבובזהיתורצו
כל הקושיות לנכון ויבואו הרבדים שמחים כנתינתן מסיני (וזהו שקורין
גו"ט לעדנע"ן לאמתו) אם כן צריך להיות לזה שכל הישד ובעל סברה
ישרה אמיתית למצוא החילוק האמיתי אם כן אם היה להדב הלז שכל
הישד באמת הלא אז לא היה מתנהג כזאת והיה עהרליכע"ד יו"ד (כי
אמדוחז"ל נסוטה ג' ע"א] כל החוטא נכנסבו דוח שסות) אלאודאישאינו
יכול היטב ללמוד רק משובש כנזכר עכד"ק ודפח"ח.חין שאמד דבתוב
ראשית חכמה (החכמה הראשונההיינו היותר גדולה היא) יראת ה' (והוא)
שכל טוב (ומובחר בלתי דוח שסות) לכל עושיהם (כנזכר)[ :ועין לקמן
אות פ"כ]:

ער* בשק"ם שבת [דף קנ"א ע"ב] עה"כ [מלאכי כ'] וזךיתי פרש על
פניכם פדש חגיכם אד"ח וכו' אלו בני אדם שמניחין
רבדי תורה ועושין כל ימיהם כחגים (פירש"י .בתענוגים) אדגל וכו'.
לאחרג'ימים כרסו נבקעת ונופלתלועלפניו ואומד לו טול מה שנתת
בי עכ"ל הגמרא .ונדאה פשוט וברור דקאי הך דכדסו נבקעת ועפלתלו
ל טול מה שנתת בי רק (לדסמוך ליה) לאותן העושים כל
עלפניוואיי
ימיהם כחגים בתענוגים למלאות כריסם ותאותם כנ'ע אבל האוכלים רק
בבחינת צדיק אוכל לשובע נפשו וכמבואר בש"ע [סימן רל"א] בבחינת
בכל רדכיך דעדן ומהשאר נזהר בכל האפשרי ובפרט בשבתות ויו"ט
אכילת מצוה היתכן לוזיר ח"ו שלאחד פשידתו יבזו מעשיו הטובים
באכילתו ויפרשו על פניו בבזיק כזה והלאיסנן כהוגן כחובה ומצוה
באכילתו וח"ו לומד משפט מעוקל כזה אלא ודאי פשוט כנ"ל דזהוקאי
רקעל הזוללתםוסובאים .ובזהיובן פשוט מה שעינת רשו הלא זד בכמה
תלמידי חכמים וצדיקים טפיבילום ממקומות שצקים לקברם בביה"ח
קברות אבותם (ורק עוד יותר לפלא כי גם מאנשי החיל יד"א שסות

דברי מהיורא רביעאהיצוריו

תרה

במלחמה דאינו כל אחרי עשרהימים ממותםפינו אותם וכנבלו לקברות
בפה"קעיין המעשהברבדינובכת"י בשו"ת מנח"א נחלק ה'סימן ג"ו] בך"ה
והנהבינותיבספריםוכו')ואחרי הרבהימיםיותרכפילויה לאהיהכריסם
נבקעת ח"ו ולא היה בהם סרחכן בגופם אלא ודאי דביראים כנ"ל לא
שייך זה מטעם הנזכר בפשוט רבדי הגמרא.

דעוך אזכיר .אלו נאמנים להעיד בגודלן מה וכו' ובפרט שהייתי א
כבר בן י"ג שנה בעת שפינו חלק גדול מהביה"ח בישוב
הוקליוו"ע בגלילות ההרים הסמוכות לעירנו אחרי כי הוכרחו מגזירת
הממשלה מחמת בנין נתיב הברזל ונסעו הבד"צ רבנים גדולים וזקנים
מפה"ק בעתפינוי הקברים (בדרך כבוד כל קבר ארון לעצמותיו בפני
עצמו וגם המצבה שלו של כל קבר פינוהו ושמווע לראש עצמותיו על
ר נפלאות ה'כיהיה מצבה לקבר אחד של
מקום הביה"ק דשדש) והנהרי
אויה יותר ממאה שנים ונכתב עליה שבהים מצנימותה ומצע כל גופה
שלם רק צפד עורה על עצמותיה שחור ר"ל וכרכנה מחדים בתכריכי
לבנים ושמוה בארק לפנותה ולקברה בכבוד כנ"ל וכן היה עוד בקבר
אחדישן מאוד שהיה כתובעליו אישצדיק .שדנה כמעט שלם .ולעומת
זה עינם ראו (כאשר העידו בבואם לביתם ועוד יראי ה' נאמנים שהיו
המתעסקים העידו כן כנ"ל) כאשד הגיעו לקבר אחד איש אמיד ועשיר
(וכנראה לאהיה"'א)תוך שנתולמיתתווהנהנפלתילתיתילחי (איברים
לא נשאר בו מתום עד שקבצתם ופטהו .והרי זה בשדה
איברים)
אחת וכמעט סמוכים זה לזה .ואיזה מהקברים ישנים וכמעט תמימים
בגופם היו מלפני מאה שנה בעדך כנ"לוזוין לתלות בדדך הטבע כלל
בזה כמובן (וכן שמעתי מאנשים יקרים שהיו בעת שפיט חלק הקברים
מביה"ח הישן המדע בפראג תוך העיר אשר הוצרכו חלק מעט ממט
לפתת הקברים בהרחיבו דוירב והכריחו לזה .ודגה מצ) 9איזה קברים
שהיודירדרהוראינם וקומתם כמעט שלםוידוע שלא קברו שם מת סטוך
לשלש מאות שנה עד שפיתם זה מקרוב וגם חז איש בטבע מדוע אלו

רי

תרו

דברי מהיורא רביעאה רצררה

לא נתעכלו במשך כמה מאות שנה ושם עידבום ולא הניחום כל אחד
בצדת בפני עצמו השל עיד פראג .וגאול תחתיה .אין לתמוה .ומהםאין
מביאיןרירה .כי כבד נכרתה האמונה מלבם ותרר פלגכם במשך המאה
שנים הבתרועתויתדהפליתה אכלוביער הש"'דבשירים בלב רע והדומה
לו כל המחובר לטומאה ר"ל וגם נער קטן יכתבם המכונים בשם יראים
במשפט וצדק .כל טובה כחדק .ואכמ"ל).
וכן נות במצבת קודש בהקדמה והסכמה מהגאון המובהק מהרי"ש ז"ל
בעל שואל ומשיב מביה"כ דקהלה לבוב העיד שמצאו גוף וראש
רבינו הקדוש הגאת הסה"ע ז"'ע שלםכיום הנחתו (בעת הקמת מצבתו
מחדש) וכן בספר זכדע שארית יוסף שטצאו כן הגופות הקדושים של
רבינו זקיני הגהרך בעל הלבוש זי"ע ודגאק הק' מ' עטף מפוזנא
זי"ע בביה"ק דק' פוזנא שלם ויפה ואכמ"ל עכ"פ נראה בזה השגחה
פרטיות מאתו יתברך שמו להפקד כל גוף ונפש בכל מקום שהם לפי
זכותו .ושורשו בעצמותו .כל אהד ואחר .וזעה זהו כבד שמענו ונודע
מרבדי חז"ל וך'ר העצמותכימי שאין בו קנאהאין עצמותיו נרקבות
כדאמרינן שם בשבת להלן[ין קג"ב ע"ב] .אמנם גם להנוף היים הבשד
שמענו מזה הנ"ל כי מ"ש שכרסו נבקעת בעל כרחו לא ליראי שמים
וצדיקים נאמדווכנ"ע .ומתם לולן שם [דף קנ"כ סוף ע"ב] רכלי"ב מודש
גופוקיים לאחר "'ב חודש הגוף בטל ההם בעל כרחו לא לכל נאמדו
כיעינינו רואחע לא לאטר י"ב חודש בלבד רק אחר כמה מאות שנה
אין הגוף בטל ובעל כרדם לומר דרק להמך עם נאמד הך כללא דהגוף
בטל למהרי"ב חודש הלא ליראיםוצדיקיםכנ"ל.

אך קשה דהא פרכינן שם בגמרא דשדשה ושי מינא לר אבהו שבא
טמוא היכי פסקיה לשמואל בנגשש כיון שנשמתן של צדיקים
גנחות תחת כסא הכבוד ותירץ (לו ד' אבהה התם בחכך י"ב חודשדוי
דתניא כל י"ב נודש גופו קים ונעימתו עולה ויורדת לאחד י"ב חודש

דברי מהיורא רביעאה וצורה

תרז

לאחר
הסף בטלוכרכנ"ל וקשה והלאהועיל לתרץשאני שמהשל
י
י
י
פ
א
ד
ו
ב
י דהנשמהגנוזה למעלה מכל מקום בצדיק כ
ל
ש
ה
מ
ש
כיון
"'ב חודשא
שהרף קיים גם אח"כ על כל יכול להתחבר עמו שבא טמיא להבדיל
הלפסקיהבנגידא ולמהלו לתרץדדוי קודםי"בחידשדוקא .הנןליישב.
א) דקושטא דטןלתאהעזיב לו ר אבהו כען שזועהיה מיד אחרי פטירת
שמהשל אסקיה על ירי שאול המלך ובאותו פרק נהרג אה'ע מד
שקלזה ביקש שמהשל שימות או מקודםשאילכדיההי
א יתבטלו מעשי
ידיו (שמשח את שאול) בהחו כדאמרינן נהענית דף ה' ע"ת ואם כן היה
באותו שנה מיד .נ) כי לא רצה ר' אבות להרביד ולבאר להך מינא
החילוקביןהצדיקיםלהמוניםבקיום תפם לאחד מיתה שזעעניניםדקים
לפי ערך נפשותם וצדקותםעלכן השיבלותירוץ השוה לכל שהיהתוך
י"ב מדש .ג)שיוםישיב לו שהיה לאחרי"ב תודגר ודקבצדיקיםשאני.
יקשה עוד המין כי האיך ידע זה האי אובא טמיא החילוק בזה ונרך
התחיל כלל להעלות מת שווא כבר לאחר י"ב חודש .ד)י"לכי מ"ש
לאחריי"ב ~דש הסף בטל לא שמיקב ונתעכל רק כ"ת שאץ נשמתו
יורדת כ"פ להתחבר עם מפו ע"כ "בטל" ההתחברותהגוף אםעולםהזה
והוא כמ"ש עבר "ובטל" מעולם זמה כן לא ימל להעלווע בהתחבר
עמו ועלידי זה ורצדך לתרץ לו שהיה תוך י"ב חודש .והשתא האתית
להכיי"ל באמתכי מסםהגוף "בטל" לאחרי"ב וחדש ההנו גםבצדיקים
דאף שהגוף קיים ותדשנו עצמותיו בקבר מונח מוכן לתחרת המתים
במהרהבימים מכל מקוםכיוןשאין לו דושתברותהוי נקרא בטל מעולם
הזה כנ"ל .רק כשפוקדים על קברו לאחר י"ב חודש עלידי תפלות
ףיצדים כמ"ש בהארשה תפרס בעת רצע ערב ר"ח וחצי חדש ויום
היאפףוכיוצא .וגם כמו עהומרים בשם הצדיקיםז"" 3עצהלזו להזכיר
שם על הציון דברי תורה מפיו ה3ל יום זה שפחצחמד דובבות בקבר
לידי זה יש התחברותוזיא מתעורר
כדאמרינן ושטות דף ח"ז ע"אןיצ
להמליץ טוב כלהעלות התפלות

שאי

הי

ואכם"~

תרח
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מזחל[ .תהלים ק"א רן כ"ח מעשיו הגיד לעמווגו' .מה שדייק קפא
בלשת כ"ח .י"ל על פי דברי רז"ל [ל"ש בא קפ"זן וברש"י
ריש בראשית מה טעם פתחבבראשית משום כח מעשיוהגיד לעמו לתת
להם נהלתגוים וכר כל האדץ של הקב"ה הוא בדאה ונתנה לאשר ישר
בעיניו ברצונו וכר עכל"ה (וכן כתבנו בזה בשער יששכד [במאמר מאזנים
למשפט לח"ה]כיכמזחיל הש"ץ בר"ה המל"ך ר"תכ'חמ'עשיוה'גידל'עמו
שברצונו יתברך שמו יתגלה מלכות"ועלינורעל כליושבי תבל בבחינת
כח מעשרו הגיד לעמו) אמנם לעת עתה בגלותנו הארוך ועולם השפל
הזה בדסתד פנים הנורא וחשכות הדודות על זה נתנבא דוד מלכנוכי
הוא התגלות של כח מעשיווגו' רק בבחינת כ"ח ולא בפרזל (אשרידע
 %פעו"לכי אתהפעלת"ושיהיה בביאתגהעל צדק במהרהבימינו)וז"ש
כ"ח מעשיוהגידלעמו (שאנחנויודעיםזה לעת עתהולא האומותהעולם
ע"כ הוא רק בבחינת כ"ח עד שיתגלה בפרעל) לתת להם (לבני ישראל)
נחלת גוים (אחוזת נחלתנו על כל העולם במהרה בימינו) על כן נאמד
[משלי ש"ז ד'] כל פע"ל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה היינו שבחי'
בפוע"ל הוא לעת עתה למענהו (שיהיה לו יתברך שמו נחת רוח עלידי
הבחירהוהנסית) וגם רשעליום רעה( ,את זה לעומתזהוגו' .וההתגלות
יתברך שמו לבדו רק בבחינת בכ"ח ולא בפועל) כנזכר .מה שאין כן
לעתיד במהרהבימינו נאמר [במדבר כ"ג כ"ג] כעת (בביאג"צ) יאמרליעקב
שרקליעקב ולישראל נברא
ולישראל מה פע'4ל אל (כמתגלה גם
ע'
חיהברכה קידוש לבנה פוע"ל
וט
פמ
העולם ברצונו יתברך שפו) .וז"שבב
אנף'ת שפעולתו אמת(אימתייתגלה בפוסע טשעולת'ץ אם"ת תתן אמ"ת
בי"ת נכדאמוינן בפסחים דף פ"ח ע"א] בבי14ן גואל
ליעק"בכיעק"ב
י
צ
ר
ק
ש
צדק במהרה בימית .כשיהיה) וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפאר"ת
(מדת יעק"ב אבוית) לעמוסי בסן (בני ישראל) שהם עתידין להתחדש
כמותה (בביאג"צ כנאגר והיה אוד הלבנה כאור החכמה וכו' אז יתגלה
דלל בפוע"ל הלא בכ"ח בלבד) כנזכר[ .יעיז בדביים ב"ה לעיל בענין בכח
או בפועל עי"ש אות ס"ט] וז"ש הנביא בידורה שנאמר לרחל אמנו[יתמי"

דברי מהיורא רביעאה הצררה

תרס

ל"א י"א] יש שכר לפעולת"ך (בפועל ממש) נאום ה' ושבו בנים לגבולם
במהרה בימינו כןיהי רצון:
מולא .בתפלת י"ח .משיב הרוח ומוריר הגשם .המרקרקים אומרים
הגש"ם בקמ"ץ תחת הגימ"ל ואצלינו נהוג לומר מאבותינו
הקרושים זיע הגשם
תחת הגימ"ל ושמעתי מצדיקים ז"'ע
י
'
ו
ג
ס
ב
שהקפירו ושפכו חמתם על האומרים בקמ"ץ כנ"ל ולכאורה תימה מהזו
קפירא כל כך הלא אררבא דרכנו לומר בכ"ע היכא ושפשר בחוקי
הרקרוק שללשון צח לה"קוכיון שהואכעין אתנחתא והפסק צ"ל
י
מיי
כנודע הטעם לשבח שלהצדיקים שהקפירו לומר רוקאבסגו'עבק
נו
הי
י בהמשך למכלכלחיים בחסר וכו'כי הנה גש"ם הוא בחינת
'ר
ית
וו
דבוק י
גבורו"תמזכירין גבורו"ת הגש"ם וגם הקב"ה אמר [הנסע י"ר ר] (כביכול)
אהיה כט"ל לישראל שהוא בחינת פס"ח בחס"ר שמברכין ט'ע ולא כמו
שישראל אמרו [הישע ו' ג'] יבא כגש'ש לנו ([זח"ג רמ"ז ע"ב]קיצץ טיפה
ן כנגדהטפייםהיינועלידימעשינו אתערותא
יוררת מלמעלהשאיןעוני
דלתתא ואם כמעשה הגסתן הלב יחיל) שהוא בחינת גבודות כנ"ל ועם
כלזה הוא הכונהבדיברור מוריד הגשם פרנסה מחסד אימא ע"5ש .והנה
אימ"א מינה רינתן מתערין ע"כ ממשיכם מוריד הגשם למכלכל חיים
בחסד שהוא מכלכ'ץ (פרנם"ה) בחס"רהיינו לחסד"י אימ"א וע"כ אומרים
בסגו"ל (שהוא נקודת חסר)שאינומפסיק רק ממשיךלבחינת חסר מכלכל
וכו' כנזכר:

כי

הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק מסופדים[ .קהית
עט*
הב ה'] קש 4לשת היל"ך דהלא בעת אשד ישבבו בשוק
הפופדים הוא כבר הלך לעולמו ומת אםכן מה זה לשון הולך (רטה2מע
רק עתההולך)ובראהעלפידברידה,'2ם נשבת דף ונ"בע"ע כלכמרמוים
בפני המתיודעעד שיסתם הגולל ע"כ שפירמדוייק הלשת"וילך" אדם
אל בית עולמו (בשעה אשר) יסובבובקיק הסופדים היית בשעת הלויה

תהי
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קודם קבורתו שאז שומעעוד כלשאומריםבפניועלכן נקראאזבבחינת
"רחלך" לבית עולמו עד שיסתם הגולל שאז נתכסה מעולם הזה .וזה
פשוט.ניעייז בדברתייעל אות ע"ו כזה] השם יתברךיחייב מיומים וביום
השלישי יקימנו ונחיה לפניו:

פ.

בש"ש שנת רןקי"כ ע"א]א"ע ההיאגוזאה(פירש"יסריסוצדוקי
[מין] היה) לר' יהושע בן קרתה וכו'והייה (האימין לר'
יהושעבן קרחה) דלא סים מסאביה א"ל רעל סוס מלך .דעל חמור בן
חורין .ודמנקלי בריגלוהי בראיניש .דלא הא ולא הא דחפיר וקביר סב
מיניה .א'ע (ר' יהושעבן קרחה) גוזא גוזא תלת אמרתלי תלת שמעת
הדרת פנים זקן שמחת לב אשה נתהלים קכ"ז ג'] נחלת ה' בנים ברוך
המקום שמנעך מכולם עכ'ע הגמרא .והנה מה שהשיב לו ריב"קלהמין
דסריס מובן כפשוטו בטוב טעם אשר השיב לו כמדתו (על דרך חרודין
שהתהיל המץ להתחרות עמו כמ"ש להלןועיין פירש"י)יען שהוא סריס
ואיןלו זקן ולא אשה ולא בנים אבל מה דקאמרינן מקודם בגמרא מ"ש
המין לרבי יזז12ע בן קרחה אין שם קישור ופירוש להדברים כפשוטו
ונלע"דהעניןכיהמין הרשע בטה כמרקרת חרב אשרידע בעומק ר12עתו
(בחכמת הטומאה וס"א) יען שלא זכינו בעוה"ר לגאולה אשר תכלינה
ו לאהגיענו .והנה
עינבוובצפיתינוצפינו .משיביע תלעגולנו .כיידי
נודע מה שאמרו חז"ל וסנהדרין דף צ"ח ע"א] בביאת המשיחכיזכו
נייקי
ז' י"ג] וארו עםענני שמיא לאזכו מכריה ט' ט']יבאעני ורוכב על חמור
ע"כ זו 1שאמר דעל סוס(היינו אם תזכו לגאולה ב14פן כזהלהיות רוכב
על המו"ס שנקרא הס"מ שרו של עשיו [שהוא משורש המישת דנוצרית
כנודע וכנף'ש במק"א] כמ"ש מהחרד"ל עה'ע מו"ס ורוכבו רמהבים אז
יהיה המטרחנתגלה בבקעת)מלך (המועל בכלורוכבומבער דה"אכנ'ע.
ואם עכ"פ) דעל חמור(היינועניה-וכבעל החמורעכ"פ)בןחורין(יעשה
אתכם ובאם יהיה עכ"פ כדברי שמואלאיןבין עולם הזה לעולם הבא
אלא שיעבוד מלכער שתהיה בני חורין משיעבודי העמים מהרבעים)

דברי מהיורא רביעאה לעדרה

תרד

דמנעל"י בריגלוהי ושיש לו כח המנעל לסגור ביד הצרות שהם נגזרו
ר"ל ברגלין עוקבתא דכהטיחא כמבואר בזוה"ק ובכל דרז'ע כש"ס
ומדרשים .עכ"פ נקרא) בר איניש ,ללא הא ולא הא (שלא זכיתם להביא
משיח בשום אופן שיהיה כנ"ל ,וגם אתם בשפל המצב בגלות עד
שתוכרחו לבא אתנו בויכתדם [וכדאמרינן שם בגמרא מה שהפחידום
בכ"ע מדקיסר וכיוצא מדוע לא באו לביאפיין וכיוצא להתווכח עמם]
ולא תוכל לבטל החבלי משיח אלו .ע"כ)יחפיר וקפיר סבמיניה (כית
שפעולתנו צ"לשיהיה דוד מלך ישראלחיוקייםלעד ולבטל גזירת אדם
הראשון שנגזרעליו ולדורותיו מיתה וקמרה מה שיתוקן זה בביאת גואל
צדק במהרהבימינו שיהיה בלע המות לנצח וגו' וכשלא זכיתם לגאולה
וגם לא לבשל ומבלי משיח שעליהם אמר רבה (סנהדרין רף צ"ח ע"ב] "תי
ולאאיחמיניה ברוב הצרות שיהיה בעת חבלי משיח כפירש"י מכל שכן
כשלא זכיתם לבשל אפילו אלו הצרות והויכוחים וגם לא ""ת"' שלא
באעדייןע"כ "דחפירוקביר טבסרניה"היפך מהשצריכין לבשל המיתה
וקבורה בביאת הגואל במהרהבימינוכנ"ל .ועל זה השיבלורבייהושע
בן קרחה בקדושת חכמתוכי) הדדת פניםזקן (ההנוי"גמכיני
ן דרחמי
כזקן ויקנא קדושא הדרת פנים כמדע .באלו הי"גמכילין נושע במהרה
בימינולנצחים ולגאולה שלימה שהם אף עלפי טהרנו הגת ואיש כדאי)
שמת"ת לב אש"ה (שהוא בחינת יורד קוב"ה ושכינתיה שא ישמ"ח ה'
במעשיו בהגלות מלכותו) נהלת בניםותה*יעיהם שלצדיקים מעטרם
טובים שבזכות המצות נזכה לצאת מאפילה לאורה כמו שהיה במצרים
שנאמר במה"ד שנתנו להם מצות להתעסק גוע האגאל על זרן מכ"ש
עכשיו שתלוי הגומלה שלימה רק בתחיבה ומעטרם טובים כמדע) ברוך
המקום שמנעך מכולם (היים שלאומות העולםאין כח הי"ג פדות שרק
לישראל 8מ אב"ד בלבד נאמרו .וגם אין אצלם בחינת אשה ההנו
כדפסקיע דלית לע חמס .וגם אין להם בנים פצות ומעשים טובים
הראויים לתחמנם [וגם תצלעו יש תקוה בטוחה 8ר')צ לבנית שיגאלו
שנאמר ךרמיה ל"א ל"ו] לרחל אמנו ממטה' ושבו בניקםלגבולם מהשאין

י

תריב
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בן הוא שאין לובנים כפשוטו להיותוסריס ר"ל וגם לאומות העולם לא

ן ראמרו חז"ל [יבמות
הובטחה הגאולה כלל גם לא לבניה"ם וגם י"לכיו

רף מ"ב ע"א]איןבן סור בא ער שיכלו כל הנשמות שבגוף בקיום פריה
ורביה המין הסריס לא יוכל לעשות זה] ע"כ אין לו ולא להם תקנה).
מה שאין כן אנחנו קמנו ונתעודד ובכח כל אלו נזכה לישועה וגאולה
במהרהבימינו .ויובן שפיר בזה רברי חכמים וחירותם:

פא.

עוד שם נשנת [דף קג"ו ע"א] האי מאן רבמאריםיהי גבר אשיר
רמא א"ר אשי אי אומנא אי בנבא אי טבחא אי מוהלא
אמך רבה אנא בסארים הותי אמר אביי מר נמי עניש וקטיל (פירש"י
עניש בנ"א העוברים על רבריו) עכ"ל הגמרא .ויפלא כל עובר לכאורה
הלמה הוצרך להמציאסיבה רחוקה שהמציאאביי ףבזה גםכן רבה אושיר
רמא רמעניש לכל העובר כנ"ל וכי לא היה רבה מוהל והוא כפשוטו
רבשלמא אומנאמקיז רםכפירש"יבזהבוראי
אחד מאלו רא"ר אשי
יובנבא בוראי לא וגם לא טבחא שלאיהי'ח"ו
',
נת
כו
לאהיהלפי כבודו להי
בכלל מה האמרו [מסוף קדושין] רהטבחים שותפו ערל עמלק (דאז לא היה
חלוק הטבח מהשוחט כמו שהואבימינו .ויש בזה בוראי לומרכן עליהם
אז)ואי משום דאבנו חז"ל [חוליו דף ט' ע"אן רתלמיך חכם צדיך שילמוך
כתב שחיסה.ומילה מזהאין ראיה הצריך להיות טבחא (ח"ו) רק גםבקי
רמא ברבר
בהלכות ואומנות וגם כששחט פעם אחת לא מיקרי
ו
א
שריהפירוש יותר
שווא באקראי וחירוש הוא ולא גמרינן מיניה וגם נראה
כמו שביארנובעה"י בשת שלום [ס" דס"ד ס"ק ר כד"ה וס"ס שם עוד כסער
כוית הברית וכר] הפיררש בגמרא חולין הנזכר .וגם אולי היה רבה מחבל
פעם אחת או שתים אצל בנו בעצמו(עיין בשבת [יףקי"י ע"ב] אביי
אשכחיה לרבה המשפשףליה לבריהונ"
ע ועין ברברעו באות שלום [סי
ס"ס ס"ק א'] רמצוה באביו קודם) מ"מ בשביל זה שעשה באקראי בבנו
לבר לא מיקרי מוהלא וכנזכר .אך הא קשיא למה לא היה רבה באמת
מוהל גם אצל צהרים במצוה רבה וגוחלה הוו (וכמו שמציע בהשתקים
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תריג

הקודמים כמו ביוסף הצדיק ובדוד המלד שהיו מוהלים כדאיתא במדרש
ועיין בדברינו באות שלום [סך מס"ה ס"ק נ'] עח"ש).

רי"ל עלפי מה שכתבתי בחי' חיים הכלום עה"ת [פרשת צו] על דברי
המדרש המובא בס' שאלו תלמידיו את ר'יוסי בן קיסמא אימתי
בן דוד בא א'ל זאת תורת העולה כי נראה [מפ"ו דאבות] דר'יוסי בן
קיסמאהיהעיקרעבודתו רק בתורה כלהיום וכלהלילה ולא רצה לבטל
אפילו רגע אתר גם במצות שאינן נחוצות לזמנן וכעין שאמרו [ד"ה דף
י"ח ע"א] רבה עסק בתורה .ואביי בתורה וגמ"ח .והיינו שרבה לא הצה
לגמ"ח כפי סדר עבודתו בהתמדת תורתו (ושורש
לבטל מתורה
י
ק
י
פ
א
נשמתה והארכתי עוד בנה בחיים ושלום (פרשה הנ"ל) .והשתא שפיר
יונת לדרכם כנ"ל מש"ש ר"הכי רבה דעסק רק בתורה עלכן שפיר לא
תפס אומצת המוהל (להיות גם אצל אחרים) שהוא ענין עסקן במצוה
חשובה אבל על יזר זהיגיע ביטול תורה פעמים רבות וכמו שמנאתי
בהקדמת אות שלום בשםזקיני הגה"ק ר' משהליבזי"ע מהאטבכי
נסע להיות מוהל אפילו בריתוק פרסומת רבות ואם הוא אומן לזה יותר
י מה שפסק החכםצביז"ל בתשובות ט" ק"ת
מאוים כתורה עשהעלפ
כהך ש"ש פ"ק דמועד קטן[יף ט' ע"א] כר'יוחנןבן עסמאי ור' יודא בן
גרים דקא רסק קרקר אהדדי כתיב [משלי ד' כ"ס פלס מעגל רגליך וכתיב
[שם ה' ו'] אורח חשםפן תפלס לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה
עלידיאחריםכאן במצוה שא"א לעשותהע"י אחריםוכו' עה"ק,היינו
שאין אחרים יכולים או בקיאים כמזתו י"ל מיקרי גם כן שאי אפשר
לעשותה על יזר אתרים ולפי זה מחוייב לבטל תלמוד תורה למצוה זו
אם %א אומן ובקי כנ"ל חזןלדידן דשאףק כגמרא הנזכרתלפי רבדי
החכםצבי מההסוין כן רבה בעל כרדד לא ס'עכריי בן עסמאי וד"י
הנ"ל וע"כ לא ביטל תורה לשום גמ"ח בשלם כנ"ל ע"ע שפיר לשיטתו
לא הזה עוסק בסתות מוהל וע"ע שפיר תירץ לואביי לרבה שהוא שלד
ה וקטיל ונקרא בעל כרחו גם כן בכלל ש12יד
בסגל מאדים וודאעניי

תריד
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מהדורא רביעאה ה2ררדן
האריךימים

רמאכנ"ע .עי"ש בד"ההאביילהיותו עוסק גםכן
ן'"
ביגומ
שיצא מבחינת
ר
יותר .וגם מצות מנלה מסוגל לאריכותימים ביות כ
הד"ר מלך החיים שלא נאמר בו וימת וכדאיתא בתיזוה"ק [תקון כ"ג דף
ר ובבאך לחי ראי בשם ע"ח [פ"ר משער אונאה] ובדברינו
ס"ט ע"אןייי'צ
באות שלום [סר רס"ר ס"ק ר .עמור ע"ר רע"א כהנדפסן עיפוש:

 .בש"שעייעק [דף "ג ע"כ]בתוס' ד"השיודע לטהר אתהשרץ.
פב
תימהמאי חרישת הוא לטהר את השרץ שהתורה סמאתן
בהדיא וכר עכ"ל התוס' וקשה לכשורה הלשת שכתבו דמאי חריפות הוא
וכו' שהתורה סמאתו בהדיא הלא עם כל זה חריפות השכל הוא לשדד
ולעקם במעלות ומורדות שלו הרים ירדו בקעות אך איע אמת כלל.
רביון שהתורה באמת כתבה להדיא להיפך .והוול'עמי? אמת .או .וכי
וצא דרך ישר ונכון ביר"א לצדד ולפלפל נגד מ"ש החגרה בפירוש
לאיפך .וכיוצא באיזו לשת .אבל לא מאי חשיפות וכנזכר .וי"ל עלפי
מה שכתבתי לעיל [אות ע"ה] עה"ח ראשית ונמה יראה ה' עישש כי
באמתמי שאינו יר"אאין לו שכל הישר (כמ"ש בשם ההיק מליסקא
זורע ,ובשלמא אם מפלפל בדפתר כרוך ומתדרך וכיוצא ויבא לתכלית
האמיתי לביצור דברי רבותיע  14לבירור הלבה שפיר חריפות יתקרי.
מה שאין כן אם מפלפל לסהר את השרץ שהתורה אסרתו בפירוש
וטמאתו .ובהפקיראניומןליה ע"כ בא להתירויסורים .הלאאין זה ודך
ר"אואמיתות והפלפלהלז רק שטות והבלורעות רוח (כמןפאנטאיי"ע)
בקדושת לשונםראין זה חריפות כנזכר:
עלכן שפיר כתבו

התוי

 .עור שם בעירובין .תלמיד הוה לו לר"מ ושמכוס שמו שהיה
פוג
ששף
סומאה ה3ל
אומרעל כל דבר ודבר על סומאה מ"ח
כל דבר ההבר עול טהרה מנה טעבר טהרה .ועצן במהרש"א למה נקם
פסטר מ"ח עלפי דבריהנג'ס בנדרים רן ד"ח ע"א] דצאמר במשה רביע
נ""5ש ח ,ד] השתרץ? מעט מאלקים ורקן בוש ששייםסיצצצשים שאוץ
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תרסו

בינה .הנדיץצריכים להבץכי מה זה רבותא מסומכוס תלמידו של ר'ש
שהיה אומר על כל דבר ודבר של טהרה מ"ת טעמים לטהרה .וכן על
טומאה טעמים לטומרתו .הרי זה פשטות הפטורות כי לאו דוקא מ"ת
טעמים יוכל לומר למהרו כיק שדכא טומר מת"ת בפירוש בקרא הלא
מכל התורה וכל המצות ומקרשת ו"'ג מדותיוכיחו לדבר פשט באמת
ויוכל להביא ראיה מהם למאות ולא צריכץ למימר כלל .ב) וגם מה זה
שכשמעינן שהיה תלמתם של ר"מ דק)שמד בסמוך מקודם שדוה מראה
פנים לכל צדהינו על טמא טמורתנןלהיפךוזהו חריפות כנ"ל
י
ו
ו
ת
ה
מ
ועיין מה שכתבעבזהבדבור הקדום (אות פ"כ] מהשאיןכןמדביי שממם
תלמידואיזה רבותאהואכנ"ל .ג) וגם צ"ע דהא בר"מ לא אשמעיק שום
מסשי להפנים מ"ח או מ"ט רק שהיה מראה פנים לטמאטימר וכן וכו'
והלא בפי העולם שגור שהיה מדאה מ"ט פנים לכל צד וכן איתא
במקובלים (וזמין בסידור הארע"ל סידורו של הר"ר שבתי ז"ל קודם
תקיעת שופר מ"ש הטעם לומר המזמור למנצחלבני קרח מזמור) .אולם
לגודלהענין תזמרהנווראתעיץ נאידידי הקוראבחי'בעה"ידברי תודה
ר ר' בל ממעזיבוז ז"'ע לתלמידו
[מס"ק אות ל"ה] מ"ש נ12מ
(שהעמיק ביותר בחכמת דפהלהי'ס"
ופיאבידיעת דשלקי עד שנכנס במבוכת
הספיקות יל) ענץ הכקיט 12ערי בינה עם 12ער ההמשליש עיי"ש
ובגליוטתהרבדי תורה הנדפסצינתי שםעל דגליק בזה'לונ"ל הדברים
רמחים בלשךהר"ן דל במקתצ בגמרא[יישם דף ל"ת ע"אן המ12יםשעדי
בינה נברש בעולם כולםניחמולמניה חסר אחת ופירש הר"ן ז"ל ,ופץ
מאהד ,יזיעת השם יהברך על אמיתתו וכר עכל"ה והיית ידיעת השם
יתברך על אמיתחש (בלי ספיקות) בלבבו וזדו שעד החמשים כר הנ"ל.
ובן מובן בזה סוד הדבריםבזוי'ק ומובא בקה"י נערו אמא] בזוחלבבינה
יש שם ששלה בלא תשובה מי דקימא לשאלה עי"ש בקה"י
והרים כדכדי ההיק  %ברוךווהינ"לכי בחמשים שעריוכ
יינה למעלה יש
ב
שאלה וקושיא בלא תשובהכי אי אתשר להבץ התשובהכנ'י
 .ע'ע
דברקן עלהגליון כנ"ל.

תרטז
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ונחזור לדברינו מה שהתחלנו בגמרא עירובין כנ"ל" .ע כי עלכן
לא קחשיבגבי ר"מ מספר המ"טדכית דקאמר בזה דלאיכלו
אביריו לירד לסוף רעתושדיה אומר ומראה טעם על כל דברוכו'וכית
שהוא בכח ולא בפועל שלאהיהיכול ללמד דרך זהכולולתלמידיו ע'ע
לו לבדו נגלהבודאי המ"ט שעריםואולי גם השער החמשים כמו שנגלה
לרע"ק כדאיתא במד"ר ויקרא [כמד"ר פהט ,ר] ומבואר במקובלים
ובאריכות בסידור הר"ר קאפיל ז"ל [ככונת חג השבועות] שנגלה שער
החמשיםלרע"ק .ע"כ לא חשבובזהגבי ר"מ מספר רהועריםשידעמפני
כבודו של משה רבינו אדון כל הנביאים (וכמ"ש במהרש"א כנ"ל גבי
סומכום) הגם שיש לחלק דנבואה לחוד (דבזה לא קםנביא בישראלעוד
כמשה) וחכמה לחור אך כיק דגם זהו השגה ומדרגה גדולה ונוראה
בושמה בהחמשים שערי בינה וכיק שדוה אצל ר"מ בפד רק נגלה לו
לבדוכנ"ל לא חשבובמספרן.ויחשיבבזה ההפרש במדרגהבינולסומכוס
תלמידו בשתים .א)כי סומכוס לא היה אומר רק מ"ח פנים ולא מ"ט
וכדברי המהרש"אכנ'עכדי שלאלהשוותו למשהרבינו בשוםפניםכלל.
כ)כי גם בהמ"ח גוערים לא היהיכול לומר רק הצד של טהרה בטהור
וכן הסברותוטעמיה של טומאה בטמא .אבל לא בסברות ההפכיותהיינו
שגם מהמ"ח שעריםידעוהגיד רק התירוץ ולא הקושיא שיש בכל שער
שהוא ההפכיי (כנזכר עגם בדברי תורה מה"ק בשם הה"ק מהר"ב הנ'ע)
כי היה מתיירא בנפשו גם בהמ"ח שערים אלו מהלק הקושיא וההפכיי
שבהם כנזכר עלכן הגיד רקרחימים של סוער שהואסיער וכו' כנ'ע
והמ'ע .והשם יתברך יאירעיננו בכ"ע במהרה בימית:

פד.

בש"פ פהדרץ [דף צ"ח ע"ב] אי מן חייא הוא כגת רבינו
הקדחם אי מן מתיא ודא כגק דניאל איש חמודות.
פירש"י אם משיח מאותן שחשם הכק"ןוזרוי ההע רביע הקדחם רסובל
תחלואים וזצדד גמוד דוה כדאמרינן [בב"מ דף פ"ה ע"א) ואם היה מאותן
שמתו כבר היהדנהיל איש חשודות שנדק ביעדים בגובאויית והסיד

דברי מהדודא רביעאה נצררה

תריז

גמור והאיכגון לאו רוקא עכ"ל רש"י ז"לוהיינו שזהו באמת ולאוכגון
ודוגמא שאםמהחיים הוארבינו הקדוש בעצמו וקשה דהא מפורש בש'ש
כתובות ודף ס"כ ע"כן דדבינ 1הקדושהיה מזרע שפטיה (בן רוד)בן אביטל
(אשת דוד) והלא כתב הרמב'ש בפירוש המשניות [דש פרק חלק] רהג1אל
צדקיהיה רק מזרע רור ושלמה(היינו בת שבע) ואםכןכיון שהיהרבי
רק מזרע רוד הלא מעולמהאיךיוכל להיותמרויח .ובשלמא ברניאלי"ל
הקים להן שהיה מזרע שלמהבן רוד אבל ברבי מפורשלהיפך בכתובות
כנ'ע .ובעל כרחו לומד כפירוש השני בדש"י שם בזה'ע .ל"א .כגון
רבינו הקרוש כלומר אםיש דוגמתו בתהםהיינורבינו הקדוש ואם דוגמא
הוא למתיםהיינוכגון רניאל איש חמורות (עכ'ע רש"י ז"ל)היינו שהוא
רק רוגמא "וכגון" הוא עיקר בלשונו הנ"ל בגמרא דלש רוקא רבינו
הקדוש (כיון שאינו מזרע שלמה) אלא איש אחר הדומה לו בחסידתו
וסובל יסורים (כנ'ע) אםיהיה מזרע שלמה הוא ראוי להיותכהניח( .או
אולי"ע רמדרשים חלוקים הם בש"ס ורב בעל המימרא הזאת לא ס'ע
דצריך להיות רוקא גם מזרע שלמה והוא רוחק ויותר נראה כתירוץ
הראשוןהיינו כל"א ברש"י הנ'ע).
ובמה שכתב רדניאל איש חמורות סבל יסורים לא מצינו רק בגוב
האריות באותה לילה והרי גם בשתו לילה לא סבל רק ראה
נסיםומסדיה' כאשדהשליכוהולבורמיד(כמו שאמרוחז"ל [מדרש שוח"ט
ס"מ 7וכספריוסיפון פ"גן) האריזת הסבירו פניהמ 51להכוועוישישו לקראתו
בכבור כאגסהישישו רבלבים אלארוניהם .ונחנף עלזה נשלחמן השמים
עלירי חבקוק הנביא בשתולילהלילךלדנהיל בגוב האריותובז' והלא
למה לא חשבאמן מתחא העשרההרוגי מלכות שסבלו יטרים כ"כ כמו
דע"ק שסרקו את בשדו במסרקות של ברזל השא ה" כבד (בזמן דב
שאמר מימרא הנ'ע)בין מתיא בעוה"רונע שאריצדיקים שסבלויטרים
ימים ושנים רבים ובעלמא כשחשבו לדנהיל לועוד גמור כנ"ל שהיה
רשיבמירש נשמתו וצדקתו להיות טשיח תהו בודאי קים להו וכן ועא

תריח

דברי מהרורא רביעאה יצררחוק

אבל מנלייסוריםכפי שידענוהיו דבים ממנו כנ"ל וגם לפידכם השני
בדש"י דחשיב דק לדוגמאוכגון הדומה להם ולאו רוקא אלו מכל מקום
קשה דהו"ל לחשוב לדוגמא סובלי יסורים גדולים ודבים יותר מדנהיל
כנ"ל .וגם מה דחשיב דב (בעל המימרא)ביןהחיי רקדבינו הקדושולפי
רברי הדמ"ע מפאנו ד'ל זהו דב דב אבא שהיה תלמיד רשב'" בקבלה
מכותבי הזוה"ק ולמה לא חשב את דבו דשב"י שהיה צדיק הדודויחיד
במדרגתו וכדאמרינן (סוכה דף ס"ה ע"ב] אמר רשב"י ראיתי בניעלייה
והן מועטין אם אלף הםאניובני מד,ן וכר ואם מ הםאניובני הןוכן
הוא בסנהדרין צום מלעיל נגף ח"ו ע"מ] וגם לענין יסודים הלא סבלו
יסורים בצעד מערה"'גשניםואמרינןבפירוש בב"מניו פ"ה ע"א]דיטודי
רד"א ב"ר שמעק עדיפי מיסודי דרבי עי"'ש אם כן יפלא מאוד למה
קהשיב את דבי הלא ד"א בד"ש שהיה ערד בחיים כנראה בזמן שהגיד
רב זאת ואם לא למה לא חשבובין המתים כבד ובעוה"ב המה או אביו
ר"ש כנ"ל אלא חיזו דחשב דבבדיוקלפי שורש נשמתם וגם יחוסם אם
יש להם רתכות להיות משיח הגם דתלוי בחסידות וסבלותיסודים מכל
מקום תלוי גם כן בערך קידש וחלק נשמתו וגם אם הוא מזרע רוד
המלך בשורש יחוסו כנ"ל ובאלוי"ל דהוי קים להו כך .הלעניןדניאל
"ל מה דחשבו בשביל גהרל הישרים שסבל הגם שלאהיה הפחד דק אק
מה וכשהטוליכוהו הבורה מיד נעשה לו נס כנ"ל זה אינו מגוב אריות,
אך מענינו דמטרח ,כי לדנהיל גילו און בהבת מצויח ונאמד לו (דניאל
 .נשם הג]
נ"ב ,ד'] ואתהדניאל סתום הדברים וחתום הספר עד עת קץ
השעה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץהימין .היש יסורים גדזלים
מזה שהדאו לו במתזה אריכות הגלות מאוד מחוד עד אק הגאולה כאשד
אנורואין האיך נתמשךבעוזי'ר והוא דאה אז הומן (בעתה) לחון דבק
כזה וגם אמדו לו ההשאילךוינוח (בקבר) ולא יראה הגאולה בחחו דק
הכעמוד לגורלו בקץהיפין בתת=ת המתיםבין הצדיקיםואין לך צעד
גדיל מזה בראותו גודל צרות הגלות שנהיו לזמן ארוך מאוד ומאןיכול

דברי מהיורא רביעאה רצורה

תריס

למיקס בהו ולמיסבל להון ה' ידחמנו למען שמו ותורתו ויגאלנו גאולת
עולם במהרהבימינו אמן:

פה
 .רומה על שמים אלקים ועל כל הארץ כבורך .נתהלים
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וכן
נמזמיי
על שמיס ע"ל כל הארץ כבודך (בלא וא"ו בתיבת ע"ל)ועיין במפרשים
כפשוטו שנדחקו בפירוש הכתוב לפי ענין המשך המזמורים כל אחד
עלענ"דעל דרך שכתבנו כבר במאמד אגרתא דפסחא ולהגדה
במקומו,וי'
של פסח] עה"ב ןשס קט"ו ב'] למה יאמדו הגויים איה נא אלקיהם ע"כ
ואלקינו בשמים (דק "בשמים" דייקא) כל אשד חפץ עשה (ולאעל הארץ
כביכולאין מהראוי שיעשה ברצונו רבדעידנא נדאה חילול השםבעיני
ההמון כאשד יתגברוידי הפושעיםח"ו ויושפל צד הקרושה וכבוד התודה
ויר"א באמת [אם כי ברצונו וחפצו יתברך שמו לטובתם למען להטיב
להםבאחריתםולעולם הבא]כי עכ"פבעולםהזה הוא הערדכבודויתבדך
שמו ולמה יאמרוהגוייםאיה נא אלקיהם) והואמובן המשך הכתוב ולמה
כתב דוקא יאלקינו בשמי"ם כל אשד חפץ עשה .כנזכר .ובזה י"ל מה
שהתחלש בכתוב דומה על השמי"ם (דייקא כנ"ל) אלקי"ם (מה"ד .שד"א
ם ונודע דק בשמים האמת לאמתו .אבל) ועל כל
כשפט אמת ומובןוי
האדית כבודך (צדיכין להמשיך עלינו התגלות כבודו יתברך שמו למען
כבודו ותורתו גם כשאנו בכלל אינו הגת ואינו כדאי מכל מקום ודא
כבודך על הארץ ולא זולת באופן אחד וכב"ל) .וז"ש וע"ל כל הארץ
תיבת וע"ל בואש המפרדתהיינו שווא סיפא דקדאענין בפני עצמוכי
רק על השמים יתכן לדון במדת אלקיםכי סשז לא יוצהרו ולא יכחישו
ולאיידה חילול השם וכנ"ל (וגם לקהל וקפיטל נ"ז ר] י"ל כן אמנם כאן
יתכן קפד יותר באותו' המחלקתבין רישא לסיפא כנזכר):
ק"ת ו']

פו.

ו -ג ע"ב] נוחלו לאדם שלא נברא משנברא,
בש"שעידיביןני
עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש

תרכ

דברי

במעשיו.
יי
י
עה"כ נמשלי

מהיורא רביעאה וורונה

עלפי דברינו בעה"י בהקדמת נתודא ואירא] למנח"א ח"א,

ל"א] דרשה צמ"ד ופשתי"ם (עדל"ת .כלאיםבציצית .רעשה
חשוב יותר כרבדי הרמב"ן בפרשתיתדו .ע"כ) ותעש בחפץ כפיה (מ"ע
במעשה דחשוב יותד כנזכר)עיי"ש בבידודהעניןוזהו"'ל נוחלו לאדם
שלא נבראכדברי המהדש"אז'ע שנמנו וגמרוהינו שמנו במספד המצות
עשה הלעומתם הלא תעשה והלא תעשה (שס"ה) המה יותד ע"כ נוח לו
שלא נברא ועכשיו שנברא (ובע"כ נברא לטובהכי הקב"ה חפץ להטיב
לנבראיו ולא לדמע להם תלילה ובע"כ לוטך הכש"ע באיכותם המהיותר
חשובים וראויים ,ע"כ) יפשפש (או) ימשמש במעשיו (היינו במעשתו
המ"עדייקאכית שזהועיקד לסגל מצות ומעשיםטוביםבימיםהמועטים
כצלימינועל הארץ ואמרו חז"לבעירובין נדף נ"ר ע"א] חטוף ואכולוכו'
ן מניה כהלולא דמי (היום ישנו ומחראינו .לשון רש"י
דעלמאדאזיינ
ז"ל) וע"כ צריכין להבין ולהשכיל להכריע איזו מצוה מוכשר יותר
כששניהם עומדין לפניווצריכים להכריעולעיין כששתיהןעומדיןלפניו
איזו מהם להקדים ובפרט כשאין זמן ומקום לשניהםיחדיו ,וז"ש עכשיו
שנברא (ומזהדאיה רהמצות עשהחביביןיותד וכשאיןזמן כל כך ומקום
להרבה מצות רנתן באיש אחדיחדיו לכונתו ומעשיוונריכיץלעין אתו
להקדיםוכעין שכתב בתשובות חכםצבי עלפי רבדי הקרש במועד קטן
ר ט' ע"א]עיו"כ נמשלה פלס מעגל דגליך דכאן במ"ע שאי אפשר כלל
ני
לעשותהעלידי אתריםכראויעלכןצריך לבטל ת"ת בשבילה מהשאין
כן מצות עשה שעוכרם אחרים ואינה כלל חיובית לנפשו גם כן העא
יושב א וניסק בתורה וכהנה צריכין להשכיל ולהבין איזו להכריע
ולעשות מקודם כי כצל ימינו על הארץ כנזכר .ע"כ) יפשפ"ש ואמרי
לה ימשמ'ש במעשי"ו (מ"ע) איזו להקדים בהמי עלמא דבי הלולא
בימתם במשמוש השכל ש
שעוברים ממנו מהר כנ"ל צריך
זו אי אפשר לעשישה על יזר
ייי
ח
נ
~
לפשפש (לעיין) איזו זמנה עוברת  14א
אתרים כנ"עומיתה יקדים כנזכר:

דברי מהיורא רביעאה נצורה
ך לחמשה מאמרות( .מאמר נוטח התפלה.בדכוינו בעה"ק בברכת
פז.שיי
תרכא

שים שלום וכו' נתת לע ה"א תורת חיים אהבה וחסד
וצדקה וברכה ורחמיםוחיים ושלוםוכו'כן הוא מסחתימ (כנדפסבסידור
חמדת ישראל למאר"ש וויטאל זי"עעיין במאמרינו מסח התפלה מ"ש
שזהו נוסח המדויק שהדפסנו בסידור הנ"ל) אמנם בתיבות אלו תור"ת
חי"'םאיב"ה וחס"דכנוסחתינויש נוסחאות שונותכי במנהג אשכנז הוא
תורגז חיי'ט ואהב"ת חס"ד ,ובמנהג הספרדיים תור"ה וחיי"ם אהב"ה
וחס"ד אמנםכן תמהתי עליש נוסחאותבין הצדיקים ז"ל תורהוחיי'ט
אהבה וחסד (כמנהג ספרדיים הנ"ל) וצדקה וברכה ורחמיםוחיי"ם כצלום
והרי זה תיבת וחיי"ם אמרו רבנן בכפילא בהעלם אחד (נתת לנו ה'
א-להינו וכו') ,ובשלמא ד5פרדים בנוסחתם אומרים תורה וחיים ולא
יזכירוב'פעמיםמילתוחיי"ם רק הנוסח שלהם "תורהוחיים אהבה וחסד
וצדקה ורחמים ברכה ושלום" אםכן לא נמצא גם בזה תיבתחיי"ם פעם
ב' מה שאין כן אלו המרכיבים שאומרים ב"פ וחיים כנ"ל( .רשמתי
למשמרת):

פה.

בש"מ מנה רז " ע"נ) רב חסדא ורבה בר רב הונאאיוששו

לבי ריש גלותא אגבינהו ר' טומן(פירש"י אב ב"דהיה
ונגיד ומצוה בבית ראש גולה ועושין על פיו) בסוכה שנייה מופלגין
ממנה ד' טפחים אשתיקו הלא אמרו ליה ולאמידי אמר ל %הדור רבנן
כהימעתייהו (דצ"ל דבכה"ג שמלה הסוכה) אמרו ליה שלווני מצוה אנן
ופטורין מן הכוכה עכ'ע הגמרא (פירש"י שלוחי מצוה אק להקבילפני
י רבו ברגל ופטרינן כדתנן לקמן (שפ
ראש גולהדחייב אדם להקבילפנ
דף כ"ה ע"אן 12לוחי מצוה פטורין מן דרוכה) הכתבו התתב .שלוחי מצוה
אק .וכגק שמץ מתנטלין מן השצות אם וזו מקתרין אחר סוכה אחרת
עכ"ל התחן והנהיפלא שעצרה דהלאלפידבריר2י'ידיו שלחוימשיה
רק לקבלפניריש גלותאבירשוזההיהדי אםיאמרולושהיםוישיבם
ממש?יו"ט האמרלפניהםאוגף קצתדברי תורה(וכעוג אצלהאשכנזים

תרכב

דברי מהיורא רביעאה רצררוץ

לקבלפני רבם [האב"ד]ביו"ט)וזהודיביוםעל שעה טועטתואיך כתבו
התוס' שהיו מתבטלים ממצוה אתרת אםהיו מחזירים אחדי סשה אחדת
לישן בלילה הלא מאידה מצוה הוא סודו מתבטלים הלאהיו רק שלוחי
מצוה בזה שהלכו דק להקביל פני דבם הראש גלותא
כבד עשו
ויוצאים בשעה מועטת ביום כנ"לוכי בשביל זה לא כמאד להםסיעת
ביום וכל הלילה לחזור אחד סוכה כשירהואין לומד דפליגי באמת בזה
רש"יותוס' דהתוס' ס"ל דהיה להם מצוה אחרת לעשות שם ז"א דהפשוס
בגמרא שבאו לקבלפני דיש גלותא ובזה הוו שלוחי מצוהואיך נעשה
פלוגתא לחנםבין דש"י ותוס' וגם באמת לפי רבדי דש"י בעצמו היה
קשה כקושית התוס' רלמה פטורים מן הסוכה הלאיכולין לחזור אחדי
מכה אחדת והיה להם סיעת על זה ביום ובלילה זולת המעט שעה
ן לקמן בגמרא [סוכה דף ט"ו
שקיבלם הריש גלותא כנ"ל וגם מפורש כ
ע"אן דרב חסדא ורבה בד דב הונא והנ"ל)כי הוועיילי בשבתא דדגלא
לבי דיש גלותא הוו גנו אדקתא דסורא אמרי אנן שלוחי מצוה אנן
ופסודין עישש רכל הנסיעה ושליחות מצוה שלהםהיה דק זה לקבלפני
הריש גלותא וז"ב ופשוטועדיין קשהכנ"ל.

חיי

אלא ודאי רכןהיה להם שנסעו עליו"ט לקבלפני ריש גלותא כדרך
החסידים בהשתלשלות מדרך הבעש"ט ע"עכי למדו 2ום אצל
דבם ושמעו תודתו בעת סטותו שאכלו עמוביום תמללה בסוכה וכמ"ש
הדמב"ם בספר המצוה] 12צףיך לדבק עמהם ולאכול ולשתות עמהם עם
ו כמו שהבאתי בדברי תורה [מהדורא ב'
הת"ת כדי ללמוד דרכיו ומעתוי
אות א' עיפוש] וע"כהיו מתבטלין מללמוד אצל רבם 2לא הניהלך אפילו
רגע אחד ביום ובלילה כדי ~מוך ממעשע בשיש הלא היה להם פנאי
ליהוד ולחפש סוכה אחרת .וטעכי באמת המכה של בויש גשחאהיה
מצויידתבנויויופי לכתחלה לכל הדיעות שלאהיורחוקים מן הסכך ר
טפחים דק המכה שנתן להם לרב חסדא ורבה בר דב הונא ל)2טממא
לישן הוה כן רווק הסס ר טבחים מן חסק 4כנראה מלשק הגמרא

דברי מהיורא רביעאה רצררה

תרכג

ראגנינהור'בתמןוכו'היינו רק"ליעע" באכסניא שלרםכנ"ל אבל לאכול
ולשתות אכלו עם הראש גלותא בסוכה הכשירה לכו"ע ,אך אינו ראיה
כ"כ רכןישכ
ם לקרוא ישיבה בסוכה בשםגנו שינה כראמרינן להלן [דף
ב"ו ע"א] כנ"ל רגנו ברקתא רסוראכיון שכל כךהיה תמיר אצלם השינה
יותר מאכילה כיון רבאכילה יכול לאכול בחוה"מ פירות וכיוצא לדיעה
הזאת שא"צ פת בחול המוערואכמ'י .מהשאיןכן שינהאי אפשר מבלי
שחשן וכן שינת עראי תחב בסוכה מה שאין כן אכילת עראי ועיין
ברברינו במנח"א נח"ב סד מ"ק ועוד בכמה רוכתי בחיבורנו בעה"י
ואכמ'ע .אבל עכ"פ ממ"שלעיל במה שהיו מתבטלים ממצות קבלתפני
רבם אםהיוחוזרים אחרי סוכה הוא ראיה ברורה שקיבלופני רבםביום
ובלילה להתפלל ולאכול עמו ביו"ט וחוה"מ כנ'ע:

פט.

ע"ב] אשכחיה שמואל לרב יהודא וכו'
בש"ש חגיגה [דף ט"י
איה סופרוכו' אטל שיננא טינא
["טעיה ל"ג] איה
היתה בלבםוכו' אמרועליו על אחר בשעהנוהיה עומר בביהמ"ר "הרבה
ספריהיעין נושרין מחיקו" עכ"ל הגמרא .וצריכין רברי וכ"ל הבנהוכי
היוספריטועים(היינו אפיקורסות) שכיחים אז כמובימינו אשר נתפשט
רברי וכ"ל האמתיים והקדושים בכתב ובע"פ ונרפסים כ"פ בספרי תלמור
ומגדש ופוסקים ע"כ מעשה בע"ר (אתזה לעומתזה עשה האלקים) כקוף
בפני בני אדם לעוטתם (להבדיל) ספרי טועים ומטעים ר"ל בדיעות
נפסדות המה מסיתים ומדיחים אבל בימיהם בזמן אחר ולעומתו התנאים
שלא הותר לכתובספרים תורה שבע"פ .אםכן למההיה 'שפרי"טועים.
העם מזה לעומת זה היהדי 4ע "ברבור" סיעותיהם ולמען תפוס אתבני
ישרול בלבם גם כןדי אלא ודאי שבש חכז'ע לרמז מה שנהיה בימים
האחרונים האלו בהתגברות כפירה ר'ע קודם ביאת המשיח (כמו כל
רבריהם ברוה"ק אמרו ומתוקנים ומוכנים ש ליורותיה רורות עולם)
וההנו כמו ששמעתי בשם רביע הקרוש נוצאנז זי"ע (בעל רבריחיים)
שומר ובדרך צחות)כי ביכ"ל ר"ת נמשלי ב' הס] כע ב'איה ל'א י'שובת

שוי

תרכך

דברי מהדורא רביעאהיצררד;

אשד מי שעותק בימי נעוריו
שלהם בדעותיהם ר"ל הגם
שעושהעצמוכבעלתשובהוצדיבקהבאיחכ"לכעילי
איאמינולו כאשדהגיד שלמה
המלך ברוהטך כע ב'איה ל'א י'שובון כנזכר עכד"ה (וזהו מוסר גדול
להרבנים הג' תופסיישיבה אם תלמידיהם הבחוריםיעסקו בסתר בספרים
חיצונים יוכלו לדעת מה יצמח בסוף מפרי מעשיהם) וזהו המשך דברי
הגמרא שםבחגיגהדאמדינן מידעל הךדספדיטועים נשדומחיקו ששל
נימוסהגרדי את ר"מ כל עמד דנחתליודהסליק(פירש"י כל צמדשניתן
ליורה שלסממניןלצבעועולהלוצבעו שאינועולהכלומדכלהלומדים
לפני חכמים עולהלהן תודתןלהגיןעליהן מן החטא) א'ע כל מאן דהוה
נקי אגב אמיה (והינו כרבדינו הנ"ל שמימי נעודיו ובישיבתו הוי נקי
אגבאימיהוקיים אל תטוש תודת אמך באמונתאומןהראויבלי תערובות
שם בילדי נכרים וריעותיהם .זהו) סליק .כל דלא הוה נקי אגב אימיה
לא סליק (כנ"ל) ה' ישמדנוויצילנו ובמהרהבימינו יגאלנו:
 .זבש"ם זבחים נגף ק"ג ע"ב) אמד דב (כגירסת מערש"קוזראהנכון
שב
משום דדבא לא הכיד את ד"א בר"ש) האי דינא מר'
אלעזר ב"ר שמעון גמדינא דאמר בבית הכסא דנתה בא טבול יום וכו'
וכו'והיכיעבירהכי והאמד דבה בד בד חנה א"ריוחנן בכל מקום מותר
להדהד ולץ ממרחץ ובית הכסא (ומשני) לאונת שאני (פירש"י לאונסו,
שהיתה שמועתו שמרהבפיו ומהרהר בה עלכדחק) .וכןבירושלמי נכרכות
פ"ג הלכה דנן מון להרהר בבית הכסאוכו' א"דזעירא כל סבר קשידדיה
לי תמן סבידתיה (פירש הפני משה אם היהלי איזה דבר קשה להבין
אותו ,שם בביהכ"ס הבנתש כאשד הייתי מהרהר בו) א"ד אלעזר ב"ד
הידחשלמי.
סבידתיה
ושלמכעאווןרהכלושהתהזוכאוסרבערדאןלףכ?ליאקודרטאבולויוידועםמתימן%א מדבר,עכו'לי
א אחר ,הוא
התנא הקדוש ד"א בר"ש אשרעליו נאמר נסתה דף ע"ה ע"ב)ראיתיבני
עליהוהן מועטץונצ' אםשניםהן (בעולם)אני (רשב"י)ובני (ר"א) מהן
לאיזהר לכתחלה להשמד ולהרהרבדברי תורהבבית הכסאאפילושכיתר

דברי מהיורא רביעאה רצררה

תרכה

בדיעבדלאונסוכנזכר מששזבחים הנ"ל וגםר'זעירא שאמר רכל סברא
קשה היה מעין שם ,ח"ו שיהיו הרברים הנ"ל כפשוטן אלא ודאי הוא
כמו ששמעתי מאאזמו"ר הה"ק מהר"שזי"ע אברפה"ק בשם קרוש אחר
מדברזי"ע (כמדומני בשם חו'ץ הה"ק מהרי"א מקמארנא זי"ע בעל
היכל הברכה) דהענין והפירוש הוא כך( .דלא הפירוש רכל מה שהיה
שבריםומעיינים בעומק היה שם רק) דגם אם אירע להם סברא שנפל
בדעתם בביהכ'ש גם כן לא דחוהוכיון שראו אח"כ שהוא סברא נכתה
(אםכן הוא מן השמים להוציא הנצוץ הקרוש הזה שהוא בתוך העומק
בור תחתיות על כן נפל  012זה בדעתו וודא סברא עמוקה באמתת
קרושתה בעצם שהוא שכל הישר בדבריתורה .ע"כ לאיניחהניצוץ הלז
לדחותו) ופ" בזה כל סבר קשי דהוילי תמן (בביהכ"ס ,אף עלפי כן
גם כן) סבירתיה (וקבלתיה מטעם הנ"ע) וכן מה דאמר ר"א בר"ש האי
סבר קסרא דטבוליום תמןסבירתיהאפילו שנפל שםבדעתי בע"כ(כנ"ע
מש"ס זבחים)כיון שהיה סברא ישרה אם כן הוציא יקר מזולל לחשבו
אח"כ בטהרת הקודש כנ"ל ע"כ שמעתי .וזהו ררכי התנאים והאמוראים
שלא לדחות שום רבר נברא בעולםכיתסימוא לצורך העלאת הנצוצות
הקודשים מתוך בור שביה כנודע מררך תלמידי הבעש"ט רגזדושזי"ע
עלפי דעת רבם הגרולהנ'י:

צא.

ונהירנא שאמיתי פ"א ע"ר המתנ" באבות
הפהלך בררך ושונה ומפסיק ממשנתו ואחמר מה
נאה אילן זה ומה נאה ניר זה מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו
עכ"ל המשנה וצריךביאור .ובפרט הלא כשטהיבח את ו 17510שהוא נאה
הואסהיבח הרום יתברך וצמחי גדליווהרי זהועמית הנורא להכיר את
יופי מעשיו ונפלצתיו ובפרט בהיותו בררך שלא יוכל לעסוק בתחרה
רעוסקאזבבחינת בכלדרכיךדעהו .ולמההויזהכמתחייבבנפשי .אולם
הענץ הוא כנ"ל שאץ להדחות שום רבר גם כשאין נראה לובשלישית
ר~מקוםוהענין וכנ"ל (בשת רוקקם) וגם כשעוסקביועדים במחשבתו הלא
נפ"ג פשנה ד]

תרכך

דברי מהדורא רביעאה מצררך

אשר מי שעוסק בימי נעוריו בהביכלע"ר שלהם בדעותיהם
הגם
י
'
ד
שעושהעצמוכבעל תשובהוצדיק אח"כ לאיאמינולו כאשדהגיד שלמה
המלר בדוה"ק ב'איה ל"א "שובון כנזכר עכד"ה (ח?ע מוסר גדול
להרבניםהג' תופסי ישיבה אם תלמידים הבחורים יעסקו בסתר בספרים
חיצונים יוכלו לדעת מה יצמח בסוף מפדי מעשיהם) וזהו המשך רבדי
הגמרא שםבחגיגהדאמרינן מידעל הך דספדי טורמם נשדו מחיקו שאל
נימוסהגרדי את ר"מ כל עמר דנחתליורהסליק(פירש"י כל צמדשניתן
ליודה שלסממניןלצבעועולהלוצבעואואינועולהכלומדכלהלומדים
לפני חכמיםעולהלהן תורתןלהגיןעליהן מן החטא) כל מאןדדיה
נקי אגב אמיה(והיינו כדברינו שמימי נעוריואו'
בי
ישיבתו הוי נקי
נ'
יך באמונתאומן הראףבליתערובות
אגבאימיהוקיים אל תטוש תודת
מ
הא
שםבילדי נכרים ודיעותיהם .זהו) סליק .כל דלא הוה נקי אגב אימיה
לא סליק (כנ"ל) ה' ישמדנוויצילנו ובמהרהבימינו יגאלנו:

כי

צ.

בש"ש זבחים[יף ק"ב ע"ב] אמד דב (כגירסת מהדש"ק והואהנכון
משום דדבא לא הכיר את ד"א בר"ש) האי דינא מר'
אלעזר ב"ר שמעון גמדינא דאמד בבית הכסא דנתה בא טבול יום וכו'
וכו'והיכיעבידהכי והאמר רבה בד בד חנה א"ריוחנן בכל מקום מותר
שאני (פירש"י לאונסו,
להרהר ועץ ממרחץ ובית הכסא (ומשני)
לאוגני
שהיתה שמועתו שגורהבפיו ומהרהר בה עלכרחו) .וכןבירושלמי [ברכות
ר"ג הלכה ריו טהו להףהר בבית הכסא צו' א"ר למדא כל סברקנוי דהוה
לי תמן סבידתיה (פירש הפני משה אם היהלי איזה דבר קשה להבין
שתו ,שם בבההכ"ס הבנתיו כאשד הייתי מהרהר בו) א"ד אלעזר ב"ד
שמעון כל הוצא סברא קשיא דטבוליום תמןסבידתיה עכ"להידחמלמי.
ולכאורה תאהזמו רעד לכל קורא ויודע מי הוא מרבד ,ולא אחר ,דכא
התנא הקדוש ד"א בר"ש אשד עליו נאמד [סוכה רף ס"ה ע"ב)דאיתיבגי
קליה חץטועטיןוכו' אםשסיםהן (בעולם)אני (דשב"י)ובני (ר'א) מהן
לאיזהרלכתחלה להשמד ולהףהרברבדי תורהבבית דגסאאפילושביתד

י41:24י מהרורא רביעאהיוררדן

תדכה

בדיעבדלאונסוכנזכר מש"סזבחים הנ"לוגםד'זעירא שאמר רכל סברא
קשה היהמעיין שם ,ח"ו שנהיו הדברים הנ'ץ כפשוטן אלא ודאי הוא
כמו ששמעתי מאאזמו"ר הה"ק מהר"ש זי"ע אבדפה"ק ב12ם קדוש אחד
מרבדזי"ע (כמדומני בשם ש"ז הה"ק מהרי"א מקמארנא ז"'ע בעל
היכל הבדכה) דהענין והפירוש הוא כך( .דלא הפירוש רכל מה שדוה
סובריםומעיינים בעומק היה שם דק) דגם אם אירע להם סברא שנפל
בדעתם בביהכ"ס גם כן לא דחוהוכית שדאו אח"כ ש1א סבדא נכונה
(אם כן הוא מן השמים להוציא הנצוץ הקדוש הזה שהוא בתוך העומק
בור תחתיות על כן נפל שם זה בדעתו ודוא סברא עמוקה באמתת
קדושתה בעצםשד"א שכל הישד ברבדיתודה .ע"כ לאיניחהניצוץ הלז
לדהותו) ופ" בזה כל סבר קשי דהוילי תמן (בביהכ"ס ,אף עלפי כן
גם כן) סבידתיה (וקבלתיה מטעם הנ"ע) וכן מה דאמד ד"א בד"ש האי
סבדקטינא דטבוליום תמןסבידתיהאפילו שנפל שםבדעתי בע"כ (כנ"ל
כש"ס זבחים)כיון שהיה סבדא ישדה אם כן התצא יקד מזולל לחשבו
אח"כ בטהרת הקודש כנ"ל ע"כ שמעתי .וחש דרכי התנאים והאמודאים
שלא לדחות שום רבד נברא בעולםכיון שווא לצורך העלאת הנצוצות
הקודשים מתוך בוד שביה כנודע מדדך תלמידו הבעש"ט הקדוש ז"'ע
עלפי דעת רבם הגדול הנ"ל:

צא.

ונהירנא שאמדתי פ"א ע"ד המתנ" באבות
המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומד מה
זה ומה נאהניד זה מעלהעליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו
נאה
עכ'עהכהינה וצריךבאיד .ובפרט הלא כשכה"ח את הא"קטימוא באה
ד1א כבזבח ה12ם יתברך וצמחי גדליוחגרי זה עבודת הבורא להזיד את
יופי מעשיו ונפלאותיו ובפרט בהיותו בדרך שלא מכל לעסוק בתורה
ועוסקאזבביטנת בכלדרכיךדעתו .ולמההויזה כמתעיבבנפשו1 .לם
הענין הוא כנ"ע שאין להדחות שום דבד גם כ12אין נראה לו בהליכות
ושקוםוהענין וכנ"ל (באות הקדום) וגםכלהיסקביחודים במחשבתו הלא

א",

נפ"ג משנה דן

תרכו

דברי מהיורא רביעאה נצררה

ימצא על מקום זה יחודלהביןולידע או המקום ההוא לא יוכשרבעיניו
לפי דמיונו עם כל זה לא ידחה הדבר הלז כלל כי צריך לידע שבכל
דבר ופרט סובא גניז בגוייהו (אלא שהוא עדיין אינו משיג) ובהבורא
יתברך שמו נאמר [ש"ב י"ד -ד] לבלתי ידח ממנו נדח .וכנודע בסה"ק.
וז"ש התנא המהלך בדרך ומפסיק ממשנתו (מפני שלאיוכל ללמוד בדרך
כפשוטו .ועוסק קצתביחודים במחשבתו) ואומר מה נאהאיל"ן זה (שעל
זה ימצא בנקל במחשבתו יחוד כגון איל"ן בגימטדי יחוד הו"" אד"נ'
כנודע לכל .או) מה נאה ניר (בגימטר" י"פ הו" כנודע בסוד וירא ה'
כי מ"ר לראות ואכמ"ל) "זה" (דייקא נאהלפניו במה שימצאלכוין על
זהכונה דקעלז"ה ולא על אחרבעניניעולם הזההעובריםלפניו בדרך)
מעלה עליו הכתוב (בבחינת מעל"ה במדרגה עליונה אשר כתוב לאמר
והואטמון ברמז בכל רבד ופרטלאיןשיעור) כאלומתחייב בנפשו (בחלק
נפש"ו אשר נתדבקה בגשמיות ולא העלה שתהלכוין כראוי עם כל זה
הכל הוא חלק אלקי ממעל ואם יחשוב הוא כנ"ע כי רק נאה זה מה
שיוכשרבעיניו כנזכר לפי זה הרי זה כמתחיי"ב בנפש"ו .ח"ו) כנזכר.
ה' יצילנו ויעזדנו במהרה בימינו .ואמרתי זה תחת אחד השיחיםבימי
מגוריבביאלאבזעג כשהיהלי פתחון פהלפנידר'ז(הותני הראשת) כה"ק
הר"ר שרגא יאירזי"ע (בעל ארן עדת) וקלסיה:

צב.

הנה שמעתי בילדותי מזקני תלמידי חכמים וחסידים דפה"ק
אשר מהם היו שד5תופפו עוד בצל הה"ק המקובל
המפורסם מהרצ"ה מזידיטעדב זי"ע (בעל עטרת צבי) מהידוע אשר
מסוכן ל"ע [וכאשר הבאתי בד"ת מהפק אות
הה"ק הנזכרהיה פ"א
ק
ו
ח
יוהלכו לרפאותו הרקטוריםהגדשים ומומחים
והיה שוכב בק' לבוב
המפורסמים בשם ,ואחד מהם שהיה ~תזק לבן תורה ועצל אגל לה~'ק
הנ"ע (ברמות רוחיה וכפאמרם ז"ל אמת [בסוף קדושין] טוב שבדופסים
ה להלןא"ש בקרוב)
לגיהנם עי"ש בפירש"יועוד לאלוקמילין נדברמי
כדברים האלו ,הלא יראה נא רבינו כשבא לפניכם אחד חולה בשגלה

י]

דברי מהיורא רביעאהיצורה

תרכז

אנושה ר"ל אתם מייעצים ושולחים אותו אלינו הרופאים הגרולים וגם
כ"ק כשהנכם חולה אתם באים אצלינו לרפיסתכם ולבסוף אמתו חז"ל
אשר גם הטוב שברופאים לגיהנם (כנ"ל) והיתכןזה .וענדה הה"ק הנ'"5
הנה אמרו חז"ל [שבת דף ל"ב ע"אן לערלם יבקש ארם רחמים שלא יחלה
שאם יחלה שמרים לו הביא ראיה והפטר ,והנה מי יכול להביא ראיה
מוכחת לזכותו לפני מלך הכבוד והנורא יתברך שמו ,ומי יאמר זכיתי
לביוכו' .ומי יצדק לפניו ברין ,ע"כ קוראים את הדאקטער וגם הטוב
שבהם הוא ראוי לגיהנם (כנ"ל) במעשיו ובמחשבתו ובריעותיו חיט
"הראיה" שמביאים כשבא הראקטער הלז והוא הולך בריא אולם בכל
טובות בעולם הזה וזהו "הראיה" שהחולה הזה צריך בק"ו ובוראי
להתרפאות לשוב לאיתעלהיותבריא עכ"ר הקדוש הנ"ל בחכמתצרקתו.
וכעיןזה שמעתי כבר בשם קרוש אחר מרבר מה שאמרו חז'ץ בב"ק[יף
מ" 1ע"ב] רכאיבליה כאיבאאזיללביאסיא (שגומר בררך צחות) שהכא"ב
אזיל (ילך) לבי אסיא (להרופא ,ועליו יבא הכאב כי דוש רשוי יותר
לעונש ברבאב ומחלה כנ"ל) בין שאיע בן ברית ובין שהוא בן ברית
(ישראל מומר בריעות נפסדות כל שכן רפקר טפי מנכריכירוע) עכר"ק,
ובאמת הרבר צריך הבנה קצתכי הלא למהיגרע באמת בזהעידנא רופא
141מןממי שהוא שמן אחר שגםכן תועלתו ומגסתם רק בשביל פרנסתו,
ואם בשביל רצעם שכתב רש"י ז'ע שם [בסוף קדושיזן בשביל 12אינו ירא
מן החולי ומאכלו מאכלבריחים ונטנו משבר לבו למקום ,הלא על זה
ר שמירת
עדיין קשה לפי שיטת הרמב"ם שכתב [בהלכות דיעות פ"ר)כאי
הבריאות להאדם וכתב שם [הלכה כ'] בזה"ל כל המנהיג עצמו בררכים
אלוכשצרינואני ערבלו שאיע באלידיחולי כלימיו עדשיזקין הרבה
הרמב"ם ז"ל
ויבית וא"צ לרופאויהיה גופו עלם ועומר עלבוריו
י
י
כ
ע
וכי יהיה קמ"ר 12אלו המתנהגים כןיהיו מיורדי גיהנם בשביל שאינם
יראיםמןהתולי ומאכלו מאכלבריאיםולבו בטוח כמו שהבטים הרמשים
כנזכר.

תרכח

דברי מהיורא רביעאה רצורה

לגם מ"ש עוד שם דש"י ז"ל בשביל שלפעמים הורג נפשות וישבירו
לרשמותואינו מרפא ,הלא גם בעורךדין או פרגוד ופוחדי"ל גם
כן כמ"ש נמשלי כ"כ כ"גן וקבע את קבעיהם נפששיהוא גוזל את חבירו
ומקפח אתחיותו ומכל שכן שאינו מצילו והוא חושב שהצדקאתו .ולמה
לא קחשיב רק את הרופא שהואמיורדיגיהנם .אלאודאי דבריהם נאמרו
בזה על סוף יומיא דודות האחרונים האלו אשר נתגלו ביותר חכמות
החיצוניות .והדאקטעד (הרופא) בלמדו זה אצל האוניווערזיטעט חכמת
הטבע והנתוח והרפואות ותחלואים דבים נתגלו על ידן בשורש טבעי
האדם וחלקייסודותיו הגםכי הכל נודע לחכז"ל המקוםיצילנו מתחלואי
תוצאו"ת תתק"גמיני חלייםכמנין תוצאו"ת מכל מקום המהגילו פרטי
המחלות ,ודרכי רפואתן בכל התהלוכות ,ובדאותם ,גם מבני תורה,
שלמדו בנערותם ,ואח"כ מסדו לבם לחכמות חיצוניות וידיעת הנתוח
והרפואה מגמתם וכל ידיעתם .והנה כאשד מצאו הרפואות ברבדי חז"ל
בש"ס ומדרשים ועליהם נאמד במהדי"ל ז"ל וכלקוטים שכסופו] .וז"ל אמר
לנו מהדי"ל כל הרפואות והלחשים שבכל התלמוד אסור לנסות אותם
משוםראין יכול לעמוד על עקדםוכי לא יעלה בידםיעלו וילגלגו על
דברי חכמים וכו' עיי"ש .והיינו שאין יכולים להבין איזה הם הסממנים
באמת שאמרו בגמרא כנזכרוגםאיך להשתמש בהם ,והרופא שבדורותינו
יחשוב בגאות דוחוכי חכז"ל ח"ו לאהיו בקיאים בחכמת ברפואה כראוי
ויהי כמצחקבעיניואלו הדפוסות (הגםכי בכמהרבדיםחזרו עתהלהורות
הרופאיםכרבדי היינו בהקזת דם אשד רבדו חכז"ל הרבה מזהיומס
י] כי הוא הטוב לבריאים ליקח ולהזיל מהם הדם
'ה
זז
חק
דעבד מילתא [ה
והדקטרים שלפני דורותינו צחקו על זה ואמדוכיאין ליקח דם מהתולה
שאץלהיצרד מחיות נפשו שהוא הדם הוא הנפש על כןאין ליקח דם
גם במחלת דלקת הריאה וכיוצא ,ועלידי זה דבים חללים הפילור"ל.
ועתה חזרו עטרה ליושנה כדברי חו'ל לצוות לכל איש אשד יפתרו
הרופאים מאדערע"ן-פעדקאלקונ"ג וכיוצא ליקח ממנו דם הרבה עלידי
המכונה העשויה לזה וכן בהרבה רפואות הודו עתה ואמדו כדבדי חז"ל

דברי מהיורא רביעאה הצורד

תרכש

אך עד עתה שהגיע זמנם לומד שירה ושבחה לדברי חז"לביני לביני
כבד נמלא ראשםכפירה ר"ל),וכן מ"ש המג"א [בס" קע"ג ס"ק א'] דעכשיו
נשתנו הטבעיים [שהן בדברינו בעסוקי או"ח (ס" ב')יצור בכסה דוכתק ובאמת
חלקועליו בזה בשו"ת שבות יעקב וביד אפרים שם .אך הנה הרופא לא
יאמין גם בזה ויחשוב דמיה בשכלו הנבער לתלות בוקי סרוקי בחכז'ע
כי ח"ו דגנה לא ידעו ולא הבינו בתוצאות המחלות ורפואתם .וגם על
ידי נתוח המתים שעושים שם תמיד בלמודם ויחשבו זה לשררש חכמתם
וביניהם מתי ישראל שמתו בהשפיטעלע"ד גום וגם אשד הכירום בתמהם
ויראי ה' ות"ת .ותחלתו באונס (קצת .בלבו) וסופו ברצון רצון היצר
וינתחום כמו נבלות חיה ועוף והכפירה ר"ל עלידי זה מצאה קן בלבבם
על כל רבדי חז"ל בפרט אשד יאמרוכי המת שומע מה שמדבריםאליו
עד שיסתם הגולל וגם לפי זה בזיונו על ידי איזמל שמנתחים גופו
להתלמד בו כמו דאמדו בחולין [י"א ע"ב] וכי משום איבוד נשמה דהמי
ננול" להאי כמ"ש בשו"ת בניןצית והארכנו גם כן בזה בעה"י בשו"ת
מנחת אלעזר (חלק ד' ס" כ"ח] 31ל מעשי תעתועים שלהם בזה בניוול
המתים היהודים ד"ל מעשי הבל ודעות רוח בלי תכלית דק לאבד את
 .וגםכיון שהותר להםמדינא לחלל שבת
נפשם (בעצמם) בכפירתםכנ'י
לחולה שיש בו סכנה הצלידי זה יחללו גםלהולי שאין בו סכנה ויאמדו
(החכמים המה בעיניהם)כי הכל סכנה כנודע ,וגם לנכרים (מפני דרכי
שלום)כי ההכרח לא יגונה באשר המה רופאי ביתם וכיק שניתן רשות
למשחית אינו מבחין וכו' הצלידי זה שבת כהיתרא אצלם.
רגבן אם יתרפא החולה יאמרו כחי ועוצם ינץ עשה את ומיל ותחייתי
את האיש ולאיאמינו בהשגחה פרטיות מאתו יתברך שמו כל אלו
קצות דרכיהם החיבור לאבות הטומאהכי עלכן חכז"ל הביטו זה ברוח
קדדיםבלימודי ודרכי הרופאים בדורותיה וגעו אותםההכינו להם מקום
בגיהנם .אמנם לאכןהעורכידין (אדוואקאט-דעכטסאנוואלט) אשר עחשה
גםכן לצורך פרנסתו ואשד הואעימר שבת ולמד ועקי דיניהם אזידע

תרל

דברי

מהיורא רביעאה רפרופה

וינץ גודל חכמת חכז"ל בוצקי דגושפטדיני פמועת וכמו שאמרו חז"ל
בב"ב [דף קע"ה ע"כ] הרוצה להחכים יעסוקבדיני ממתות וגם (להבדיל)
דהוה חכמי המשפט מושכרים יודו בחכמת המשפט של התורה וחכז'ל
מימים קדמונים איך דכית בחכמתם עומק המשפטים ומה עמקו דבריהם
מה שאיןכן "הרפואות" שהם
מניים בהלכות קבועות נגלות
וזז
"
'
ש
ב
יתות" שהם רק נטמנו ברמ"ז ובסוד ובחידות ידברו וכמו
רק "באגד
שביארתי קצת בדברי תורה נמה"ת אות ח"ז]עיי"ש והרופאים אינםמביני
חידות ולא יבינו ולא יאמיש זה ויחשבו הדבריםכפעיכן ע"כ נתפקרו
יותר מן שאד המלומדים בחכמתם כגת עורכי דין וד,גוהנדסים וכהנה,
ובצירוף הטעמים הנ"ל עלכןאין להתפלא אם אמרו חכז"ל משפט חרוץ
כוה רק על הרופאים כנ"ל:

שבג .יהנה

 %תחשוב (חלילה)כי באתי להמליץ בעד אותןשבילדי

נכריםישפיקו וגמרולימודםבגימנאזיו"םואוניווערזיטעט
(גם שתן שלוינן רופאים רק עורכידין וכיוצא כנ"ל) הלא תדאה חוות
דעתינו בעה'ץ במנחת אלעזר חלק א' נס" ע"ד כד"ה ע"כ בודאי פשוט רפד)
עיי"שלענין הרקטורים בכללןכי רובן ככולם שלמדו שם דברי כפירה
הדי הם בבלל כל באיה לא ישובת ובמדינות אשכנז יש מעסים מהם
שמחזיקים בתודתה'ואמונתו .השליפלאבעיניךאצצביהקורא.ופן תאמר
וכי במדינות מלכות אשכנז אץשילט היצה"ר בהם .או אין לס הצ'ט
כמותם שנוכל מלדצם עםהיצעד~ .מה נגרע מדצם על זה כבר השבתי
בדרשה בביהכ"נ הגדולה דפה"ק ובכמה דוכתי בדרשות וויכחתם .על
דרך מעפל מהנודע כיבגלילית מדינת טירא"ל הדרומי יעצם למכביר
אנשים דבים (רגקראים ארחל'ןפרויחר'ר) אהמר ד5ה יאכלו הארזעני"ק
שהוא סם הנפה ר"ל במדה כ"כ אעפר אם יאכל אחד ממדינתם כבצתו
מזה אז ימות כנד ר"ל שהצב שורףבנימעיו וגופו על אתר והמהיהיו
נצים רבות בברטפתויבושם להם כסציי"ש חזק מאטדוזיעתה מעט אחד
ממדינתנו או כמו שופכיכם במדימתם ושכרים הנכרים והמיצרים את
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הבאגאו"י (שהוא הנוטף מהטאבא"ק הנעשז) אלא ודאי משום שהם החלו
שם זה מימי נעוריהם שהרגילום אבותיהם מעט מעט והרגל נעשה טבע
שני ונשתנה בזה סדר מרוצת דמם והבני מעיים שלהם ער שנעשה כמו
טבע הנולדה אצלם שיוכלו לכלכל גם הסם (המסוכן) הלז מה שאין כן
במדינתם ולכל העולם כולו (זולתם) הוא באמת סם המות ל"ע כאז כן
עתה .וכמוכןלמודיהחיצוניות והכפירה שלמדובהאוניווערזיטעטואפילו
עוד מקודם בהגימנאזיום המה כבד הודגלו בזה באשכנז זה בעדך מאה
שנה ויותר על כן יוכל להיות מהם מעט שכלכלו במעיהם את לימודי
החיצוניות (וכפירה) שלהם ואףעלפיכן מחזקים עתה בתורת ה'ואמונתו
גם בהיותם דקטור"'ם שם (ואין זה עתד להקרא כל באיה לא ישובת
[ועיין לעיל אות פ"ט בזה] כנגדע מדברי הט'ץ [הלכות ר"ה] על מ"ש כל
העולם כולו בכבודךכי אם היה כתיב 'על" בלבד היה משמע דק רובו
שנחשב ככולו וך'כ נכתב ונסדר התפלה
העולם כול"ו וכו' וכנודע
ע"ע הכא דכתיב דק פ"א 'על" בלבד הוי דובו ובפרט דהידאים מהנ"ל
באשכנז המה לגבי העולם כולו מיעוטא דמיעוטא ובכה"ג גם ר"מ מודה
דלא נחשב ונקרא שפיד בקרא באיהוגו'כנ'י
) מה שאיןכן אצלנו
ובכל העולם כולו האוכלים מסם ושורש 9רה ראש ולענה כל באיה לא
ישובון .ה'יצילנו .והשדכתי כמה פעמיםב"ה בדרשות ומאמדים נגד כל
הסתדרות והמפלגות כעין הציונים כמו המזרחיות וגם האגודיים וכיוצא
אשד גום באשכנז לא ישחיתו ואולי יועילו לפעמים להם מה שאין כן
אצלינו שהם אדם ממאיד .פורץ גלד ההודש נחש .ופורשים מרדכי
אבותינו .לדרכי המינות ההדשה ד'ע ואכמ"ל .ובאתי דק ברבוד הקודם
להמליץ ולהבין דברי רז"ל בסוף קדושין מ"ש דק על הרופאים כנ"ל
מילתא בטעמים רבים:

כ"י

כ"י

צד.

והנה לענין הרופאים .אמרו חז"ל [ברכות ס' ע"א] 1פידש"י
[הרמב"ן] [בפרשת משפטים] (עה"כ ורפא ירפא) מכאן
שניתנה רשות לרופא לדפדפת[ .שיי"ש במאמרעו תורת שבת [פרשה הלז]

תרלב
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בחמשה מאמרות מ"ש בזה] .וכיק שהוא רשו"ת ע'ע יש רשות לכל אחד
אם ירצה להשתמש ברופא או לא ומובן החלוקי דיעות בין הצדיקים
מרבותינו הק' מתלמידי בעש"ט הק' ותלמידיהם בזה .יש מהם שבידדו
בסברות וראיות שאין להשתמש ברופאים כמ"ש בספר ליקוטי מהר"ן
ושיחות הר"ן וכן שמעתי מאבותי הקדושים ז"'ע בשם רבינו הקדוש
ההוזה מלובלץזי"ע שדוה גםכןבדיעהזו שלא להשתמש בדקטור"'ם
האלו ושהיה מעשה באחד מאנ"ש בק' לובלין שהיה לוחולי מסוכן ר"ל
בתוךבניביתווהזכירו בכ"עלפני רבו הנ'ע ופ"א נתגברה המחלה מאוד
(ל"ע) וביקש מרבו הקדוש ואמר הנני מאמין בתפלת והבטחת רביעכי
בודאי יתרפא החולה ולא אעבור על דעתוח"ו לקרא לרופא בלתי רשותו
אך הפעם אשר קמועליכיהיתכן שלא לקרוא כלל לרופא ובחולה בנפש
יקרה כזו והשיב לו רבינו הנ"להפז"מ ארשה לך לקרוא אך את דקטר
פלוני (נכרי) אהגר קראו בשמו .והדבר יצא מפיו הקדוש והאיש הנ"ל
רץמיד לקרוא הרופא הלז ובבואו שמה והנה נסע מביתו כברלפני שעה
מועטת עליום אויומים וחזרלפני רבינו ואמרפלוני נסע (והדבר נחוץ
ומסוכן כנ"ל) אולי ירשני רבינו לקרוא לדקטר אחר .ויענהו הרבי
(מלובלין) הלא בשביל כך צויתיך והרשתי לך לקרוא לפלרני אלמוני
בשבילשידעתי(בודאי ברוה"ק) שנסע מעת זהמביתו(וכןהיה שנתרפא
החולה שלאעלידי רופא גשמי) .וודא באמתכןבכוונת האריז"לבסידור
בברכת רופא חולי עמו ישראל העגם בניקוד חול"ם ספעא תפארת
שהקב"ה כביכול הוא לבדו רופא חולים עכד"ה עי"ש .והנה לעומת זה
אח"כהיו כמהצדיקיםוקדושיםמרבותינושציוולילךלרופאים המומחשה
באמרםכי אץ אנו כדפין לישועה ורפואה נסיות שלא כדרך הטבע ע'ע
צריכין להתלבשות לקרוא לדקטר רופא טבעיוכיון שווא רשו"ת כנ"ל
לרופא לרפאות ע'ע יש רשותביד כל אחד ואחד לומר חוות דעתו נוטה
אם לקרוא לרופא או לחרול .וכיק שנודע מספרי קודש מאמרי הרמ"ע
מפאנוזי"עכי באמת "רשות" לא נמצא בעצבותולפני איש ההגון יד"א
כי אם כונתו לשם שמים דוי זה מצוה ואם כונתו לתאות נפשו בלבד
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הרי זה מצד הס"אר'ע.
זה גם אותז שסברו לקרוא לרופא הכניט
ה
ז
ו
נ
א
הרשות במקום מצוה בשביל שאץ כדאץ לנסים ע'צ הרי דרך
ענוה (וגםכז נכנס הרשות במקום מצוה) והוי כונתו לשם שמים מפני
שפלות רוחכי נבקש רק דרך הנהגה טבעית ברפואת הרקטר כיק שאע
אנו כראים במעשינו יותרכנזכר .והשם יתברך לבדו בחסדו הוא ירפאנו
ויושיעע במהרהבימינו אמז:

צה .יעל

דבר שכתבתי לעיל (אות צ"ב] בזה בסמוך בשם הה"ק
מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע (בעל עטרת צבי) לא אמנע

טובמבעליו לרשום מה ששמעתימפיזקני תלמידי חכמיםוחסידים הנ"ל
מתלמידי חתם הה"ק מראזדל זי"ע (בעל דעת קדושים) ששמעו מפה
קדשוכי בעת אשר חותנו הה"ק הנ"ל חלה את חליו אשר נסתלק בה
(ל"ע) בעת המגפה בשנת תקצ"א (אשר מסר נפשו אז בעד כו' כעדע)
איזה שעות קודםפטירתו אמר לחתנוהנ"ל אמורלי הרב מראזדל (בתורת
רב) אם מותר לבקש עלידי זכות שאתרפא .ואמר חתנו בודאיכן הוא
שצריכים לבקש זכות .ויסב הה"ק (עטרת צבי) פניו אל הקיר כשעה
מועטת ואמר כבר חשבתי למצוא זכות ולא מצאתי ויתפעל ונבהל הה"ק
מראדזל ואמר בבכי אל רבו וחותנו הלא איה תורתכם ועבודתכם וכמה
יתומים שגדלתם ושהשאתם אותם ועוד כמה טובות וצדקות בישראל.
ויענה הה"ק בעל עטרת צבי כל זהכאין נחשב ולכלוםלפני מלך הכבוד
יתברך שמו .ומי יצדק לפניווכו' .ומיד התחיל לומר דברי תורה מענין
רעד ונמס לב
הסתלקותו וצוואתו עכד"ה שסיפר הה"ק מראזדל.
רימרוב עעותנותו
זת
חא
כל שומע .נשכבה בבשתינווכו' .אםכי הה"ק אמרתאז
וקדושתו .אבל אנן אפילו ככןאיזובי קיר לא נתחשבלפני ערך גדולתו
זצ"לוזי"ע מהנעני אבתריה ה' ירחמנווישיבנו בתשובה שלימהויגאלנו
במהרה בימינו ברחמים בכ"י:

תרלד

צו.
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יפת בפי חסירים ואנשי מעשה וגם בעיני העולם כי
מרבותינו קרושי עליון וגאוני עולם זי"ע לעת זקנתם

איחרו מאור זמן התפלה וכבר אמרו בניהם ותלמיריהם הבריקים שלא
ללמור מהם(ביבר שהוא נגר הש"ע והתורה) בזהכי הוא מרוב זקנתם
והמה רוציםלעשית הכנות גרולות הכנהשיבה בשיעוריהם ועבורותיהם
אשר נהגו לעצמם קורם התפלה טרם עמדם לפני מלך רבבור יתברך
שמו להתפלל (אחרי שכבר אמרו עכ"פ קריאת שמע בזמנו) ויש אשר
אינם זקנים כ"כ אמנם מרוב עבורתם .נחלש גופם וכוחותם .והמה היו
באוחר"יזמן תפלתם.ואין ללמור מהם .להתפללבזמן זמנםזמניהםכנ"ל
וכבר כתבנו בחיבורנו בעה"י כמה פעמים עלפי רברי הה"ק בספר סור
מרע ועשה טוב בכמה רברים שיראו כמהפעמים אשראינם בררך התורה
והש"ע שלא לעשות כמותם (כי אז המה בעבורתם מעין בחינת אליהו
בהר הכרמל בבמה) אבל שלא להרהר אחריהם ואכמ"ל .אך באתי בזה
לעוררמקויו טהוך מדוע בזמן תפלה לא יעשו להתפלל אז בזמנם כמו
זקני רבותינו הקרושים כנ"ל והוא בתוס' ישנים (יימא דף כ"ח ע"בן בך"ה
ואנן מאברהם ניקו ונגמר וכו' ואמרינן שם עורלענין זמן תפלת מנחה
אברהם זקן ויושב בישיבה היה עיי"ש וכתבו התוס' ישנים בשם ר"ת
לפרש "וקןויושב בישיבההיה ולא נלמר כל אדם ממנו" עכל"ה(והיינו
שם רגם החכמים לא יוכלו ללמור ממנו כמ"ש שם בסמוך מקורם בת"י
בזה"ל "שאני אברהם רהיה לו אצטגינות וכל החכמיםיוכלו למהרכמותו
ולא כל אדם" .ואח"ז בסמוך כתבו הך בשם ר"ת אי נמי זקן ויושב
בישיבה וכו' כנזכר והיינו רמקודם הפירוש רשוארי החכמים שהם
אצטגינים ובקיאים בעברונות יוכלו גםכן לידעולכוין הזמן כמותו ולא
שארי בני ארם הפשוטים כנזכר לשונם ואח"כ כתבו בגום ר"ת דשום
אדם[גםמהחכמים] לאיוכלא"ע לרמותלזקןויושבבישיבהכנ"לובע"כ
הפירוש הפשוט כן והחילוק בין שני הפירושים ברבריהם עיי"ש וכמו
שהעתקתי לשונם בזה) הרי מפורש בעזם ר"תכי בזמן תפלה לא יוכלו
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א"ע להשוות שום בני אדם וללמור מזקן ויושב בישיבה וכנ"ל והמ"י.
[וכבר הזכרנו בזה בר"ת מה"ק אות טו"ב אך הרחבנו הדיבור קצת בזה בעה"ק:

צז.

הנה אמרו

[שכת רף ל"א ע"א] אמך ר"ל מה רכתיב [ישעיה

ל"ג ו']חזו'הי
יה אמונת עתיך וגו' רידיש שם על כל הש"ס
משנה ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו (הוא העיקר .וכפירש"י) וקשה
להבין דמשמע רק דהוא העיקר יראת ה' ואם לומדואיןבו יראת ה'אינו
תכלית העיקד אבל עכ"פ נטפל לעושי מצוה ולומדי תורה הוא גם בלא
יראת ה' והלא אמרו רז"ל אימא דף ע"כ ע"כ]כי בתורה כעגלא זכה הוא
לו סם מיתה ר"ל ונמצא כי הוא ניגוד לתורה ח"ו בצר הס"א (חלילה)
כשאיןבו יראתה'ולומר תורה אלאודאי בעל כרחוצריכיןלהביןלחלוק
ולפרש והש'ש בזה צווח ואומר ררשוני .כי באמת גם כשלמרויכול כל
הש"ס מכל מקום העיקר שלא להתפאר בו ולהיות צנוע ומעלי שייף
ל שייף ונפיק ומקרא מלא נאמר והצנע לכת עם אלקיך [מיכה ר].
ועיי
אולם לעומת זה כשיהיה הצנע לכת עם תורתו ולא ילמרה לאחרים וגם
בכל הנהגותיו יתכסה ויתלבש לעוות כמעשי ארם פשוט ועם הארץ אז
לאיהיה בתודתו גם ביראתו מזכה את הדבים וגם לא את אחדים אשד
סביביו ויכול להיות בצדקתו רק בבחינת אספקלריא שאינה מאירה
(לזולתו) כמ"ש אאמו"ר הקרוש זי"ע בתפארת בנים על הגרה של פסח
(בפיסקא דמעשה בר"א ור"י וכו') ורק הצדיק העובר ה' ומורה ומלמד
עליריזה לאחרים נקרא אספקלריא המאירהעיי"ש אמנם העצההיעוצה.
י תורה [מה"ק
לעולםילך אדם בדדך הממוצע .גם בזה כמ"ש בחי' דבר
אות ה'] עי"5ש מ"ש ל ררך משל נמרץ בעה"יכי צךיכין להיות עובך
ה' בגלויבחירה ועבודה וגמ"ח ומועיל לאחרים ללמוד במעשיו ועלירי
זה יוכלריטב להצניע השאר ויניתנו בצינעא בחשך לבו בכונת יחורים
וכיוצא כל שכשר להצניע ואפשר כי בזהו יהיה "הצנע לכת" האמיתי
כי לא יחשבו עוד בני אדם שיש עוד אצלו טממ באוצרות לבו באוצך
יך"איותר מסה שרואיןבגלוי בתורתו וצדקתויעיי"ש ח"ש אמונת חוסן

תרלו
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וכו' כנ"ל אקאי על הש"ס אם זכה בהן פשיטא דילמדה לאחרים ואפילו
הכי [יוכל להצניע השאר) יראת ה' היא אוצד"ו [בבחינת אוצ"רלהצניע
ועלידיזהיוכל ביותרכנ"ל מפני שלא יחשבו שישבויותר מעלה ממה
שלמד ולימד את כל הש"מ) כנזכר:

יהנה

מש"י ז"ל פירש בזה יראת ה' היא אוצרו .הוא עיקר
צח.
החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרון עכל"ה.
ויפלא הלשת "סגולהלזכרון" מהבעי הכאואין שום קישור לזה בהכתוב
דדריש על הששה הסדרים ודלא קמחרי הכא בגמרא כלל משום ענין
זכרון או שכחה בעת לימודו כלל .אלא ודאי רבא דש"י להדריכנו
וללמדנוכי אם רוצה לזכור אלו הש"ס .למען לאניגע לרי"ק ולא נלד
לבהלה .ישמור את מדת הישדצדיק שלאיפולח"ו במקום שפעולצורך
מצוה וכמו שכתבו גם חכמי הרופאים והטבעייםכי עלידי השחתת זרע
ח"ו בא חלישת העצבים והשכחה גוברת ר"ל ע'ע ישמיענו מאורעינינו
רש"י בזה בקדושות לשונוכי יראת ה' הוא אוצרו .וכשאוצר זה החשוב
בעיניו בבחינת וה' בהיכל קדשו הנודע בזוה"ק [תק"ז ת"ג] שהוא לפניו
בהיכלא ובחינת ימד הנכנס רק למלכות [ולא למק"א לחוץ חלילה) אז
יהיה סגהף'ה לזכרו"ן כנ"ל בשמירת היסוד לשכנם רק למלכות בבחינת
יראת ה'.היא אוצרו בבחינת מלכות הכונם ואוצר הכל לטובה:
* א"י בפשיטות מ"ש רש"י בזה סגולהלזכרון עלפי מה שאמרו
סבכן
חז"ל [כסחיט דף ס"ק כל המתיהר תלחשו משתכח מאתו
והנה כתוב ברמ"א [טיש או"ח כשט המו"נ] שויתי הק' לנגדי תמידכיאינו
דומה ישיבת אדם ותנועותיו כשהוא לבדו בביתו וכל שכן כשהואלפני
מלך מלכי דג2לכים הקב"ה .ועיין בדברי אאמלל בתפארת בנים כה"ת
[פרשת שמינק בך"הא"יזה הדבך אשרוכף .וע"כזהו משגלליראת שמים
כשמצייר זאת תמסד לפניו שוצף עוטר לפני דגולך גדול ונורא יתברך
שמו וממילא לאיוכל להתגאות בערם אופן בטבעו ועצטוכיאיך יתגאה

דברי מהיורא רביעאה רצררה

תרלז

זנוב קצוץ כנפים בעמדו לפני מלך רם ונשא .וכיון שאין לו גאותאין
תלמורו משתכח וז"ש יראת ה' הוא אוצרו כנ'ע (כשמצייר זאת תמיד
מציאתו יתברך שמו עומר לפניו ועלירי זה לא יתגאה כנזכר) ויהיה
סגולה לזכרו"ן שלא ישכח תלמודו וכנ'ע מש"ס פסחים:

ק
 .פקרת הארץ ותשוקקה רבת תעשרנה פלג אלקים מלאמיםתכין
דגנםכיכןתכינה[ .תהלים ס"ה י]י"ל עלפי מה שכתוב
בתורה ביוסף הצדיק הוא המשביר לכל עם הארץ בר כחול הים שממנו
נמשך השפע לכל העולם בעושר רב ורב תבואות בכחסיר זה יוסף
ועושר וכבוד .ונאמר בו [בראשית ס"א מ"ג] ויקהאו לפניו אבר"ך [עי"ש
בזוה"ק פרשת מקץ דף קצ"ו ע"ב] ע"כרמוז שפיךבזה פקדת הארץ ותשוקתה
(להמשיך ברכה בתבואות הארץ) רבת תעשרנה( .בכלי וזהב וכ"ט והוא
ע"י בחינת) "פלג אלקים" (מספר הפלג של אלקי"ם הוא מ"ג עם) מל"א
מאם (מי"ם במלוא"ו עולה ק"פ שניהם יחד עולים אבר"ך שהוא מדת
יוס"ף ועלידי זה) תכין דגנםכי כן תכינה והבן:
קא .שמגתי מאאמו"ר הקדוש זי"ע בשם רבינו הקדוש דברי
חייםזי"עכי בכל ערב יוה"כ בסעודה שחריתציוה
לנגן אין כאלקינו וסיפר אח"ז בשם רבו (הוא זקיני) רבינו הקדוש
מראפשיץ (בעל זרע קודש)זי"ע שאמר דרך בדיחותא כדוקרו בקודש
ן דחכמתא [עשן מ"ש בדברי תורה נמה"ק אות
ביחודא נפלאה משתעימילי
צ"ז בד"ה או י"ל וכרן מ"ש מרן הקדוש בעל דבריחייםכי בעת שזויה
רבו הקדוש מראפשיץ הנ'ע אומר מילתא דבדיחותא (בעומק כונתו
ויחודיו) רעשו השמים עכד"ה]כי למה אומריםאין כאלקינו אחר התפלה
הלא הוא שבח גדול ודכוי היה לאומרו קודם התפלה ותירץ כי אם
יאמרתע קודם התפלה יחשבו שכבד התפלל ,וא"צ עוד להתפלל עכד"ה
(בדרך צחות) ואמר אאמו"ר הפשט שבשוד בזהכי נודע ונרגום בסידור
ת עולמות שעדיך האדם לעלות בתפלתו מתפלה העקרה
התפלה סדרעליו

תרלח
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קודם הודו ועולם היצירה בפסוקי דזמרה והבריאה ביוצר שר וברכת
קריאת שמע ועולם האצילות בשמונה עשרה ואח"כ שארית האצילות.
וכן הכונה באין כאלקינו שהוא כנגד עשיה ומי כאלקינו כנגד עולם
היצירה וכו' וכן כל עולמות עד א"ס ע"כ כשיאמרד שבח זה שהוא
עליה בר' עולמות בקצרה יחשבו כי אין צריכין עוד להתפלל ולעלות
כסדר בר עולמות שכבר יצאו בזהבאין כאלקינו שעלו כנ"לזהו דברי
אאמו"ר בקצרה ומה עמקו דברי הקדוש (זקיני בעל זרע קודש)
י
'
נ
ה
בודאי עוד יותר לאין שיעור וכן היה דרכו של אאמו"ר כמה פעמים
לפרש על אתר על דרך הסוד נפלא בהגמעו דברי קדושים כאלו ז"'ע.
ואכמ"ל .ורשמתי אךזה לדוגמאיען הוא פשוט בפשט שבסוד לכל רואה
בסידור:

הי

קב .בש"שעייובין נגף ס"ה ע"א]לענין הלימודאי העיקרביום או
בלילה א"ר נחמן בר יצחק אנן פועלי דיממא אנן.
ויפלא לכאורה הלא נאמר ניהח~ע א' ח'] והגית בו יומםולילהואיךיתכן
שיאמר לבטל ולאבד הלילות מלימוד ח"ו ואשר הם העיקר לפי ראות
עינינו .ונראהעלפי מה שכתבתיבדברי תורה נמה"ק אות כ"כ] מהשהגיד
רבינו הקדחם החוזה מלובלין זי"ע עלענין רנב"י שבא לידו בלימודו
בש'ש ועיי"ש עוד וכבר רשמתי שם על הגליל עוד מזה ורנב"י הוא
הקדוש מראשי ההסידים אשר מס -נפשו להשם יתברך ובעד עמו כלל
ישראל ע'עי'ע רצה שפיר להחזיק מליצה בעד כללבני ישראל כאשר
ימוטו ידם ורגלם ח"ו באין כליץ יהמר כאשר יאמרו לעתיד בניך חטאו
ורק יצחק אבינו ישאר הצדיק האמיתי עלפי הדין כאשר יעשה תשבק
כדאמרינן בש"ס נשבת דף פ"ט ע"ב] ויאמד דל כ"ה דלילותא והנה כתבו
דגופרשים ונחלקו בזה בעלי הדרוש אם הלילות נחשבו בכללהחיים וגם
אנן בענשכן עסקנו בזה בעה"י במאמריה אגדתא דפמחא על הגדה של
פסח ובפיסקא בד"ה ובענין אשר האפיקומן רומז ליצחק וכר] והנה אם נאמר
כרשב"ל בזה דלאאיברי סיהרא אלא לגירסא והענבר הלימוד הואבלילה
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ויעל כי וםחיינ"ו ואורך ימינו על כל בעל כרחו הלילו"ת הוא בכלל
החיי"ם ולא שייך לומר כטענת יצחק אבינו בחשבת שניחיי הארם דל
ל'ה רלילותא על כל שפיד הגיד רב נחמל בר יצחק (העיקר) אנן שעלי
דיממא אנן (ולאבלילות) ואםכן דה~לותאיןנחשבין בכללהחיים ושפיר
מליצת יצחק אבינו בעד כלל ישראל דל פלגא דלילות כנק:

קג.

הנה נתתי אללבי .זה כמה.בענין המליקה שאמרו חז"ל בש"ס
(זפתים דף ס"ד ע"כ] אמך רב כיצדמולקין חטאת העוףוכו'
ומותח צוארה על רוחב גודלו ומולקו (פירש"י .ומותח צוארה .גרונה
התחתון מותחעל רוחבהחיצון של גודל שמכניסהצוארבין אצבעלגודל
נמצא הגרון לצד גודלו ומותחו על גודלוועורף מלמעלה ומולק עכל"ה)
במתניתא תנא ציפרא מלבר (פירש"י כמו שאנו עושים על גב היד אלא
שוספךפניו של עורף על גבידו שיהב העורף למעלה) אוחזגפיו בשתי
אצבעות וכו' ומותח צוארו על שתי אצבעותיו (פירש"י הגרון על רוחב
הפנימיעל שתי אצבעותיו אצבע ואמה) ומולקוזו עבודה קשה שבמקדש
וכו' עיששבגמרא .והנהלדגרי רבוכפירש"יהנזכראי אפשר כלללהבין
מה דקאמרי שהיא עבודה קשה שבמקדש הלא אים עבודה קשה (בלבד)
רק עבודה שאינו באפשרות ומציאות לעשותה דכית שמותח הצואר על
הגודל והעורף למעלה מונח על הגודל (כפירש"י הנ"ל) ונמצא שהאצבע
אשדל מונח תחת הצואר בצדהסימניםרעליה צואר העוף בעורפו למעלה
כנזכר (ורכל בידימין .דהא קיי"ל דשמאל פסולה בעבודה) ואיך יוכל
באצבע אגודל הוה שלימין בצפורנו למלוק למעלה מן העורףולהכניסו
שם (למלוק) בהעורף כית דכל האצבע אגודל צריך להיות שנח למטה
מן הצואר למהצד עליו הצואר כנ"ל .וקשה לרב כנזכר .אך גם למה
דתני במתניתא שמותח צוארו על שתי אצבעותיו (וכג'ל מפירש"י) הוא
גםכן מקתודות היותר קשות לדמינם .וכנראה מזה הטעם בעט פירש
הרב בדטערא רום שמותה טמרה על אצבעותיו שלידו השמאלית וזרא

תרמ
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תמוה לכאורה דהרי ידוע ומורגל בפי כל שכל המליקה היה בידימין
בלבד.

עד שמצאתי והראוני בשו"ת מאיר נתיבים [סימז י"כ] שעמד על זה
השואל והגאון מאיר נתיבים בתשובה אוחז גם כן בשיטת הגאון
הר"ע מבדטנורא דאחיזת העודף וגם מותח עלידו השמאלית רק המליקה
לבדהבידו הימנית הגם דמדגלא בפומיה דרבנן דהכל היה בידו הימנית
בלבדוזזיו עבודה קשה שבמקדשעי"'ש במאירנתיביםובעל כרחוצריך
לומר לשיטתם דהגם דמסייעבידו השמאלית בזה להקליקהוקיי"ל [וכחים
פ"ז משנה ה'] שאם מלק בשמאל פצולה מכל מקוםמסייעזהאיןבו ממש.
ס" קצ"ח על דברי הח"ז ס"ק כ"א] דגם אם האצוה
וכמ"ש בנקודת הכסףמר'י
תסייע בחתיכת הצפורן בשבתאין לדמותו להך דמכות [דף כ ,ע"כ] אחד
המקיף ואחד הניקף ודהוי עושה מעשה במה שמטה ראשו הניקף כמ"ש
רש"י דום) דשאני התם דגילתה תורה וכו' עיי"ש ולכאורה יש לדמותה
להך דשבת מ"כ ע"כ] דזה אינו יכול בלא זה והכי נמי לא יוכל לשלוק
אם לא ימתח ויתפוס בידו השמאלית אך יש לחלק מכמה טעמים וגם
הגע בעצמךכיון ישהיטת פדו של כהן גדול המד,וא דוקא בכהן צריך
בודאיבימין בעל כרחו וטרםהיונעליים הטבעות לשום שם ראשהפרים
והבהמות כדי שיוכלו לשחטן ואם החזיק אחר ושאינו כהן) ראשו של
הפד שיוכל הכהן לשוחטו וכי נאמר דהעבודה פסולה דהווסיוע שמאל
וזר אלאודאיבסיועכזה שהוא רקמניעת הברחתואו ראשו שלאיתנענע
ושיוכלו לשחטו לא הוי מסייע שיש בו ממש בגוף השחיטה והכי נמי
לענין מליקה בתפיסת העוף והעורף וצואררואינו בגוף המליקה .השכמ'ע
עכ"פ בזה מכל מקוםכיון דסוגיא דעלמא שגור בפי חכמים שהמליקה
היתה הכלבימין וכמ'ש שם במאיר נתיבים מהאי דאמדו שהיא עבודה
קשה שבמקדש ובתוס' [טמא דף מ"ט ע"כ] דמאי ףקאמרינן שהיא עבודה
קשה היינו שקשה לכהן לעשות שיש בהן צערכינקה לפלוק בצפרם
לחתוך המפרקת עכ"להתוי .ואט נאמר שתופם העוף ומותחו בצוארו
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תדמא

הכלבידו השמאליתאינו עבודה קשה ואורחאוצעד כלכרלהכהן למלוק
בידוהימנית בצפדנו גם אם הוא חד מחודד וקשה אלאודאי שהכל נעשה
ש עבודה וטירהא גדולה ואומנות יתירה עד שאי אפשר
בידו הימניתחי
להבין איך הוא באפשרי וכנ"ל דגם אם ימתח שם צואר העוף על ידו
הימנית כיק שצדיך לעבודולהוציאהאגחיל בצפורנו למלוק והאיך יעשה
ויתפוס שלאיגביההעוףוינענע בראשולצדדים למשוך את עצמה להטות
מצפדנו והאיךיוכל למלקו .הכל בידו אחת הימנית.

ב)רב:יררןי
 4קוצה רטנה במדרש תנחומא והובא בילקוט שמעוני
תצוה]בזי'ל מההיונה הזאת כשהיא נשחטהאינה מפרכסת
אלא פוששת צוארה וכו' אם כן מוכח שהיונה אינה מפדכסת ומזה רצה
לפשוט השואל בשו"ת טוטו"ד[תלייתי ח"א ס" ע"ה]ביונה ששחטוה שהיתה
מסוכנת ולא פירכסה דכשירה כהמום שהיונה אין דרכה לפרכס והגאון
בטוטו"ד דחה זה דהפירוש רק רקודם השחיטההיא פושטת צוארה כנזכר
ואינה מפרכסת היינו למחות ביד התופס בו לשחטו .אמנם זהו תמוה
כאשרהעידולפני כמה שובי"ם מומחיםותלמידי חכמיםגדוליםכיהיונה
אדדבא היא מתאמצת לנגד יותר ועומצת צוארה וראשם נלי לפושטו
עופות .ואם כן קשהלענין המליקה
השחיטה) יותר
(הקאוםדםכן הוא עוד יותרמשכאמרעיט מן הנמנע למולקו (כיון שהיא כנ'י
מתאמצת
טגגד] ואיך אפשר לעשות ושל לתופש ולמולקו בירימין כד' העולם
כנ'ל.
[מרשת

ג) קשה מד יכלץ להכחיש ח"ו דברי רז"ל במדרש שהיא פושטת
צוארה קודם שחיטה (ומנחת א"ע .יותר מששו העופות).י)
ישלהביןהגם שאמרו חלק שמצות התורה הםגזירת רקטוםיתברך שמו
חוקה בלי טעם רק ברצחם יתברך שמו עם כל זה כבד ברפרט בשרך
בעה"י בבוער יששכרלויים כ רפסת] במאמר חק חרותם על הפיוט צדקו
שתו ואת בנו ביום א' בל תשחטו עלפי רבדי המפשתיםז'עכי היכא

תרמב

דבירי
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שאין אעדניןעלפי הטעם להקל במקוםשאין הטעםנוהגאז"'לשפיד
הטעמים לשבח (כמ"ש כל הראשונים בטעמי המצות בכמה דרכים
ואופנים) ובזה קיי"ל כד"י נב"מ קט"ו ע"א] דלא דרשינן סעמא דקרא
לקולא אבל לרון מזה לחומרא עלפי הטעם בודאיצריכין לחוש וכמ"ש
כמה אחרונים ז"ל וגם בדברינו בעניותן במנחת אלעזר כמה פעמים.
ושנדק הרא"ה ז"ל כתב טעם שנאסר סכין פגום בשחיטה משום צעד
בעלי חיים הגם שהפמ"ג מצחיחה להלכות ק~חיטהן כתב ל זה
רקיי"ל שאין טעם למצותוהיינו דלא דרשינן טעמיה דקדא ועל זה כבד
כתבנו בשם האחרונים כנ"ל עלכן צריכין להביןכיון שהיונה הוא עוף
החשוב יותר דמצויה היא אצל הצדיקים ונמשלה לכנסת ישראל
וכדאמרינן וסנהדרין דף צ"ה ע"א] שהיונה דסקה מה שנעשה עם דוך המלך
וכן הוא בתיזוה"ק ותיקוו ע'] באמי' דד' כדוספדאי דהיונה הודיעה וכו'
עיי"ש אםכן למהנגזרעליה בקרבנו מיתת צעדויסוריםכזו של המליקה
(עד שנראה ח"ו כאכזריות)ועיין ש"ס בבא קמאניו צ"ג ע"א] לעולם
הגמרא.
מזבח
ותתוב
וילהאכאואררהםומכהו'זומתחושרייבםוותבנישהיחושנהיבוןהכשירן ובניילוגנהבילהכשירעןכ'לי
גבי מזבח
ווררי
ים כאלו כנזכר.
תס
במיתת מליקה שללי
על כן לחומר הנושא וכדי לתרץ כל הקושיות הנ"ל דהנה מבואר
בתרגוםשני על מגילת אסתר כנודעכיבימי שלמה המלך הבהמות
היו באים בעצמם לבית המטבחיים לשוחטןכרי לאוכלן על שלחן שלמה
ואם כן כל שכן לבית המקרש לקרבנות לה' לברו ואם כן קשה דלמה
הוצרכו הטבעות להכניס שם צואר הבהמה כדי שיוכלו לשוחטם ובעל
כרחו התירוץ דזהו היה רק בימי שלמה כשהיה סיהרא בשלימותא וגם
בימיאליגע הנביא בהפרים שבחרלו רפש לבדולילךכנודעבדברי רז"ל
(וירין בתפר יטב לב עה"ת נפרשת בא] עלפי דברי הבאד מיםחייםכי
השה לפסח במצרים לכל ישראלהראוילוהיה דץאחויוליקחוולהקריבו

ייי
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תרמג

עי"'ש באורך) מה 2ואע כן בבית שני שהיה כבר אומות העולם תקיפה
והתגברות החיצונים ר"ל על כן נתגשם העולם והבעלי הים וברצונם
החומריי לאהניחו את עצמםלדקריב ולשועטוהוצרכולהרביצםלהחזיקם
עלידי טבעות שנעשו להם בבית שני וכן מ"ש במשנה מע"ש ובסוטה
[דף מ"ח ע"א] שהיו בבית שני מסרטין לעגל בין קרניו כדי שיניה את
עצמו להפילו לקרבןויוחנן כהן גדול ביטל זהעיי"שהיינו גםכן בבית
שני .כןי"ל שפיר .מה שאיןכןהיונים העוף הנפלא ביהדותו ובשייכותו
לכנסת ישראל בזה כנ"ל ושאמדו חז'ע שבחו (ונבהר להקריב מכל
העופות) באמת הניחו את עצמם מרצונן להקריבוכיון שהניחו את עצמם
להקריבממילא לא הרגישויסורין (כמואותן שמסרו את עצמםעלקידוש
השם שלא הרגישו כאב וכמו שאמרו חז"ל וכנודע בספרים).
רעל ידי זה מיושב קושיא א) וגם ט דכיון שהיתה מנחת את עצמה
היונה ופושטת צוארה על כן שפיר היה אפשר לו (דהיה לו כמו
סיוע) גםבידו הימנית בלבד (עם כלזההיה עבודה קשה לאמן אתידיו
כיון שצ"ל ביד אחת ימין בלבד כנ"ע) וגם הקושיא ג) מיושב דמ"ש
במדדש דהיונה כשהיא נשחטה אינה מפרכסת (היינו מקודם ומניחה את
עצמה למתוה צוארה כנ"ל מהטוטו"ד מלשת המדרש שפושטת צוארה).
היינו רק בביהמ"קהיה זה (גםבביתשני .לטהרתהיונים בשורשן כנ"ל)
בעת מליקתן (שהיו מניתץ א"ע כנ"ע) וכהאי דאמרו רז"ל מבחים דף ע'
ע"ב] עריפתהזו שחיסת"ה וכן כיוצא בדברי רז'ע ע"ככיון ששארי כל
הקרבנות הם בשחיט"ה קרא המהרש בזה גםכן להמליק"הביונים בלשון
ד במדרש הם אמת לאמתן"ע שפיר דלא סתרי מה
בשחיט"ה .ודבריהז'י
שהשוחטים אומרים בימינו בשחיטת חולין כי היונים אדרבא מפרכסים
ואינם מנחים את עצמם קודםדהמחיטהדיקאני קרבנות ורקביוניםכנ"ל.
וגם מיושב קושיאי) כיק דלא היה לה יסורים שהיה מרצונה הטוב
להקריבהכנ"ל .ולכאורה תוכללהשיבני מש'ש [סוכה דף מ"בע"מ הכש"י
י עולת העוף שנמצאתבין אגפיים .נראהבעיני
בד"ה אומר היה ר'יוני

תרמד

דוקרי מהדורא רביעאה רצדתם;

וכו' שנמצאתבין העופות המלוקים לחטאת המפדכסין אצל המזבח וכו'
כהגמע מנה דהמלוקים הם מפרכסים לפעמים .היינו (לחומר הנחמא)ייע
דהיהמציירת לשאלהזו כשלאהיה אזהיונהההיאבניצוץ נשמתה ראףה
לקרבן בטהרה ע"כ היתה מפרכסת מה שאיןכן רובן ככולםהיו מהורים
בשורשן הלאהיומפרכסין .כל זה כתבתיכדי לסלק הזרות בזה וה'יודע
האמת והוא יארעיננו בכ"ע במהרהבימינו:

קד .בירושלמי בבא בתרא [מ"ב הלכה ג'ז ר' אבדומי אחי ר'יוסי
הוה חד חליטר (נחתום המוכר מיני חליטין
ורקיקין) שרי תחותוהי .עבר ר' אחא הלא מחא אפר (ר' אבדומי הנזכר)
רבנןעברין ולאמחוי(היינוכיון רעלפי מתני' דהוםאין רשות לנחתום
לפתוח ביתאפיי של חליטין ורקיקין תחת דירת חצירו) כעס עלוי ר'
אחא(פי הפנ"מ .על שאמרלוכן) איוואשר'אבדומיאחיר'יוסה איבאש

(פי' הפנ"מ חלה ר' אבדומי ,איבאש .כלומר הנעשה מסוכן ביותר) סליק
ר'יוסי מבקרתיה (פי' הפנ"מ עלה ר'יוסיאחיו לביתו לבקר אותו וראה
שמסוכןד"אואין אחד בא לבקרו ולהשגיחבתיקוןצרכיומפני שר' אחא
היה לו כעס עליו) אמר אתילואיבעי מיניה (הר' אחא לפיסו בשבילך.
פנ"מ)איל ומר בי דינא ורחם עלף בי דינא ועתד ליה תכריכין (פי
ל ואפר בי דינא ,לפני הב"ר ושם היה ר' אחא ראש ב"ר
הפנ"מ.אי
ורחמועליווציוהלהכין צרכיו ולעשותלותכריכיןובזה הראהשנתפייס
לו עכ"ל) והדברים האלומדפסיןאיגרא .ותסמר גוערות ראשנו.וכי לבד
לר' אחא היה צריכין לפייס על שאפר לו ר' אבדומי על שעבר וראה
ולא מחה בהנחתום הלא כן נראה מדברי המשנה רקטור ואם כן צריך
למהות ביד עוברי עבירה ותופסו הגם כי ר' אחא ס"ל בעל כרדד דרק
אסור לפתוח לו לכתחלה אבל בדיעבד כשכבר פתח א"צ לסחות בידו
עוד רה"ש במראה הפנים הלא לר' אגרופי היה סגלכיון דלף החזיק
הנחתום חרא ידע תופשיה דלא מחל לו להנחתכם ע"כ צריכץ למפית
במ"ש 2ום במראה הפניםעי"'ש השלזה כבד כעםעליו ר' אחא להפסחן

דברי מהיורא רביעאה וצררה

תרמה

כנזכר (על2ייכיוע שלא מחה) ועלידי הכעס הזה (היה אולי כשגגה
היוצאה מלפני השליט כדאמרינן כמה פעמים עובדות כאלו בש"ס) גרם
בהקפרתו אז שנהלה ונסתכל ר' אבדומי וכאשר הלך ר'יוסיאחיולפייט
בפני הב"ד היה לו למחול ולבקשו עליו רחמים שיתרפא .הלא לצוות
להכין לו תכריכין לפתוח פה וכו' למיתתו ר"ל.

דב:יררוי
שבזההיה כברפיוס לר' אחא ולא
 4קשה פירוש הכנ"מ
כתב מהפיוס רועשוכנל'
י אבדומי שגרמו מיתתו ר"ל ואיזה
ר'
פיוס הוא כלל דרתם עלו" בי דינא במה שציוו לתת לו תכריכין
שמלבישים לכל בר מינן ל"ע (גם לפוצת שבישדאל) ולעשות צדכיו.
הלא היה צ"ל במה טומפידהו ולווהו וקבדוזע בכבוד גדול הראוי לו
לאמורא כמותו (כמוזכר ר אבדימי אחוי דד' יוסי הלכותיו בירושלמי
בדכות נפ"ה הלכה כ'ן ושנצן ןפ"כ]יחולי קוד במק"א) ולבקש מחילה
מהנפטר הקדוש שנענש עלידו כנ"ל (כי באמת לא מצינו במק"א כלל
שהיה ביניתם קטגוריא או שנאה דק בשביל דבר שיגיד לו והוכיחו
הקפיד ונענש ר"ל) .ובעתד קשה עלהפני משה שנתב (במחכת"ה והדר
נאונו) דברים שאין להם מקוד כלל כשסיף מדעתו מ'"" 2ודאה שמסוכן
הואואין אהד בא לבקרו ולהשגיחבתיקון צרכיו מפני שר אחאהיהלו
כעסעליו ואמדד'יוסיאיזיל המבשיאמיניה דדב אחא לפחסו בשבילך"
עכ'ע דפנ"מ וכנ"לומנין לו זה שלא בא שום אחד לבקרו בשביל הכעם
שלר' אחא .הלאאיןזה אלאדברים עלא נמצא לאמיניה מקשתיה
בירושלמי ובשום מקוםבזה .ונם אם גםהיו דבים המבקרים לאהיה בא
תנא כזה.
ר'יוסי אחיו (עצמו ובשדו) לבקרו כלהיום כולו לאחיו
"
'
ת
ו
ומי הכריחו לכתוב כל זה(וריתק לומרשדברייך זה להפנ"ם למרשכן
מהמת דקאמרינן דאזל ר עסי לבי דינא .ומהבעי בבי דינא .הקליע
השל לר' אחא .אלא השוידבינילביני נתרפה השעה ונפרד ד' אבדומי
אחיוחיול ריתדלבי דינא להתירהנזיפה ח"ו של ר אחא כמו דמעים
נסטודרק דף ד"ח ע"א] 12אמט 14גביר"מ(בציד וזהרי פשייתך)שיטר דכדך

היא

תרמו
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(הנזיפה) ורצו שיקברוהו לר' אבדומי אחיו בכבוד ולא להניח ח"ו אבן
על ארונו כדין מי שמת בנדויו ר"ל ווהו היה התאיבה ממין הטענה
(שביקש ר"י) על דעתד ליה תכריכין וצרכיו ולאכעין נזוף ת"ו .ז"א
כלום .דמעיקרא פיטניה .דהיכן מצינו כלל שנזף בו ר' אחא כלל בר'
אבדומי (והלא מצינו בזה רק שהקפיד על שאמרלווהוכיחו שאינו מוחה
כנ"ל) .וגם בהך שנאמר בע"כ דמיד אז נפטר ר' אבדומי קודם שהלך
לפני הב"ר לבקש מחילה מר' אחא אםכן העיקר חמר מן הספר ופירוש
למימד זאת כי על ידי זה היה מתורץ הזרות
הפנ"מ הנזכר.
'
ימדוע לא ביקש ר'יוסי לבקש רחמים על רפואתו
ום
וי
הנ
והתמוה על כלופ
ואם באמת ביקש להתפלל לרפואתו מדוע הב"ד (ברחמים) השיבו לו
שיתנו לותכריכין ר"ל ובעל כרחו דכשוהלךר"י אליהם כבר נפטראחיו
וכמו שנפרש להלן בעה"י עכ"פ דברי הגאון בעל הפנ"ם בפירושו ומה
שהוסיף הם תמוהים וגם דברי הירושלמי בעצמן כנ"ל לאזכינו להבינם
עלידי קושיות וזרות הנ'ענ הגם שמצינו לכאורה כמה פעמים כן גם
בש"סדילן וכמו בב"מ [דף פ"ר ע"אן בך'ע ודיש לקיש דאיקפדר"י ל
ר"ל שאמר מה אהנתלי התםרבי קרולי הכארבי קרולי וחלש דעתיה
דרבייוחנן וחלה ריש לקיש ומת עישש .שלא רצהרבייוחנן לקבלפיוס
גם מאתתיה (אשת ריש לקיש) שלא ישארובניה יתומיםוכו' מכל מקום
שאני התם דאלקפד רבי יוחנן כל כך מאוד על ריש לקיש על דבריו
הנ"ל לא בשביל כבוד עצמו כלל רק על מה שהגיד ריש לקיש התם
רבי קרולי הכא וכר כנ"ל דהינובזיון התורה כאלו הוא ח"ובעיניו
הכל חד אםלימוד התורה ש (להבדיל) לסטיות ובפרש באדםגדול וקדוש
כמו ריש לקיש .וחשש רבי יוחע רהוי הדיבור (כעין) כדרדר לסורו ח"ו
ללסטיות ,ובפרט שכברהיה פ"א מקודם שנהופירש ~0טיות כמ"ש שם
התוס' (בד"ה אי הדרת בך וכו' עיי"ש) ע"כ תשב ר"י למיתתו שתהא
כפרתועלדבריו אלו (ומפרסבקדושיםכאלוסביביו נשערה ס14דכנודע)
וגםכי באמת נתחרט עם כל זה רביוישן שם כ"כ אח'ע עדכי שף
(מרוב צברח מדעתו ר"ל ונח נפוחיה ולי"ש בספרא .מהשזוין כן הכא
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תרמז

דהיה רק פוגע בכבוד ר' אחא בלבד .וגם לא מצינו שנתחרט ר' אחא
ב"ב נדף כ"כ ע"א] בתוס' ד"ה אנא ענשתיה
אח"כ כלל בזה .ועיין
וכר שכל אחד היה מתש
"ן שקל ידו מת רב אדא עי"ש ,ועיין ש"ס
'נ
או
שבתויו קף" ע"א] דרב קללו לשמואל ול"ע לא נתקיימולובניםועיין
רש"ימגילה נדף כ"כ ע"אן דרב נתחרט על *תו ונהגבומפני זה כבוד
בשמואל.

הנושא בדברי חז"ל בירושלמי עצמןי"ל דכאשר הקפיד ר'
ע"כ
ו
ח
ל
מיונחלה ר' אבדומי וישב טפןר'יוסי אחיו וראוכי מסוכן הוא
אחא
ר"ל וחששו באמת להקפדת ר' אחא כאשר לפעמים חל מיד כנודע כ"פ
ע"כ נמנו וגמרו המבקרים (ולא כהוספות הפנ"מ בדברים שאינם ולא
משום מקור כנ"ל)כי (לאחר שהחולה ר' אבדומי שוכב ולא יוכל לילך
לפייס בעצמו את ר' אחא .ע"כ) ר'יוסי אחיו ילך בשליחותולפייס את
ר' אחא בשוםאחיו בפני הב"ר .ובזהיהיה מפוייס עלפי התורה .וכאשר
הלך ר'יוסי להב"דבינילביני יצתה נשמתו הקדושה של ר' אבדומי על
כן לא ביקש לרפואה רק שלא יקפירעליו לעולם הבא ומה שלא נאמר
האיךנהגובו כבודבהלויתו והספדו וכבודוזהו פשיטא ולאצריךלמימד
עקץ
גבי ר'יוחנן מה שעשה
שלא ביארו כלל בב"מ
דאחח-ר)יופטירתכןרויכמשולקיש בהלוייתו וכיוצאכנ('וי
בפרס דגא דלא היה רק
הקפדת דבריםביביהם כנ"ל) ומה שעשו הב"ד ורחםקלוי ב"ד ועתדלי
תכריכין "לכי לא דרה ר' אבדומי עני כל כך שלא יהיה לו להקבר
מעולו בתכריכיו וגם אם היה עני כל כך היה לו לר'יוסי אחיו ליתן
משלו בעד אדרו ולא לבקש מהב"ר ואחוים אלא ודאי עשו כן רבבוד
כדרךבזמנינובמלכי שמות העולם ושריהםהמיניסטעריו"ם בעת מיתתם
אויעטר ארשו ושזרחך ממשות אוצר המדינה (ששאאט',ס-שאםטע"ן) אם
כיהיא עשיר גדול ורניח הט רב לירוטהכדילדומית זה כבודוכי לא
מת רק לבניו ומשפחתו ש לידידיו רק לכל המדינה אשר היה מעוזם
חק אולי ורה אז גם אצל
ותפאוזצם ובעזם הוא והם משדוון

ויקברווי

תרמח
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אחב"י זהו כבוזיו להראות כי כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר
שדף ה'( .כמו שאמרו חז"ל [ר"ה י"ח ע"ב] שקולה מיתתן של צדיקים
כשריפת בית אלקינו) ע"כ רחמו הב"ר וגזרוכי יתנו לו תכריכק וכל
הצורך (משל האזר) וזהו כבודו והיה זהפיוס (קצת) להנפטר ר' אבדומי
הנזכר .וכןי"ל בדרך הפשיטות .אוי"ל בדרך אחרכי אמר ר'יוסיבבי
דינא (שלמעלה .והיהלולר'יוסיאחיועליית נשמה בחחו לעשות טובה
לאחיו הנפטר) ורחםעלויבי דינא (של מעלה כנזכר .שלאיזיק לו שם
הקפדת ר' אחא כנזכר) ועתדלותכדיכין(היינובגדילבנים .בלי קפידת
חטא ועון כלל .בגרי גן עדן שלמעלה) והנה יראתי בפצותי וארכבותי
דא לדא נקשן בכתבי זאת פן אכניסראיתיבין ההרים הרמים והנוראים.
המה הקדושים התנאים .אך אמרתי תובה ומצוהליישב על כלפנים מה
דאפשר (להבק קצת לפי קט שכלנו) דברי חכמים וחירותם .שלאיהיה
נראה ח"ו כמו מוזר תהלוכתם ודיעותם .המה מדותם .ובאמת רב
קדושתם .אין ערוך למעלתם .ה' תכנו להבז תורתם ושיחותם .וזי"ע
בכ"ע במהרהבימינו אמן:

קה .במתני' ידים [פ"ד משנה ר] שאמר להם ריב"ז לצדוקים הרי
אומרים עצמות חמוד טהורים ועצמותיוחנןכהן גדול
טמאים אמרו לו לפי חיבתן הם טומאתן .ולכאורה יפלא מדוע נקט
למובחר שבישראל אתיוחנן כהן גדול הלא הוא בשףימיו נעשה וכו'
והוולקן לרבותאמצדיקי אמת שהיו עדסוףימיהם ורגע אחרונה .עכ"פ
עצמותם טמאים .ונראה פשוטכיון שהיה צריך שיודו לו הצדוקים בזה
רייכוח (כמו שהיה באמתעיי"ש)וכיון שהצדהףםיחרפועלחכמי ישראל
בעלי המסודה תורה שבע"פ והמהיכחישו זאת ע'ע אםהיה אומר לחכם
וצדיק אחדהיו מהנדזיםכי אצלם אים נחשב לרבחץא (%גף%ת מדוע
עצמותיוטמאים)י'
כהזכיר רקיוחנןכהןגדול שבשףימם נעשהצדוקי
שהחזיק בדעת עמהם ע'ע היו מחשיבים אטע .וע"כ שפיר ופדה לו
הצדוקי כי הוא מחמת חביבות ע"כ עצמותיו כנ"ל .וארן להסויך

וכי
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תרמס

נזה (ואאמו"ר הקדחםזי"ע היה דרכו במאמד תורותיוכי בהזכירו זה
הנ"ל ששימשפ' שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשהצדוקי לאהזכיר שמו
(לגנאי) דק בסתם הטמין בדמ"ז בלשונודיזהוד ואמד אותו ששמש פ'
שנהוכו' ולבסוף נעשה ל ה (מפני כבוד והשיבות העבודה בביתאלקינו.
וגם)כי כתוב מהאדיז"לזי"ע בלקוטי הש"ס שהיה לו מכשול זה מפני
ניצוץ איזה מאכל 12אכלו ולא העלה אותו ניצוץ כרשוי לתקנו על כן
היהלו עוד לפוקה להכשילו ולהחטיאו בזה ה' נחמדנוויצילנו .ולאהיה
ראוי להזכיר זה אלא כדי להודות תשובה איך ליזהר ולכוין במאכלו
ומשתהו .ואם בארזים נפלה וכו' מה יעשו אזובי קיד כשני ה' ושזדנו
במהרה בימינו):

 .ביום כשדקטן .בפיט בד"ה משאתכפיוכו' אחד המדבה ואחד
קו
הממעיט בשובו נפשו רצית אךיכוין לבו לפניך במנחתו
בעת הקריב אותה .ומקורו נשען עלרבדי חז"ל במתנ" נסוף מנחות] נאמך
בעולת בהמה אשה ריח ניחוח וכו' אחד המדבה ואחד המטעיט ובלבד
שיכוין לבו לשמים .והנה ראיתי נדפס בספד בשם צדיק אחד שדקדק
דהוו"ל במשנה אחד הממעיט ואחד המדבה כדי לנקוט הרבותא בתחלה
דגם הממעיט אםיכוין לבו ותירץ דזהו אדרבא רבותא במרבה שמביא
עולת בהמה דהוא עשיר ולבו רחב ושטח שמפזר להביא בהמה לקרבן.
ועם כל זה אם מכוין לדהום יתברך הדי זה לדיה ניחוח מה עתרן כן
בעולת העוף ומנחה שהוא קרבן שלעני ולבו נשבר שלא זכה להקריב
יותרבודאי וצאלריחניחוח לה12םיתברך אך הדבותא אצלהעשירכנזכר
עכ"ד .אמנם לא יתכן זה ברבדיהפייטן הלזכיוןדמיירי "בשובו נפשו"
רצית ולגבי תשובת הנפש בודאי עדיף יותד המרבה בתשובה אם כן
דוול'ע הממעיט מקודם עעהו דבותא אםיכוין לבו להשם יתברך גם כן
רצוי בתשובתו כנזכר .אולם באמת דברי הנ"ל דמה וההוא דבותא נקט
מקודםיתכן רק בקס"ד לחדגירסאנוהיה מקודםלפנירש"י בש"ס נסתה
דהרבותא אשמעינן מקודם
דף כ' ע"שעיי"ש ביקף'י וע'" הכיוכי

אי

תרנ
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אמנם רש"י גרס שם בסוכה אחת קטנה ואחת גדולה וכתב שם בזה"ל
וכן דרכי התנאים בכל מקום דדויא דפשיטא ליה תנא ברישא ואותו
השני כשבא להשמיענו שהוא שוהלו הרע שונהאחריו כדתנן בר"ה[יר
כ"ט ע"ב] אחד יבנה ואחד כל מקום וכו' ובב"ק[ירי
' ע"ב] אחד החופד
בור ואחד החופר שיח ומערה ובמסכת סוטה [יר מ"ג ע"א] אחד הבונה
ואחד הלוקח ואחדהיורש וסובאתנן התםגבימערכי המלחמההכי עכ"ל
רש"יז"ל (ולכאורהי"ל למה לא הביא רש"י הך דסוף מנחות
דגם
'
ידהוא
נט
כי
כן מביא הך דפשיטא מקודם היינו אחד המרבה ואחד הממע
כפשוטו פשוט יותר המרבה בקרבן בהמה אלא ודאי דרש"י נסתפק בזה
דיש סברא למה שמובא בספר כנ"ל דבעולת בהמהאין פשיטא דקרבן
בהמה של עשיר יותר מתקבל משום שהעשיר לבו מתגאה כנ"ל ע"כ לא
הביא רטד'י רק מה דפשיטא ליה לכ"ע מקודם ואם כן ראיה
אך
'יפנים
נל
להכ
באמתזהאינו דתנאושייר רש"י לראיות עוד כאלו מש"ס) על
מבואר ופשוט למסקנא דהך דפשיטא ליה מביא מקודם וניחא בעולת
בהמה שמביא אחד המרבה מקודםהיינו כפשוטו וכן מה רקאמרהפייטן
בסליחות ליום כפור קטן בזה אחד המרבה ואחד הממעיט בשובו נפשו
היינולענין תשובהדבודאי פשוטדעדיףיותר המרבה בתשובהע'ע שפיר
נקט אחד המרבה בתחלה כנזכר .אמנם הנה עתה שוב מצאתי בירושלמי
שבועות [פ"ר הלכה ג'ו במראה הפנים בד"ה דשא הוא דתניא ר' מ"א
שכתב דדרך הירושלמי למינקט הך דשפי מסתברא באחרונהעיי"שולפי
זהיתכן מ"ש כנ"ל בשם צדיק אחד דהוו"ל למינקט אחד הממעיט ואחד
המרבה כית דהמרבה הוא מסתבר ופשוט יותר אם כן הוו"ל למיסר
באחרונה כנזכר[ :הרק כ"ח ח"ט אוח כ[ :],שוב ראיתי בתוסי שם בסוכה
שהלק על רש"י והביא ראיות הרבה מש"ס דהביא מ"ש רבותא בתחלה
ולפי"ז נכונו ד' הה"צ הנ"ל ,וגם נ"ל ראיה ברורה ממשנה משדשת
בכאובות ע"א] אלמנהביןמןוסוירתדןבין מן הנשואין מוכרת שלא
[ק"י
בבי"ד ,ר"ש אומרמןהנשואין מוכרת שלאבבי"דמןהאירוסין לא תמכור
י רבותא לתיק דגםמןדמירוסיןשאין לה
אלאבבי"ד,עיי'"ם ברש"ידדי
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תרנא

שלא בבי"ד ,והוי הרבותא מקודם והפשוט
שונות מריף תמכור
י
ק
י
פ
א
י ע"ב] ד"ה אחד חדשות שמחלק
כתובות
יותר אח'ע כנז',וזויין
ג
י
ו
ת
ק
נ
א
,
ם
ד
ו
ק
ם
ו
ק
מ
ב
דלא
דדיכי דקאי אפלוגתא או אקרא אז תני דפשוט
אתי אמידי אזאין להקפיד איזה חשוב קודםעיי"ש].
 .בנוסח יהי דצת קודם שמבדכין החדש (בשפו) בזכות תפלת
קו
דב .ורבים נעמדים בזכות תפלת דב"'ם .וי"א בזכות
תפלת דב ודבים שני הנושנשת יחד כאחדועיין מ"ש על כיוצאביה
בהמשה מאמרות (מאמר נוסח התפלהן על המדבים בנוסחאות בכפל דברים
שאין להם שחדוקישור .בודאיאיןמהראוי .והנה בזה נמצא בספר מגיד
תעלומה על בדכות (לקדוש זקיני מדינוב זי"ע) כי נוסחא זו "בזכות
תפלת דב" נשתרבב בו שעות ממה שהיה מצויין בצדו של הער רצץ
אותיות בת"ד וד"ת ב'רכות ת'פלת ד'ב הינו שכן הוא התפלה הזאת
בברכותניר כ"י ע"ב] דרב בתר צלותיההוי אמר דבייהי רצת מלפניך
וכו' על כן טעו בר"ת בת"ד הנ"ל ואמרו בשכות תפלת דצ ענתד"ה
אמנם שמעתי מדבים וכן שלמים וכמדומני גם מאבותי הקדושים זי"ע
שאמרו "בזכות תפלת רב"(ותיתן המסמרים בזכות תפלת דבים או דב
ודבש הואבודאי טעות כנ'ל)[הן אמתכיבסידוריםרמדוייקים לא נמצא
כלל נוסח זה "בזכות תפלת דב" ונראה שנחוקק ש בטעות וכדבריזקיני
במגיד תעלומה עכ"פכיוןעיצסיפווו דבים וכן שלמים נראה ליישרה]
דבאמת קשה דהלא הוא שאלת צרכיו בשבת דבשלמא יחדשוו הקב"ה
ו העל כל עמו בית ישראל וכו' הוא נוסח בדכות שמבדכין החדש
עיינ
שרדיה נתחדש בכל הברכות האלו לטובה וגם מה שפוסיפין בזה (על
תפלת דב) שתחדש עלינו החדש הזה לטובה ולברכה "'ל 12הוא כוללת
ישראל לטובהו)ימ כשאלתצדכיו הפרטיות(וכן מהומשמריםדמפרדיים
קודם בדכת החדש במקוםימי רצת זה שמרים המההיהי רצת לב' וה'
שאומרים אנתנו אחד קריאתדיבורהי"ל גםבןדה"א ישועת הכללוחכמי
ישראל ובמשםונצ' ולמטע משחית מעל עמו בית ישראל וכו') מה קררן

תרנב

דברי מהדורא רביעאה רצררדו

כן כשמבקשיםבזהותתן לעחייםוכו' של פרנסה ההם שלחלוץ עצמות
וכו'חיים של עושרוכבודוכו'זהו שאלתצרכיו הפרטיותצורכי גשמיות
ואיר עתר זאת בשבת הלא זה היה תפלת רב רק בהול (כנראה) בתר
צלותיה.

(וטר"ש בתפלת רבא אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי זהו אומרים
בוידוי יוה"כ שאז ממילא אומריםוידוי ותחנון ואבינו מלכנו
וכו' מה שאין כן בשבת .וכן מ"ש תפלת מר בריה דרבינא אלהי נצור
לשוני מרע וכו' בכל תפלה גם בשבת י'ע שלא קשה משום דהוא רק
צרכי הנפש רוחניות להשמר מלשת הרע וגאוה ופתח לבי בתורתךוכו'
מה שאין כן בצרכי גשמיות פרטיות כמו שהוא בתפלת רב לחול כנ"ל
וע"כ "ול משהמץ אביכות תפלת רב"היינוכעין שנוהגים
עדחן
לומר מתוך הגמרא סנהדרין [יר ע"ב ע"א] הברכה בקידוש לבנה בליל
ט"ז (כדי להנצל מברכה לבטלה) כן הכי נמי אין שואלים צרכינו בזה
בשבתומזכירים בזה תפלת רב רקכי רבהיה מתפלל כך (בחול) כנזכר
בגמרא ועל כן מסיימין "בזכות תפלת רב" שבזכות תפלת רב שהיה
מתפלל כנוסח מלז תעננו גם עתה בחדש טוב ומבורך בבל הפרטים
ובכחלות העיקר כנזכר .כןי'ע לישב מנהגן של ישראל .והנה ראיתי
עתהבסידור אוצר התפלות שכתבשאין לומר בזכות תפלת רבכי הקב"ה
אים מקבל התפלה בזכות מחברםכי אם בזמת של המתפלל עצמו אם
 .וזהאים .דהלא מצית הכח
הכיןלבוכראוי בשעהשד"א מתפללעכ'י
של מחברי התפלות בכותתיהם 9ף -שהם פותחי שעדים ברקיע לקבל
תפלותינו בנוססותיהם כמו אנשי כנה"גוכןבפיוטים אנו מתחילין פסוד
חכמיםונבטים .ומלמד דעת מבינים (מיסדי הפרש ללז) נפתחהפיוכו'
[חמין ד"ת ת"ס אות צ"ב]עיטי"לנכון כדבריםהנ"ל ,ובפרש תפלהשת"א
רב דשאר' אבא תלמיד רשב"י ~מ"ש הרמ"ע מפאנו דל) שנתקנה על
ן מ"ש בזה בד"ת [סהדורא הדינא אות ס'] עיו"ט:
דרך דגרד בודאיוירי

י)

[ועחן בדברינו כצקצקי או"ח (ס" מ"ח ס"ק א') בשם הס"ק בעל עטרת צבי ש"ע):

קח.

דברי מהיורא רביעאה נצררה

תרנג

הנה דוד מלכנו הגיד בדוח קדשו [תהלים ת"א שדןכיבי השק
אפלטהו אשגבהוכי ידע שמי יקראני ואענהו עמו אנכי
בצרה אחלצהו ואכבדהו .י"ל עלפי הנודע בהאדישך הסגולות להתקבל
תפלתו וכמ"ש בסידור לכוין בשומע תפלה (והנקוזעת משם הוי' בדוך
אתה ה' שומע תפלה הם בניקוד חש"ק ח'ולם ש'בא בק'מץ) שם
אדאדית"א ד"ת א'חד ד'אש א'חדותו ד'אש "חודי ת'מודתו א'חד כנודע.
(והוא נזכר עוד בראשונים המקובלים ז"ללכוין בתפלה שתתקבל לרצון
(ח"ש כי בי חש"ק (בשומע תפלה כנקודות חש"ק ח'ולם ש'בא ק'מץ
כנ"ע) ואפלטהו (כמו שכתבנו בד'ץז [מה"ק אות ב'] בשם המלבי"ם כי
פליט"ה פירושוהיינו שבורח ממקום הסכנה[עיי"ש עוד בביאור הכתוב
אליאלי למהוגו'בעניניםהמסוגליםלקיבול התפלה]ובזהיומשך הכתוב
דירןכי לזה) אשגבהו (מיעידנא)כיידע שמ"י (הידוע "אדאדית"א" אשד
הואמודהעל אחדותויתברך שמוע"כ קראוכביכול "שמי" העצםהידוע.
כידוע פידושו בד"ת כנא במקובלים א'חד ד'אתצ אחידותו דגוש "חודי
תאורתו א'חדהייתכי בכל מקום שתחשוב ותפנה ותמנה ותרצה לתאדהו
בתמורת אותיות או בכל אופן שיהיה הוא דק אחדרואין יחידות כמוהו
יתברך שמו וכאשדיאמין האדם בזה באחדותוכי לא נעשה רבד זולתו
ואחדותו ,אשגבהו [לא לבד אפלטהו מן הסכנה כנ"ע) וגם) יקדאני
ואענהו (לקבל תפלתו בכ"ע כי דהום הזה מועיל לקבל תפלתו כנ"ע
ולמלאות משאלתת עמו אנכי בצדה (וגם עוד זה מקובל לקיבול תפלות
כמ"ש בספרים מדבריחי"ל כשהאדם בצרה ולבבו נשבר ונדכה על
יזה זה וצועק אל אז קרוב ה' לנשברי לב ואת דכאי דוחיושיעואני
אשכון את דכא וזהו עמו אנכי בצרה כנזכר ע"כ) אחלצוצ ואכבדהו:

י

ד'י

קט .בשים עיחבין[יר נ"ר ע"א]א"י

דב לדב הסדנאבני אם יש

לך היטב לך שאין בשאולתעניג וארן למות התמהמה
(פירש"י .עיכובכי פתאום האדם מת) וא"תאניחלבני חוק (מזק) בשאול
מי יגיד לך בני דאדם דומין לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובלין

תרנך

דברי מהדורא רביעאה רצודה

עכ"ל הגמרא ומצוחן בהגהות נדפס על הגליון שםכי כל זהו הלשון
מספדבןסידא .ויתמה כל עובדאיך דב יאמד זאת לדב המנונא לעודרו
לעקרת כטענת היצדף'ד ח"ו להתענג בעולם הזה.ד"
א להנדרו להכין
ת
ו
א
ת
ב
ם
העיקד לעולם הבא ולהתיירא מעונש הממלאים כרס
תענוגי
עולם הזה כמבוארבדברי חז"לוכנודע .ואםכן הוא בספדבן מירא הלא
מי זוטר מההיאמרו חז"ל במסכת [סנהדרין דף צ' ע"א ודף ק' ע"בן הקורא
בספרים חיצונים וספד בן סידא בכללאין לו חלק לעולם הבא (חלילה)
ורבו הדיעות בה וגם אם הטוב נקבל ממנו דברי מוסד הלא מדוע רגיל
זה על לשונו של רב להגיד לד' המנונא דברים כאלו שהם היפך המוסד
וררך התורה ח"ו שיהיה כפשוטן .אלאחיווי הפירוש בדרךמוותרבני אם
יש לך (כח ודעת שנתן לך השם יתברך) היטב לך (כדברי דב ששת
[פסחים דף מ"ח ע"ב] הדאי נפשנו לך קראי לךתנאיפירש"י לצרכי נפשו
להטיב לכו ברבדי תורה ווצ היטב לך) רואין בשאול תענוג (דק חיבוט
הקבר וצעד ר"ל .עלכןצדיכין ללמוד ולשמוד התורה בעולם הזהכדי
שיקויים בהתהלכך מעולם הזה תנצרך .ואל יחשובכי יש לו זמן עוד
לשוב קודם מיתתו על זה קאמר) ואין לבות התמהמה (כי פתאום בא
כ'ש וכנ"ל) ואם תאמד אניח לבני חוק (החשרה .מה שמלמד את בניו
תורהודיצה ילמדו על ינץ זה יפטור הוא מלימוד .זהאינו .כי) בשאול
מייגיד לך (אםבניךירכלו להגיד קדיש ולהתפלל וללמוד בעד נשמתך
להצילךכראוי .חולא)בני אדםדומין לעשבי דוצנה הללו טצציןוהתלו
נובלין(והינוכיזרןלבטוח עלבניושיהיואחריוכימייודע אםיאריכו
ימים ואם לאימיהכציץנובל וא"תבניבניהם .העומדים תחתיהם .המה
לאיזכרו עוד את אבי אביהם) ע"כ אם אמתכי גידולבניו לת"ת הוא
העיקד מדתיסודיתכיכן ציותה התורהוכן כל מצות ה' לעשותן והמה
ינצדוך בעולם הזה ובעולם הבא כנ"ל אבל לבטוח על בניו זה איש
מהדרך רק לעשות בעושקי כל אשר בכחך בנפשך כנ"ל:

דברי מהדורא רביעאה נצררה

תרנה

קי* עוד בעירובין שם .רבא רמי כתיב [תהלים כ"א ג'] תאות לבו
מזת לו וכתיב וארשת שפתיו בל מנעת סלה זכה חשות
לבו נתת לו לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת מלה .פירש"י זכה אם יש
לו מזל טוב תאות לבו נתת לו שבעוד שהוא מתאוה באה לו תשתו עד
שלא ישאלנהעכו"'ה .והענין צריך ביאורכי אם תלוי במול טוב (שיש
לו) כלשון רש"י הנזכראיןזה פירוש של זכהדהיינובזכותו ונראהשאין
הפירחח כסברת המון בני אדםכי הכל תלוי במולהיינומי
ל בני אדם
(שקורין גלי"ק אק שיקזא"ל בל"א) זה אינו .רק הוא כפירוש הרמ"ע
מפאנו מז"ל מלשון [שג"ש ד' ט"ו] ונוזלי"ם מן לבנון היינו ברצונו
יתברך שמו להזיל ולהשפיע מלמעלה גם שלא עלידי מעשינו וכנזכר
בדברינו כמה פעמים בעה"יועיין בדברינו בד"ת [מה"ק אות ז'] עיי"ש
מהוהענין מזיל טו"ב .ועץ אם זוכה למז"ל טו"ב כזה אז נותנים לו מן
השמים משאלות לבו טרם יקרא האנובחינתונוזלי'שמןלבנה מהשאין
כן כשאין לו זה המול כנ"ל צ"ל וארשת שפתיו [כפירש"י למשתין (או
כהגידסא ולהתמקמק)ולהצטער]היינו לעבודבחינת מ"נבעובדא דלתתא
שהואעבודהקונהכידוע .יעזרע השםיתברך מבחינתסילא סבאמלעילא
בחסדו יתברך שמו:

ז'י

 .בתפלת מנחה בשבת יכירו בניך וידעו כי מאתך היא
קיא
.
ך
מ
ש
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ש
י
ד
ק
י
ת
א
ם
ת
ח
ו
נ
מ
ל
ע
ה
ם
ת
ה
ו
נ
מ
בדרך
מליצת זכות על כנסת ישראלכי הנה הכונה בהאריז"ל בזהכי באמרו
תיבתיקדיש"ו (את שמך)יכוין למסורנפשועלקידוש השםוהנה12מעתי
להקשות מכמה גדתכם דהא נראה הפירוש הפשוט דקתי בהמשך על שסח
התפלה העל מבוחת"ם יקדישו את שמ"ך שצריך מס"נ על השבת קודש
בשמירתו ומנחשנו חהלא שבת איש מהג' דברים עבודה זרהגילוי עריות
ושפיכת דמים שצריך לממר נפשו עליות .וזצה באמת בפשוטן של
דברים יש לתרץ דלא קאי כונת דמס"נ בזה דוקא על ענין מנוהתם
ופוזז רק על תיבת יקדישו ששם צריך כונת מס"נ לפי הכתה המבואר

י'י

תרנו

דוקרי מהדורא רביעאה רצררצץ

שםוכן מבואר בכונת שמע ישראלבמונען שבתויו"ט למס"נעיי"ש ואץ
הכונה שם על שמירת שבת כלל .ולא קשהמידי .אמנם בגוף ההלכה
למה באמת שבת דחמירא כעבודה זרה ראם מחלל שבת דינו כנכרי
ונעשה מומר גמור ואם אירע לו נסיון שאנסוהו לחללו שבת אין צריך
בשבת מס"נ .ובגילוי עריות ושפיכת דמים צריך מס"נ ושם לא נעשה
מומר .הנה כבר עמדו על מדוכהז
ו בשו"ת מהר"י אסאד [חיו"ד ס" ל"א]
א
"
ח
נ
מ
1י117ב 1ק12ה מאוד להבין כמ"ש ב
'
י
ס
.
ר
2
"
י
י
3
ע"ד]
[ח"א
אךיובן
הענין למבין שהוא לגודל ערך קדושת השבת שהוא עיקד היהדות כי
ן וכיוצא והוא מהג' שמעירין זה על זה
בחללו אז דינו כמומר לנסךיי
הקב"ה לשבת וישראל כמ"שהתוס' [בפ"ק דחגיגה דף ג' ע"ב]בטום המדרש,
ואםכן אםפוגם בהשבתהרי השבת לאיעידעליו שהוא מכללהמאמינים
בהקב"ה ובחידוש העולם על ידו יתברך שמו וע"כ הוא דינו כמומד.
וכיון שהעיקר הואתלוי היהדות בשמירת שבת קודשעלכןהנסיע גדול
עוד נוסף בזה באשר אינו מהג' דברים שצדיך מס"נ כנ"ל על כן נותן
מקום ליצה"ר לענות נפש הישראלי בקרבו בגידולבניו לת"ת ושמירת
שבת ובפרט בעירות הגדולות וביותר בארץ תחתיה בהמקיף (אמעריקא)
יסיתו בלבבוכי אם יסגוד ההנות בשבת קודש או ישבות הבעל מלאכה
ממלאכתו אזילךלדימיון הכל ויגוע ברעב הוא ובני ביתו ואינו מחוייב
במס"נ על שבת כנ"ל הגםכי הבל יפצה פיהם עלפי האמת והריןכי
זהאינוהריגת נפש רקכפי סכלותו שבאםישמור שבת קודשילךלטמיון
ממונו וקיי"ל להלכה למעשה בש"ע או"ח [סי' תרג"ו בהגה שם] דלעבור
על לא תעשהמחוייבליתן כל ממונווהיינוכרי להנצל מזה ואםכן כל
שכן באיסור חילול שבת שיש בו סקילה וכרת דצריך בע"כ להפקיר כל
פרנסתו עד פרוטה אחרונה .וממילא בטלה טענתם .אחפת פרנסתם .אך
הבע"דיסיתםוידיתם מקהל ישראלכי אםיחללו שבת קודש ממולא הם
ישראלכנ"עע"כ בזההנסיעיותרגדול .הקאתצריכין
מדינאנדדו
מכ~"נ לשמירת שבת קודש כנזכר .אמנם נחזור למה
יותר ליזהר במס
שהתחלנו לומר בדרך מליצת עפת על כנסת ישראל בתפלתנו בעת רצע

דברי מהדורא רביעאה רצררה

תרנו

במנחת שבתכי כל אלו הסתות והדחות הם מפני שהטיל הבע"ר מפיקו
באמונה ער ההערש בראותם בעוה"ר אלו רשעים ושלוי עולם מחלמי
שבת בפרהסיא השגו היל בפרנסתם ועמך בני ישראל הכשרים ושומרי
שבת דחויים סחופים ומדולדלים .אביונים ודלים .אם כן כל זה גרם
ההסתר פנים להטיל ספיקות ח"ו באמונת אלקי עולם הבורא כל עולמים
כי אם לא יסתירו פנים ויראו האמת זהו מ"שיכירו בניךוידעו (בבטח
רק כשיראו האמת התגלות כבורו יתברך שמו) כי מאתך היא מנוחתם
(שאתה יתברך שמו בדצת העולם וביום השביעי נחת וצוית למנוחתם
וכשיכירו וידעו זאת בטח .אז) ועל מנוחתם יקדישו את שמך (יחזיקו
שמירת שבת קורש במס"נ בכל לבבם ונפשם מרצונם הטוב באמת כאשר
ירעו כנ'ע) וזאת בקשתינו בעת רצון שיתגלה האמת בהשגחתו יתברך
שמו ברעוא ררעוין ולבסלא לכל קליפין המונעים הראייה של אמת
וחוצציםביןלבן של ישראל לאביהם שבשמים יתברך שמו וכאשריסירו
המונעים האלו נושע לנצחים בקרוב ונזכה לביאת גואל צדק במהרה
אות ד]:
בימינו אמן[ ,תיוו ד"ת ח"ו אות ח"י ,ח"י

קים.

הנה ידוע מאמר ושולם סרחת הילדים מדור לדורכי יאמרו
על הקופים [אפפען]כי המה (פערשאלטענע מענטשען)
בני ארםארורים ר"להיינושהיו מאזבני אדם ונתקללו אח"כמןהשמים.
ולכאורה כל שומע יצחק להםדמי לאידע וגםבדברי וכ"ל כמה פעמים
דהמה נבראו כמו שארי החיות יער (הדורסות) אך שיש להם צורת אדם
אך מקובלביזינו ומסורהמאבותינוכי כל מה שיאמרו (גםהילדים)בבני
ישראל מאמר העולם הוא יש בו ממש כמו ראמרו
כמה פעמים
היינו ראמרי אינשי וכו' (וגם כמקובל בידינו מהצדיקביש
""'עכי סודות
ם'ז
רבים רמחים בהם סובא גניז בגוייהו כי אין שום דבר ריק בעולם
מצאתיכי הוא גמרא מפורשת [סנהדרע דף ק"מ ע"א] שזון
ואכמ"ל)
היה עונש לאנשי דור הפלגה לחלק מהם אותן שאמרו נעלה ונעשה
י מפורשברבריחז'ע שנעשוקופי'ץ
מלחמהנעשוקופ"'ןורווחת וכו/די

היה

תרנח

דברי מהיורא רביעאה נצררה

וש כן הנולדים מקופי"ן האלו ותולדותן זה אחר זה ויש ביניהם בעל
כרחו מאשר היו בני אדם מרור הפלגה ונענשו ונתקללו ומאת הש"י)
ונעשו קופים (והם מזרעםבין הקופים כנזכר גם עתה) ושפיר יקראום
בני אדם שנתקללו כנזכר מדברי הגמרא:

קיג.

מובא ברשב"םפי' התורה על אודות פ" הפשוט בתורה וחלק
הפשט לעומת הררוש וז'יד ואני שמהעל בר מאיר
נחץוכהתי 8מאבי אמי דבים שלמה והודהלי ששלו היה לו פנאי ורה
כותב פירוש אחר על התודה עכ"ל הרשב"ם ז"ל ויפלא כל עובר וקורא
זה ברשב"ם אמנם בעלי הפשס אשר לא יבינו הרבה יותר מהפירוש
רפשוט המה מצאו להם מדברי הרשב"ם בשםרש~"י ז"ל הנ"ל עילה ח"ו
להעליס ולהאפיל על ררשת חז"ל שאינן בררך הפשס והנה אם הן אמת
בחומרת
שנאמןעלינו הרשב"םכי זקנורש"י הגידלו ככה כדברים
י
'
נ
ה
תיבותם אך צריכין להבין צורתם היינו פי' דבר קדשו של רש"י אשר
אמרו עליו מליצת הממשתים ז"ל כי על טיפת דיו של רש"י צריכין
לישבז'נקייםלהבין עומק כונתו וכמו בכתב כמוכן בע"פ לשת חכמים
מרפא עמוק עמוקמי ימצאנוובודאיכיאין כונתו כפשוטו ראםכן הדי
זה ח"ו כתחנה על ר~יאשונות שעשה חיבורו על דרש מדברי חז"ל רוב
דבריוואיך ינחם על ככה .ואם רבונהכי היה נחוץ ביותר פ" על דרך
דופשס כפשוסו טדוע לא ומה לו פנאי לחבר חיבור כזה אם הוא היותר
נחוץ כנזכר בודאי היה בוחר ובניחר לו פנאי בעל כרפן לחיבור הלז
לחברו כפי רצונו והבסתתו ותשובתו הנוהין לך דבר 12עומד בפני
איחיד בעולם
הרצך בפרס רצון אמיתי של מאור עינה רש"י ג'לשיחי
בפירושיו .אלא חשו בעל כרדףלואוין עומק רברי חכמים וחידותם של
דש'*ז"ל דוסעלפי מש"כבדברי תורה ואה"ק אות שזן נ12מ 3שןוקדוש
אחדבזה'ע כשהעי לומר זוה"ק וכתבי ושריד'להוייזה"נגלדף'כיגילו
כונתם בסודות נהגם כי בזה עמקו עוד דבריהם בפנימיות יותר לאין
שיעזרוערךולפי ערךרשושיגושיקבל מכל מקוםהריזה נגלה)וכשדצני

דברי מהיורא רביעאה בדרוך

תרנט

לומד שוד שנגח את הפרה וכיוצא הויות דאביי ורבא הרי זה "נסתר"
כיק שצדיכין להעמיק ולהבין מה שהיה כונתם בנסתרות בזה עכד"ה
עיי"ש .ומעתהנחזי אנן אם כמה רבדים הנראיםלעין כלמביןכי בע"כ
כונתם בנסתדות וכמ"ש בספרים הק' וכגון בפ' בשלח נשטות ט"ו א] אז
ישיר משה יו"ד על שם המחשבה וכן עוד כהנה וכהנה במקומות דבות
שפידשוהו על דרך הסוד ונראה (למבין ויו"ח)כי על זה רמז דש"י
בקדושת לשונו כי ז"ז אין פי' והמשך לדבריו .ועיין מ"ש שם בד"ת
(מט"ק שם בח"ה ובפרט וכר]3,ל דדךמקיל (בשם גדול אהד) במלך שצייד
את חדדו ובמק"אהניח לבנו שם טמון האוצד השוההון דבעיי"ש .ע"כ
בעל כרחו ז"ש דבינו הקדוש רש"י לנכדו ז"לכי אםיהיה לו פנאי
(כי לזה צריכין פנאי וזמן מורווח יותר) יפרש ויחבר פירוש על התורה
אחד היינו כפשוטו ממש נדאה לעין כל (ולזה שנדאה הפירוש פשוט
ממש ולאידגישו כללכי עוד טמון בתוכו סודות כנ"ל לזהצדיך עבודה
גדולה ופנאי חמן דב מיוחד איך לחברו כנזכר לטמת קום עמוק עמוק
דמו הסוד מכוון ומכוסה לגמדי כולו כ"כ בפשט .מה שאין כן בחיבור
דש"ישלפנינו שמרומז הצודותלעין כלצווחיםואומדיםדדשוניוהבנוני.
כנ"ל) והמ"י השם יתברך יארעיננו במהרה ביכרנו אמן:

ז'י

י'י

קיד.

והן אמת כי אע לבטל ח"ו לימוד הפשט שהוא אחד מחלקי
הפרד"ס (וזרא בשורשו באמת אחד הוא עם דרשת חז"ל
שמכוונים על דרך הפשט כמו שנמצא בספדי הגד"א כמה פעמים וגם
המלבי"ם בחיבורו על תורת כהנים בהקדמתו ונכל חיבורו שם הדאה
נפלאות בזה ואכמ'ל) חולת הפשט הדי זה נוטה מדרך האמת בתורה
שניתנה ונשתלשלהלעולםהעוגייה ברצתנותן התודהיתברך שמו (בחלק
ן מ"ש מהבת" לית (מהדודא חנינא אות קל"ה] ע"'5ש:
ועולם הפשט).ועיי

קטר*

באבות דרבי נתן נפכ"ה מעתה ה'] נוח למלוך (נ"א להלוך)
מלישב ולשנות בפניבני אדם
על כלהפילם

כהי

תרסב

דגורי ממדורא רביעאה רצרר~ה

לאיכוללהשיגה מן השמים בהקיץ רק בעת שינתוכנזכר מהאריז"ל אם
כן מכל שכן שלא אוכללהבינה ולתרץ הקושיא אשרעליה בנגלה)והמ"י
ן ד"ת ח"ז אות ע"ב]:
וישמע חכםויוסיף לקח,ויצי

קנז .זבש"ם ברכות נדף ה' ע"ב]יהיבליהידיה ואוקמיה .העניןאיך
עלידי הי"ד יוכלו לרפאות את החולה .הנה שמעתי
בשם הרב הקדושמרוביןזי"ע שהגידולו בשם צדיק קדוש אהד שמניה
ידו על אבר המולה ובזה מרפאהו וגם מברך בידו והרמז "שלח ד'ברו
ו'ירפאם ר"תיד"ו והשיב הה"ק מרוזין אנחנו נוהגים להמשיך זה במו"ה
בתפלתנו והרטז ס"ת ישל'ה דבר'ו וירפא'ם הוא מו"ה עכד"ה והנה י"ל
לענ"ד בזה דהרפואה באה עלידי יד"י' ווכנזכר מדברי חז"ל בברכות)
כי הנה נודע בהאריז"ל בזה שאמרכנ"לי'היבל'י"דיה שהוא ר"תיל"י
שבזה השםהקימו ארונו שליוסף עכד"ההיינוכינזכר במק"א בהאריז"ל
בכונת סוף השמ"על'מעןי'הלצוןי'דידיך ר"ת שם זהיל"י שעלידי שם
זה יעלו הנצוצות מבין הקליפות ויעלו הנשמות עכד"ה והיית הך דהא
בהא תליא כנודע והנצוצין נתפזרו עלידי השבירה שהיה בחינת מית"ה
ועלידי שמתקניםהנצוצין להעלותם מהשבירה עלידי זהבאיםלבחינת
היי"ם ונתרפא ההולהמהליו .וע"כ עלידינוםזההעלוארונ"ו שליום"ף
היינוהנצוגיו מבחינתיוסף הצדיקיסוד ברית קודש והואתיקון המלכות
להכניפן שם עעהו סודארונ"ו שליוס"ףכנודע .והכלבתיקון השלם של
בחינת מלכות בית דוד וכשיעלו הנצוצות יתגלה דו"ד מלך ישראלהי
וקיים ע"כ בא עלידי זה רפוא"ה וחיי"ם כנזכר תהו שאמרומזיליהיב
ליהיד"כיי"רבגימטרי דו"דבנודנוכיכית לתקן בשורשו ואיפתו של
אדם הראשון אשר נגזר עליו בדינת מיתה ר"ל ביו"ם אכלך ממט וגו'
ורק האציל משרתיו אלף שנים שהוא יום"ו של הקב"הוחי רק תתק"ל
ונתן השבעים שנה לדו"דמלכנווקריליה ברנפל""שיקימו סוכת דו"ד
הבופל"ת כמו שארווהד'ל בפרק חלק וסנהדרין ט"ו ע"בןוהיינךלנהיה דו"ך
ראוי להיות נפ"ל וחי ימי שנותינו בום שבעים שנה של אדם הראשון

דברי מהיורא רביעאה רצררה

תרסג

מלך ישראל ח"י וקיים שיתגלה במהרה בימינו כמדע
בתיקת
בפשיטות לכל בני תורה על כן יהיב ליה ה"'ו שתיקן בבחינת שורש
(מספר "'ד) דו"ד מלך ישראלח"יוקיים להמשיךחיי"ם ודפוסנהכנ"ל.
וזהו בבחינת כונה שלימה באמת בשורש המוח"ץ ששםחי"י המל"ך ע"כ
רבר'ו וירפאט
נכונים גם רברי רוב הקרוש מרתין כנ"לכי ס"ת
"
ל
ש
י
הוא מו"ח (בבחינתחי"י המל"ך כנזכר)[ :ווצהעוריוני מגדולי תלמידי
י זוע כתוב נמלכים ב' סד ו'.
ישיבתנוהי"ו על מ"ש מהרפואהע"י הי"רכ
הפטרת תזריע]והניףידו אל המקום ואסף המצורע עכ"ר אמנם באמת רק
נעמן (שר צבא ארם) הגירזה .אבל אלישע הנביא צח;לו לרחוץבידדן
ד פעמים הניחירו כלל על מקום צרעתו .אולם קצת סמךכי למה
חשב זה נעמן שיניח אלישע ידו שם אלא ודאי שהיה זה נוצג אצל
הנביאים ואנשי מופת להניחידיו לרפאות ע"כ חשב כי גם הוא יעשה
] נורגז ס"ת ח"ט אות רד]:
כן

די"י

היא

קפה* רקונה כאשר אמרע כי העיקר התיקת שנזכה לבחינת דו"ר
מלך ישראלחי הלים (כנזכר באות הקדום) והנה נוסח
התפלה בסירורים (בליל שבת קורש) "שתרחמני עוד בגלותי לגאלני
לעורר לבי לאהבתך וזה אשמור לפקעתך וחקיך בלי עצב ואתפרץ כרת
 .והנהיש לרקדק מהזוב שאע מבקשיםזה בתמוך ולאחד
כראויוכנכוי'
ו
נ
ת
ו
ל
ג
ב
שנאמד "שתרחמני עוד בגלותי לגאלנו" הלא גם עתה
כמיכין
לשמוד פקודיו וחקיו יתברך בלי עצב ובאהבה וגם להתפלל כדת .אך
ס כשאנו
ר"לכי זהו צרכי קירוב הגאולה סתימה במהרה בימינוכיי"
מתפללים עתה בצרכתנו המגובים בתוך הגלות רמשוך והמך נרבה
להתפללעלצרותינוהמרובים מתל צד מתוךעצבויסורים ואםכי התפלה
מסוגלת להתקבל כשהיא מחזך לב נשבד אך לבא לתכלית דהולימות
ביאת גואל צלק במהרה בימיע צריך להיות התפלה רק כדי לאקומי
שכינתא מעבדאלהיות קמהעל מקומה בביאת גהשל צדק ב"ב ח?עצריך
לועות רק בבבנת אהבה אליו יתברך שמו שקלידי זה נשכח מלבע

תרסד

דברי מהיורא רביעאהולדריו

מלמתפלל לכל צרכינו רק לזהו התכלית לבדו וכמ"ש בסה"ק וגם
ע"א]
בתפארתבנים לאאמו"ר הק'ז"'ע מ"ש על דברי חז"ל בברכותנמ"י
איבעי מפקר להו לנכסיה והויעניוהיינו מפקי"ר לנכסיה (כלעניניו
בעולם הזה) והוי (בבחינת) עני (השכינה הקדוחיה שנקרא כן וגם דוד
המלך כנודע שימסורויפקיר נפשו עלזה כנזכר) עכתד"ה ואכמ"ל .וז"ש
שתרחמני עוד בגלותי (הארוך) לגאלני (במהרה בימינו .והצורך לזה)
לעוררלבי לאהבתךואז (כדרך האוהב) אשמורלפקודיךוחוקיךבליעצב
(לקבל הכל באהבה ושסחה מחמת שחפץ בתורת ה' ופקודיו ומצותיו.
כפשוטו וגם כדרך האוהב להוום יתברך וכמצוה עלינו במם"נ בעדו
יתברך שמו אז כל מגמתו ובקשתו רק באהבה לכבוד יתברך שמו
ומלכותווזהויהיה בשלימות בביאת גואל צדקב"ב .וג"ש) ואתפקרכד"ר
(בגימטר" מבי"ח ב"ן דו"ד היינו שעל זה כנזכר יהיה עיקר תפלתי
ומגמתי שיתקדש שמו יתברך ויתעלה כבודו בארץ בביאת משי"ח ב"ן
דו"ד במהרה בימינו) כראוי וכנכון (ועל זה יהיה עבודתינו בתפלתינו
ובקשתינו לאוקמא שכינתא מעפרא בביאת גואל צדק ב"ב) אמן כןיהי
רצון בקרוב:

בריך רחמנםדסייען "במהדורא רביעאה"בדברי תורה כהיעורנו
בחסדו יתברך שמו במהדורא חמישאה בחמש"ה חומש"י
דברי תור"ה,וקידיוסיף אורה במדוירות הבאות כהנה 9רנכת
היום ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן:

