י
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יעי
תורה

ע

מהמורא המישחיה
כמנואר בהקדמות ,מהדורות הקודמות ,בעה"י ובחסדו
הגדול,ובזכותאבותיהקדושים,אראליםותרשישים .אדם
מוע"םלעולם.

חייםאלעזרשפירא
בעהמח"םשו"תמנחתאלעזרו"חלקש,אותחייםושלום ,דבף
תורהד'מהדורות,נימוקיאו"חעלש"עאו"ח

(הנאריחיבוריםבדפוסובנתובים).
ברגה"קמאורהנולהוכו'בעלדרכיתשובהובארלחיראיכו'זי"ע.
ה'יעזרנועלדברכמהךשטוותורתובכלענינים,
במהרהבימעובתליכללישראל.

תרסו

דברי מהמרא רביעאה רצררה

מה"י א' ז' אלול רפוא"ת.

לשיקוב"ה ושנינתו ,אתחיל לטובה ולברכה ולכוח"ם החי
דברי תורה מהדורא חמישאה כמעשהו במהדורות
הקודמות .כמבואר מאתי בהקדמתי שמה תמצאנה יעורנו השם
יתברר בקשוטי כלה .אבני סגולה.ויהיו נא אטבינו לרצץלפניו
יתברך שמו שנזכה ב"ב לישועה וגאולה.

המחבר

דברי מהיורא חמישאה הצררה

בפסי

א.

תרסו

י

וש4
44ו] *'484ישע ישתקשק
ושש
נ1ו 1
מהדורא ~חמישא~ה

שאלני %ם אחד ועוררני על דבר פליאה נשגבה במסכת כלה
רבתי הנדפס בש"ס ווילנא נפ"ג] בזה"ל ברייתא :אהוב
את השמא ושנא את המברך ,ר חדקא אומרה בלשון אתרת אהוב את
השמא ושנא את המברך .עמ'] הוהרגיל לומר שמא כך היה המברך מה
בכךמאיבינייהואיכאבינייהו דברי תורה ,עכ"ל שנדפםבלי שום הג"ה
ונוסחאאחרינא .והתמירות רבותמיעד בכל המימרא ושקלאוטריא .וגם
מה הוא השינוי בלשון ר' תדקא לתיק ,ואין לומר דכונתו לד"אהיינו
לכונה אתרת בהעגין ,הא נאמר בזה בפירוש שר' תדכא אומרה "בלשון
אחרת" ,והשבתי לו מיד בעזה"י כי באמת בעל כרתו בהלשון בעצמו
הוא שינוי מדברי ת"ק (שד' תדקא אומרה בלשון אחרת) וכפי הנמצא
לפנינו בדפוס כנזכר ,אין שום חילוק ושינוי ביניהם אפילו באות אתת
בלשוננו אלא ודאי בעל כרחו דטעות שפר נשתרבב בכאן (בהעתק
הכת"א מרוב עתים וימים) ,וכך צריך לומר אהוב את השמ"א צריך
לומר שונ"א (וזרא השערה קרובה בתיבת שמ"א בתמונת האות מ' שצ"ל
במקומו ו"נ [כמוגן] וזפ הוא תיבת שונ"א) והייע כשאחז'ע בב"מניו
ל"ב ע"ב] אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה נשונא כדי לכוף את יצרו
ומיי"ש בתוס' ,וז'ץ? בטסכת כלה רבתי בזה במדות חכמים עלפי התודה
אהוב את השונ"א(דלכייףיצריה כנזכר] ,ושנא את המברך (שתך בחלקת

תרסח

דוקרי מהדודא חמישאה רצדרשון

פיו בכל מיני ברכות ,ובקרבו ישים ארבו ,כי צריכים לשנוא את
השקרנים והחונפים) ,ר' חדקא אומדה בלשון אחרת (ובזה דר' חדקא הוא
הגירסא כמושלפינינו ,ראם לאכל מה חילוקביל ת"ק לד' הדקא וכנ"ל)
אהוב את השמא (היינו החושש לשמא היינו ספק ברכות להקל שלא
לברך משום חומרא דלא תשא[ובזהסייריר' חדקאבענין "ברכות"היינו
בברכו"ת שתיקנו חז"ל] אבל) ושנא את המברך (בספק ברכה שדרכו
לברך ולהקל מספק בלאו דלא תשא והיית מה שעובר כפשוטו על מה
שאחז"ל [ברכות כ"א ע"א] וכדפסקינן בטוש"ע [או"ח ר"ט] דספק ברכות
להקל שלא יברך ,רעל זה קאמר הגמ') הוה רגיל לומר שמא כך היה
המברך (רגיל לברך בהדגל נעשה כל כך בטבעו שלא יוכל ליהנות או
לאכול בלתי ברכה גם ממפק אם בירך כבר) מה בכך (היינו מה חטא
בהרגלו בזה לברך גם על ספק כנזכר) מאיבינייהו (הינו הלא אםיברך
יקל בספק לא תעשה ,הלעומת זה אם לא יברך יקל להנות בעולם הזה
בלא ברכה דאמרינן בגמ' ברכות [ל"ה ע"א]דהוי כאלו מעל ,ומאי
י
ת
י
י
נ
י
ב
ל
כ
דהלא לכל צד ספק וחשש הוא ואם כן מאן מכריע דזהו עדיף כך
שלא לברך עד שישנא את המברך כנזכר .ומשני) איכאבינייהו "דברי
תודה"(היינו דשפיר איכאבינייהוחילוקגדול .דפםיברךהרי הואפוגע
ממפק באיסור "דברי תורה" היינו לאו דלא תשא שווא [דברי תורה]
דאורייתא [ותתנו דסבירא ליה במסכת כלה דבתי בזה דמברך ברכה
לבטלההוי לא תעשהדאורייתא ממש כדעת הרמב"ם בתשחרת פאר הדוד
ודעימיה הראשוניםעין ברבדינו בשו"ת מנח"א (ח"ג סיוגן כ"הן בביאוד
ספל בזה כדעת מגדולי האחסונים רספק ברכות להקל
באודך.
שאחכז"להיינו להקל בספק לא תעשהשאינודאורייתא לשיטתםושיברך
בספק ברכה הבחמ"ל בהלכה ופלפול] ,על כלפנים כזן דמע דלא תשא
דאוריתא בזה על כן שפיר יש חילוקבין דגעברך שונא ספק עובד על
דברי תורה לא תעשה כנזכר ובין שעוינו מברך בספק ברכה דהוא רק
ספק דרבנן דברכות מדבריהם גם אם נאמר שלא בירך מקודם כנזכר)

היא

דברי מהקרא חמישאה נצררה
ואתי שפיד ונכון פירוש הדברים בעה"י[:יעיין

תרסס

במס' דרך ארץ זוטא פ"א

ובסמר חסידים סימן מ"ח].

אך י14כחר הנידוש בדברי ד' חדקא המכד אהוב את השמא (הייט
דספק) מי עוזיא בדעתו משתפק ומפחד תמיד וחושש
ליזהרפןיהיה מנה כך לדעהח"ו .וזהו טוב כמו שכתוב [משלי כחןא,טךי
אדם מפחד תמיד וכדאמרינןבגיטין[ין נ"" ע"ב יע-ש בח~ס'] ,ושנא את
ד~מבדך (מי שינוא בכל עת בוטח ומבדך שבודאי יהיה לטובה ולבדכה
ואין צדיך לחוש וליזהד כלל[ .ומ"ש [בתענית כ"א ע"א]גבי נחום איש גם
זו .שאני הוא בקדושתו ובדוב תום ענוותנותו אהני ליה בכלענין ואין
להתדמותאליו .וגם הוא לא בטח ואמד גםזו לטובה אלא במקום שלא
היו יכה~ץ ליזהד מקודם ונתווה כך מסיבת המסבב כל הסיבות יתברך
שמו ואזהויכעין מה שכתב דש"י בפרשת שופטים על הכתוב [הת י"גן
תמים תהיה עם ה"א ,מה שאיןכן היכא דאפשד ליזהר ולהשמר מקודם]
ועלכן אמר ושנא את המברך כנא כמ"ש שם "ומקשהלבויפול בדעה"
ע"כ ישנא מדהזו וע"ז קאמדינן) הוה דגיל לומר שמא כך היה המברך
(בטבעו דגיל כנ"ל להאמין בבטחון שבודאי יהיה לטובה ולבדכה ואיך
שייך לשנאותו ח"ו) מה בכך (אם יש לו מדת הבטחן כל כך הרי זו
מדה טובה גם בדוגל טבעו) ומאי בינייתו (לאותו שמפחד תמיד הגם
שטוב למוך מקודם עכ"פ לעומה זה יש לו לזה דפתרך מעלה בבטנון
תורה (היינו
ושמחה תמיד .ומשני) איכא בינייהו
בבדכות [דף ס' ע"א) דממך ר' ישמעאל בדדב'רייוסי דההוא אשדכידבארדיםהמשפ'ח"
ד
שם ,והיים דבדברי תורה לא
תמיד "בדבדי תורה" כתיב עכ'ע
ה
גיתלמודו העלידי זה לאייצוד על
שייך לבטוח ולברך שבודאי לא יושכח
שםבגיטיןכנזכרמדברי הש"ס בברכות
לימודו תמידוכמו שכתבו
חץ
אלו עלכן בזה שנא את המברך ובוטהועל זה יבטלו מלימודלחזור
ולשנן ,מה פחוןכן ממקש אחד"'ל דמין לשטא את המברך ובוטחכי
יש לו מעלה כנזכר) ודברי אלו הש'ש כלה דבתי מיושבים והם אחד

דיכוי

תרע

דברי מהיורא חמישאה רצררה

נאמת עם
דברנותדמיירי רק "במדי תורה" כנזכד לשונם ואתי
"
'
ש
ה
ק חכמים מרפא בפירוש כמץ חומר בעה"י.
שפיר ונכתיש
וסעות טפר באדום את
לעשות
או יאמר (כדי שלא
השמא כנ"לנצכטתרחרלת דברינוה
"החילוק הואבין האח לר'
)ג'ה
חדקא דת"ק כונתו אוצב את השמא וכו' (בניחותא) היינו כפי ב'
הפירושים הנ"לור' חדקא עמר בלשת אחרת(היינולשון תימה ובתמיה)
למה אהוב את השמא ושנא את המברךומאיבינייהו ומתרץ דברי תורה
ו כפירושנו הנ"ל בעה"י[ .עחן בע' דרך ארץ זוטא פ"א
דשם איכאבינייה
ותס"ח ס" צ"חן.

ב.

שמעתי מכ"ק אאזמו"ר הה"ק זי"ע אבדפה"ק (בעמח"ס שם
שלמה כתי"ק)הענין מה שתקנוחכז'עשמתחילין בכל
דבר שבקדושה ברכת בורא פרי הגפן כגק בהכניס בנו בבריתו של
אברהם אביט במילה ברכת בפה'צ קודם ברכת אשר קידש וכו' ,וכן
בפדיון הבן ,וכן בעת חופה וקידושין ב' פעמים בפה"ג ,ובפרט בעתותי
קודש הגדולים והפראים באורות וטוחין הנשפעה בליל שבת קודש
שחש להיע בפה"גובליל התקדש חג פסח בהסדרמידסתחילין קדש
וברכת בפה"ג על כוס א' ,וכן בליל ר"ה כאשר יקבל עליו האדם עול
ולעטיהןכרצונו
מלכות שסטלהלמבלייתךו אמתביהתשםהתיפתלבהרךמתעחלילכילןגובפפוה'וצנפטבי
קידוש [וכן בליל
אז מיד בבואו
יוה'ע בכניסת היום יש דיעות בראשונים ז"ל ליקח כוס (שלא לשתותו)
ולברך בפה'צ אךאין אט נוהגין כן להלכה [טוש"ע או"ח תרהט]) ובליל
שכות בכניסתו לדעוכהסתח"ין קידוש בפה"גוגע בליל שבועות ,והלא
לכאורההיה קס"דשיתחילו בכניסתהיום בתחלה למקראי קודש בלימוד
תורה או תפלה כדי להתעורר שתעול הקדחנה על האדם מעתה והלאה
ן ובפה"ג ,אולם הענץ בע"כ כנזיד [ברכות דף
ולמה מתחילץ בשתייתיי
מ' ע"א וסנהדרין ע' ע"א) ,אותואם ,שוכל ממט אדם דמשק גפן היה

דברי מהיורא חמישאה נצררה

תרעא

וענבים סחטה לו עלכןכיון שכל דבר דקדוקכןוכל התעוררות זמנים
לטובה הואלתיקון חטא זה עד ביאת גהעל צדק בב"א ע"כ שפיר תקט
לכתישה בכל דברים שבקדושה וזמני קודש לדושתיל ברכת בורא פרי
הגפן לתיקהזה .לה שאמר הכתוב נקהלת ג' ,הרן החכםעיניו (אות ע'
בגי'יי"ן) בראש"ו(מתחילין בכל דבר שבקדושה בראש"ו אתהיי"ןבפה"ג
בתחלתו כשרואיןבעיני שכל מחז"ל את הצורךלתיקון בשורשו מעיקרא
[וגםכפי הנודע בכהאריז"ל פקחעיניינך ודא הניצוצות ואלו נתפזרו על
ידי דמטא הנזכר על כן תיקנו ברכתהיין] כנזכר) עכתר'ק אשר ביאר
" ס"ת ח"ב אות ס"א]:
בארוכה .רשמתי בזה אך בקצרה לזכרון טוב ,ניס

ג
 .אעתיק נמ מה שהשבתי לחכם אחד מה שהקשה על דברי
אאמו"רזי"ע שפירש בבארלחיראיעל התיזוה"ק ח"א
דיש"י הם
ןבהקרמה רף ע"ה מהנרפס ,ובהנרמ"ח בירהשלים עמוד פ"ו]
צירוף קו"'ק והלא בפע"ח ובסידור נמצא דתפילין דרש"י כונתן יקו"ק
כסדרן .הנה לא קשהמיזםדוויבתיזוה"ק מפורש שםלהדיאכן ומסטרא
דשמאלא ה'תפילין עלו' אימא על ברה עי"ש בבל"ר דהייט הה' על
ו' ואחר כך קאמר  012בהיזודף'ק" אבאתפילין על ברתא הוזנו י"ק
שהוא החצי דבוני של השם הצירוף קוי"ק ע"%ש ,ואם כן בעל כרחו
לפרש כן ולא תיקשי מה דבפע"ח ובסידור לא נזכר כונה זו בתפילין
דר"12י רק יקו"ק כסדרן הנה יראה כת"ה בהקדמת המחבר בארלחי
פע
יהזהאוגדחפרתיונצ'כי"ם מה שלמדהאריז'עלתלמידע
ראי בדגה באר
ג' ענעיםהיינו לפעמים אמר פשט ולפעמים דרוש ולפעמים כתה .על
כן לא תקער אם יתפרשו כמהזעפניםבדברי התיזוה"ק שלאעלפי כונת
האריז"ל בעשית המצות רעעבתיזוה"ק דק דרך דרש בכמה שפנים ע"ש
חגבינמי לא תקשי מתעם זההנ"ע:

דתפי

ד.

בברכה צהנה בטא נפשותדבות ושציונםעל כל מה שבראת
להחיות בהם נפש כל חי ,הלשון יפלא לכ14רה ~'ש

תרעב

דברי מהדורא חמישאה נעדרה

נוראנפשותרבות"וחסרונם" הלא כפשוטותיבה"וחם-ונם"איןלוביאור
והלא היה "צ"ל "מילוי חסרונם" כי הלא '"סרונם" הוא באמת הסרת
גדול ולאשייך להתפאר בבורא כל עולמים יתברך שמו שברא חסרונות
באדם וגם מהו ההמשך "על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כלהי",
וי"לכי כמהענינים בהעלאת הנצוצות מ 1להתניא יקר מזולל וזהואי
אפשר בבני אדם כאלו אשר כמעט אין להם יצר הרע 9הף לא יוכלו
להגריד את עצמם שמה להעלותם והמביןיבין דברלאסירו .וז"ש בורא
נפשות רבות וחסרונם (בטבען ובמזגם) על כל מה שבראת להחיות בהם
נפש כלהי (סעהו העלאת הנצוצות ולהחיותן מבור תחתיות)
כמה
י
ד
ו
ו
פעמים א"א רקבבני אדם כאלו שיש להם הסרונות בטבעם כנזכר מטעם
ב'הנ"ע והמ"י ,השם יתברךיעורנו בב"א:

ה .בחלום לל שנת קודש פרשת נצבים (כ"ז אלול תרפ"ז) על
הכתוב שית ד-י"א] יתן ה' את האשה הבאה אל ביתך
כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראלוגי
 .כי לכשירה למה
אמר כרחל וכלאה שתיהםיחדיו (ולמה הזכיר זה בהברכה) הלא שתיהם
יחדיו רחל ולאה היה נחשב לחטא לגבי יעקב אבינו (ברוב קדושתו)
כדאמרינן בפסחים(יר ק"ט ע"ב] שיאמר בעצמו (מרוב עמיתנותו)איני
מברךלפי שנשאתי שתיאחיותבהייהן [הגם שהיה קודם מתן תורה כבר
כתב הרמב"ן ז"ל בזה דחף שהם האבות קימו התורה על שלא ניתנה
היינו רק בארץ ישראל חתו היה בפדן אדם בחו"ל על כן נסובב מאת
כי בטרם שובוובונם לארץ בתהלה מתהעליו רחל אמנוכדי שבארץ
ישראל לא יהיה  %שתי אחיות לצרור בחייהן כנודע מדברי הרמב"ן
ושנימיה 9ב' 1למה הזכירו זה ברות לברכה שתתץיחדיו]חיה די אם
אמריתן את האשהוכר כלאה  %יאמר כרחל ,אלא שבתחלת הקמת
טלכותבית דו"ד אמרו אז על התכלית מלכותמהזיחבן דוד ב"בשיהיה
עלידיתריןכהטחיןמשיחבןיוסףומשיח %דודוד1,יתן את האשה
(השכינה הס' ככיכהמ הבדה אל ב-ת"ד ווטכינה קרה י 4מקירה נ"ב
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י

י

דברי מהיורא חמישאה וצררה

תרעג

ן ט"ח ע"א]
מושיבי עקדת הב"'ת)השלבית"ךדייקא כמאמרז"לבפסחים[י

(אשד ממנה הוא משיח בן
לא וכו' אלא כיעקב שקראו בי"ת
י
'
ח
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כ
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יוקר) וכלא"ה (אשד ממנה משיהבן
כי
מקודם הוא ביאתמרויחבןיווסףלבן דוד) אהוד בנו(הבניןעדי עד ב"ב)
שתיהם (יחדיו התדין סהמיחין כנזכר) ב"'ת ישראל (כיעקב שקראו בית)
עד כאן החלום בלילה ההוא חלמא סבא חזאי ירחם השם יתברך שיקוים
ב"ב בפועל רחמיו ודוב חסדיו:

 .ארז"ל בברכות [דף ד"ה ע"כ] השכים ונפללו פסוק לתוךפיוהדי
ך
זו נבואה קטנה ,והנה באשמורת הבוקר (ליל שבת קודש
תשובה שנת תדפ"ח) הפסוק [תהלים קי"ט] קדםידעתי מעדתיךכי לעולם
י המבואר בעיד מקלט [טרשת ואתחנן
יסדתם ,וביאור הענין בעה"י עלפ
מצוה תי"ח] בשם הדאש1נים המק1בל 1יד1ע השם ה"1י ב"ה בנקוד ד4דך
גם יסבך אשד הנקודות עולים ע"ב והשם המיוחד (במילוי יודין) עהלה
ע"ב ומספד השםונקורותיועולה קדםועליו נאמד [תהלים צ"א ט"ו]יקדאני
ואענהו ואז תפלתואינו חוזרת דיקם עכל"ה .והנה נודע בפיוט אקדמות
(כפירוש הפשוט)צביותמידודגיגרילאון בלעותא (שהקב"ה חפץשיעסקו
ישראל בתורה) צלותהון בכן מקבל והניא בעותא (כי על כן הוא מקבל
תפלתם והוא נשמעת ופועלת) ח"ש קד"ם (שהוא מספר השים שיתקבל
תפלתו כנ"ל) ידעתי (אם תתקבל התפלה) מעדתיך (אם יעסקו בעדותיך
שהוא התורה כנ"ל)כי לעולם יסדתם (כי העולםנתייסר בשביל התורה).

י"מ

(שעש ת"ת וכמ"ש בתיזוה"ק [תקון כ"א .דף נ"נ ע"כ] 1ב~סטדא
א"י
דעמודא דאמצעיתאאיתקרי קדתם) ידעתש (שכל לדוצחבדולדגיע
לדמ"ת .ושלשף נתקשית ד א'] ודמדםידע אתחוה .ע"י) עדת"'ך (שפ"
נו"ה)כילעולםיסדתם(כיכן הם"דעול'ט המלכו"תעלידייסודבחינת

"טדת"ם):

תרעד

ז.

קוברי מהרורא חמישאה הקררה

מה שאמרו חז"ל ושבועות מ"ח ע"א] יפה כח הבן מכח האב .אמרתי
בעה"י תחת אחת השיחים בר"ת .עלפי הנודע בשם וקיני
מ"ק רמפורסם מראפשיץ זי"ע (בעל זרע קודש) כשמברכים שהזיו"ג
יעל"ה יפשהיינו שלעתיד לבא ב"בביום ההואיהי"ההיינו במקוםהוא"ו
של שם הוי"ה יהיה עור יו"ד שני' וממילאקילה מספר הוי"ה אדנ"י
שדודא כעת צ"א וזהיעלה מספר יפ"ה (צ"ה)ודיש מתיוג (יוד"ה אדנ"י)
יעלה (במספרו)יפ"ה עכד"ק והדבריםעתיקין .והנה הבטיחנו יתברך שמו
וכן תקנואנשי כנה"ג בבדכה ראשונה בתפלתנו"וזוכרחסדי אבותומביא
גואל לבני בניהם" כי אם נבוא לבקש שיקיים ית"ש הבטחת הגאילה
בימינו בשביל זכות עצמנו .אזי הרי זה חשש גאוה וקטרוגועיון תפלה
אשר בוטתבזכותו .או בכונתתפלתו .וכבד כתבנו מזה במקוםאחר .מה
שאיןכן כשתולה רקבזכותאבותיו וז"שיפ"ה (שנזכהליחורהלזבביאת
גואל צדק ב"ב כנ"ל הוא מסוגל כשנלךבדיך) כח הבן (שיומשך) מכח
הא"ב (היינו וזוכר חסדי אבו"ת ומביא גואל לבני בניהם בזכות אבות)
כנ"ל:

ה.

ארשדכ) קצת מסה שאמדתי במקהלותבעה"י עלציון המצוינת
קודש הקדשים אאמו"רזי"עביומא רהלהלאמיליה(ביום
ע בש"ע או"ח הלכות תענית אימן תקע"ו סעיף ט']
ב' דסוכות) [וקיי'
דזועקין ומעזריעין בפה אפילו בשבת מכל שכן ביום טוב על יקחת
המזונות בלבד ומכל שכן בעת צרה כזאת כל יום קשה מחבירו ברעב
וחובן חללי חרב ואתריהם הללי רעב והירום הדת וגזירות קשות וצרות
צרורות ר"ל] ואמרתי ע"ד הש"ס ברכות [דף י"ח ע"בן,בני ר'חייא נפוק
לקדית"א(היינו שעסקובעניניהעי"רוהקריהולתקןבעניני הדתוכיוצא)
אייקד ללשתלמודיידו (ששכחו לימודם[כפירש"י שם] וכמאחז'ץ
י
ר
ד
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נ
מ
[
הז ע"אן הטלעליהן צרכי צבורונעכלין מאליהן ,היית שמרוב דפתרים
לידי זה מון בכח נגדם
שעשו להם אנשי העיר על שהוכיחו אותםחי
ובלבלו את זמנם ואת כחם וביטלו אותם מלימוד והחלישו זכרונם על

דברי מהיורא המישאה סנדרה

תרעה

ידי עסקםבעניני כלל למחות להוכיח ולתקן הלעמוד על המשמר תמיד
נגד המתפרצים בעם) וכו' א"ל חד לחבריה ידע אבת בהאי צערא וכו'
עיי"ש כל ההמשך בגמרא וקשה לומר כפשעו דהיה כונתם על רחייא
בעצמו וכמו דמתרץ שם בגמרא בצערא דידהוידעי פרש"י צער גופם
ממשכגוןעקיצת הרימה עכל"ה ,ועיי"ש עוד ,ולאיתכן לומר כזאתעל
ר' חייא כדאמרינן בב"מ [דף ס"ה ע"ב] דבכולהו רבנן מצי לאסתכולי
בכבאותם בגן עדן לבר מר' חייא דלא מצי לעוקמיה אנפשיה להסתכל
בה מרוב גודל קדושתו ועיי"ש עוד דאמרינן באתריה דר' חייא באתר
דזיקוקין דנוראובעורין דאווא מאןמעייל וכו'ואיך ישלט בו ח"ו רימה
גם בגופו הקדוש .ואם בקטנים ממנו מצינו שלא שלט בהם רימה על
אחת כמה וכמה בר' חטא בעצמו [הריו בדברינו בדברי תודה (הליבאי אות ג')
עי"ש]וכןעודבדחז"ל מגודל קדושתו שלר'חייאלעילאמן כל מדלתא,
אלאודאי שדברו רק בכללותענין המתים אםיודעים בצערא דידהו לבד
אודאחריני גםכן ומה שנוגעבזהלאביהםר'חייא השתפכו נפשםביותר
עלפי הידוע בספר מדרש תלפיותכי מה שהצדיקרגיל לעשות בעולם
הזה גם שם בעולם העליון עושה אחר כך והנה אמרינן גום בב"מ בר'
חייא דגדולים מעשי חייא דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל אתקנא
ושדינאכיתנאוגדילנא נשביוכו' ואריכנא מגילתא וכתבנאהמויה חומשי
וסליקנא למתא ומקרינא חמשהינוקיוכו'ועבדי לה לתורה דלא תשתכח
מישראלעיי"שוכית ערההיה עבודת ר'חייא בעד הכללוהעיר לראות
לגדלבנים לת"ת וכיוצא וגם אנחנובניו עוסקים בזה על זה התמרמרו
בניו מאוד מדוע "2כח אותם ולאימליז בעדם כעת ,בעת
ללחום
תו
צי
רש
עע
ולתקןעניני הדת ,והע ,בכלל כנזכר(כיון שגם כזההיה מ
יבעולם
הזה כנזכר) ויניתם בעת צרותם ודאגתם על כן הרבו לתמוהידע אבון
בהכי צערא כי איך אפשר זה לומר שידע ושתק בצערנו ואין עומד
למליץ ומגן להושיעלנו.

תרעו

דברי מהיורא חמישאה רצורה

ארוע שזהוהיה מעשי אדמו"ר במסירות נפש בעדמחזיקי תודה ללמד
בני ישראל (על דדך אבותינו בלי שינוי) וכן בהארות והפצת
חיבוריו הגדולים והקדושים בעולם וכן בתפלותיו בער כל ישראל
בפרנסתם וצדכם ובפרט וביותר בעד הגאולה שלימה ב"ב ,והן עתה אט
בצרות כאלו כל יום קשה מחבירו מיום אשר נסתלק אאמו"ד זי"ע זה
י"ר שנים (יאמר הקב"הדי לצדותינו) נאסף הצדיקלפני ודעה שנפרצה
המלחמה בשנת תרע"דועד עתה מלחמתהגוף והנפש בכלהמדינותכנ"ל
ומדוע תחרישו אבותינו הקדושים לצדותינו אשר סבלנו ,אמנם עובדא
ידענא ,אבותינו ספרו לנו,כי אחדי הסתלקות איש האלקים רבינו הר"ר
אלימלך ז"'ע מליזעגסק אשר זה דרכו בקודש בחיים חיותו לבטל
ולעכב הגזירות קשות מכלל ישראל ואחרי דגןולקותו מיד יצא גזירה
רעה על כנסת ישראל אזבגאליציע"ןונסעותלמידיו הקדושיםלליזענסק
על ציון קה"ק הר"ר אלימלך זי"ע וצווחו שם כל היום הלא גדולים
צדיקים במיתתם יותר מבחייהם ומדוע דבינו שבחייו היה יכול לבטל
הגזירות קשות האלו ועתה יחרש ולא יבטלם ,ובא אחר כך רבינו הנ"ל
בלילה בחלום (או בהקיץ) לראש תלמידיו שהיה שם ואמד שמעתי
צעקתכם ביום באהל קברי אמנם אני בעולם העליון לא אוכל לעשות
דבר כעת כאשר יראו לפניכי המשפט צדקוכן צריך להיות עלכן לא
אוכל לומר כבר ,אמנם אתם בעולם התחתון אשד לא תראו כי הדבר
בצדק ולפניכם בעולם הזה נדאה הדבר שלא בהשפט הראוי ונגד התודה
שהראל על כן אתם תוכלו להתפלל ולעשות כל טצדקי דאפשד לבטל
הגזירות עכד"ה( .ועכו בדברינו בד"ת מס"ק אות קי"ח מ"ש בזת.והמביןיבין
עדהיכן הדבריםמגיעים.

אלפנם זדה א~י ותא בעכרנו ובאוחרנו של ישעשע ודא עקב כי
בשמי מרום אולי הצדיקים הדש לפניהם כי כן הוא משפט
הצדק אמנם לפנינו אשד ניתנה התורה לנו בעולם הזה איך נוכל לומר
כי כן ראוי להיות הלא הגזירות האלו המה חורבן הדת והעולם וכו'

דברי מהיורא חמישאה עודרה

תרעו

(והארכתי קצתבדברי התעוררות ומליצות בעד כנסת ישראל)ועל כולנה
[קידהייז מ"א ע"ב] ודליחותמן התורה והואצריךלהיות כדעת
הנה
י
י
נ
י
ק
המשלח חק עתה אבינו רבינו נעשה אותך בשם כל העדה ודגאספים
שליח מצוה שליחא דרחמנא (למען כבוד שמו יתברך המחולל בגושם
בעולם הזה) ושליחאדידןלילך ולהתוועד עםאבותיךהקדושיםז"'ע ועם
התנא האלקי רשב"י זי"ע ותלמידיו הקדושים זי"ע אשר זכית לבאר
בחיבורך בארלחי ראי על תיזוה"ק (אשר כמעט לא נראה כבושם הזה
גם לפניך בפירושים) ביומא דהילולא דילך יבא רעוא לצעוק ולהתחנן
לפני כסאכבודויתברך שמו לבטלהגזירות והצרות האלו שנזכה לגאלם
שלימה בשנה הזאת ב"בבכ"י.

ט .הנה נדפס עתה סשר בשם "מדרש ריב"ש טוב" וטוב עשהבעמיו
לאסוף ולקבץ פרחי שושנים כל נתח טוב בספרי הצדיקים
הקדושים אשר נמצא מדברי איש האלקים הבעש"ט הקדוש זי"ע אשר
המהקלוריןלעיניםלהאירלנו בחשוכאבועךגלותא .לפלסדרכנוובאורו
נלך עד ביאת המשיח ב"ב .אמנם הנה הביא שם גם מכתבים המיוחסים
מכתי"קרבינוהבעיו"טוראיתי מעשה (הדפסת המכתבים)ונזכרתי הלכ"כ
כי אין למדין הלכ"ה מפי מעש"ה (ובפרט מעשיות הנדפסות בזמנינו)
א [אות ע"ח] [מזל"א] וגם שם [אות
כאשר כבר ביארתי בת" ד"ת תניינ
כ"ד בסופו .ואות צ"ד]היי"ש .והנהזה מקרובנדפסומכתבים בשם הבעש"ט
ותלמידו הררד"ב ד,מגיד הגדול ועוד ועוד כהנה מצדיקים אשר כפי
דבריהם הוא מאוצר הממשלה בקיוב או במקום אחר ברוסיא אשר לקחו
זאת מאת הרב הקדוש מרוזין ז"'ע בעת שמו אותו במאסר לא עלים
באשר חשדו הכתבים לנגד ממוצלת הצר או .אמנם בראותינו הכתבים
ונדפסים מלבד המששקה למביןכי ירץ זריםהמזייפים זאת בימינו (ש
מקודם) שלטו בהם אשראין מהדרךואיןצריך להציע בזה (גם בצוחרת
הגה"ק הר"ר דובערז"'ע) אךהזיופים הנכריםביח"ר כיק שניתן רשות
למשורת(המזייף) עוד מכתבים כמו מהמופר הקדושר' מזוהז"ש

דנותי

תרעח

ועברי מהרורא חמישאה רצררה

מפשעווארסק אשד כתבלרבוהקדיש דבשכבה"ג בעלנועםאלימלךז"'ע
מלבד אשרגוף המכתבאין להאמיעכי הוא תשובה לאשד שלח לו דבו
לבדוק הפרשיות בעד נכדו בתור סופר אומן מומחה ,וכתב בתשובהכי
המה כשרים בצורתהאותיות ובכל רבד ,רק הסופדהיהלו מחשבתפיגול
בעת כתיבתו וכו' .וח"ו להאמין כי ימדוד ח"ו ברבוכי דבו לא ראה
זאת ברוה"ק ובו /אולם דבל הולך אחד החתום שחתום שם "אברהם
משה"וישופר לאהיה שמו "אברהם" כ %דק משהוכן כתובעל מצבתו
ובצוואתו כמדע .רק עוד אחד קדוש היה שם בפשעוואדסק בשמו הר"ר
אברהם משהכידוע וכחקוק בהסכמתו על נו"ארעל מצבתו שהיה מודתנו
של הדב דבינו נועם אלימלך זי"ע (והוא לא היה סופר כלל) והמזייף
בחשבו להשביח מקחו כדי להאמין לו עוד הוסיף ה12ם "אברהם" אצל
הסופר סת"םודילמבין.
רערז 8כזהיותר תדאה עוד (דוגמא)מזייפי המכתבים האלו בת" הרמ"ל
הביא ש"ב הרבהי"ו בשם הגאל מבוטשאטש וטארנא ז"ל לאשד
נדפס שם (מהמשיפים)בין המכתבים מכתב מקדושזקינירבינו הרדמ'ע
משעצב ד"ע משנת תקל'ץ להרב הקדוש מהר"מ מקרטוב ד"ע ותארו
בשם תלמידי הרב הקדוש וכו'וכפי החשבת וששתיו של הה"ק מסבסוב
נמצאהיה בשנת תקל'ו כבד שית או שבעשנים ע"כ כוכחה ברורההיא
שהמכתב (שדוה כןבין המכתבים מאוקרחנא לפי הגדתם)מזוייף,
אלו (לדוגמא) הוכחות גדולות וממנו תקיש על השאר ,קוראנעים,
השמדוזיהרמבליתאמין בםכי לאיוגרלו לאמונתה'ועבדיו ולאליר"א
ותורהורי לחכימא ברמיזא.

ווי

העי

ונחזור לעניניוכי גם מה שהדפיסו בחוך ספר "מדרש ריב"ש טוב"
הנ"ל המכתבים האלו יראה כל רואה ומביד לשה רביע
הבעש"ט הקדושבמכתביוהאמתיים שחםנדפסו כברבספרי תלמודו
י
ד
ב
ר
הגדול הרה"ק שקלות יעקב ירשף ד"ע (מ"ש לגיש הגה"ק ר גרשך

דברי מהיורא חמישאה וצררה

תרעט

קיטובער ז"'ע) יכיר במכתבים האלו שנרפסו מחרש כנ"ל כי אץ זה
לשונוותואריווררך קולמסו שלרבינו .ולרוגמא ומכחהאציגבזהבאיזהו
מקומן ,מקצת מהם ,הביא בספר הנזכרניר מ"א] פסק ביתרין איום
ונורא אשר כתברבינו הבעש"ט לאחר שהיה לו ר"ת עםכביכול שצריך
לו פרנסה ונחתם מהבעש"ט בשנת תק"ה וכתב שם שגוזר על בית רץ
צרק ראשון אשר יבא אצלם המוכ"ז שיזרקקו לזה ויתנו לו פסק על
פרנסה ותומ"י נרפס פסק שקיימו זה בשנת תק"ה חיתום הק'יחנף
באדום"ד שבתי ז)מ'ל מראשקוב ונאום יצחק בא"א הר יוראך מראדוויל
ונאום הק' משה ב"ררן רב ומו"צ מדבלין עכ'ע (הזחפן) ומתזתני רעדה
איך לאיבושו ברורהלזלהרפים שקרגלוי אשרמביאלידיצדיק מכאיב
ולתלות בוקי כריקי בקדושי עליך ח"ו .הן נודעת זאת לכלכי בשנת
תק"ה (קה"ת) לא היה אז בעולם עדיץ הרב הקרוש מו"ה יצחק זי"ע
מרארוויל בן הה"ק רבינו הרעי מיכלזי"ע (כמו שחתם שמו חצם אביו)
כידוע שהיה הה"קו"יצחק רב ברימעב בערך שנת תקע"ו וגר שם שנה
אחת ואחר כך חזר למדינתו (לעת זקנתו) וגם אם נאמר שהיה זקן בן
שמונים בפטירתו נמצא שהיה בשנת תק"ה ילר בן שנים ,וכמו כן
הה"ק הד' יוקר בן הד"ר שבתי מדשהשקובזי"ע בעל הסידור אשד אביו
הר"ר שבתי היה מקודםתלמיר הבעש"טזיע ואחר כך אצל הה"ק הר"ר
רובער זי"ע חוו בם הר"ר יוסף חגרי זה כדור שלישי אחר הבע,ו'ט
וזזיך התם אז בזמן דגעש"ט (בשנתתי'ה
) על הפסק בהיחרוילד קטן
ש לאנילד9הי .חשה בגלגול הקדום .וכן הה"ק הר' מופה ב"ררןזי"ע
מדאלינא שהיהכפי השמושחבימינעוריו ממשמתלמידי רביך הבעש"ט
זי"ע אבל לא דרה אז עדפן רב בקהלה דאלינא (כמו התיממו בזד ),וגם
חקיני תלמידירגע,י'ט ז"ץ לא רצו לחתום
איךיתכן לומר אם
על פסק חרא מה אם אמת דברי המכתב אשר פקד קליהם זה ה?צ
הצומד יהתכו אשר אהלי היה (בשבת תק"ה) או גםכן גלד ונער קטן
יכתבםויחתום ,ואיןצריך להאריך בדברים הכשוסים רקלדיציא מלבות
דגיצאים הכשכרנים לכל דבר וזרא מעשי בע"ר כדילהכחיש על ינץ זה

י

גרוז.

תרפ

דברי מהדורא חמישאה רצררה

האמתה האמתית במה שצריכיןלהאמין במקווי הצדיקים בלתי לד' לבדו
ולתורתו ועבודתה

וכן לדוגמא אציג מ"ש שם [בדף י"ג] אגרת מהצךיקת אדיל ע"ה בת

הבעש"ט הקדוש זי"ע מתהלוכותיו בקודש וכתב שם אויף שסיין
פלעג ערפין שעה זעכםביזזיעבען עכ"ל ,ונבהלתי משתומם הרי כתב
בפירוש בספר צוואת ריב"ש ומנהגות ישרות (כבנבא הספר הלז עוד
במניאליקוטי אמרים בסופו) שודא נכתב מגדולי תלמידי הבעש"טזי"ע
כנודע ,מהנהגותיו שנהג והזהיר להתפלל קודם הנץ החמה כי לאחר
זריחת החמהבאיםענניםהסוככיםומעכבים התפלהלעלותעיי"ש (ובספר
אשר אברהם על או"ח להה"ק מבוטשאטש ז"'ע הביא זה גם כן ופלפל
עלפי הלכהכיוןשצריכין עלידיזהלהקדיםהזמןותיקין להתפלל קודם
הנץ החמהעיי"ש) והלאבימותהקיץ שעהר שז' כבר השמשעל הארץ
זה ג' שעותכי בשעה ד' (זייגער  4אוהר) כבר זרח השמש ומתי ואיך
התפלל קודם הנץ החמה אם קם בשער  7וגםהיהצריךלדווין את עצמו
מקודם כמבואר בש"ע [טימן ב'] וגמ' [ברכות ט"ו ע"א] יפנה ויטולידיו
וכו' ,וגם כתב שםכי הבעש"ט הקדוש טבל בכליום ונמצאבצירוףזמן
הטבילהכי,בד כבר רבע היום קודם התפלה .דרך כ %נראה ברורכי
ידזייפן שלט בכל אלו דגוכתבים אולי רצה העיט צבוע להשביח מקש

לומר שמתנהג [להבדיל] כהבעש"ט (הוא ש רבו אשד בהר לו בזמנית)
וכאשר דרכו יאהב לישן הרבה עד שעה  7גם בקיץ ע"כזייף וכתבכן,
אבלדרדרים הראשונים מתלמידי הבעש"טזי"עהאמתיים המה כחשו נגד
פניו (של וכמזייפן) יער כנזכר .על כן אחיי ורעי השמרו לבל תסמכו
אפילו סמיכה כל דדה על המכתבים האלו החשודים בזיוף וזכות רביע
אא"ק הבעש'שזי"עותלמידיו הקדושיםיגןעלינו בכלעניניםומפעפוע
באמת וכט'ש ונזכה עלידו ל14רו של מלך המשיחבביד"צבב"י.

דברי מהקרא חמישאה נצררה

תרפא

ועד שהראשונה מהצרות הולכת השניה ממהרת לבא .והנה דאו הביא
לנו אישעבדי ממזרח (ארץ ישראל) לצחקבנוהכי קרא שמו ספר
פא"ד יצח"ק לשום לאבליציון אפ"ד תחת פא"ד על זה דוה לבנודיל
אלה חשכו עינינו בחבלי משיח אשד העיקו לנו .גם צחוק עשה לנו.
ולשתוצדיקזי"ע אשד קדשעל שמו ותולדתו הה"ק משהי"אמזיזיטשוב
זצללה"ה ,ומלבדדובי הגוזמאות וההכחשות שנמצאבו ככל שאתיספרים
הגרועים מטפרי תולדות ודרכם הנ"ל ועוד זהו ביותר באופן מוזר מספר
בשם הה"ק הנ"לאיך שריבד סרהח"ו עלדבינו הקדוש איש אלקיםדבי
ד' מענבל זי"ע מרימנוב (אשד כל צדיקי זמנו בדוד רעה רעדו מפניו
לשמו ולנכדו והמפורסםאין צדיך ראיה וד"ל)כי אםהיהחיהיה עומד
לפניו בהצנעה באימה ובידתה וכו' וכיוצא עוד (מה שצריכין לקרוע
בשמוע הרבדים וח"ו להאמינם שיצאו מפי אותו צדיק ז"ל) ועוד אשד
דיבר סדה על הקדוש המפורסם בעל כסא מלך ומקדש מלךזי"ע ברבדי
בוז אוי לעינים שכך דואות נדפס בספד בימינו וראוי הקונטדם הלז
לשרפו עלכזביו הלל דבריו כנ"ל.

וכן מ"ש שהרעיש על ספד עה"ת שנדפס סביב החומש (היים היכל
הבדכה ואוה"ח) תוצאינוראוי לחבר בדפוסעל החומש .והלא הוא
ז'ע בעצמו נתן עליו הסכמה גדולה ונדפס גום על חומש בהסכמות
(ידיעתו)וכן כהנה וכוצה כיוצאהנימייקסיתוא"ינינהו ממס ששמעתי
תלמידי הה"קזצ"ללהיפך (הלא עשהלו בקונטרס זה פאר
פה"ק
י
ל
ו
ד
ג
מ
להה"ק הנ"ל רקבזית ח"ו) .ובאתי בזה להעיר מה שתקע עצמו לפגוע
בדבר הלכה (ולתלות בוקי סרוסך בשםאים צדיק דע)שיו להתעמת
הבכורים בערב פסחעיי"שבטוש'"צ אר'ח נסיכו צ"ע] שמבכורים צריכש
להתענות בעדבפפחהואטעותסופרוצריךלומרלהתענ'צ(רחמנאליצך
יכולים לעקור ח"ו
מדעתא דואי סופדהיינו כו') ובדברי תועבות
כא~
ד על הכל שהוא טעות סופרוזה
כלומר לעבוד על כל התורה כולההימ
בדוד ופשושכי דבריריק והתל הוא כנגד כל במוסקים האשמים ,וסקורן

תרפב

דברי מהיורא חמישאה רצררה

מהירושלמינסיק ע"ס הלכהאין דר'לוי לא אכל גם חמץ בערב פסח משום
דהיה בכור ולדברי המחבד הלז אדרבאצריכין להתענג באותויוםוכדי
שלאיוכל לאכול מצה בערב לתיאבון דק להכעיסיתענג ביום ערב פסח
ואין צריך להאריך ופשוטכי אפילו לא עלה זאת על דעת אווע צדיק
 .ואם לא התענה הצדיקהנ'עבערב פסח הגםשהיה בכודיכוללהיות
ז'י
מחמת חולשתו .מרוב עבודתו,
פדה את עצמו כמ"ש הד"ם בשם
כל בו וגם עשהסיום מסכת כמו שנוהגים בדורות החלושים האלו בערב
פסח .גם מ"ש 2ום בשמו שאמר פ"אביוםב' רפסתכיבלילי הסדרהיה
בחינתבינה וטהר כך מתחיל בספירת העומדביום ב'בחינת חכמהוכו',
לא ידע הכותב מה דקאמרי רבנן כלל וכלל הלא יצא זה מפי הצדיק
שהיה גדול בנגלות ובנסתרות ,ה' יצילינו מכל מחריבי עולם ,וקכיע
לתיקון עולם בב"א.

ותויי

י.

חלמא טנא חזאי אודליום ועש"ק פ' לך תדפ"ח וראיתי צדיק
(וקדוש אחד שהייתי אצלו בחיים חיותו משובתי שבת
בעה"י)והיו פנים מאידות בבהירות גדולה ודברתי אתו (להבחל"ח) כמה
דברים והמעט אזכיר תרשם בזה אפס קצהו ,ששאלתיו מה זה שנרשם
בסידור במוקף ר"תצירוף תשריוהיזה ,ומתייכווהזה בד"ה (אם בברכת
טעםמלכיותאו בברכת טעםזכרונותבודאיאין שוםשייכותלנה)והשיב
(וברמזידודסביר קצת ודבריו כאש וטמן ברם"ז בקצדה) הלא זההיום
תחלת מעשיך בהשתלשלות הבריאה לאדם (תכלית כונת הבדיאה) ועד
שנשתלשלו בדווגלות צירופי שתיות ושבצירופי רוי"ה כביכול הוא גם
כןענין גדול ופרא בכוללות ראשית התחלת הבריאה ואישענין לכוון
חו בצה לפרט צירוף אחד דגרחתד רק לחדש הוה כמו בחשק צ כסלו
וכדומה .עדכאןשהבנתי קצת עתהמדברי קדשווהמ"י .ורשמתילזכרה
טוב .נועיד ד"ת ח"ז אות ס"ט:

ד21רי מהיורא חמישאה נצררה

תרפג

י צדיק יהגה חכמה ולשונו תרבד משפט [תרצים ל"ק "'לכי
יא .פ

הנה הדדך כשהאדם באלהוכיח אתחבידו ולרבד אתו משפט
על הרעה אשד עשה עמו ,אז תוך הרבדים מתוך כעס באלידי טעות
כ"פ להפריז על המדה ברבדים אשד לא יאות לחכם לרבד אותם .וז"ש
הרבותאפי צדיקיהגה חכמה (גם בעת) ולשונו תדבד משפט (עלחבידו,
בין בפניו בין שלא בפניו ,היינו שגם בעת תוכחתו נגד חבידו יהגה
וידבר חכמה בלי הבל וכזב דק בחכמת אמת אשד בקרבו הגל לשונו)
וכנ"ל.

יב

בירושלמי סנהדרין [פ"א הלכה ד'ן שהיומושיביןבסנהדריןלמי
שהיו מוצאין אותו חכםעניו שפויעין טובה נפש
שפלה דוח נמוכה לב טוביצר טוב חלק טוב ,וצדיךעיף הפ" דבשלמא
חכםעניו וכו' הכל ניחא וצדיך לסנהדרין אבל לב טוב ,יצד טוב ,חלק
טוב ,הלא הוא הכל חדכיף דהיצד טובהיינו לב טוב שהוא הלק וחלל
הימיני מהלב כנודע בסה"ק ובפרט בספר התניא ליקוטי אמדים כנודע
וזהו חלק טוב חללהימיני חלק הטוב מהלב .אולם י"ל עלפי שאמדו
חז"ל ומכות ז' ע"א] ונאמדו דבי טרפון ורע"ק אלו החנו בסנהדדין לא
נהרג אדם מעולם ושע דשב"ג אף הן מרבין שופכי דמים בישראל ,כי
אמד להקל ביותר כי עלידי זה יחריב העולם וידע הרוצחים כאשד
ידעוכי לא יענשו לעולם ,כמובן .וג"ש לב טוב (דחמן ולבו רך וטוב
עם כל זה מתנה שיהיה ההסד ורכות לבו מצד) יצד טוב (שהיצר טוב
מצוה לעשות רק מה שהוא עלפי משפט התורה אם לזכותו או לתחבו,
וזהו) חלק טוב (אין טוב אלא תורה כמאחז'ע [ברנות ה' ע"א] שלאיהיה
בדדך וחלק הרעהלהיותרחמירשעיםאכזרי במקוםשאיןצריך ,ולהנצל
מהבל הפתאים המפתים בחלקות פיהם)ודי למבין:

יג .ירןאמר

מדוע את ומלכת אליוהיום לא חדתן ולא שבת [מלכים

ב' ר] ומכאן למדוחי'ל

[18כה כ"ז ע"ב ובע"ה ט"ו ע"ב]

תרפד דברי מהדורא חמישאה רצררחה
מכר דנהדש ושבתמיחייבאינישלאקבה
.אפידביה ,ושאלני חכם אהד

הלאעדיין קשה דז"ש להקבילפנידבו בדגל על כלפניםאיןלושייכות
לאשה (שהיא השונמית הזאת)כיון דהוא מצות עשה שהזמן גדמא ומה
שייך לאשה ללמור תודה מדב בדגל .אולם כנראה וצא שורש מזהודאיה
לדרכי הצדיקים ז"ל דבותינו ואבותינוזי"ע (במדינתינו) שהניחו הנשים
לבוא לפניהם בבקשותיהם שעלידי זה יוכלו להדריכם ולהוכיחם בדרכי
ה' לגדל אתבניהם לתודה ולנהוג בניהם בכשרותוצניעות כדשיוהנשים
צדקניות עודיותר מזה ,גםמיחידי סגולה שבהםכי לא באו דוקא בימות
ההול בבקשות גשמיות לבד דק נסעו גם על יום טוב או שבת כדי
לשמוע תפלת דצם בצבור וגם לשמוע לפעמים מוסר התודות ,ומזה
דבתוב ודתז"ליש להם מקוד טהרה ברבדי ושביאיםדדמיין כרבדי תודה
כיק דהשונמית היתה אשה גדולה [מ"ב ד' ח'] (פי' חז"ל [זח"ב דף ס"ד
ע"א] במצות ומעשים טובים) כמ"ש בזה ע"כ היה דרכה בקודש לילך
להנביא בחדש ושבת לדאות ולשמועדרכיה'ותהלוכותיובימים הקדושים
וכנוחד ,ובפשטות ההלחה י"ל מהשייכות של הליכת אשה ~מור דדכי
ה' אפילו רואינה מטוייבת בלימוד תורה מ"מ בהלכות השייכות אליה
ובפרט בגידול בכיה [וכדאמרינן ביבמות [דף מ"ג ע"א] דיינו שמגדלת
בנינו)ועיין בדדכי תשובה [הלכות שחיטה סימן א' ס"ק ב'] בך"ה אפילו
נשים וכו' עי"ש .שוב ראיתי בפני יהוידע [ס"ה שם] שכתב ז"ל ונהי
דמעיקדהדין אף בנשים לא שיך כלל דץ זהכית דנשים אץחייבות
בת"ת מיהוכית דקדא בשונמית כתיב שהלכהלגבי אלישע שהיהנביא
והיתה תדיד אצלו והכירה ממעשיו שהיה איש קדוש משום דבי הצריכה
לילך להקבילפניו כנ"ל עכ"ל הפני יהושע והרי זה שורש וסמך גדול
ז ס"ט בד"ת חיץ אות פ"ח פ"ט].
לרבדינו הנ"ל בעה"י[ :יעי

יד* רמ"ש (שםנצלנים) [ערו ד"ת ח"ב אותי"ג] ותאמד שלוםואיך
הוציאה הצדקת הלז רבד שקר מפיהכי הדי באמת לא
היה שלוםכי מתהועד .והמפרשים הדגישו בזה ,וכתב בממ"דכי השבה

דברי מהיורא חמישאה נקדרה

תעה

מוטב שיעשה הנס בצינעא ,וזה אינו מספיק לתרץ מה שלא גילתה גם
לבעלהכי הוא עכ"פצריך לדעתלידע מהנס ,ומה זה שהתחכמה ותאמד
לכל אחד ואחדכי שלוםואין שום רע מאומה ,ונראהכיזהו הטעם אשד
לא רצתה לגלות ממיתת הבן כדי שלא יהיה איתרעמיליה השלידי זה
יהיה קשה להצילו ולהחיחזו ממיחדם אם כי בטחה בכח הנביא כי בסח
יחיה את בנה אבל לא רצתה להגביר מדת הדין ח"ו עלידי שיתפרסם
שהוא כבר מת ומכ"ש הוא ממ"שבעה"יבחי' חמשה מאמרות [מאמר נוסח
התפלה אות י"ס] תקנין 12לא לנמר במי שבירך וכו' הוא יברך וירפא את
"החולה" רק פב"פעי"'ש הטעם וכ"ש הוא בזה ע"כזהוי"ל שפיד טעמה
ונימוקה(וכעין מ"ש בתורה [בפרשת מצורע [י"ר ל"ה]]ובא אשדלוהבית
והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית הרנו מחליט עוד שהוא נגע
[ע-ש בפירש"ק ורק כמו נגעליהוא חושש ושואל ל זה ,והבן) .ומ"ש
"שלום" היינוכי בטחה בהש"י על ירץ נביכןבי בטח יחיהו ע"כ הוי
לא
כאלו כל העומד וכו' וכמ"ש התוון בב"מ [דף קחד ע"ב) בד"ה
כהן וכו' .דהאיך החיה אלצץ הנביא בנה של האלמנה וכמ"ש ויתמודד
על הילד אם נאמר דכהן הוי ותירצו דברור היה לו מרחיקו לכך היה
מותרמפני פקוחנפשות .ונמצאעודבספריםכיק שברורהיהלושיחייהו
ע"כהוי כל העומד וכר כאלו הוא חי כבר על כן שפיד אמרה על כח
זה "שלום" בבטחונה ברור וכל העומדוכו' שיהיהחיי"ם ושלו'ט כנזכר:

א'י

טד* ומ"ש שם שפלח מקודם אלישע את משענתו לחיותויתייחדו

הדברים במקורןעם פ"ש בד"ת [מה"ק אות כ"גן בכה שקש

לחפצן של הצדיקים וכלי תשמישן פמ"ש בידחשלמי נדרים מקלו של
ר"מ %ה לו חפן ופה מלמדו דעת עישש:

י"

אמנם  %הנע פק
העל *תחלה מה ששלהע"י המטהביד
ההישלמי סנהדדץ פ"י ה"ה 12העבדגיהזי עושה באה
היי
ו
צחוק בציפגויחדזוילק
אהד הלא הדה לו אמונה הראשה,
עוד בזה
ל
כ
ושמעתי

תרפו

דברי מהיורא חמישאה רצררדן

מעשה נודא מפה קדוש אאמו"ד זי"ע ששמע מפי קדחם זקנו הה"ק
מלאנצהוט זי"ע (בע"ס יודעי בינה) המקובל בידם מאבותיהם הקדושים
זי"ע מה שאידע בזמן האר"י דשדושותלמידיו ושע בהיותם בשדה ללמוד
להם תורה ומה שגילה דבינו הארה"ל הענין האעגיחזי ש בהמסה,
ואינוענין ורצון להציעו בכאן ולהאריך כלל בזה:
י בדדך פקודיך (פ"ע דפתר]
טז .נשאלתי לבאר מ"ש קדושזקינ
בשם הקנה הקדוש שצדיכין לוחש לדברי ד'יוחנן
בן בדוקה (יבמית ס"ה ע"ב] שגם אשה מצווה בפו"ד היינו כדאמד על
שניהם נאמד [בראשית א' ,כ"ח] פדו ודבו וכו' עישש ,והנה דגשנהלהבין
קצת בפשטהפנימיות בזהי"לכי הנה בתורה מצוה הראשונה של המ"ע
פדו"ד וצא בבחינת משפיע ושייך זה דק לכדכד שהוא בבחינת משפיע
ועושה לא להנקבה שהיא רק בחינת מקבלת וקדקד עולם ומ"ש החאג'
רעל כל פנים על לשבת יצדה מיפקדא גם אווה היינו רמוז בבחינת
לששת שהיא שביתה הח"ב ואל תעשה להיותה רק בחינת מקבלת לבד
וזמם דעל שניהם הוא אומד פדו ודבו ,וכיון שמנות ע"ד הוא הלכה
כב"ה דצדיך זכר ונקבה וזמה קיי"ל (ביכית ס' ע"א] אשה כהרעת תחלה
יולדת זכד והנה בע"כ הולדת הזכר צ"ל עלידי האשה שהיא תתעודד
בבחינת כי תזריע וכלעדה שתתעורר היא תהלה בבחינת השפעה מ"נ
א"אללידתהבןזבדוקיום המצוהכנזכר וז"שעלשניהם (דא"אמבצעדה
להולדת הזכד) הוא אומד פרו ודבו (היינו בהשלת זכד ונקבה כחיוב
מצות עשה זו) כנזכד .ואמדתי סההו הענין והטעם י"ל מה שנצטוית
האשה בכל המצות עשה בלילי סדר של פסח אם כי הוא מצות עשה
שהזמן גדמאוגמדינן (פסחים מ"ג ע"ב] סמוך לא תאכלעליו חמץ לשבעת
ימים תאכל מצות כיק ד)וסודה באכילת חמץ ע"כ מחוייבת באכילת מצה
וכל המצות בלילה ההוא מ"מ צריך לבאר בטעמיה דקרא בזה ולמה לא
ו נהרך בש"ס סוכה
נצטוו הנשיםבישיבת סוכהט"ו ט"ו מחג המצותוימוצר
דף ס"ה ע"כ] .אהלם "לכית שכל הכונה והארת המצות בלילה הזה מפסח

דברי מהיורא חמישאהיצורה

תרפז

הוא שלא על ידי מעשינו ואנחנו בבחעת מקבל כאשד היה אז נס
להתנוסס ביציאת מצרים על כן שפיר יש שייכות לאשה גם כן שהיא
בחינת מקבל ונצטוו גםכן בכל דפדפתאז .והבן:

טך"ב* זבש"ם תענית [דף י"א לה והאמר ר' אלעזר לעולם ימוד
אדם עצמו כאלו קרוש שרוי בתוך מעיו שנאמר
[הושע י"א] בקרבך קדוש ולא אבאבעיר .פירש"י כאלו קרוש שרוי בתוך
מעיו ,כאלו כל מעיו קדוש ואסור להכחישן דהכי משמע בקרבך קדוש
כלומר דאסורלהתענות בקרבך קדושרישיה רקרא קדריש בשביל שקדוש
שרוי בצער לא אבא בעיר של מעלה עד שאבנה ירושלים של מטה
ורמיזא בעלמא הוא עכל"ה והוא צווח ושמר ררשוני ,והנה פריך בזה
רד"א אדר"א דאמר לעיל דהיושב בתענית נקדא קדוש ומשני הגמ' הא
דמצי לצעורי נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשיה ,ולכאורה קשה דאם
כן דצ'ה כאלו קדוש בתוך מעיו ואסור להכחישם ולהרעיבם אםכן גם
במצי לצעורי נפשיה טוב יותר לאכול כדי לחושכי במעיו שרוי קרוש
ואשר להרעיבם ולהכפישם ,אמנם זהו כבר הרגיש במהרש"א (כנראה)
שכתב דבלא מצי לצעורי נפשיה בתענית על כל פנים יקדש עצמו
באכילתו במותר לך אבל היכא דמצי לצעורי נפשיה טפי נקרא קדוש
שלא יאכל כלל עכ'ע המהרש"א ז"ל ,אבל מלשון רה"יז'ע(כנ'י) לא
נראה כן ועריין קשה כנזכר ,דגם במצי לצעורי נפשיה היה טוב יותר
שיאכל ,וגם קשה מ"ש דרמז הוא מ"ש לא אבא לעיר היינו ירהשלים
של מעלה עד שאבנהירושלים של מטה והקב"ה בצערכביכול ומהענין
שייכות זה עם זה לביאת ידחמלים של מעלה ומטההיינו בביאת גהשל
צדק ב"ב עם ר14כילה ודבה או מעט וארדבא רשי להתענות בכל שפן
שיהיה,כיאיךיערב לנפשית אכול ושתו בעת נחזהכביכול העדר כבוד
שכרם וגלות השכינה כביכול היית שהקב"ה בצער כנזכד ,והתוס' כתבו
כאלו קדוש ,הקב"ה (שרוי בתוךמעיו).

תרפת

דברי מהדורא חמישאה נקדרה

ן גל זה והמשך הדבריםי'ע בעה"יכי הנה שמעתי בשם הרב
ולהבי
הקדוש מהרצ"ה הכהן עובד ה'זי"ע מרימנוב שאמר הנה יש
לי באכילתי כונה פשוטה (זו גם כן) כי אם היה רצון הש"י אשר בני
אדם לא יאכלו אז היה בראו באפשרות בטבעו שיוכללחיות כלימיו גם
בלי אכילה ושתיהוכית כתהואי אפשרות בטבעו (זולת ארבעיםיום של
משרע"ה שלא טעם כלוםזהוהיה רק בהיותו בשמים) אםכן בעל כרחך
אנו רואין שדצת השם יתברך שיאכל האדםכי על כן בדאו בטבע זה
ה מוכרה לאכול אם כן זהו רצון השם יתברך שיאכל האדם
אשרירי
כרצוןהש"יעכד"ה ,ומעתהיובןבזהכיון דלאמצילצעורי נפערהבטבעו
מחמת חולשת גופו אם כן נראה שזהו רצון השם יתברך שישלים נפשו
עלירי אכילה לשם שמים וז"ש חכז"לכיון דבכה"גהוי האכילה מצוה,
על כן יראה את עצמו כאלו קדוש (הקב"ה כמ"ש התוס') שרוי בתוך
מעיוכיון דאכילה הוא לגביה מצוה מן החסרה להחיות נפשו ואוריית"א
וקוב"הוישרא'ע חד (כמבוארבזוה"ק וח"ג ע"ג ע"אןוכנודע)עלכן כ12הוא
הישראל אוכל לשם מצוה עלפי התורה ורצון הקב"ה נתייחדו אלו הג'
ועלידיזהכביכולשרוי הקב"הבתוךמעיו כשאוכלומניחלתוכם השאכל
ואסור להכפישם (כשכר מדברי רש"י) להיותם בזה תשמישי מצוה
וקדושה ,ועלידי זה הוא מעלה הניצוצות מתוך המאכל ומלדבהגאילה
מהעלאת חלקי לניצוצות הק' מתוך בור השבי כנודע ,ואם הוא מונע
זאת הרי זה מרחק הקץ ח"ו חות השייכות והמשך שכתב רש"י שקדוש
יתברך שמו שרוי בצער ולא יבא בירושלים של מעלה עד שיבא
בירושלים של מטה בהו הגאולה שלימהב"ב שלא יתעכב עלידימניעת
העלאת הניצוצות מה שצריך האדם הלז לחלק נפשו בתוך הכלל ,כיון
שאנורואין בחוש בהשגחתו יתברך שמו דלא מצי לצעורי נפשים ובעש

ת הניצוצות כנזכר.
צריך לאכולכדילהילי

דכ,"2ט בזה בגבר בלגנת לעולם "ימו"ד אדם עצמו" כאלו קדוש שרוי
בתוך מעיו ולא אמרו בלשון ידאה אדם את עצמו כאלו וכו'

דברי מהיורא חמישאה הצררה

תרפט

וק "ימוח אדם עצמו" היינו למדוד ולשער בנפשו אם אינו שועה בזה
להשעות את עצמו בתאותו לאכול יאמד דלא מצי לצעודי נפשיה ועל
ידי זה יהיה זולל ונובא למלאות תאותו ויאמד עוד שהרי הוא כאלו
קדוש שרוי בתוך מעיו (וע"ז כנ"ל הזהיר המהרש"א ז"ל דגם בכה"ג
יקייםעצמו קדש עצמך במותרלך שלאיאכל דק ההכרחיות)ויקל בנפשו
לאכול בר' צומות אשד מותר רק לחולה שאין בו סכנה ולא לרעבים
וצמאים בתאותם לאכילה ושתיה (וכמ"ש מזה במק"א בעה"י .ולפעמים
יזהליז-יאיסור כדת דגל באכילתיוהכ"פ כאשדידמה בנפשו
יבואעליז-
כי מסוכן הוא אם לא יאכלוממקיא יתירו לו הביד"צכדין חולה אומד
צדיך אני (או"חסים תר"'ח ס"א) מטעמ לב יודע מדת נפשו ובאמתאין
זאת כי אם רוע לב ומחלת העצבים בלתי מסוכנת ודמיונות שוא
ההרהוריםבלבוומוחו .ואכמ"ל) וז"ש בלשתשימוד את עצמוהיינו לשער
ולמדוד שלאיגזם לדמות בנפשו בטעותכנ"ע .והש"ייעזרנווינחש בדרך
אמת למען שמו:

ח"י* בש"מ סוכה [דף מ"א ע"א] דנב"י אמדריב"ז בשישת ד' יהודה
אמרה פידש"י בשישת ד' יהודה שהיה מתלמידי
כ
יגם הוא בימיו עכ"ל רש"י ז"ל וקשה מאוד
וש
תלמידיו דורש אחריו דר
להביןעדיין הגמ' להלן מיד וע"ב שם] התקין דיב"ז שיהאיום הנף כולו
אסוד "אמד לו ד'ידויה" וחלא מן התורה אסור ואיך אמד לו ר יועדה
לדיב"ז שהיה וד"ק מתלמידי תלמידי דיב'ץ ולא דאהו עוד בימיו כלל,
אולם י"ל עפ"ד הירושלמי שקלים [פ"א ה"ה] הנודעים שצריך להיות
כאלו בעל השמועה והמימראידותילפניו עלכן שפיד הלשרן "אמד לו"
הינו 'שאלו עומדלפניו" ופלפל עמו רהקשהעליו וזולת זהאין פירוש
' ע"ב] גדם אמד ר' יוודה ול"ג
למשון כנזכר [אםכי ברשני ר"ה~יןי
אמר לו ד"י עי"ש מ"מ בית דכאן במכה לא אישתמיט כלל ברביי
או שום מפרש לגרוס דק אמד לו ד"י עלכןצריכין לפרש ברמז

ותוי

הנזכר)

תדצ

קוברי מהדודא חמישאה רצורד:

יט.

שמעתי בשם זקיני הרב דוקדקה המפורסם מוהר"ר אליעזר

כ.

שמעתי ממגידי אמת בשם רבינו הקדוש א"א הרבי מלובלין

זי"ע אבד"קועיקוב שאמר אתהימים קודם פטירתו
לעולם הבא על מימרת חכז"ל בברייתא דר' ישמעאל כל דב"ר (היינו
הצדיק שנקרא דב"ר אחר לדור)היהיה בכלל (ישראל ,בעגלם הוה)ויצא
ה מכלל הדור הזה) לא ללמד על עצמו
מן הכלל ושנסתלק מעולםהי
יצא (מעולם הזה ולא בעונו ובחסרונו הוא) אלא ללמד על הכלל כולו
יצא (לכפר עליהם כשאחז"ל [ממק כ"ח ע"א]כי מיתת הצדיקים מכפרת
על כנסת ישראל) עכד"ה וי'ע בזה ,עוד מפן ,כל דבר שהיה בכלל
(ישראלכנזכר)ויצאלדת בדבר החד"ש(היינובסודכללותעולם הנשמות
למעלה שנקרא חדשי"ם לבקריםעיץ פע"ח [שער ר"ה פ"ר]היינו כשעולה
לעולם הנשמות בהסתלקותו כנזכר .וגם מבואר בסידור בזה שהוא בסוד
הגלותעיי"ש .וזהו)אי אתהיכוללהחזירו לכללו (כ"י שלו בעולם הזה)
עדשיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש(בקיבוץגליותיחזירו בתחחת המתים
לכללו ושורשו וכמ"ש הרדב"ז בתשובהכי מקודם יהיה בתחלה תחה"מ
א' בביאת גאל צדק ב"ב וכנודע) רבד הלמדמענינו (לפיענינו ושורשו
שנולדולאיזה צורך עבודתח ורנר הלמד מסופו(דופיןאיך התנהגבסופו,
וכחו ומטרתו קודם פטירתו ,ברוב עבודתו) וכאן שני כתובים המכחישים
זה את זה(היינו כמבואר בסידור בזה הכונה שאוברין ורחמים המכחשים
זה את זה) עד שיבא הכתוב המלישי (הוא מדת ת"ת יעקג שקרש בית
כדחז"ל בפסחים [ע"ח ע"א] והמדה הזאת) יכריע ביניהם (לטובה בבנין
בית יעקב אמת בביאת גמל צדק ב"ב) אכיה"ר בקרוב:
אשד הגיד ע"ד הרמב"ם נהלכוה חשוכה פ"נ הלכה

ז'ן המשההןדגקיזא"
"מינים ומ' ודמומך שישרבת אהד אבל שועא %ף
ים
ובעל תמונה עכ"ל הרמב"ם ג'ל והראב"ד ז"ל השיג וכתב ולמה קרא
לזה מין וכמה גדולים תעבים ממנו הלכו בץ המחשבה לפי מה שרש
במקראותויותר מכה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדיעות עכ'ע

דוברי מהדודא חמישאה רצורד2

תרצא

הראב"ד ,והגיד דובי מלובלין בדוח קדשו (אהגר דאה מה שדרה ומה
שיהיה מלפניו ומאחריו) כי בעת כתב הרמב"ם זאת שאלו שלא יכלו
להצטיידשישא יתברך שמואינוגוף ובעל תמונה הוא בכללהמינים אז
היו גדולים וצדיקים בזמן הרמב"ם (ומחמות שלא נגלה ש חכמת האמת
הקבלה בימיהם האלף החמישי לידע להרחיק ממחשבתו צורת הגשמיות
ח"ו למעלה .וגם חכמת רמקידה והפלמפיא לא למדו כלל דק עסקו
בתורהובמצות בתמימות ממש וכאשרהעידעליהם הראב"דשהיוצדיקים
) כאשדהגיעזבןפקידתם ,הלאחרפטירתם,
'צדוקיםוטוביםממנו",עכ'י
לא דחו אותםמגןעדן והכניסוםלגן עדן (ומחלו להם בעדעתזה שלא
לאונק) וכאשר כתב
יכלו להצטייר בכפשם הרחקת כל תמונה
י
'
נ
כ
הרמב"ם פרק זה הנ"ל שהם בכללמינים גרשו ודחו אותם מדגןעדןכי
איךיוכללהיות שמה אותן (שהרמב"ם כותב בפסקועליהם) שהםמינים,
עלכן כאשר ראה זה הראב"ד ברוח קדשו (כנודע) היטב חרה לו כאשד
נראה מקדושת לקרנו (הנעתק לעיל) בהשגתו .כאשד כתב הראב"ד
להלכה זאת ההשגה שוב הכניסום למעלה לגן עדןעי
י כאן ששפעתי
וראויץ הדברים למי שאמרן .ולכאורה אל תתפלא אחי הקורא וכיאין
שם למעלה ב"ר של מעלה שיביעויכריעובכזה.

אך תראה מפורש כן בש"ס סנהדריןניר
לום חלק לעולם הבא עזרה אמר רב בקשועוד למנות אחד
(פירש"י שלמה) באתה דמותא"
יוקם על אביו (פירש"י דיוקע של דוד
די
אביו נשתטחלפניהם שלא למעתו עמהם) ונשתטחה לפניהם הלא ולמגידן
עליה ,באה אש מן השמים ולחכה אשבספסליכםהלאהתעגיוצעליה יצאה
בת קול ואמדה להם נמשלי כ"כ] ואית איש מהיר במלהבתולפני מלכים
יתיצבבליתיצבלפניחניכיםמי שהקדיםביתילביתו ,הלאעודשביתי
בנה בשבע עגים וביתו בנה בשש עשוק :שנה וכר כר ע="ש בגת/
ולכומרה קשה למה כרכרו כוה בכל הטירחות ובקשות מן השמנםלפני
אנשי כנה"ג במגהץ (אשר המה פית אתפי שאין לו חלק לעולם הבא
ק"ד ע"ב] בענין אותן 12אץ

תרצב

ד12רי מהיורא חמישאה נצררה

כדאמרינן שם בגנף) והלא יכלו לרון בב"ר של מעלה כרצונם והבנתם
ומה איכפת להו למעלה מה שימנו ויפסקו למשה על שלמה המלך שהיה
כבר לטעלה בשמים זה כמה מאות שנים ,אלאודאי דאיכפת להו ונפקא
מינה גדולה שם בשמים כאשר יפסקו בב"דחול משה (גם על אותן שהם
כבר שםבגןעדן)ועל שלמה המלך שרחו ונתלבטוכ"כ עד שבסוף אמרה
הב"ק כי אתה תבחר ולא אני (בדרך בתמיה) כדאמרינן שם בגמ' מה
שאין כן על אחרים (גם צדיקים) שלא נתלבטו כ"כ בעדם משמי מרום
בודאי היה נ"מ בפסק הרמב"ם ולעומתו הראב"ד שהיו גדולי דורם,
כעובדא הנץ[ :יעיז מד"ת מהדורא ט' אות מ"ג ע-ש].

כא.

אעתיק נזה מה שהשבתי לידידי חכם אחד הי"ו ע"ד מה
שהקשית על מה שאיתא בזוה"ק
ודף קהז .וכתיקונים חח ח"י דף ל"ו] כך אמר לי אבא כד הוה מסתלק
בעלמא ,לא תצפילרגלי דמשיחא עדדיחזי האי קשת בעלמא מתקשטת
י הרמב"ם [פרא
בגוונינהירתויתנהירלעלמא .והרי הלכה מפורשת ברבד
מהלכות מלכיסן רכל שאינו מחכה לביאתו וכו' הרי זה וכו' ונשען לדברי
הי"ג עיקרים שאחד מהם אחכה לו בכל יום שיבא עכ"ד .הנה תמהתי
הגע בעצמך שהיה לך להקשות מדברי הגמ' פעמים רבות כאלו כגק
בש"ס [סנהדו-ן דף צ"ח ע"אןאיןבןדוד בא עדשיכלוכל שופטיםושוטרים
מישראל וכו' וכן עוד שם עד שיהיה או כולו חייב או כולו זכאי וכן
עוד שם כשיפול השער הזה ויבנה ויפולואין מבריקין לבנותו וכו' וכן
עוד שם [כפרק חלק]סימניםרבים כמךעד ולתכלה פרוטהמןדניסוכהנה
סימנים לביאת הטעויח נמצא כ17לא נתקיימו עוד אלו שסימניםוכי עברו
אויעברו ח"ו על אמונת אחכהלו בכליום שיבא ,אלא ודאי ברור דאלו
הסימנים אינם מעכבים וקרנםסימנים מובהקים חמן האמיתי הוא יתברך
שמו יודע יום נקם בלבי אפילו למאה"ש לא גליתי לאברי לא גליתי
כביכול כדאמרינן שם בסנהדרין [דף צ"ט ע"א] ואשר אנחנוצריכיןלידע
להאמין בכל יום ולחכות לביאתו וגם לידע לשוב בתשובה וכדאמרינן
[פרשת נח ד' ע"ב

דברי מהיורא חמישאה ועררה

תרצג

ו צ"ז ע"ב]וכןעור בכמהדוכתיוכן פסק הרמב"ם (בהלכות תשובה)
שםני
אין ישראל נגאלים אלא עלירי התשובה ~יון שעושין תשובה מיר
נגאליםוהעיקד התשובה הואתיקון דבלל בכל מה דאפשרוכמושביארתי
בעה"י בחי' אגדההאיארת בעה"י ואכמ"ל ,עכ"ז גם כשנדע שלא שב
בתשובהכראויעכ"ז אחכהלו בכליום שיבא באמונת אומן באמת שיבא
העת אף ברור שחייב יאמר יתברך שמו למעני למעני אעשה וזה פשוט
וברור .ואם כן הזמנים והסימנים האלו הם בוראי דרז"ל אמת מוכיחים
ומסוגלים ,אבל אינם מעכבים .וכמו כן הך דדשב"י עד דתתחזי קשתא
בגווניהנירין ,ולק"מ וכנזכר ,וזהו כוונת הבני יששכר ובמאמר ל"ג בעוכרן
על זה ריום ההוא בכח רשב"י יורה גם כן להתנוצצות אור הגאולה
בבחינת קשת כמ"ש שם.

ב) מול כנודע רהתקיבות הגאולה עלירי תיקון היסו"ר ברית קורש
בסור מקבץ נרחי עמו ישראל וז"ש עד רתתחזי קשת"א (נקרא
יסו"ר כמבואר בשעה"פ ולק"ת
בסוריורה כח'ץ בקש"ת)בגווני
נהירין (באורבהיר שכולו טהורלה
ירך מצוה ולא מלוכלך וחשךאורו
אק
ר
'ו
זצ
ריל
ח"ו) הכחמ"ל.

ג) אך "ע ער דתתחזי קשת'ש (הינחר כנ"ל)בגוונינהירין (להאיר בתוך
המלכות שלת תהיה בבחינת שחורה אני בגלות עוד) וזהו יהיה
יחור יסור ומלכות הגאולה שלימה ב'צ (ועין במאמרינו זכרק צדיקים
הספר על הה"ק מראראמסק זי"ע ,בהג"ה ר"ה ואשר התחיל וכו'),
ד) עודן "'ל קש'א ר"ת ק"ש תפלה [וקווך אמר באל"ף קשת"א הוא
רומז האל"ף בצורתהי"ו למעלהוכן למטה שזהו היחור הנ"ל]
בסוד סמיכת גאולה לתפלה כנודע שעלידי זה תצפה לקירוב ביאת
המסרחבב"י[ועין במאמריםמילי דהספידא עלדו"ז (חותני מאז) הה"ק
מביאלאבועג ז"ש בר"הוהן השאיראחריו וכר] ואכמ"ל - .יזעדושתו"ט
באהבה:

תרצד

כב.

ושברי מהדורא חמישאה הצדרדץ

עוד אעתיק מה שהשבתי לחכם הנ"ל (באות הקדום) מה
שפלפלת עודעלהלשון לא"תצפ"'וכר לחלקביןזמני
הגאולה נבעתה" או "אחישנה" .וצהכןהיהנונתי גםכן בתחלהכי לא
"תצפי"היינובציפויוכליתעינים ל ה "בעתה" בסגולת הזפןבין כל
הסימנים שאהתל ובהא עכ"פסימן ואותכי עת דודת באה ער התחזי
קשתא בגווני נהירין כמו שפירשתי בר' נהרר'ת וביאורים ,למעלה
נאמרים ,הן הנה זמן וקידום הגאולה ב"ב כיה"כ ,ולק"מ.

ומה שכתבת בענין הנוסחאות שנמצאו בספד אור צדיקים למהר"ם
פאפרשזצ'ע שלאכדברינו במאמרנחמו התפלה שהוא בשםנוסח
רועפלה המפורש בשעה"כ האר"י ז"ל ,הנה דעירירי חביבי כפי הנראה
ברוד כי בעת שחיבר מהד"ם פאפרש ז"ל הספר אוד צדיקים לא היה
לתיוכתבי הכש"יז'עהנקיים בלשתם כסולתנקיה מטהרת לשון הקודש
מהרה"ו ז'ע שנסדרו ע"י בנו מוד"ש וויטאל ז"ל (כמ"ש החיר"א ז"ל
מיה) שער הכונות (שער הר משמונה
כויכללהאספנרריפםמוהמדרבקריבםרור שלפהנ"יהנו [חוגם שנרפס בשעבד קצתשעהרגיהכוי
ת
מהר'שפאפר,שז"לאולי נעתקו טהרכךמהגהותיולפע"חאו השיגם
בכת'ע טהרי גטנו והפיצו ספרו אור צדיקים] ושם בשעה'ע נמצא נומק
התפלה של .האר'ע ז"ל משהרת לשון מהרח"ו חשם נמצאו כל הנוסחאות
האלו כגת שמע קולנו ה"א אב הרחפן וכו' ונמצה כמו שרשמתי קצת
במאמר מסח התפלה ע"כ לא ששך להקשות מספר אור צדיקיםכי גם
אם ידענו מקומם באיתן מקומן הוא בפע"ח מלשון "החברים" שלא

אח.

ממהרח'י.

ובנזוף לאיקשהלך גםכן מ"ש במאמרנוסח התפלה עדה'ע אתה מצר
וגו' וכתב בשם ספר אוד צדיקים שנמצא לאמרם בכליום
שאיןאחורים בהםתחנתי הנה מהנעשהכי לא מצאתי להםמידבכתבי
האר'יז"ל הנקים כסלת לאמתן ממדחיו וע כגת ספר שעה'ע ל14מרו

*

דברי מהיורא חמישאה ורדרד;

תרצה

דק בעת המגפה ר"ל הלצזה~ז .לוגם עתה הדשתי בפוקח
פ"נ] גםכן שאין לומר שום סמוקבין ה' הושיעה לרצרבה ,הדי מפורש
שאין לומד אז אתה סתר וגו' כנזכר].
[שעד הקרבנות

ונק! מ"ש על דברינו במאמד נוסח התפלה הנ"ל ע"ד נוסח הגדה של
פסח מה העדותוגו' אשד צוה ה"א "צתנו" ולא "אתכם" כלשת
הכתוב נגבתם ו' נ'] והבאת עודסיוע מלשת דג!כילתא שם גם כן לשת
"אותנו" וידועכי דבינו הדמב"ם הוציא העסחא מהמכילתא עכ"ד,
'נ
זי
הן עכ"ז כתבתי ונדפם שםכי מנהג
יו לומד "אתכם" כלשנא דקראכיון
שאין כונה מיוחדת לתיבת ומספר צתנ'ץ כלל כמובן ,וגם כל מפרשי
ההגרהגרסו כזהכיעלכןהטריחו וכמעס נלשן למצואחילוקבין ששקת
החכם "אתכם" לשאלת מישע'עכם" ועכ"פ כפעמתגרסוכלישנא דקרא
כנזכר ,ושמעתימידי"נ הרב הגצן מהר"א אתקערזיע מב'ש(היום"
שבט בעת כתיבתי היא"צ שלו) ששמע בימי עלומו (כבד תמני אצע)
מהגאון המפורסם מהרצ"ה אצרנשטיןז'ע נהעתו אברק"ק רישא שבא
אליו מלמד בבית הספר שלהם ופשט טלפים להיות כבן תורה חכם וירא
ועורר את הגאון מרא דאתדא להזהיר על ליסוד הדקדוק (כדרך
המתחדשים) לנערי בני ישראל והשיבו הגאע הן ידוע הקושיא(דג'י)
מהו הח"קקבין שאלת החכם אתכם לשאלת הישע לכם ,ארצם אומך
לכם מדוע להרשע יגערו בו בנזיפה כל כך על אשר אמך לשת לכם
ומשמע שהוציא את עצמו מן דבלל מה שאין כן החכם שאיש לומד
דקדוק הלשון וההא טרודבגירסיה לאיזדעק בדקדוק עלכן איע מדקדק
אם יאמר צחון או אתכםוויזה לאיקפידו עלע (לתלותבובוקיפרייך
שכונוןלהוציא אתעצמומן ובלל) ,אבל להרשעיאסמו הלא אתה הרשע
דרכך לעמק בדקדוק ותבע 9דהינע הדברים מגיזכםבין שגם ללנ'ץ
וכאשר תאמר 'מכם" ב5ת כורעך לרעה להוציא את עצנו מן ובלל על
כןיגערו בו עכ"ד הג14ן הנ"ל(ועודסיפרלי הה'צ סהר"א הנ'עדברים

תרצו

ד21רשי מהיורא חמישאהיצרניה

נחמדים ששמע בילדותו מפי הגאון בעל בדכת רצ"ה הנ"ל ואכמ"ל)
ידידושתו"ט באהבה:

מג
 .אל תביאני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני ,תהלים ל"ק י"ל
עפימ"ש בספרים הק' מכמה צדיקים קדושי עליך ז"'ע
שהיה דדכם לדבר גדולות ולדהפאד עצמם והטעםידועיעןכיהיה לבם
נשבר לאלף שבדים מפני הרדיפות (שונאי חנם ומקנאתם) שעשו להם
וע"כ יראו מפני העצבות ח"ו שלא יפלו לזאת חפצו במדת ויגבה לבו
וגו' עכ"פ בדיבורם כדי שיוכלו לדונתזק כמובן אבל ברצונם היה שלא
יצטרכו לזההיינו שלא יחלישו דעתם העלידי זה לא יצטרכו להתפאר
א"ע כנזכר וז"ש אל תביאני דגל גאוה (שלא אצטרך להתפאר א"ע אם
כי הוא לצודך עבודה ,עכ"פ הוא בכא "דגל גאוה" ויותר טוב דדך
ענוה ושלא אצטדך לדרך הנזכר ,ע"ישיהיה)וידדלועים אלתנדני שלא
ירדפוני הרגועים (ואז יוכל לאחוז צדיק דרכו במדת עמה) כנזכר:
 .א"ר ימנן שלשהמנוחליעולם הבא הדד בארץ חסדאל והמגדל
מד
בניו לת"ת והמבדיל על הין במוצאי שבתות ,מאי היא
דמשייר מקידושא לאבדלתא עכ"ל הגמ' ,נפסחים קיא ע"א וי"ל (ע"ד
צחות ,והוא באמת רברי חכז"ל צחצחות ,מאשד דאו בדוחקדדים עד
%ף כל הדורות ,ובפרט מאשדיהיהבסוףיומיא הדוד האחרון הלז כאשד
נבאו בדוח קדשם על הימים האלווזמן הלז בדבריהם בפרק חלק ובסוף
סוטה ומסכתכתובותוכוצה)כיהדירה שם בארץ ישראל הוא כעת סכנת
נפש כמשמעו בין כל המפלגות השונות (בעלי הישו"ב כלומד מחריבי
ארץ ישראל מקדושתה) אבל אמונת ישוב ארץ ישראל ועבודה בקודש
שם הראויה ותיקון הרת על זה תיקש מדבמבה"נז"'ע כאשר הורו לס
רבותינוזי"ע הנחוצה לקרוב ביאת גואל צדק ב"ב ,האחכה לד בכליום
שיבא ,מאן דבר שמיה בעיד ה' שמה(בביה"ד) ובפרט גידול בנים 2ום
על סדות הקודש דרך אבותינו ברוח ישראל סבא בתמונתו בפנימיותו

חוברי מהדודא חמישאה רצרר~ה

תדצז

ותבניתו בצודתו ,הוא היותר קשה ,ולהפרידם שם מדעת נפסדים של
הצעיד"'םירקדו  011כל שם וחניכא דאית להו הוא כמעט אחדמני אלף
אשד ימלט מהם מדעות נכזבות של אנשי המפלגות אשד יקוננו שמה
באה"ק כעת ,וז"ש שלשה המה עחלי עולם הבא (שלשה הבאים בזה
יחדיו כאחד והמהנוחלי עולם הבא ,ומעולם הזה מאן דכד שמיה ,אחדי
כי יצטרכו בעל כרחם ללחום מלחמות קשות על ככה שם .ואיןחיי
מנוחת עולם הזה) הדד בארץ ישראל (כנזכר) ומגדל בניו לת"ת (לבד,
בדדך שקבלע התוה"ק מאבותינו ז"'ע) והמבד"'ל על היי"ן (שנקרא
בחינת בינ"ה להבין רבד מתוך רבד איך צדיכין להברי"ל את עצמו
מאנשי און התועים הטועים ומטעים האלו בדהרותיהם) במוצאי שבתות
(כי בימי שבתות ויו"ט בהיותן עוד המיעוט המצוי שמה מתפללים
בביהמ"ד במנהג אבותיהם ידמה להם כי עוד יחיו בדוד הקדום ,אבל
במוצאי שבתות,וי אבדה נפשובימי המעשה כאשדילכו ברחובות ,יבש
כל החובות ,מאנשי אובות ,ויודעוני המינות משולבות ,על כן צריך
להבדיל מהם כנזכד ואמרז"ל) מאי היא ,דמשייד בלבו מקידושא (דשבת
הנשאר עוד בלבו ברגש קדושת השבת המודשה לו מאבותיו הטובים
ורבותיו) לאבדלתא (לידע להבדי"ל מאנשי מדמה ופרללי און הנ"ע בכל
ימי המעשה ופעולות אדם) כנ"ל ,ה' ירחמע ויגאלנו בב"א[ :יעשן לכיל
בר"ת טהדורא ד' אות טו"ב ל"א ול"ביעור בעטה דוכתי ברברינו בעה"י]:

 .בווה"ק פרשת משפטים[יף קמ"ר ע"א]זימנא חדאסליקוישראל
כה

למתג חגא ואתעדבו עובדי ע"ז בהדיצם וכו' אתו
שאילו לד' המנונא סבא אמד להו חמיתת סימנס וכו' כו' אשגחו בוו
דכלא מברכין ואינון לא בדיכו וכו' בדקי ומשכחו דרינק עכו"ם וקטלי
להת תצ' עכ'עהוותיק .והנה יפלא לכאורה אם נאמד שזון דב המענא
שלמד לפני רבעיין תוס' עידובין [יף מ"ג ע"א] ואיך הנא היה בזמן
גיהוקק שעלולדגל ואכל מדקדקנות שאכלו ישדאל גםבידחשליםעיה"ק
וכנראה בזוה"ק המוזכר סוים זוע דב המנונא סבא חברו של רשב"י

תרחצ

דברי מהיורא חמישאה וצררה

ושנפטר קודם לרשב"י ויצא ~וותו לקבל פניו בעולם העלית וכנזכר
%א בזוה"ק כמהפעמיםוכן בתיזוה"ק הוא ובם (בריה רר' המנונא סבא)
בריה דנונא רבא שאמר צודות עיי"ש .וכשן שנפטר עוד קודם רשב"י
זון ר' המנונא סבא עלכןיתכן שהואהיה עוד בתחלתיכרו בזמן הבית
השני קודם חורבנו שעלו עוד לרגל כעובדא וצ'ק בזוה"ק .כית שדמית
ורשב"יניהג גרולתו רק בערך חמרכם
שני חרב בטשתג'אלחים
"
'
כ
ת
ת
ש ששים שנה אהה כך אם כןיכול להיות שרב רגונונא סבא היה חף
מופלגוהיה עוד בזמןהבית כנצר ובפרטשד"א נפטרקידם רשב"י והרה
כנראה קשיש מיניה סובא ,וכנזכר בזוה"ק פרשתויחי שבכה רשב"י
לראות את ר' המנונא לאחר פטירתו ,וכן אם נאמר שזהו שלמד לפני
רב כנ"ל ,יש מציית לומר כיון שלפיד הכנפי יונה להרם"ע מפאם
ז"ל [ח"ג סס"ג] רב חי ר או ג' מאות שנה לחד גירסא .חון רב אבא
תלמיד רשב"י שכתב הווה"ק על כן יכוללהית סההו ר' המנונא בזמן
רב שהיה עוד בזמן הבית (בסופו קודם החורבן) כנ"ל .אך יונכן יותר
וגם בפשיטות שזדן (אחר הינו) ר' המנונא סבא שהיה קשיש מיניה
דרשב"י כנראה וכנזכר בזוה"ק כמה פעמים כנ"ל.

וכבדואי עובדא העה"ק הנ"ל נמצא בסוגם דילן בפסחים [יף
בזמן ר"י בן בתירא שעלה העכרם לרגל בפסח וא"ל כלום
ספי לך מן אליבאוכו' ובדקו אחריו ומצאו שהוא עכו"ם והרגוהו עי"ש
ז אות מ"ג בסופק:
נעייזיקמ
ג' ע"ב]

כו .בירושלמי

שהדסק [יק חלק סוף הלכה ב'] הדך עילה (כך
מצלי ומתענה (פי' הפני משה,
שכן) ודה
והיה רגיל למאופלל על הצרה ומיד נענה)כיה קרמנהעמוע (ש אן

"יף

שנקשו*ת למנוה שלמה המלך ח"ו בץ שתן שכהו להם חושלעולם
א נשח ענש הלמשלמי .התלממין
רבא)צליהיאאיחעני (התפללהי
מבןעפיסויצ כמה פעמים בחי' בעה"י כאשר רוצים אלו רגצבהוגים

דברי מהיורא חמישאה רצררדן

תרצט

שאינםמקוים לביאת.המשיח ואדרבא אינםחפצים בביאתוכי זאתיבינו
וידעו כי בביאתו אז לא יהיו המה ספונים וחשובים ,ואררבא יתגלה
קלונם ,איך המה התעו את קהל המתם ,חכן
(בררך אפשך) כאשך
י
"
'
י
ראה הנ"לכיהיה מתפללונענה ובאואליו כל אחר ואהד בבקשתווצרכי
עצמוומובן ונודעכי בביאת הגואל צפק לאיהיו עור הם חשוביםכנ'ע
על כן ביקשו למנות את שלמה שח"ואין לו חלק לעולם הבא וממפלא
יתבטל התקוה של ביאת גהאל צדק ב"ב ,כיק שצ'ק מסרח צדקנו מזרע
שלמה המלך דייקא כמ"ש הרמב"ם בפירוש המשניות [בפרק חלק] ודבוב
יצרו כשתתבטל זה התקוה וישאר הוא בגלות ממרסם לפאנל ישישת
בתפלתו על כן היה זאת שכרו כלומר דין עונש קנסתו כי מה שהיה
מתפלל מאז והלאה לא היה נענה כנזכר[ .אם כי הוא על ררך צחות
קצת אמנם המביןיבין האמת] ה'יצילנו יתמרנו ויגאלט .בב'ש:

כ:ז.

ראיתי נשומר ציון הנאמן (משנת תר"ע סימן ס'ש) מהה"ג
מנאדאש עה'צ בישעיה [א' הת] אם יהיו חטאיכם
כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר ודוכי משאחזתן ביוצא
[מ" 1ע"א]יחיד ששב מוחלין לכל העולם כולוהיינו רק לשב על חטאי
עצמו אבל מי שהחטיא את הרביםרי לו להפקיע את עצמו למחול לו
לבדו אבל לאיזכהלהיות עלידי תשובתו רפואה לעולם ומכל שכן עתן
שהתעה והחטיא אותם בתועבותיו ודיעותיו המוטעות ונכזבות ועומדים
במשעתם על כן להם לא מהני תשובתו ,ח"ש הנביא אםיהיו חטאיכם
כשנים (כי השני לא יצבע אחרים הלא יארים כמו כן הצמר לאילבין
ח"ש אםידו הטסיכםכשנים אשר לאיאדימו את אתרים כמוכן חטאיכם
אחוים ,אז) כשלג ילביט (שמלבן אחרים ,ומביא רפדיה
לא
י
ט
ח
ה
פימץ תשובתו מהשאיןכן) אם ומדען כתולע (אשר בתשרכם
לעולםעל
ומשלתם אחריםוהיו כתולע שמאוים את אתרעש אז) כצמר ידויה ללא
תרפש אחרים בתשובתכם רק תהיו אתם לבד נקי כצמר הלעללבן את
זולתו) עכת"ד הנ"ל והפירוש היה מתקבל ,אך בגוף הדבר לא וק ש

תש

דליתי

מהדורא חמישאה לצררה

לא זכר אז מאחז'ע ביוחא[יף פ"ז ע"א] ובסשה [דף מ"ז ע"א] ובסנהדרין
[דף ע"ז ע"ב] כל החטא ומחטיא את הרביםאין מספיקין בידו לעשות
תשובה אם כן גם לעצמו לא מהני ולא אסתייע מילתא להספיק בידו
לעשות תשובה.
אמבט צדיך עיון בדברי הש"ס הנזכר כי בב' מקומות [הנ"ל] נמצא
הלשון שאין מספיקין בידו לעשות תשובה ובש"ס יומא [שם]
כתב הלשת "כמעט"איןמספיקיןבידו לעשות תשובהוהיינו רק "כמעט"
ולאבהחלט .והנה הרמב"ם [בפ"ר מהלכות תשובה הלכה א'] כתבזה שהחוטא
ומחטיא את הרבים הוא מהרבדים המעכבים את התשובהולשון "מעכבים"
וצא נוטה ומתפרש לכל צד שי"ל שאין מספיקין בידו (בהחלט) וי"ל
שהוא רק מעכב וכמעט שלא יוכל לעשות תשובה אבליכולין לעמוד
ולכבוש את העכו"ב הלז גם כן בתשובהכי אין לך דבר שעומד בפני
התשובה (וכידוע מדברי הרמ"ע מפאנו בעשרה מאמרות לענין האומר
אחטא ואשוב וכיוצא) וע"כ י"ל הרמב"ם בלשונו הזהב מתפרש לכל צד
כנזכר מה שנראה במקום א' כנ"ל דרק כמעט שאיןמספיקיןוכו'כנ"ל.

אולם מבר בעצמותו מובן דתז"ל שהוא כעין
איזהו מעוות שאינו יכול להתקן זהו הבא על הערוה והלשד
ממנה ממזף ,ר'ע (כל זמן שהממזר חי) והכי נמי כיון שאהבי מעשיו
לרעה שהחטיא את אחרים וכל זמן שעומדים המה ברשעתם מה לנו
מ"ש נחגיגה

ט' ע"א]

בתשובתו בזה.

ודקני
ם אבותיה ספרו לע(זי"ע)כיבזמן אחד מרבותיע הראשוניםזי"ע
בא לעירם דרסך עתד משובת ומפואר והלכו לשמוע דרשתו ודוה
בשפתי חלקות במשליםוכקיצותוהעיקר חקירותורעיועתותוכםהבליעו
ארס'ש אר"ש צפעוני במינות ודיעות נפסדות ואחרי דרשתו בא הדרשן
אצל דבב(מוואסינים כנ'ע)והוכיחו הרב אנצר רביר במומו דעת מיעת
שבו ואמר כי אם תדרוש דרשות כאלו הרי זה מסית ומדיה ומהסיא

דברי מהקרא המישאה מנדרה

תשא

הדבים להכניס בהם בהשומעים דעתמיניםואפיקורסית ר"ל וכו' ,והודה
על פשעיו אשר בקרבו וביקש תשובה ,והשיב לו רבינו מה מהני לך
תשובה אם הפיצות את אבני חצים ובלסטרשית אלו זה רבות בשנים
שאתה מרביץ גלוונם ונוסע לדרוש במדינות ומקומות רבות דרשות של
דופי ,אך ענו תשובתו ,שימיר דתו( ,ר"ל) ויהיה קלא אית ליה וידעו
כל העולם למפרע שכל דרשותיוודבריוודיעותיוהיו של מינותועלידי
זה יצאו ויתבערו מלבם זהו תשובתו המעולה ,וה'יציל את עם סגולה,
(והמבין בדורות האלו של שמד ר"ל עלידי המינים המתחדשיםצעירים
וגם ישישים ,בדיעותיהם המזויפות ,ויודעים בצביעותם איך לחפות ,ש
יבין דבר לאשורו עד היכן הדברים מגיעים ,ומה עמקו דברי רבותינו
ז"ל הראשונים לאמתן) וכאשר כתב קדושזקיני במפרמעיןגנים ובכמה
דוכתי על הכופרים המתחדישים 'עו המירו דתם" עיי"ש והמשכיליבין,
ונזכה בחסדו יתברך שמו ב"ב לישועה וגאולה:

כח
 .הן נודע נסה"ק ובפרט בספרי תלמידי רבינו הבעש"ט הק'זי"ע
ובספרי הה"ק מהדמ"מ מרימנוב זי'"( 5ושורשן מהכתובים
פרשת המן ,וזוה"קבעניני שבת קודש)כי השלש סעודות דשבת קודש
ישפיעו שפע ופרנסה כמו בחינת המן לחםמן השמים שהשפיעו לישראל,
ונ"ל הדברים רמוזים בש"ס שכה [דף ל"מ ע"א) דאמרו אין מוסרין דמי
פירות שביעית לע"ה יותר ממזון שלש סעודות וכו' (פירש"י אבל מזון
ג'[סעודות] מוסרץכדי תחו דאיכא לכומר לסעודת שבת הואצריךוכיק
שהותר בערב שבת הותר לכל ימות השבת עכל"ה) מחיב ר' ששת ומן
המופקר ג' סעודות ותו לא עמ' ומא מותיב לה השא מפרק להבכדי מ"ן
שנו ,מאי משמעדהאימ'ץלישנאדישוני הוא ,הכתיבסטי"ל "'-ה']זימת
להם המלךוגו'עכ"ל הגמ'(פירש"יבכדי מ"ןבכדימזאבתיו שנודנקחין
והיינו של"ש סעוזע'א .וימץ להם המלך בצורכי כעודה מרותעי קרא
בדניאל וימן המלך ויפרנס המלך :עכ'ע דש"י ז"ל) והרי מפורש בזה
(וממק בעה"ז)דמיןהיעו של"ש סעחץ"ת דשמז כמו שפירשלעיל כנזכר

תוצב

דברי מהיורא חמישאהלריבוע

דהיית ההיתר בשביל שמכץ בערב שבת ג' סעודות לשבת תהו לישנא
דמ"ן (שהבי)ע מקרא) וינף'ן להם רגשתך (מלכו של עולם יתברך שמו)
יפרנס בכח "המך' שלג' מעודות רשבת מהם נחית טלא רבדלתא בחינת
מנא לכל ימות השבוע לפרנסה ישרנה והרוחה כנודע .וראה נא לשת
חכמים מרפא ואיך שגילו טפח לפעמים אפם קצה מני עומק חכמת
קרצפתם:

כט .זבש"ם פגחט[יןמ"י ע"ב] א"ר אלעזר אפילו בשעת כעסו של
הקב"הזוכר את הרחמים שנאמר[החחי א']כי לאאוסיף
עור ארחם את בית ישראליי"ש הפ" ברש"י ובמהרש"א ,ועדיין צריך
תבלין וי"ל הדרש כפשוטו כמו דדרשו רז"ל [במכהת ד' ע"ב] נפלה לא
תוסיף (לנפול עוד ,שיוויו בדיוטא התחתונה אז) קום בתולת ישראל
ובבחינת [ההליס ת"ד ,כ"אכי שחה לעפר נפשנו רבקה לארץ בשננו (אז)
קומה עזרתה לנו ופדם וגו' וז"ש אפילו בשעת כעסו של הקב"ה (על
ישראל) זוכר את הרחמים (לחזור לרחמם ולקרבם אליו) שנאמרכי לא
אוסיף קדד (~עת את בית ישראל שיזרונלקיםדי מאוד אז) ארחם את
בני ישראל (ויהיה תקומה ורחמים להם) והיים הפירוש כום באתנחתא
באמצעבתיבת עודוהשירוש (כלומר הרמז) בהפסוק כמו בלאתוסיף()י)
קום בתולת ישראל כנזכר וק'ץ:

 .אחות לנו קטנהושדיםאין לה מהנעימה לאחותםביוםשידובר
ל
בה[ .ערי הגררים] י"לעפימייש דוד מלכם בתהלימ
ב']כגימלקלי אמוכגימלעלי נפרףוגם מ2ט כ"כ "]כי מכסוחי עלשדי
אמי והעניןכי צדיך לבטוח (ובפרט בעת נפילת רגנותק וחלישת הדעת
ר"ל) רק בהשםיוחמיך כמו ושתימקאיןלו שום תקןה רקלינקסיידי
)בצ חזצ כח החמוק בעת קטמתהמוחין הלל ינץזהיכולין שוב להזדעק
ולעלות במגרלה ,אואר בית אל עולה ,לישועהוגדפיה ,וגם מדע בעמם
הקדוש הרבי ר דובער ממעעיטש זי"ע על דרך משל באב ושתעב
(קל"א

דברי מהיורא חמישאה רצורה

תשג

אתבנו הקטן אמנם הוא רוצה שיתחזק בט בדעתוובעורקיו ועלאיירא

ויפתר מאת בדולות נפחדים של הקטנים ונערים וכיוצא אז מלביש את
עצמו האב בעור שלרוב וכמו בד'רגלים בא אלהבית ובתנועות משוטת
אמנם אם חכם בנו הנער את יכירו מיד ויצעק ויאמר הלא אבי אתה
עוטה ומתלבש בכלזהואת ישמחאביווישליך מאתו מעטפת לבוש הדוב
ויקח את בנו ויחבקהו וישקוט ,והנטשל עתהונסיונות מאתו יתברך שמו
בעתהצרוחורדיפתר"לואם אנחםבניישראל(בניםקטניםגם בקטנות
רגעחץ) נרגיש ונאמר הלא כל זה הוא מאתך יתברך שמו אביט אתה אז
יסיר מאתנו ההסתר פננם ,חשזלב,בות הגבורות שינים ,ויננתן תיחגו
כביכול החנו בהשפעת חסדים מנולים ב"ב עכר"ה .ובזה יתפרש ברבת
נכת רבתוב הנזכר אחר'ת (היא ההכם"ה כמ"ש(מעיי ד ק אמור
כזםכ'ר"
)
חנ
אחות'* את) לנו קטנ"ה (בעת שמוח החכמה אצלנו בחינת קטנהלכ
ושריםאין לה (להיות בבחינת בטחת כתינוקיונק על שדי אמו בשדים
המשפיעץ כנזכר ,אז) מה נעשה לאתותינו (החכמה כנ"ל) ביום שיוסבר
בה(דיבו"ר לשת קשות בעתשינהגו ח"ובנסיונות קשותכדילהכיר אם
אנובטוחים בהשגחתןיתברך ואםרגשוחץ הםקטניםגם בבטשך אז קשה
משד לעמודבנסיון כנזכר)רישםיתברך יוןקיט רקעמט .וב"בייעלנו:
לא .ויאמר מקיט להעלות ועולה לדגטבח ובעת החל העולה ההל
שירה' חעתצוצרחת עליזוכלידויד מלך כשדאלאי"ה
יכלי (השט הפליגם אהבהוידאה של)
ב' כ"אןיוגעומעיקך השירהעליד
ישראל ,ושידן בהיטע זל נעים זמינות ישראל דוד טשיח
דויד
ן
ו
כ
ב
ך
ר
ו
ע
ת
ה
ל
וכליו כנ"רר ע"י נעימות הזמרה למלך ואבוד
מלכר
יתיש( ,הלא מוזיק"א כפעפען רק כחכליו שלדויד מלך ישראל כנזכר
בתוכם) ובפרטבעתתוק" המלך שורהרופילנרותמע"ח(כדאבוינןבפ'
חלק) רועשמגצי בנע וואטיםלהיות ממלא טתףש כנתז של דוד המלך
בעבודת הש'* החש תאמר חזקינו להעלות השלה ובלי הבשת בעלים
הרנו שעג לשבת עצש) לושאצ"ת %ל השבת אתיצרו תם' 1וכשאש"ל

*

תשד

דברי מהדורא חמישאה נצררה

[סנהדרין מ"ג ע"ב]) ובעת החל העולהנלהש"יהיה עלידי אשר) החרשיר
ה' והחצוצרות עלידי כלי דוד מלך ישראל נכנזכר) והם"י.נעי' מ"ש
בד"ת [מהדינא ג' אות ס"ה] עה"כ בעזרא ג'ע"י דוד מלך ישראל

4י

עיי"ש4

לב
 .אמר רבא צורבא מרבנן דלא נפישא ליה חמרא ליגמעגמועי
[סוכה דף מ"ט ע"כןוכןעודלעיל שם מרב פפאדכי שבע
איניש חמראמגרוניה שבעפירש"י עלידי ששותהובלגימות גסותוגרון
מלא הוא משביע הלא עלידי שתיה מרובה שמכניס הדבהיעבמעיו על
ירי לגימות דקותואינו כאוכלק ששובע שלהן באבבילוי כרסעכ'י.

כל דרכי הרפואה
הקורא איך ידעו
ז"ל .וראה נא
רושש"מיירת הבריאות גםחמבהיבשיהואבזמנינו אשר יח
'ח
זב
כת
ש
יו ויתפארו הרופאים
כי חקרו חרשו ומצאו והמה חכמיםבעיניהם לא שערום אבותיה ובאמת
לאכן הוא ורכלידעו חכז"ל בחכמתם ורוח קדשם נוכסו שביארתי כבר
בד"ת מה"ק [אות מ"כ מ"ג] ובשו"ת מנחת אלעזר [ח"ג סימן כ"הן ובשו"ת
מנח"א [ח"ד סימן מ"כן עיששועוד בכמהדוכתי בעה"י) גם בדרכי הטבע
ורפואה מה ששמרים בזמנינו בדברים שלא נשחפו הטבעייםנויש מהם
י הדורות כמו שביארתי בת" נמוקי ש"ח [סימן כ'
שנשתנו הטבעיים לפ
אות ג']עייייש) וכעתהישרו דוופאים ובפרט במדינת אשכנזכימי שיש
לו גם קצת מיחוש הלב נוכשאחז"ל ושבה י"א ע"א) כלוכו' ומכל משמר
א צמא מאודכגטבימיהחום
נצודלבבך)שיזהרבשתייתהמים גם אםוי
ולשונו דבוק נכמעס) לחכו ופת יבש נמרוב התום הטבעייוהזיע שיצאה
ממש) 4ר'ץיזהירו שלא לשתותמים ומשקאות לתוךמעיוכי טז מחל"כ
ומייגע מאוד את הלב שפסנן בטבעו את ומשקאות שמתחלק לועך
גיזיוואשדיו לפרקיו ,אךיועצים לרחוץפיו בהרבהטים כזפעד גדוש
ויפלטו להוו יעשה הפעולה בפיו מה שעושה השתיה עכת"רחיש
תוה בלשך רשפיכנ'י
,דאינוהתוילת בשתיה מה שרקח
כם4רש
דתזכ'מי
ב
ו בשכילה נכסתם דבזה הלב מתייגע בעבודתו ,ובסיאט
לחיך כרסו

יי

דברי מהיורא חמישאה וצררה

תשה

ובהליכתו את השתיההן המיםוהל שארי משקאותכדברי הרופאים כנ"ל)
רק שיבא לתוךפיו וגרונו בלבדכנזכר.

ר:1זדץ יובן מה ששמעתי מאאזמו"ר הה"ק זי"ע מפה"ק מהנהגת אבי
זקינו הה"ק מהרמ"אזי"עבעלבני יששכר[ואלונאמניןלהעיד
בגודלן מה שראו בקטנן] אשר בלילה אחר חצות שהיה כבר אחר שינתו
וקם לחצות לאהיהבהנעלתוך כרסו הקאוו"ע או טה"ע ששתה רק מעט
מזעיר מיד בברכתו ההח"כ היה לוקחו בכל פעם לתוךפיו (כשוחה חם
מאוד) והחזיקוזמן קצת ופלטו כמעט כולו לכל הכוסוהכלי ואמרשיהו
מדרכי הרפואה אחר שינתו קצת שיחמם ויבריא את חכו בתוך פיו
בעורקים הבאיםלתוך רתוח סביב שם לעוררם הלהפיגםודי בחכו וגרוש
" בד"ת מהדורא ד' אות ס"ק:
אבל לא בלעו לתוך מעיו כנזכר [יע
לג .מי גבריחיה ולא יראה מות ,ימלט נפשו מיד שאול מלה .איה
חסדיך הראשונים אשר נשבעת לדוד באמונתך [תהליט ס"ט]
י"לעפ"י הנודע מזוה"ק (בריש הקדמה) א :עה"כ [איכה ב' י"ג] גדולכים
שברךמ"יירפא לךדייקאהאי דרגאמ"יירפאלך וכמ"ש בביאורהענין
בכה"ק כי מ"י הוא בחינת בינה מצד החסד וישועה וגאולה לתכלית
השלימות וז"שמ"י (היים מדה הנז' שיהיה נתגלה לעתיד ב"ב ,אז) גבר
יהיה ולא יראה מות( .בניחותא ,כי יתבטל מהם הלא יראה טות כלל)
ימלט נפשו מיד שאול סלה (כי יתבטל אז לגמרימסיאול תחתית .העל
זה התגעגע וביקש דוד משסיח צדקינו) איה חסדיך הראשונים (אסה המה,
ומתי יהיה זאת ,החסדים הראשונים מראשית הנשיאה בטרם כל יומר
נברא עלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להטיב לנבראיו
[כמדואר בריש ע"ח] וזדן כביכול עוד קודם משהחז"לשקי
ה במחשבה
לברוא את העולם במדת הדין היינו מדת הצמצום אכן הרצון הקדום
מבעל הרצון יתברך שמו קדום %ל כדי להטיב לנברשרו ברוב חסדו
יתברך שכן ,ולאסתריאהדדיכללדנהיל [כמד"ד בדושיח] שעלה במחשבה

תשו

דברי מהיורא חמישאה הצנררן

בע"חכדילהטיבלנבראיו(וכתבנו
לברוא במדתהדין ודברי
י
'
ז
י
ר
א
ה
כבד מזה במק"א)והמ"י .וז"ש) אעור נשבעת לדו"ד באמונתר (זוע שמו
של מלך המנויח מלכות בית דו"ד אשד עלה ברצונו לתכליתדיבובה
באחריתו וסוף טעשה במחשבה תחלה) ושיהיו כל אלו הבטחות סובות
נתקיימוכןיהי רצת בב"א:

וכי

לד.

ראמרי אינשי חמרא למריה ,טיבותא לשקיה .וב"ק רף צ"ב
ע"ב) להבין קצת מעומק דחכז"ל י"ל על פי מה
שנתבתי לעיל בד"ת מהדורא דביעאה (אות ל"חן על רבדי חז"ל נבשבת
ס"ז ע"ב] דרע"ק חמראהויי וכו'והעניןכי מי שועא בבחינת חמרא הוא
אצלו תכלית בעצמותו ע"ד משאחז"ל בעידובין נס"ה ע"א] כל דאצתפתה
מיינו יש בו מדעת קונו נעח"ש לעיל בר"ת כגזכם וז"ש חמרא למדיה
(דעלמא ,מי שכונתו באמת בחמרא בבחינה עליונהמיין המשומד בסוד
כל המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו יתברך שמוסימוא מרי דעלמא
כנ"ל ,ש) טיבותא (נמשכם כל הטובות ממילא ממקוד הבינה שלהיין
מדעת קונו ובאים) לשקי" (להשקותה אותו בבחינת זו) כנזכר:

לה.

בזוה"ק תחמה נגף קע"י ע"ב) על האי מאןדחוי בחלמיה דיקנא
חלמא דאחיד דיקנא דב"נ עלאה בידיה או דאושיט
ידיהליהינדעדשלים במאדיה ,שנאין תשתוייכנעמוכו'עיי"ש מקודם
דהיינו הי"ג מכתתן דרושי ,ומובן קצת עלפי מה שכתוב בסידור בב'ע
כתת ההולם (להטיבו)כי חלם בגימטריאג' הויו'אעיי"שוהיית מול'ש
עילאהבחינת דיקדק קדישא שמשם נמסוך ואכמ"ל וע"כ טוב הוא לחל"ם
בדיקנא קדישא כנזכר ,ולפלא כי לא העיד לדהזוה"ק אלו בפתרונו
 3בעל דגל מחנה אפרים נכסוף הספר) שרחשה
בחלומות שרשם זי'"
"צמו בגחת הקדוש של זקנו (דבשכבה"ג הבעש'ש
ה'ע
הת
בחלום שאדביק א
זי'" )3בתוך הדיקנאקדיעצא עלו ושמע שאומרים הצבורי"ג מדות ואמר
(בחלומו) הלא ות ממשי"ג מרזת שאני בתוך דיקנא קדישא שלו

עכל"
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י רשם החלונית רק בהחפזוויעכר קצת ,על כן לא צתן לדברי
(מי
הזוה"ק וכיוצא):

לך* במנצחים [ק-א ע"כ) הורא בר קשא דמתא דאזיל וקאי גבי
זרדתא דהוי סמיך למתא עלו ביה שיתין שידי
ואיסתכן אתאלבאי מרבנן דלאידע דזרדתאדשיתיןשידיהיא כתב לה
קמיע לחרא שידא שמע רתלוי חינגאבגוויה וקא משרירביסודריה רמר
כי צורבא מרבנן ,בדיקנא ביה במר דלא ידע ברוך ,פירש"י חהרשב"ם
שאינויודע לברך על הסורר ברוך עשר ישראל בתפארה ,וצריך ביאור
את לצחוק ממנו
למה דוקא ברכת עוטר ישראל בתפארה נקטה
יח
ימעשהזוכי הנה
ו
כא
וי
הנ
למ
שאינויודע ברכהזווי'ץ רחז'ל לעומקן מה ש
ברכת עוטר ישראל בתפארה קאי על תפילץ של ראש לדעת הרא"ש

תפ".ן

[סימן ב"ה סעיף ג'ז ומפורט בש"ש מנחות
כמבואר במחבר הלכות
[ל"ה ע"כ]
של ראש שעליהם נאמר [דכר 0כ"ח י] נראו כל עמי
הארץ (שנקדשיםרוועליפות כמבואר בכדויז"ל ומקובלים)כי שםה' נקרא
עליך וירקן ממך (הלא יוכלו להזיקך) וז"ש לורי~ידא שאם אין יכול
לגרשן שלקליפות ושדים ר'ע  111סימן קרוע יודע היטב בטוב לברך
ן של ראש היית שאינו
ברכת עוטר ישראל בתפארה רקאי עלתפילי
מכוין הראוי בזה בתפלת של ראש דאם לאכן היהיכול לגרשן כנזכר
(ה' ישמרנו מהם ומהמונם).

בתפ".ן

 .עור בפסחים [צ"ה ע"כ) זה וזה(היינו גם פסח שני)טעונין הלל
לז
בעשייתןוכו' אפשר ישראל שוחטץ אתפסחיהןועטלין את
לולבכםואין שמרים הלל (הנה כלהענין הפירוש בזה דברר~זלוי בלב
שצריכץלדובינו בדרךריצרדות ודועלדג1ת הבוער בלבוכי נולת זהאין
להביע למה לא אפשר שישראל נוטלין את לולביהן ש שוחטין את
פסחיהן ולאיאמדו הללכיק צהרהדווורה כלל לומראזשלל,ולוצץ
[דף קי"ז ע"א) אסוו לשה זה אפשרוישראל תצ' ולא אמרו שירה וה-ע
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הר ,אר ביותר זה יפלא לשת) פירש"י ז"ל אפשרוכו'כית דדבר מצוה
חיא טעת הלל עכל"ה וזהו תמוה נשגבה אשר לא זכית להבין כללוכי
כל דבר מצוה כגק תפלין ושבת ומילהופדיון הבן טעק הלל .ובפרט
האית שכתוב "כיון דדבר מצוה הוא טעת הלל" (ולאו רוקא מצוה
התלויה בזמן רק כל דבר מצוה הנוהג תדיר ש שאינו תדיר)ואין שום
פירחש להדברים,והניםיוהרנו במהרהבימינו:

למ* אמרתי בתוך מאמד תוכחת מוסר ,לגורל קושי הנסיונית

וצירופיברורים אשרניתןלנו בעוה"ר בררא בתראה
(הן בגוף תע בנפש והא בא תליא) לפני ביאת סהעיח צדקםב"ב .והנה
לגודל לחץ העניותועוללים שאלו ללחם ופורשאין להם ש להברא בתו
יסעו גם היראים לאמעריק"א ושם בפרט הנוסע עם ב'צ ~א רברטווי
אפשר לגדל שם בניו לת"ת ויר"א באמתה כראוי כנודע והטיבה הוא
אשר גם הרבה מדיקורים והרע-בנים  758מספר רב מדם (זולת יחידי
סגולה שבהם) המה קלים וכופרים בפרט להזכיר באמונת ביאת המשיח
(מהי"ג עקרים) מאן דכר שמיה וכצחוק היא בלבותםובעיניום ומהיזמו
עוד ההמק הטרוד בע'ץ על כסף בארץ הטמאה ערות כדור הארץ ר'ל
(ה' ישמרנוויצילנו) ,ומסולא ימעלו מעל בתורת ה' אשר שם הוא נפרץ
במלואו בכלעניני הדת והיהדות בכלפינה ופינההמכשילות רבו ואחר
כךיבוש מזה ר'ללכפירת אמונת מציאת הש"י,חי
ןהנסית היותר גדול
סרם ביאת גואל צדק בפהרהבימינו שיתגלה בית יעקב אמ"ת כמבואר
ו מ"ח ע"א] לא כאברהם וכו' אלא כיעק"ב שקראו בחת
בש"ס פסחיםני
כיצ"ר ב"ב ח"כ נצע" ד כ') תתן אמ"ת ליעק"ב על כן את זה לעומת
זה עשה האלקיםהנסית שיפתו למרודח"ו באלו עלש הנ"ל א"לקים (14
אגדני) שיסרח תגורה ר"ת אם"ת שבזהתלוי הגאולה טעימה בב"א:

לט.

בסידור האריז'ל ננונת שיר על עםכי סודעליותוידידות
קולות השיר במדה וקבלה הם שרות עליונה
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היורדים ומתפשטים ואורות הדיןעולין כנגדו ומעכביו התפשטותן יחזר
ממדהושעור קצובונגדו שדותעליוניםאינםמניחין לעלות אווזותהדין
יותר מהראוי14)1 ,וע פסקי השיר ממלויים שהם ממל הגבורות היו
יודעיןכסעורןואיכותן וככההיומשערין קולם ל הנוהיו אומדיםבבית
המקדש .עכל"ה ,ויפלא 11רהכי הלא השיר הואכנודע במעלת הלותם
להמתיק הגבורות למעלה ולהמשיך החסדים והישועות ואיך שייך לומר
שהיה כח השיר לאורותהדין לעלות ולעכב השפע שיבא מלמעלה שלא
תבא ברביא סגיא ח"ו לומר כן העץ זה על ידי דגויר כמונע שפע
מלמעלה טסובו יתברך שמו בלי שיעוד שלא להתפשם הרבה אלינו,
תלילה לומרכן ,אלאודאי הכונה שמעכבין עלידי השיד בכח הגבורות
הקדושותבמירשו (בחיגתלויבינהוגבורה) שלא תלך השפעלאו"הוס"א
דק לישהאל עם קרובו (לקידוש שמו יתברך ותורתו) וזון מעלת השיד
בשלימותו ההחמ"ל ודגן:
 .ארשום קצת ספה שחמרתי תוך מאמר אחד בעה"י ,מ"ש דוד
נ2
ך
י
1
2
א
ו
ב
א
עיני אל
למעלות
מלכנו אהלים קכ"א-א'ן
הדויםמאיןיבאעזריעזרימעםה' עושהשמים מוץ,כי הנהזה פשיטא
שלאהיה לו אפהק בקדקד אפם קצהו (שיהיה הפירוש כפשוטו) שיחשוב
שההרים (האבנים והעפר הדוממים) המהיזהרוהו ,אלאודאי כדהז'ץ נב"ר
ע"ח]כי ההרים הם האבות .אמנם לשעת על זה בלבד הנה דא עקא
ועפ"י עובדאידענא כשבא בזהלעיל נאות ח'] עח'ש בש דניס הקדחם
בעל נועם אלימלך ז" 1שהגיד לאחר דגחזלקותוכי לאיחנל לעשות
דבר להושיעם לבטל הגזירה כשיר 14לפניו 2ום בעולם העליק דגושפס
הצדיקיםשאין זה טוב
צדק הרכן ראף להיות אטגם בעולם הזה
ת
ר
י
ש
כ
יישראל אזיוגמע לבטלו,
ונראה הרבד חלולה' תורדם %ת תורת משהו
וכןידועושגהרבפיחטיז-םהאנשי מעשהואבותינו ספדו לע מאשרנתן
הה"ק ההחר מלפטרל זי"ע מטשערנשאביל פיתקא לשכרם א' (ל"ע)
לותן לאביו הה"ק מהע"נ זי"ע (בעל טרור עינים) להמליץ בעדו שם

תשי
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נעלםהעליון ושיבא אחר כך להגיד אםהועיל לו ובא אחר כך ווציד
כי בקושי נזכר אביו הקדוש שם מעולם השפל הזה וגם מבע החביב
הקדרה מהר"מ עלא בעולם ומה וכו' ואכ"ם להאריך במעשיות ובפרט
י יש
וצודעיםבפיחסידים .ועכ"פ הש"י כביכול שהוא בשטים וארץ
י
ל
ע
לבטוח בודאי ובבירור כי הוא יתברך שמו משפטו צריך להיות כדי
שיתקדש שמו בארוכדישיכירונפלאותיווכח תורתו בישראל וועא
ובי
יתברך מלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנס מניה ובודאי על כן נקוה
שיצהג עולמו בזה כפי שנראה המשפט קידוש שמו בעולמנו התחתק
(אשר בשביל העולם השפל הלז ברא כל העולמחע כדי הכשמרו בזה
ישראל התורה בנסיונותגדודית ונורשת) כמו שפירשתי כבר בחיבורי
בעה"י עה'ע נתהליס קט"ו-ב'] למה יאמרו הגויים וגו' ואלקים שבשכרם
(רק בשכרם) כל אשד חפץ עשה (אשר שם הוא נראה למשפט צדק אבל
בארץ צריך להיות המשפט כפי שיכירו כאן האמת למען התורה כנ'ע)
וז"ש שיר למעלות (אם אחד ירצה לעלות למעלות התורה ולנצח ולכך
כתב בזה בלס"ד למעלותהיינו כשמתחיל לעלות)( .אם) אשאעיני אל
החיים (האבות כנ"ל לסמוך על זכות אבות יש תשש) מאין יבא עזרי
(כמל שמראים להם שם בשמים דבר עסותה נראה לעורתימ בקבלםהזה.
אבל העיקד) עזרי מומו ה' עושה 1מהמ ואר"ז (שגם באמיץ יעשה
כרצונם למען קידחת וכבוד שמו ותורחו שצברך) כנ"ל :נהית לקמן אות
ס"ד].

מא .הנה תר מלכמ אמר  5*1ד] ששושערים ראשיכם תצשא"ו
כ"י
פתחי עולם יבא מלך הכבוד (טתוצ יקה-ם בשלימות
בביאת גואל צדק ב"ב או יתנשפוהשערים במלבות בית דוד בבוכנתזה
השע"רלה'[תוקנ"אן ואחרכך נאמרעוד ומקס) ,שע שערש ראשיכם
חמא"ו פתחי עולםויבא מלך הכבוד ,ולהבין הטעם מדוע בפעם ראשונה
נאמד בלשתקיצסס "1ואחר כך -חעאר' "ל בפשיטותכי והנשא'ץ~ינו
ממ"שש נפובב שהמש על-ריששילהבה במגהץ וזדו טעני שהעוצשפא,יצ
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הקודמות שלא על מיי מעששת כגת גאולת מצרים אם כי היה ערום
ועדיה בלא תודה ומצות רק שלאיכלו להתמהמהעוד שםוכן גלות בבל
והגאולהלבנין ביתשני כיק שנשלשו השבעים שנה כמו שנאמד בבבואה
מפי ה' ע"כ הוכרח בנץ בית השני וו"ש והנשא"ו (מכללא) פתחי עולם
ויבא מלך הכבוד להתגלות כבודו בגאולת ישראל עם קרובו ,מה טהרן
כן בסוף ושזמור נאמד ושא"ו פתחי עולם כנזכר כיהגזילה האחרונה
ב"ב תהיה דק עלידימעשינו כמו שכתב הדמב'ט (כהלכות תשובהןשאין
ישדאל נגאלים אלא עלידי דועשובהוכיון שעושין תשובה מיד נגאלים
וכיון עלץ נתגלה זמן הקץ זהותלוי דק במעשינו מתייהיה כנזכד ע"כ
שפיד נאמד ושל"ו (התנו בדדךציוויאלינו שאנחנו ננשא ונגביה) פתחן
עולםויבא מלך הכבוד (בב"א ,וזהוכי בפעםב' נאמדמי "הוא" זה מלך
הכבודוגו' מהשאיןכן מקודם שלא נאמד רקמי זה (בלא תיבת "הוא"),
עפ"י הנודע ממהרש"אעיו"כ (תהלים קל"ב -ג] )"1ה למושבלוכיבמחיית
עמלק מתחת השמים אזיהיה שמו שלם וכסא שלםויחזרומיתיות (ע"ה)
הו"א לשמו וכם)(1כביכול) יתברך ש %ע"כ בביאת שאל צדק אשד על
זה קאי "ש) "1נוערים ראשיכם (עלידי מעשינו) שפיד נאמד מי הוא
זה מלך דבבודכי אז ישובו אותיותהי"א לשמו וכסט של קלך דבבוד
וגו' מה שאין כן מקודם רק זה עתה בביאת גהאל צדק ומחיית עמלק
לחמרי במהרהבימינו אמן.

מב.

בתום' פשט [דף ק-ד ע"א] בעפם המדרור דמי נואכל בסעודת
מילה רניצול מדינה של גיהנם קץ"'ש וצריךביריד
דלכאורה אפו כל השמשיםחשנים אשד כלימיהםכחגיםוכסכליםושותים
בכל הסעודות בריתמילהבהעידיוכלו לעשות מה שלבם חפץ הלעיגיע
להם שוםעונשגיהנםללכותאוכלים כמעטבבליוםבסעודתבריתמילה
וצהובה מקומות .אלאודאי סובאגניז בפילבדמ"ע ,דונה אמרו בש'ט
עציהםנמיביהכגתמילהוכרעדיץ
מיצפן
מצוה
קושין(דבףשקמ"חלהע"פאו)רטכןל* בעפמהשםסבשא
ה
ימשק משהפוותזיבו סעודתבויתמינוס

תשיב

דברי מהדורא חמישאה רצדרה

ח "3בדברינו בשת שלום [רשן כס"ה ס"ק כ"טן המנה נודעכי זהו בחינת
גונבם בעולם הזה פיזור הנפש והמחשבות שונות ומשונות [וכשמחז"ל
ירושלמי שבת [פתו ה"נ] ושטיךה' ממך כלהוליויפייט דןזויע15ן וכבר
כתבתי בזה בד"ת [מהדורא קמא אות מ"ג] ועיקר התכלית להעת שמח
בחלקו ובעבודת השם יתברך ומממלא ינצל מן צרות לבו ותחבולות
מחשבותיו (מחשבותהיצר הרע) ודאגות חעףועצבךוכיון שסעודתברית
ץעושין בשמחה (של מצוה) כנ"ל ומטולא הוא מגרש כלפיזור
מילהידי
,
ם
נ
ה
י
ג
ל
ש
והבן:
הנפש ומחשבות גיהנם וז"ש שניצול מדינה

מג.

בערש"ק תרומה [דף קמ"ה ע"א] וזיקן דכרהוי מטי רב המנונא
סבא קדמאהלהאי קראוכו' (וכן הוא הלשון שם בדף
קמ"ןע"ב)ונדפס שםהג"ה (בכמהספרי הזוה"ק)עלתיבת קדמאהבזה"ל
כהגמע שהיה שם רב המנורא סבא אחר .ובאמת בעל כרחך היו ב' רב
רחמנא סבא דמשמע מכמה מקומות בשש שהיה ר' המנונא סבאבין
האמוראים ובזוה"ק [פרשת יחקוכן עוד בכמה דוכתי משרש שהיה בזמן
התנאים ורשב"י תסתלק קודם לרשב'ע וקרין בסדר הדורות מ"ש בזה
ומ"ש שם בסדר דוגרות שהיו שני ר' המנונא אהד תלומד רב ואחד
הנמצא
ששיהם אמוראים
בתעל"מכידהירהחעסודדא אאחםדכןבזהמיןוהחצאים ורשב"י ו(כתפהיו שנזכרבבזזוההרךבזכונה'"י
ק
מימריהדיליה ודרשתו עה"כ) ואםכןאיךיתכן דרבדיכאר' אבא שכתב
הזוה"ק (כמ"ש הרמ"ע מפאנו ז"ל במאמר שברי לחצת וכמ"ש גם אני
בעניותן במקום אחר בזה) ידיק לוטר ר' המנונא סבא "קדמאה" להוציא
מר המנונא מאמוראים הלא המה (האמווי)רם)היה אחדתלמיד רב ,ואחד
תלמיד ר' ושמרא ,אלא ודאו דהך מלה "קדמאה" נתוקך אחר כך בהעתק
הזודו'ק משרזהאיש אחרוירע מלשק רבשהיה מחב הזחלםכנ"רר,וגם
פלא לכאררה מסח "רב" דגעובא סבא דהא על התנאים יכתבו בלשון
"רבי" הלא מלשה "רב" שכותבים על האמוראים חתו רמימדא בזוה"ק
מר' המנונא סבא שנפטר עוד קודם לרשב"י כנזכר ,אלא חי"ר דמעות

דברי מהיורא חמישאה נצררה

תשיג

סופרנזדקר בהעתקאו בדפתרהזוהר ,תיבת "קדמתה"בזה .שובהעירוני
לפי מה שכתבנו בזהלעיל נאות כ"ה] שהיה רב המנונא אחד בזמן הבית
ונפטרע"ד רובה קודם רשב"י אתר שהאריך בשנים סובא כנ"ל ע"ז
שפירי"ל דעל זה היה כונת רב דאמר רב המנונא קדמתה ואתי שפיר:

 *713בזודק"ק

ר קפ"א ע"ב] אמר קוב"ה לדניאל נתיאל י"ס]
תצוה[י
,
ץ
ק
ל
אקל
ו
א
ם
י
מ
י
ה
לאן קץ לקץ
ואתה לך
לקץ

הימין עד דאמדליה לקץוכמיןוכו'עיי"ש עוד דמבדד דקץהימים הוא
מצר הסט"א משא"כ קץ הימין מסיטרא רקדושה ,והענין י"ל דהנה
המתחדשיםבימינו כל המפלגות שוות ר"ל וכל שום וחניכא דאית ליה
(גם האגוריסטע"ן בכלל) המה יחפרו חתירות להכחיש מלב בני ישראל
אמונת ביאת גואל צדק במהרהבימינו עלידי נס בביאת אליהו ומשיח
ובניןבית המקדשבנוימן השמיםוכהנהוכמושביארתיבה" עולתתמיד
וכן בכמה סוכתי בשארי היבודינו בעה"י ,וירצו רק בקאלאניע'ש בארץ
הקודש ויחשבו לעשות תיקת (הינו חורבת ערלםלפי רוח העתוהימים
וזהותכלית הגאולהלפי דעתם הנכזבה והנבערה ,וזעם ששאלדניאלעל
הגאולה אםיריה לקץהימים (ח"ו)לפי דוח הזמןוהימים ובדדך הטבע,
 14לקץהימין והשיבועמן השמיםכיכן תהיה בקץ "הימק" שהוא מצד
חס"רימי"ן ומקבץ נדחי עמו ישראל ,הכתה בסידור נדחפי בג" חם"ר
שעלידי זה תהיה הגאולה במהרה ידמיע בחסדו יתברך שמו עה"ש
ואפילו שלא על ידי מעשינו וזכותם מה שאין כן קץ הימירם (כפי
הצייטגייס"ט,לפי רוחהימים אשריכנהו בק"ש) הוא מצר ר~סש"א (כנזכר
מזוהב בזה) השל זה רגטיחווע שתהיה הגאולה בקץ ואלי"ן כנזכר:

123ק122 .טיך דבירים [ג' ד] כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את
ארפש עד שהחיאותיו אל
שאהבה נפשי אחזתיו
בית אמי השל חדר הורתי ,ע" ברברי המקובלים ובפרש בם8ר שפע טל
נשער ר גמוד הצמצום בסוד המוחות פ"א] בסוד מלכדת ר5מלכת והמושלת

היא

תשיד

ן224רי מהדורא חמישאה רצררפה

להנהיג את העולמות בחס"ד די"ן רחמי"ם וכו'עי"'ש בשרך .וזוח
כל
ו"
י
י שאמר הקב"ה לכנסת ישראל (מדת מלכו"ת) כמעט שעברתי מהם
(היינו שעברתי מהם בבחינת הסתר פנים מצד הדי"ן אבל הוא כמע"ס
בבחינת ברגע קטן עזבתיך) ער שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו
(בחזרה ,להתגלות החסד) ולא ארפע עד שהביאותיו אלבית אמ"י (שודא
בחינת אימ"א בינ"ה מינה דיני"ן מתערין ,וגם מינה כל תידק נפקין
ועי"ז מתנהג כביכול בבחינת חסדדין רחמים) השל חד"ר
כנודע
ין רחמי"ם) הורת"י (בבחינת הריו"ן ועיבור בתוך האימא,
"
ב.ז'וד
(ר"תחס
ה'ד
ונתגלה אחר כך כבוד מלכותו יתברך שמו כנזכר והט"י):

מך* שמעתי מת"ח ממגידי אמתכי בהיות הה"צ בח"ה ארון ז"ל
מעראקא (בן ההש בעל מאור ושמשזי"ע) פ"א על
ר"ה בק' צאנז אצל רביע הה"ק זי"ע בעל דברי חקם בליל א' דד"ה
ש רבינו בעל ד"ח על קהל צאנז שאינם מתנהגים כשורה
בסעודההיגי
קילל אותם באלות שועת ,וגם על אנשי ק"ק קראקא (מקום מגורו של
הר"ר אהרןז'ע) הרעיש גםכן כנזכר ,ובעיני הה"צ ר' אושרן ובלבוהיה
זה מוזר (אםכי הר"ר אהרן ז"ל היה רגזן בטבעו כנודע) לאשר מאביו
הקדוש ,בעל מאור ושמהע ,לא הורגל בזה וזה היה אצלו עוד בתחלת
נסיעתו לצאנז והתגלותו של רביע קה"ק בעל דברי חיים ,ובפרט תצא
העיקר ,בליל א' דר"ה לקטרג ולקלל את בני ישראל היתכן כזה .היה
זה בלבו ,ורבינו בעל דברי חיים הרגיש זאת ואחרי כל הדברים קודם
ברכת המזת אמר להר"ראווין הנה דוד המלךייסד לע ספר תהלים וכל
הישועות שיצטרכו בני ישראל הן בכללות והן בפרטיות ,הן ברוועיות
והן בגשמיות יקח כל אחד ספר תהלים לשתך נפשו בו להשם יתברך
ובתוכוימצאכפריטורובוככולו מלא קללות ר"ל (הנראיםלעיניההסנן
הקורא בהרהר והמבין יבין) ואז כבר הבין קצת הה"צ ר"א מה עמקו
דרכי רבינו ודבריו ד"אחיים .והנה הענין תמצא בתפארת בניםעדית
לאאמף'ר הקדודן זי"ע ובפושת דברים א' י"א] עה"כ ויברך אתכם כאשר

דברי מהיורא תמישאה נצררה

תשטו

ריבד לכם עפ"י המעשה שהיה בעת שנסע הה"ק ממר"צ אבריק
טושארטעץבזי"עלההייק מהר"ח צאנזרזי"ע לברנדיעפ"יישמ
ןדבו
הקדוש דבשכבה"נ הבעש"ט זרע רה"שותבין -ושמעתי ממופלג אחד
שאמד הנה תדאה החילוק בין בלעם התשע [בפרשת בלק] רק ברכות
לחסדאל וארשו אדםספת בתוכו כשמחז"ל [סנהדרץ ק"ה ע"ב] הזיו
לקללה דגל וכר .הלעומת זה בקדחכם דוד מלכת בספר תהלים נראה
לעין דפק כמודוכו קללות כנ'ל(וכולו פבלישישת ישראל סובאגניז
בגוייה עד ביאת גהשל צדק ב"ב) והמביןיבין:

*

 .723באברכך [פרק ר] במ"חדברים שהתורהנקניתבהןובסופו (המדה
מ"ח) [כפסד פי המדרש שמהעלזשתימד דברבש"מ אומרו
מביא געולה לעולם שנאמד [ארחו ב' כ"כ] ותאמר אפתר למלך בשם
מרדכי עכל"ה .והנה קשה סובא לכ14רה דלמה על כל ת"ז דברים

מהקודמים לא הביא ראיה לדבריו כלל מקראכי הם בעצמם הם מדות
ישרות סובים ומקובלים ונפלאים בישרותם וגם המדה מ"ח הגאת
בעצמ~תה מובנת למדה סובה ונכונהכי אם לא יאמד דבר בנום אומרו
רק יגנוב דעת כאלו הוא משלו אין לך מדה מגונה ושקד גדול וגאוה
מקרא,
כי דמה בזה שהיא המדה
יותרמיה ולמה צריך לה
ריבמיואתזהלכל המ"חוי'מי
דות ואשר קדפ להכי אם
מ"ח תכלית השלמתוז
יוזה בו כל רבדיות דגןדמות ויהשונכי כבר השלים עצמו עמהם
פ-
ל
זה מדת גאוה וכאלו דוחקרגלישכינהכביכול ח"וע"כצריךלידע בכ
המדות האלו יחדכי גם אם זכה להם הוא רק בזכות מודו ומלמדו ש
מדוה
על זה ובדדכםילךויהיה ההיש מעלה בכל
"
'
ס
ה
הודועולמהוז
יר [כל דבר כפעלה שלהםהיינו בכל המעלות ומדות הנזכר)
כל השמד דב
בנפם שסטו (דהה למדתי מרני זה תה מדג' וששמעהי וקללתי מפלוני
כמאמרםז"ל השוה פ"ר מ"א] עה"ק [ההלש קמט צ"טןמגל מלמזרהשכלתי.
תעלידי זה לא יאמר הלא יחשבו עקלו ההכהפעצמו .הקלידי זה) מביא
גימלה לעלמם (שלהאהלה תלויה בלס"ד תורהכמאז'ור [כנ"ב ח' ע"א] אך

תשטו

דברי מהדורא חמישאה רצ1רה

צרינין המדות הנו ושפלות דוח בלי גאותבי
ז חבלי מע"ח וז"ש רמז
הכתוב) ותאמר אסתר (בחינת מלכות שהחזיקה את עצמה דק לבחינת
מקבלת (ובבחינת ליתליה מגרמה כלום) למלך (מלכו של עולם יתברך
שמו כמו שכתובבמגילה סתם המלך כדאיתא בכם"'ד) בשםמרדכ"י(יסוד
אבא החנו שמקבלים השפעתו ממנו כך צריך להיות ההשפעה מדב
לתלמידוכן להלאה ולידע כ"אכי לאו דיליה הוא תודתו רק מדבותיו
כנ"ל) והמבין יבק:

מח .בירושלמי

[סוכה פ"י] 1מ1בא בתוס' [סוכה כ' ע"ב בד"ה ראיתט

יכר] בסבי עבדו של ר' גמליאל שהיהיושן תחת
רמסה בסוכה כדי שלא לדחוק את חכמים שהיו ישנים בסוכה ופרכינן
אי שלא לדחוק את החכמיםישבלוחוץלסוכהומשני דדוצההיה לשמוע
דבריחכמיםעכל"ה .ויפלא לכאורה דהא כשדצה שלא לףחוק את החכמים
שהיו ישנים בסוכה וכשרצה לשמוע דברי חכמים היה לו זמן לשמוע
רבדי אלקים חים מפיהם כל היום וכל הלילה עד השינה ואחר כך אז
היהצריךלילךלולישן מחוץלפוכה דממילא לאיצאידיחובתובשינין
תחת המטה כמבואר שם בפשיטות אלא חט 5בעל כרחך דהחכבףם
בשינתם (על הארץ בכרים וכסתות) בסוכה היו משיחים ביניהם דברי
תורה הלא'היונרדמים בשינה כדרךהמון עלכן הוא בשינתו תחת הסטה
ה קרובלו לשמוע שיחתם בקודש בדברי תורה זה לזה בעת שכיבתם
וי
בלילה גם בזמן שאחרים ישנים ומשוקעים בשינה וחטה היו נעורים
ומשיחים דברי תודהזה לזה כנזכר [יעהז מ"ש נזה כנמוקי או"ח (ס" הרקח
ס"ק ב') ערש]:

מט* זבש"ם ומא רר רב ע"ה כ' בתושנשנים ר"הכבן שנה חג'
ותימה מה היה פובר רב נוזמן [במה שאמר על שנצל
המלך שנאמר [ש"א הג-א'] בן שנה שאול במלכו ורומא כבן עפה
שמלוכלך בטיט ובצואה] ונראה שהיה דיל שהיה כ"כ עניו שלא היה

דברי מהיורא המישאה וצררה

תשי

מקפידעלכבודוויכתיב [תהלים קל"א] אם לאשויתי העממתינפשיכגמול
ולי אמו כגמול קלי נפשי .וסיוטא דחזי היינו שלא דיבר לשון נקיה
כלפי שאול .רב ארי"ה
התו"י .ומה מתקו דבריהם לתרץרברי
י
'
כ
ע
רנב"י אפילו בקמ"ר שלא רצה ליפרך או לומר כפשוטו כזה ח'ץ על
שאול רגולך וגם נאמש מאוד רבריהםלפי המשך רברי הגמ' שאמר רב
שלכךנענש שאולמפני שמאלעלכבודו שנאמר [ש"א "-כ"ז]ובניבליעל
אמרו מהיושיענו זה וגו'ויהי כמחריש וכףעיי"ש .אך לפי זה קשה
הדי היים הך דברי רנב"י כמו רב מפני שלא הקפיד על כבודו ולמה
אחויליהלרנב"יסיוטאלהפחידו (כמו עונש) בעדאמירתוזה.ואי משום
שאמר בלשת לכלוך ההנו של טיט וכו' ואיש לשת נקיה כלפישאיל
(כמ"ש ההא"י) הלא מצים כזה גם כן (על תלמידי חכמים) בש"מ ברכות
[ס"ג ע"ב] כל "המנבל" עצמו על דברי תורה סוט להתנשא ,ודרשו זה
שם עה"כ [משלי ל'-ל"בן אם נבל"תוכו'(ופירש"י שחבריומלעיגיםעליו.
והיינו שמבזה את עצמו מרוב ענוותמיע ואהבתו לתורה) ולשון המנבל
כנזכר גםכן אקס לשע נקיה אלאודאי בעל כרוצ הפירוש דאפילו אם
נאמד דלשארבני אדם וגםלתלמיד חכם לאהוי הלשרןכזהחפרהוגנאי
כלל מכל מקוםלגבי מלך דואני על כןכשיגיד זה לנבי שאול המלך
נהוי ליה סיוטא (פירש"י מלאכי פחד מבהילים שתו וכנ"ל) .וכעין
רפסקינן ממתניתין סנהדרין [נ"ב ע"א] שאין רואין את המלךהיחןואין
'וכן שם דאיה פולץ משום דירקהבפניותעי רבר
רוחצין עםרגמתיכו
בויוןוניוולדאפילולגבי ת"חוגדול הדור מותר דכואאולץוירקהבפניו.
וז'ש.

ז'י

דלפי"
ז יתחשב שפיר מה שקשה בגמ' הנ"ל שאמדרנב"י לפחם ()ןוי

שאחויליהסיוטא)נעניתילכם עצמות שאולבוקיש הדרהוא
סיוסא בחלמא אמרנעניתי לכם עצמות שאולבן קיש מלך ישראלעכ"ל
הגמה וקשה הלא מציט כן ברוב הפעמים בכל המלכים וגם בדוד מלך
ישראל משחשים ומחמרים ברוב פעמים רק "דוד בן " .'"2ש "דוד"

תשיח
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לנדווכי נכלפעםמזכירין תואר "המלך" והלא גדול מרבן שמוכמדע.
~מההיהבזה חסרת במ"שנעניתי לכם עצמות שאולבן קיש ולא אמד
תואי "מלך "שדאל" .ולפי דגזכד יובן דכיק רכל מה שנחשב לחטא
לדנב"י הוא במה שאמר כמו לשתגנאיכלפי שאול המלך (הגםכיהגיד
שבחו ,וכווכחי ,שהניח את עצמו להתבעת מרוב ענוותנותו וגודל
קדושתה .והלא טיפ ח0רף ולשוןגרוי כלפי אדם גדול וצדיק אחד דק
"למלך" בלבד כנ"ל הלפינן בע'ע צדיך התיקה (היינו הפיוס ותשובה)
להיות באותו "דבר" וכשאמד ופתם את שאולבל קיש ולא הזכיר המלך
פדיך קשה כנזכר הלאיובן כללמ"צ החטאופיוסו ע"כ הרצדך לומר בזה
לשון "מלך ישראל"היינו שרק בשבילזההיה נחשב לחטא לדנב"י במה
שאמד בלשון הנזכר וזהו פיוס גם כן ברבד הוה בכבוד מל"ך קצראל
כנ"ל .ואתי שפיד ונכון:

 *3ו4שושבנרן

הדלתא במה שהזכרנו מדברי המתניתץ (מהדרין ע"ב ע"אן

שאיןרוחצץעם המלךהנה שמעתי בשם היהודי
מפרפהטהמצזי"ע שמלךבהיותובלובשך לדכד (ד"ת בפלהפג
'"עםהגאון
הם
ה
ל ז"ל (שנקרא ראש הברזל) עשקו (צהרי הדברים) הג"ם
מו'"עייא
יאל להיהודי הקדוש הנה שפעתי רבכם (זוע הגה"ק ההתה רבינו
עזר
מלובלע ז"יע) נוהג מדת חסידות בהיותו בבית המדחו וושיעה לוקח
אחוו כמה מסרקותוכהיערלםלבני אדם העומדיםסביבו משצרכו לסרוק
ראשםכדי לעשות גנף'חעגםבדיותובביתהמיחץ שלאיומה בלא מצות
גם שמה והלא הוא נגד גש מפורשת במנחות (מ"ג ע"ב) שדוד המלך ראה
עצמו ערום בלא מצות אפדיעי לי שאעמוד עדום בלא מצות וכית
שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו ,והלא הרה יכול לוקח אהד
מסרקות למתגםלבני אדםויקים גמ"ח הלאיהרה שם ערום בלא מצות
עכ"ד ,והשיבו הגה"ק היהודי תנצצי על בבודו דוב שלא חוד טהצנה
מפוחלץ בסנהדרין (כנ'"לבאית הקדום) דפין דוהצין עם המלך עלכן
לא היה יכוללעשית המלך דוד לעשות כן (וגם אץ המללפיל על
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תשיט

כבות שירחצו עמו המלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול (כהוגות י"ז

ע"א]) מהרואין כן דבינו שפיד עושה עכ"ד דפח"ח:

3א( .אמרתי בעה"י בסעודת סיום הש"ס) ,כלהסינה הלכות בכליום וכו'
ונעוץ סופו בתחלתו בתחלת הש'ש מאימתי קורין את שמע וכו'
עלפי מה שכתב בסה"ק תולדות (בסוף פרשת קרח] בענין שונ"ה הלכות
שצדיך כ"פ לשנות ח-כיו כפי הצורך לוום שמים ובע מבואר בשאתי
ספרי קודש וכן נמצא בהנהגת דבינו הקדוש ההוזה מלובלין זי"ע
דרכים אשד סידר בהנהגת עבודתו וכתב שם "ולפעמים להיפך" .אמנם
הענין לשנות דרכו בעבורת ה' מכפי שהוא רגילהיא עבודה קשה הגם
שנחוץ הוא לשעתו לעשותכן מכל מקום היבבחינת פושט צורה(הדגיל
ללבשו) ולובש צורה אחדת ,והואכעע בחינת מסידות נפשסימא גםכן
פטירת האדם והליכתו לעולם הבא גם כן בבחינת פושט צורה ולובש
צודה כנודע .וז"ש כל השונ"ה הלכו"ת בכל עם (שמשנה דדביו
והליכות"ו בכל עםלפי הצורך לשם שמים אך זון בתירת מסידות נפש
וכר
במס"נ) ה'יעזדמ
כנ"לוזהו ההתחלה) מאימתיקורין את
אי
י
ק
(
על רבד כבוד שמו וועדתו בב"א:

פסי

בב.

בירושלמי ע"ז [ס"ת הלכה א'ןאיןלמידין מהגאל (המלך) דמה
(דאמר) ריש לקיש עמול גרופית של שקמה הדה
עכ"ל הירושלמי עיי"ש בפני מעוה רישרוש דהיעו לגמר על שאול.
ותאחזנו רעד לומד הפירוש כפשוטו לגנדר ח"ו הלא תראה אחי הקורא
בבבלי במסכת יומא (דף ת"ב ע"ב] מה דהוי לרנטה מחמת שרצה לפרש
ולדרוש על שאול המלך עד שביקש מחילה ב'ש וכו' ועשן בדבריה בזה
םכן מדוע שוקוליה לכ"ל דאמדכןעל ושצל
לקןל נאות ס"ט עששן,ימ
המלך (11אמרו עדםביומאכבן שנה עלא חטא) .אלא חשרדאין ושירוש
כפ18טו ממש דק טמת ברמ"ז הוא כסן שכחצב מהאר"י וגל בשער
הפסוקכם ובלקית כי שורש שאנל מיסוד מלכש דמיכן ולהשדן מהתוהו

תשכ
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לכך לא האריכה מלכותו ונשברה עכל"ה [ומובא בדברינו מאמר זכרת
ע [בהג"ה אות ג' בח"ה וע"ד האטת
צדיקים ד~פד על הה"ק מראדאמסקזי"
ר
מ
א
מ
ר
כ
ש
וכו'] עיי"ש וגם דברנו מזה בגוער יש
וספרתם לכם""7 .ה
הכוונה למאמד עומד התנופה עיר'ש באותי"מ והמה בכתובים .ועי" בעשרה
מאמרות מאמך חקוך דין [ח"ד פט"ז] בענין שאול דוד ויהונתן עח"ש]
חון י"ל כונת דגל סובא גניז בגויה על וגאול גרופית של שקמה היה
דהנה השקמה הוא עץ דגזעו מחליף אמנם הגריפות המה הענפים למטה
מה שקוצצים מוםכעין קוצים ולאלואין להםקיום להיות גזעםמחליף
כמובןוז"ש לדמותו לשאול (שהוא שורש נשמתו מבחינתז'מלכין דמיתו
שלא נתקיימו ע"כ דומה) לגרופית של שקמה כנזכר וז"ש שאיןלמידין
ממנו הלכהבעולםהזה שהואעולם התורה שלקיום מהשאיןכןמבחינת
ז' מלכין והבן .ליישב דברי חכז"ל וחידותם:
 .עוד שםבירושלמיע"ז [פ"ב הלכה כ']רייוחנן הוהליהכן (מחלת
בג
צפדינא) והוי מיתסי קומי דתימטיניס בטיבריא (עי"'ש
בפנ"מהיינו אצל בתו של נכרי הלז) וכף נחת לגבה אמר לה מיצרך
אנא למחר (בשבת) וכו' למחר עאלודרגיה בבית מדרש שמעת והנקת
גרמה (על שגילה הרפואה) ואית דאמרין איתגיירת ,והנה בשלמא למ"ר
דחנקה את.עצמה מובןכי לאשר גילה רפואתה ולא יצטרכו לבא עוד
אצלה על ככה ,ויוגרע כבודה ומחייתה ,עלכן חנקה את עצמה ובפרט
אצל נכרים שקליהם (על בני נח) נאמר [בראובת ט' ה'] ואך את דמכם
לנפשותיכם אדרושוגרהיינו מאבדים עצמם לדעת שכיח אצלם כשחסד
להם איזה דבד או תאוה בעולם הזה ,מה שאיןכן למ"ד דנתגחרה קשה
מאוד מה זה נתפעלה כל כך בחשקה לדת יזעדית על שגדול חכמי
היועדים (ר'יוחנן) גילה סודה ,ועוד יותר מבואר בבבלי בזה ב'12שע"ז
[דף כ"ח ע"א] דאישתבע לה לאלהא דישראל לא מגלינא למחר נפק דרגנה
בפירקא (גילה הרפואה מחמת שהצטרכובני ישראל לרפואהזו)ופרכינן
א ישראל לא מגלינא אבל לעסנה
בש"ס והא אישתבע לה (ותיקל,היה
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תדכא

ישראל מגלינא (ופריך) והאיכא חילול השם (ותי') דגלי לה מעיקרא
(פירש"י משעה שגילתה לו אמר לה דעי שלא נשתבעתי ולא אמרתי
באלהא דישראל אלא לאלהא דישראל) עכל"ה ,והנהזהוניחאלרידן שלא
היה חילול השם (וגם מצוה לגלות הרפואה לבני ישראל כנזכר) כיון
שהגידלה מקודםכנ"ל ,אבלהיא מה ראתה שנתגיירה ונתקרבהליהודים
בשביל זה הלא אדרבא היה צדיך לזעוף לבה על גדול היהודים שעשה
לה כן בתחבולה ולקפח חיותה (ידיעת אומנת רפואתה) כנ"ל ולמה עוד
נתקרבה אחר כך לדת ישראל כנזכר .אולםי"ל בדרך צחות (להך מ"ר
דנתגיירה כנזכר) כי כאשר דאתה שנטרדה מפרנסתה ואומנתה שהוא
חיותה בעולם הזה (עלירי שגילה ~דה כנזכר) עלכן חשבה עצהלהיות
לה על כלפניםחיי עולם הבא וזהוידוע גם אצלם (לאו"ה הטובים)כי
לעולם הבא העיקרי והאמיתייזכו רק ישראל (וכאשר חלקו יעקב ועשו
בנחלת שני עולמות וזכה יעקב בער בניו ורורותיו לעולם הבא) עלכן
נתגיירה כדי לזכות לעולם הבא:

נד ,הנה שמעתי מפה קרוש אאמו"ר זי"ע בענין אותן הצדיקים
ז"ל שלא היו נוהגים לומר תורה בסעודות שבת קודש
ויום טובמטים שסמכו עלזה שעיקר הסעודה בעצמותה הוא מצוהויעבה
על כןאיןצריכין לומר ד"ת כרי לעשותה סעודת מצוה.עיין בדברינו
בד"ת נמה"ק שת א' ומהדורא הכהנא אות ב' בד"ה אך וכר] .אולם מנהגית
מאבותינו זי"ע לומר ר"ת בכל שלחן בשבת קודש הטעם נראה שהוא
ממעדני שבת קודש (תענוג רוחני) צריכים לכבד בזה הסעודה ואת שבת
קודש עכתד"ק ששמעתי זה כביר.

רדקנדק משנתיהדבריםמבואריםבפירוש ובארהיטבויפה בשערהיחודים
בסופו פירוש שירים של שבת (להארעי ז"ל) להר"י צמח ז'ע
בליל שבת קודש על הפיסקא קריבו שושבינין עבידו תיקונין למדשא
זיניןוענין עם רחשין דהחנולה-בויובמיני פירות וכו' וגםתבליןנאין

תשבב
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ור5נוני"ן שמםרגיםורחשי"ן שהם גםכןרגים אלא שהם קטניםוהרמז
ועאשצריך האדם ~מר לפאזתעל שלוצוג'חידושיתויהנעיי'ביבריפ
בר"ת מהרורא תנעא [אות ב'] אםצריךג' ת"ת בכל סעודה אוהייפהא
אחר בכל סעודה ולג' סעודות היינו ג' עת"ש] וכו' ולכן צריך האים
לאכול רגים גרולים וקטנים שצ"ל בשלש סעודות בשבת והסוד שאותן
חידדשים שאמרנו שצריך לומר צריכין שיהיו מאנשים גדולים היינו
חכמים שהם נרמזים למני ימא כמו שרמז הזוהר במעשה של בריה ררב
הממנא סבא ,ורחשי'ן היינו שצריך גם האדם הזה שועא קטן לרגוש
הרברים בצע כדי שיותעה רושם למעלה וגם ירחוש בלבו הסברים
העליונים כמו שאמר רושב"י באדרת ומזינו [בדף רפ"חן עד ר"א ברי
ילעיור' אבאיכתוב ושארתבריאירחשקבלבייוןשהיוהדבריםהעליונים
והכונה שצריך הארם לכוין בלב ובזה נקבל הכלהבתיקכן עכל"ה (של
ם"-י צמח ד'ל) עיל'ש ,והנה כמה הילכתא גבורתא ורבוואתה וקרישתא
איכא למשמע מינה מדבריו הקרושים אלו ,מלבר מה שכתבתי כבר
(במהדוראתניינא כנ"ל ראיה מפורשת שצ"ל אמירת תורה בכל ר5עודות
שבת קודש עיי"ש) כי צ"ל הדברים בע"כ ר"ת בהקדשת מאים גרול
וגם שאחר הגרול יאמד והשאר המסובין ישמעו וירחשון בלבייהו להבין
ער היכן הדבדבן מגיעין (ולא ישנו א שינת תרדמה) ולא שייברו אם
בעת ר5עודה ר"ת יחדיו כגדוג בפלפול רק ט 7790יאמר וכו' כנ"ל
(וכמנהג האדמורי'ש צדתך אמת שלמדע מהם וראינו בעה"י) [וגם יש
ללס"ד מהזמינות האר"י ז"ל לשחוית שבת במסח לעטר פח~רא בדזא
יקיראעמיקא וטמיראוכו' סמךגרול וכמפורש למה שנהגו כ"פהצדיקים
לומד אז רברי תורה עותקים בחכמת האמת ולכאורה מי יבין זאת
מדהעמעיסודק ושא ובונה בהאד"יז"ל לעטר פהודא ברזאיקירא כנגרר]
וגםרביעבפירושהב"י צמח בפעםדבריושזף-כיב הרברים כאתת שדוף
רנוני"ןורחשי"ן רגיםגרה"ם וקטנים (שהוא ענג שבת וכמאהו'ע בש"ס
שבת [קהת ע"ב)) עם עמקיה רברי תורה מאדם גרול בסוד מצה כרב
המנונ"א סבא שאמרובזוי'ק דכואבריה רמנ"א רבא והר הוא עםהחגג

דברי מהיורא חמישאה וצררה

תשכג

דגים ושאר מעדני שבת כנ"ל ,והוא כרבדי אאמו"ד (ספדן מעדני
הסעודות שבת קודש ,ואולי גם אבי אדומו"ד היה כונתו עלפי הדברים
י כד"ת
האלו בזכרונו מזה דק שתתעי אז בלשת קצרה) זללה"החי"ע:ניע
סהדורא ו' אות מ"ג]

ן (יר י"ג ע"א] רא"ל לר"מ וכו' וא"ל ר"מ וכו' אלא
הא .בעירובי
אפילו מיחש לזבוב נמי דילמא אתי ויתיב אתגיה
דדל"ז ומחיק ליה ומשוי ליה די"ש .וזעא תמוה לכאורה כפשוטו דזה
מובן לכל ,בשלמא לעשות מדי"ש דל"ת הוא חשש קרובכיון סתום ימשך
הזבוב קצתדיו מהריש באחוריו אז כבד נחשב לקוצא דדל'ת (המפריש
בין רי"ש לדל"ת) מאחוריו מה שאיןכן מדל"ת לרי"ש הא גם אם ימשך
עוד הדיו בהיותו לח מאחוריו (דדל"ת) אז יהיה להדל"ת עוד קוץ רחב
וגדוליותר אבלעדיין היא צורת דל"ת אלא בעל כרחו שהנבוב יקלקל
הדל"תהיינו הקוץ מאחוריו ימחקו או שעוד יסבבעליו כל כך בעיגול
הדיו סביב הקוץ ,עד סרהא נראה כמו רי"ש שעגול שם ממדוריו ההו
החשששימי מדל"ת לרי"ש הה פשוטכי כמעט הדא מהנמנעות שיההוה
כן זולת בכונה עלידי אדם אכותב וסהטנהו מאות לאות ואם יסובב כן
על ינץ זבוב הוא מילתא דלא שכיחא כמעט מעולם כנ"ל ולא שייך
ת לבחינת זבוב
למינזר הקיש על זה ,אלא ודאי בראה רבונהפנימיי
שהואקליפת עמלקכנודעבדןידין להקדוש מהר"ש ס)4סטדאפאליאה"'ד
וזי"ע ,וזהו דרכו של עמלק הע"ד רבים מהם ילכו בדרך נסתר למען
תפוש את בני ישראל בלבם יקראו ויאמדוסרים יזהה לנו יחד עם
הרשעים ועל ינץ זה ילמדו הכשרים ממעשיהם ויעשו תערובות טוב ורע
לערב רשלבחורבןעתים
 .הדן אשר חשש התנא ר"מ בקדושתו דלףליתי
זבו"ב (עמלק) בתחבולתו לסה~טש את הקוץ דרל"ת (המפריד בין
המאמינים באחיד להמינים האתהים בבחינת אח"ר) העגל התנא דו,ף'ת
לדכותה לרישו דאל אה"ר מצד הס"א (הרשעים ,דג~פרים)הינושיסובבה
שנתעגל להיחג מסובב סלאידייה הקוץ המשדדבין המטמינים לכונים

תשכר

דוקרי מהדורא חמישאה רצררדץ

ננזנר מענר הצדיק עם רשע ועלידי זה ממילאיהיה מט צדיקלפני
רשע בשלום הרשעים (כמדע וביותר שכיח ברויותיה) וזוד אשר חשש
שפיר שלא יסובבו הרשעים העמלקים בחניפותם ותחבולתם לעשות
המדל"ת רי"ש כנזכר ,ה' יצילנו ויעזרנו במהרה ל ה למען שמו
ותורתו:

בו.

לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר כבגלוי ומורה על האמת
ורובר אמת בלבבו וישכם ויאמר רבון כל העולמים לא
עלצדקותינו אנחנו מפיוטם חסכוננולפניךוכו' ,עלפי מה שכתבתי
כבר בספר רברי תורה מה"ק[אית ה']לענין הצנע לכת ומה שצריך להטת
בגלוי כרי שילמדו ממשירכי תורה ועבודה וגמ"ח השלירי זה יוכל
היטבלהצניע השארוכו'עיי"ש ,וגם בחמשה מאמרות מאמרנוסח התפלה
[אות ל'] ומאמך הלקוטות [אות ס"ק ,והגםכי לשמים %א טוביותרלפני
הארם העבורה בהצנעכרי שלא יכשל במחשבתפניות וגשת אמנם למען
תיקון העולם הוא נ%ץ שיראו חלק עבורתו(כנ'י) למען ישמעו ויראו
העולם ולמדו ליך"אועבוטינו איך לעבור את מלכנו יתברך שמו ,וז"ש
לעהף'ם (בשבילתיקון העולם)יהא ארםיראשמים ,בסתרכבגלוי(ובע"כ
שיהיה ירא שמים ועובר ה' בגלוי ולא בהצנע ראם לא כן [והואבגלוי
אינו מתנהג כירא שמים] מהו המעלה שהוא במתר כבגלוי וכמ"ש שם
במאמר ריקוטות ,וזהו בשביל העול"ם שירשר %מור ממעשיו .וז"ש)
ומודהעל האמת ורובר אמת בלבבו(היינו שלאדי בזה בלבר מה שהוא
יוב
ר אמת בלבב"ו כרר' ספרא במסכת מכות נדף כ"ד ע"א וכפהש"י
י
ס
ש
אלא שצריךלהיות [בשבילתיקון העולםכנ'י] "מודהעל האמת"ברבים
והודה ולא בוש ברבד אמת שהוא מודהלחבידו ש שחוזד בובאיזו דבר
שיומר מקודם יודה זאת לפני רבים ואז יראוכי לא מתעקש הוא רק
אומר האמת השלידי זה ישמעו לרבדיו רברי תורה בכל פעם באשר
רנדק אתו התל יזר זהיד,יה מצדיק הרבים בעולם .ואף עלפי כן לא
יכניס כ %גשם בלבו) וישכם ויאמר רבת כל העולמים ואדוני האדונים

י'י

ד21רי מהיורא חמישאה ותורשה

תשכה

לא על צדקהינו אנומפיקי
ם תחנוננו לפניךכי על רחמיך הרבים וכו'
(שלאיהיה
עית התפלה ובדבות נ"ה ע"א]שכהכיריןעונותיו ושתחין
בכ~
פנקסו ח"ו עלידי שיחשוב שודא צדיקבעיניו עלידי דצ"ל רק יתפלל
להשם יתברך בשביל רחמיו המרובים בלבד) כנזכר:

בז.

בברכרנ אוזר ישראל בגבורה ,וגהוזע הברכהקאיעל החגורה
ה לבו רואה את
להפסיק בין לבו לערוה שלאידי
ם [סימן כ"ה
הערוהועיין ט"ז ש"ח [סימן מ"ו ס"ק ב'ן ובדברינו באותהיי
ס"ק ה'] ולכאורה קשה מדו לגנון "גבורה" שצופך לחגורת האזור וזיל
בתר טעמא שיוצאין בזה גם במכנסייט שלא יהא לבו רואה את הערוה
כנודע מדעת התוס' ומהו הגבורה לכאן( ,ובשלמא לדברי הרא"ש דעוטר
ישראל בתפארהקאיעלתפילין של ראששייךלערן תפארה שהואכעין
נזר על ראשו וכן כפירוש הפשוט לפי"ד הט"ז הנ"ל דקאי על הכובע
בראשו גם כן יש דכובע הוא כמ"ש [שמות כ"ח מ] במגבעו"ת בבגדי
כהונה לכבוד ולתפאר"ת משא"ע בחגורה ש מכנסים סוס הגבורה)וי"ל
דרומז על מטרת כונתו להפסיק שלא יהא לבו רואה את הערוה כנ"ל
היינוכי הל"ב חומד לא יראה במחשבתו ובשכלו ולא יחשוב ולאיזכור
מבשר הערוה שלו וצריך להפסיקבין הלב לערוההיינו להנניע היצר
הרע שלא יתאוה תאות ושרירות לבו ,חקה צריכים גבור"ה כשאחז"ל
מ"א] איזון גבו"ר הכובש אתיצרו העלכן מובן הברכה בזה
באבות ש"י
עזר ישראל בגבור"ה כנזכר:

ן ש"ס יומא נכף ל"ע ע"ב] וכבר אמר השם ונשמע
 .113עיי
י
ה
ק
ביריות ,נסתפקתי מההיועונין שתן השומעים השם עד

יריחו(מבויץ לבית המקרש ",פרסשת) דהא מבואר [כסוף בדכותן דלא
היועונין אמן במקדש רק בהץכמל"ו ,אםזזה רק במקדש עצמו מבפנים
אכל אותן העומדים מבורץ במרחקהיועונין אמן ולא בשכמל"ו ואםכן
הוא אזהיה מידשב מ"ש בעדותבן נכר (ומובאבסידור הר"יעמדיןז'ע)

תשכו

דוברי מהדורא חטישאה רצדרה

שמה בירושלים ביהל'כ בחן הבית שכתב כי מקול רעש דנרכה של
אמן שהיועונין אחרי ברכת כה"ג והזכירו את ה12םהיו נופלט הצפרים
מעלהאילנות שסביבותםעי"'ש ,וקשה לכאורה במ"ש מקול הברתעניית
כנ"ע אלא ודאי בעל
אמן דהא לא העעונין אמן במקרש רק
י
'
ל
מ
כ
ש
ב
כרחו לחלק כנ"ל משום דהתם מיירי מקול הבדת העומדיםמבויץ (כי
במקדש לאהיואילנות ואסור לנגרע  )012נפלו הצפרים מהאץלנחע ושם
מבחוץ אמרו רקאמן .עודי"ל לכאורה דהאמןהיהאחרי חתימת הברכות
שבמקדש שהיה אומר הכמג על ישראל ועל הכחגים ועל בית המקדש,
אך ז"א דהא מבואר שם בסוף ברכות רכל וצתמי ברכות שבמקדש לא
היועונין אמן כלל (ולאו דוקא הזכרת השם שמפורש יוצא מפי כה"ג)
אלא בעל כרחו מחוורתא כדמעיקרא החילוק בין העומדים מבחוץ
למבפנים ,וכן נדאה הלשת מסדר העבודהוהכהניםוהעם העומדיםבעזרה
(דייקא) כשהיו שומעים השם וכו' כו' ואומרים בממליץ ,משמע דרק
העומדים בעורה הלא העומדים מבחוץ .אלא שלא הבנתי דהא השומעים
א ששמעונוסח ברכה לאשייך לומר
השםהנכבדוהנורא(יתברך שמו)הי
נאמן" (גם להעומדים מבחוץ) דהא אמן לא נתקן רק בחתימת הברנה
ולא בעת הזכרת השם ,ויוחדשייך לומראולי דהעומדים בוצץ -19יריחו
כשהיו שומעים השם הקדושהיו שמרים "ב"ה וב"ש" אך לא מצים זה
כלל בדחז'ל.

וגם יש לעורר לאותן דתךמדים בחוץ עדי' פרס14ת (יריחו)איךידעו
אם המגגם טוהר שאין צואה מפסיק בינתים דהא פסקינן בש"ע
"11ח (רימז נ"ה] עף"ש בב"י ודם"א בשם מהר"יאבידבמהידחילמי רהך
דיוכל לענות 8ן הער"ן ממקום אחר רק כשאין שץ ש צואה מפסיק
 ,ובשלמאצלמיע"ז
בנתיקוומ" בדברכן במנה"א (ח"בסימן ע"ב)בתייך
"ץ דהוי קיםלגודמינך שם בזותן" פרסמות (ובפרש בביה שני שלא
היה אז חטא עש) אבל צואה דוכא דבר ואוכיח מנא יזירו ואם כן לא
ל ממרחק כמנר .השם נאמד דביק
היו יכולים לעשת גם כעושנתןהקי

דינרי

מהדורא חמישאה רצרר~ה

תשכז

ששמעו הקול מפורש יוצא אם כן מזה ידעו (עלידי נס) דבודאי אע
צהרה מונח להפסיק עד שם ,היכן מצינו זה בדחלילואין זהמי נסים
שנעשו בבית המקדש הלא משאצי נסים שהוזכרו בדחית ,תב"ע ב"ב
בכ"ט ,נוהנה העירני ידי"נ הה"ג סוע"ה מהרנ"א? עץ4סעל נ"י מדברי

הדיטב"א ביומא שם שכתב באסת דזה היה בגדד נס טה שנשמע קולו
עד ידיחו עיי"ש שאוציא כן מדברי רשעי ז"ל פ נמש"כ וכבד היה
מעשה וכו /אבל דברי הריטב"א צע"ק מרבדי הש"ס [בדף כ' ע"ב] במה
דקאמר הכא שכא חולשא וכר עכ"ד4

נשם גדל תפק אחד ז"ל (ביודעיומכירי קאמינא,
נבן.
להבחל"ח) בהיותו במקום המהתו בת"ב חניה מדוכא
בחליו ונחלש ר"ל ביקש מהה"ג מרא כאתרא שיתיר לו לשעום
(מאכלי חלב) אחרי הצהרים ודוב מרא דאתרא התיר לו כדינא ,ובלילה
מוצאי ת"צבסעודתוסיפרכי ב"ה התענה כלהיוםורק רצה רשותוהיתר
המרא דאתרא לטעום רשלידי זה היה נקל לל מאוד ~העגותכי לא
היה שוב גירףהיצרכיון שכבר לותר ,עכ"ד ,והנההראיתי הדבר מפורש
בירושלמי יומא [ח"ו הלכה ד'] רבי מנא טלק למבקרה לרבי חגיי דהוי
תשרש (ביוה"כ ,והיה חלש) ,אמר לוה צחינא ()פי צמא) ,אמרליה שתה
וירד) בתר שעה טלק לגביה ,א"ל מה וגלון
ונחת
השהביקאיה ליה (והנע
יך)י אמךליהכדמייןלה אזלת לה (משהתרת
צחיותך (הצמאתשל
לי הלךלי הצמא וההנו מטעם שוהןיצר ושע תאב אלח ברברומגיר,
עכ"ל קרבן העדה)והיינו כדאמרןהנ"ל .ומה שהתיר  %ר מנא לשתות
כנד ודה כנראה גם כן מסעם זה כדי שילך הצמאת עלידי התירה
דלולא חשת קשהאיך התיר מיד בלתי שאלת רופא אם הוא סכנה ממש
כעולא ישתה והגם ש"ל שבימיהם ובגודל החום באקלימים שלהם היה
הצמאון סכנת נפשות יותר שאשר הואבמדיטעדנותמחוי רמביא שםפיד
(סמוךליה לוטף דרב טנא ור'הגי כנ"ל) דר היא בר באסיפר עובדא
דבר נשהוי אזיל בעסקא בבה"כ ובתו מהלכת אצלו ותנוה בתו צמא

שמעיזי

יל

תשכח

דברי מהיורא חמישאה וצררה

אני ,ואמר לה המתן מעט וחזרה ואמרהכן וחזר ואמר המתן מעט ומתה
ר"ל ,וי"ל ררצה הש"ס ירושלמי לתרץ זה מה שהתיר ר' מנא לשתות
מיד (אפילו דרביחגיי לא רצה אחר כך על כל פנים קשה על היתירו
דר' מנא) על זה משתעי העובדא רהוא סכנת נפשות אז .עכ"ז מחוורתא
י"ל גםכןדידע ר מנא דלא ישתה עלכן התירלוכדי ערלך הצמאון
ז בד-ת מה"ק אות ל"א בסופו]:
כנזכר( :יעי

ס.

שמעתי בשם הרב הקדוש מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע על מה
שארז"ל בברכות (ס"ה ע"ב] והוא בסיום הש"ס בכל
מסכת .ביציאתוסיס אומר מודה אני לפניך ה"א ששמת חלקי מיושבי
בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרעת [ולכאורה קשהכיאיך
דתהוגינה כל כךהישבי קרנות ערשמסייםוכי
שהםרצים לבאר שחת הא
יוכל להיות בע"ב יושבי קרנות %חרים השומרים תורת ה' ושבת] ,ופי'
[ברמז נכון ומתוק .כדרכו בקודש] כי יושבי קרנות רומז לבעלי %ד
ומייחדי יחודים יורדי מרכבה ונקראו בסור והקרני"ם גבוהו"ת וגו' והם
מייחדים קרנות הששהקצית ,עכ"וצריך גם התלמיד חכם פשוט שעוסק
בגפ"ת להודות להש"י על ששמת חלקימיושבי ביהמ"ד (ללמוד כפשוטו
הגש ולא שמת חלקי מיושבי קרעת (הגבוהים וקוזשים בעלי הסוד
כנזכר) שאני משכים והם משכימים אני משכים לדברי תורה (כפשוטן)
והם משכימים (אפילו) לדברים בטלים (יש בכל דיבור ודיבור שלרגם
[שכברירהלהתכוןח"וכדבריםבסלים ובאמת ום]יחודיםעילאיןונפשכן)
אני עמל והם עמליםאני עמל ומקבל שכר (כי כונתי בפשיטות לזכות
לשכר) והם עמליםואינם מקבלים שכר(כיאין רצונם בשום קבלת פרס
מרוב דביקותם בידודים עליונים בקדושתם באהבת השם יתברך אין
מגמתם לשום קבלת שכר) אני רץ ווט רצים אני רץלחיי שדלן הבא
(כי רצוני לנכות לעולם הבוו) והם (מרוב אהבתם להשם יתברך) רצים
לבאר שחת (אפילו אם יפילם לבאר שחת ,כונתם גם כן לעבדו שם
באהבה ולרוץ אחרי מצותיו בכל חופן כמהיה רק שיהיה נעשה רצוע
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תשכם

יתברך שמו) עכ"ד הה"ק הנ"ל [ומה שנאמר אחר כך הגירסא בסיום
המסכת אחר רצים לבאר שחת "שנאמר אנשי דמים ומרמה לא יחצו
ימיהם ואני אבטח בך" אינו בגמ' בש"ס שם וגם בכמה ש"ס המדויקים
גם לא בסיום בסוף המסכת אינו זה הגירסא כלל רק מסיים והם רצים
לבאר שחת כלשק הגמרא כנזכר] ,והבן ,והשם יתברך יסטרלבנו לעבדו
באמת:

סא .ומפי אאמרר הה"קזי"ע שמעתי שאמר דרך צחות ושמחה
על עצמו להודות להשם יתברךכיידוע שאנ"שוחסידיו
היו רובם ככולם ת"ח רבנים ושוב"'ם וחסידים ומעט מזעיר נגידים
וגבירים שהם ע"ה (ובפרט הקלים ופושעים מחללי שבת קודש אותם לא
הניח והשתדל בתחבולות לגרשם מעלפניו) ואמר מודהוכו' ששמתחלקי
(חלק החסידים משורש נשמתי) מיושבי ביהמ"ד ולא שמת חלקי מירכבי
קרנות (הסוחריםהנגידים אםכי המהיחזיקו יותר בצל הכסף ותזהב מכל
מקום כלחפציך לאישוו בה מרוב אהבתו לתוה"קהללומדי תורהביר"א,
כמדע) זי"ע .עכד"ה .ולמבין מדעתו (ולענ"ד) יווחל לפרש בזה כל
המימרא להלן כנ"לכידוע אשר היושבי קרנות הנוסעים אצל הצדיק הם
מבלבלים שתו הרבה וצריך לעסוק עמהם בדברים בטלים (משא"כ
החסידים ת"ח שעוסק עמהם בד"ת דרכי עבודה) וגםיוכל לירד על ידם
לבאר שחת אם אינו מתקנם לשוב בתעיבה כראוי וודא דבר קשהכי
נסית העושר גדול משד ובפרט לבניהם וב"ב .וגם שלא יקל להרציפם
הללמוד לעשות כמעשיהםועלידיזהיצא שכרו (שמקבלפדיונות גדולות
מהם) בהפסדו דובה ח"ו כנזכר משא'ע לחסידים ת"ח ויר"א .ה' יזמנו
לעבדו באמת בכ"י:

סב.

בשעם ~כה ודף ג"ג ע"א בשעה שכרה דוךכפתין קפא תוצמא
ובשיו למשטפא עלמא וכו' אמר דודמי איכא דידעאי
שרי למכתב שם אתרפא ונשדיה בתדימא ומנח וכו' נשא אחיועפל ק"ו

תשל

דוברי מהדורא חמישאה ווררדץ

נעצמו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב
בקדושה ימחה על המים ,לעשות שלום %ל העולם כולו על אחת כמה
ונמה אמר ליה שרי ,כתב שם אהמפא ושדי לתתמא ונחית וכר עכ'ע
הגמ' לעניננו .והנה נחזי אנןכי בעל כרחו היה השם מהשמות שאינן
נמחקיםכי אם היה משארי השמות (כגון שם מ"ב וע"ב או הנמצאים
בסה"ק ברית מנוחההידועים אז בזמן הבית %הנים וחכמים) מכל מקום
המה נמחקים עלפידינא לכתחלה ובפרט כשיש צורך גדול כזה ומהזה
ספק ושאלת דור המלך מי איכא דיוחו אי שדי לשרויה לתהומא משום
שימחק .ע"כ לולא רמסתפינא ווי אמינא ,כנראה 2הה ה12ם שד"י
שארז"ל [זח"ג רנ"א ע"ג] שאמר לעולמו ד"י ע"כ הזכירו יעקב אביט אז
11א  012הצמצום וכנודע בספרי המקובלים העט מהשמות שאין נמחקים
מדינא דק כשלמדו הק"ו שמוחד כנ"לוז"ר בגמראושד"י לתהומאונחית
(היים השםשד"י שהוא כח הצמצוםולהציל שלא להרעע'ענחית תסמא
ונצמצם ולא שטף עוד) והי"ע ב"ב בכ"ע:

סג.

הפלה תסדיר טערע חוסים ממתקוממים בימינך [ההליס י"ג ד]
פירשו המפרשים הפשטניםורז"ל שחייזה מקרא מסורס
חסכונה הפלה חסדיך להושיע בימינך את הורסים בך מטתקוממים .דהא
לפי הפירוש היה צריך לומר מושיע בימינך חוסים ממתקוממים.אילם
הכללבידינו מהרמ"ע מפאנו ז"לכי כל מקום שמתפיש רקבירך סרס
המקראאזיש למצוא דרך לפרש דרךכתיבתו (ביושרבליסירוס) ,ונראה
על פי דברי חז'ע [סוטה נ"ב ע"ב] הנודעים אל תתיראי וכו' אלא מן
הצבועיןשדומיןלגירושין ,וזוע דרך ר12עים להתלבש באדרת שערלמען
כחשכגון במעטף החתירות שוא או באופן אחר ועל חק ימשכו להם עדה
כל מך נפש הרע הסרס בקרבו ת '1כנודע ,ווזה צריך רקיעילת
השיי לבדו שיצילט מרשת הרשעים כאלו וז"ש רשלה חסדיך מחריע
ויסים ממתקוממי"ם בימינ"ך (ממהגים המתקוממ"'ם 141מרים שהולכים
בדדךימינ"ך שהוא דת רשענה כמ"שמימינת אש דת לסוכן אלו הערב

כי
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רנ הם והדומה להםיבואו רק בטענת ד"ת ושהםמחזיק"י ובאמתמזיק"י
הדת ומהם צריך הפלה חסדיך להושיע)כןיה
י רצון במהרה בימים[ :ע"
ר"ת ח"ג אות ל"ט]:

סד .שיר

למעלות אשאעיני אל ההרים [תהלים קכא א'] (אלו האבות,
כדרז"ל [ב"ר פס"ח]) מאין (והאדם בעצמו הוא בחינתאי"ן
בלבוכי ידע האמת שאיש כלום במעשיו וזכותו .אז) יבא עזרי (והעזר
הזהיבא רק)עזרי מעםה' עה2ה שמיםועארץ (ברצונו וחסדו יתברך שמו
לבדו)היינו שידע פחיתות ערכו ונגעי לבבו ומעשיו ויתלה רק בזכות
אבותיו וגם זה לא העיקר כי לפעמים הוא כמ"ד [שכת "1ה ע"א] תמה
זכות אבות ח"ו על כן צריך לישאעיניו לשמים העיקר לחסדו ברצונו
יתברך שמו כנזכר[ :יעייעיל"י
ת ס~]:

מה .בטחו בד'עדי עדוגו' ["טעיה  1"3ד] הענעכי הנה דוד מלכנו
התמרמר מאוד [בתהלים ע"ג) על גודל ההסתר פנים
וחילולור וראית את אחורי (אעור התנבא מה שיהיה בדורותינו בעוה"ר)
הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל ואביוני עם בני ישראל יראי
אלקים וכנשבי שמו דוהם סחופים ומדולדליםואני כמעט נטוי רגלי ח"ו
מהאמונה יוכל לומר כ"א בימינו ,אך הנה מסיים שם [כבזמור ע"ג]3,ד
בה' (לזה צריך עיקר
סיי
אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם וב"שב
עדי "עד" (עד שיבואו
הבטחו"ן להתחזק בעת הסתר פנים כזה כנ"ל)
לבחינת "עד" אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם כמ"ש שם דהיית
נעתבנין בית המקדש וביאת גהשל צדק במהרהבימינו באחריתהימים
ש יתגלה האמת בבירור) ולזה צריכע האמונהשעטיין עד אז שיבואו
לבחינת "עד" אבא אל מקדשי וע' כנזכר:

 .בתיזוה"ק [שקט ס"ז ,דס"גןוז"ל ואםנטיך שתבריתבתרווייוו
סו
איהו בצלמט כדמותה ,ואם ל 14לאו .אי מקיים
בצלמם כדהותנו האם לש לאו ,ולא אית ליה
כטד ותמוד בשבת

איזי

תשלב
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חולקא בזרעא דישדאל .ואי מייתר לקוב"ה ב'ומנין בכל יומא בקריאת
שמע ביממא ובלילאאיהו בצלמנו כדמותנו ואם ל 14לאו (וכן שםלענין
תפילין דדישא וריד עיי"ש) עכל"ה .ובכל אלו כתב דק ואם לאו לאו
היינו שאינו בבחינת בצלמנו כדמותנו כשאינו מקיים זה הנזכר ורק
אאיתליה חולקא
בשמירת שבתזכור ושמוד כתב בלשונו (עודנוסף)"הי
בזדעא דישדאל" (ועיי"ש בבל"ד)[ .ומ"ש הנוסחא "ולאו הוא בכלל
ישראל" אצל מילה ופריעהמי שאינו מקיים ,זהו נוסף שם בטעות סופד
ומוסגר בדפוסיםוכן הוא דק נשתרבב משמידת שבת הממוךליה כנ"ל]
והטעם נראה פשוט להלכה כדפסקינן ביו"ד וסיטן כ'] כמ"ר בחוליןניו
ה' ע"א] דאובת חמירא ליה כע"ז והוי בחילול שבת מומר לכל התורה
כרלה ויצא לגמרי מכלל ישראל שמנסךיין וכיוצא על כן זהו שפיד
כביתא בתיזוה"ק דכעואינו מקיים זכוד ושמוד בשבת "אזאין לו חלק
בבני ישראל" כנ"ל שדינו כנכדי מה שאיןכן בשארי ואפילו במילה לא
כתב זה דגם כשאינו מל את עצמו הוי דק מומד לרבד אחד כדפסקינן
שם (כסיטן כ' סעיף ז']והוי דק פלוגתא דהדמב"ם והרא"ש אםצדיךלבדוק
לוסכין הש"ש סעיף ר] על כן לא שייך לומד דיצא מכלל ישראל וזה
בדוד ופשוט:

 .ארשום קצת ממם שאמרתי בפתיחתלימוד הישיבה דבתיהי"ו
מז
בעה"י ,הנה דור מלכם אמד בתהליםנקייט ס"א]הבלי
" ט"ש כזה כד"ת מהדורא ג' אות ע"ד
רשעים עודני תודתך לא שכחתיניע
ג"כ כפתיחת רוישיכה] והנה צריכים להבין כי כל ספד תהלים ד1א מודה
דרך לעם ישורה ובפרט בזה במזמור תמניא אפי שהוא ללומדי תורה
איךיעמדו בנפוקםבנסיונות דביםשיעמדוויעבדועליהם (כמונו בעוה"ד
בגלות המד והארוך והדוד האחרון בחבלי משיח האלו הגהולים והנוראים
מכל צד ה' ירהמעויצילנו ויגאלנו ב"ב) ואיך כתב בזה חבלי רשעים
עודני תודתך לא שכחתיכי הלא בטבעבני אדם ועורקיהם הואכי אם
ידדפווע רחמנא ליצלן בהבלירביעים אז יוחלש כח זכרונו ואיך יוכל
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להיותע"יחבלי רשעיםועכ"ז "תודתך לא שכחתי" אםע"י מעשינסים
זהו לא יוכל ללמוד לאחריםכי אין למדים ממעשי נסים ,ואם התפאר
ח"וכיישלו עורקיםטוביםובריות גופא כל כך עד שלאיזיקלעורקיו
וזכרונו גם כל הרדיפות דמועים וחבלי צרות שעמדו עליו הנה זהו לא
יוכל ללמוד לאחרים אשר רובם ככולם חלושי המזג וכח ועורקיהם
וזכדובם נחלצתםע"י רדיפות כנ"ל וח"ו לא להתפאר עצמו בא כאשד
כתב שלמה המלך בנ
ו (במוסר שלמד מאביו המלך החמיד) [משלי ב"ז ב']
יהללך זר ולא פיך ,אלא ודאיי"ל בזהכי הנה כשרואים רדיפות וחבלי
רעועים ר"ל כאשד נודע מה שעמדו על ישיבתנו הדמה הע"י וע"'ז
ישפילו כחנו כקוף בנ"א יעשו ועלידי זה יתבזה הכלבעיני ההמון הן
בעניני פרנסת הבחורים שלנו והןבעניןהיילמדו קלות' ממעשי היסחבה
אשד מנגד לנו כמובן (ה' יהפוך לבם לטובה ב"ב) ,ועלירי זהיש לנו
לחשוב בשני דרכים ואופנים .א) כי הוא זה לעומת זה עשה אלקים
בראות הס"א כח פעולתנו לעשות פעלים לתודה ולהעמיד בכל זמן
למכביד תלמידים תלמידי חכמים ויראי אלקים על כן המה מתגברים
כנגדינו בתחבולות שוא להחליש ולבטל ולבזות כח התודהכנ"ל .ב)י"ל
כי הואזהכמהכ"כרז"ל שרכות ה' ע"א] אם דואה אדםשיסוריןבאיןעליו
יפשפש במעשיו ,ע"כ אםנתעיב באופן א' הנזכר עלידי זה פן יבא
גאוה בלבנו בראחעבו כל מזימותם ותתבו,יתם לרעתינו ,ובכח הישיבה
בפרטואז נדאהונוכיח מזה עד כמה גדול כחגולהגדיל תורה ולהאדירה
לדובות גבול הקדחתה רעל יז" זה יקנאו עלינו דגנה לפרוע פעולתע
כנ"ל ,וגם עלידיזה לא נפשפש במעשינו (כנ"ל ממסכת בדכות) לחוש
שהוא עלידי עועתנו ,בא צערינו ,בענין כח ישיבתם ,ואם באיםלידי
גאוה כנ"ל עלידי זה משכח תלמודו כשארז"ל בפסחים[יף ס"ו ע"ב] כל
המתהדר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ,וז"ש דוד מלכע (לדרך
מוסר לתללרד חכםומנהיגי ישיבה וכהנה) חבלי רשעיםעודני (ואף על
פיכן לא השבתי להתגאותעליז"זהכנ'ע רק אדרבא פשפשתי במעשי
כבנכד .תות ראיהכי) תורתך לא שכחתי (כי אםהייתי מתיהר עלידי

תשלד

דברי מהדורא חמישאה רצררה

מיל כחהניגודוהקמים אזהיה תלמודו משתכח ח"וכנ"לכתפ"ספסחים)
מה שאין כן כשלא חשב כן להתגאות כנזכר.
עור זאת ראיתי לעורר אתכם ולהוכיח לכם אהוביי אחיי (התלמידים
הע"י)נעיין בדברי(ו בד"ת מהדודא ג' אות ל"ת,כי הנה כבד הזהרתי
על אודות התנהגות הבחוריםהןבענין התפלהוהןבענין השינהוהן בכל
ררכיהםכי אם יר~צ הדצ'ה וגם הבעה"ב אם בחור מהישיבה רבתיהי"ו
מרבר בעת התפלה או השמ"ע בקולוזוין עונה אסן כראף הלא מהיעשו
איזובי הקיר המק עם ויאמרו הותרה הרצועה כבר הזהיר על ככה רבעו
הרמב"ם (בהלכות דיעות] והיא מדחז"ל על התנהגות תלמיר חכם שלא
יהיה בכלל משניאי וכו' מבזה התורה בעיני הבריות בהתנהגותו ,ובזה
ש לתרץ מה שקשה לכאורה על רברי רבא במסכת יומא וע"ב ע"ב)
י
במטותאמינייכו דלא תירתו תרתי גיהנםעיי"ש בפירש"י ולכאורה קשה
דכיון דקיי"ל רלימוד התורה המאור שבה מחויר למוטב ובע"כ יעשה
תשובה עורבחייו טרם ישכבו בית מועד לכלחי ואםישיבו בתשובה
כל אחר בתהם חיותם הלא אז יפטרו מגיהנם (וכמ"ש הרמב"ם בהלכות
תשוכנו אלאודאי רמשום שאם יתנהגו שלא כראוי 4פיהיה בכלל חוטא
ומחטיא את הרבים כנ"ל (כשרואים צורבא מרבנן מתנהג כן) וקיי'ע
(סגהררין ק"ז ע"ב) החוטא ומחטיא את רובים אין מצדיקין בירו לעשות
תשובה אםכן שוב לא ישובו הצלידיזה ירשוגיהנם בבוא פקודתםעל
כן הנהירם שפיר רבא על התנהגותם דלא תירתו תרתי גיהנם כנזכר.
השם יתברך יתמרנו ~מרד וללמד לשמור הלעשות מתוך נחת וכטיס
ולביאת גהשל צדק במהרהבימינו אטן:

יע

 .שיר המעלות לדור הנה מה טוב ומהנעים שבתאחים גםיחד
כאץ
כשמן הטוב על רואש ערד עלהזקןזקן אהרןשיוררעל
פי מדותיו וגר( ,תהלים קל"ג א'ן הנה בפשטיתחין א מה שלמשיל
אהבת אחים ורעים זה לוהיחדיו כמו שמן שסכין בו הראש ,ועור זאת

דברי מהרורא חמישאה רנורה
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לשמןשיורדעלהזקן ,אשרזהובודאיאישיפהוטובלבני אדםבגששניות
והלאימאסוירחצוויעבירז רבר שמן שירבק בזקתועודדימה אותולזקן
אהרן (רוקא) שיורד עלפי מדותיו ("'ג מדות) וכאן בעל כרחך נכנס
המר במקום הפשט ,והענין הואכי טובונעים מאור אהבת ומזיםורעים
היינותלמידי חכמיםיראי ה' וחושבי שמו אםכי יש לכל אחד ררךבפני
עצמו בפרטות כמו זה בהתמרת התורה למכביר ,וזה ביר"א וענוה ומדת
חסידות ,וזה בהשכל ודעת הצנע לכת ,תה בגמ"ח וצדקה עושה ומעשה,
עכ"זכיון שכולם כורעם לשם שמים למקום ומקור מרכז אתרזהי ישבו
יחדיו באהבה ,וכמ"ש כברלעיל בד"ת מהדורא ר (שת ג"ח] על המדרש
המורגל בפי כל אינש באינש פגע טורא בטורא לא פגע עייש"ה ,וזהו
אשר המשילוהו רוד מלכנו ברוחפי קדשו לשמןריטוב על הראש יורד
עלזקן (הוא השפעפע יתברך שמו ברב טוב ברוחניות וגשמיות עלידי
מקור החסד והרחמים י"ג מדות כנזכר וביאר בזה בפירוש שזהו) זקן
אהרן שיורד על פי מדותיו ("'ג מדותכנ'י) והיינו כי השפע יורד
מלמעלה ישר וע"י המדות מתחלקות לכל אחר ואחר בישועתו וצרכו
ומששקתו.כי וצהבני אדם משתיםבדיעותיהם כשם שפרצופיהןמשונים
זה מזה כשמאוע'ע נברשת ג"ח ע"א)וכן המדותי"גיש בהם בחינת אפים
שיוצא ששרין קשישין בכללכם שהם גבורות עכ'ץ בכללותן מזדווגים
יחר כאהד לטובה והשפע יודד עליהם ממקורן ומתחלק לפי המרות
שמתייחדות יחד כנזכר כן בני אדם המשונים בדרכיהם ומקורן אחר
לטובה לדצת השם יתברך אם ישבו אחים וידידים יחדע יורד עליהם
תשפע כמו במדות י"ג (בחינת זקן) על כל אהד ואחד לטובה ,וז"ש
בהמויך המזכור כטל חרמת שיורד על הררי צית כי שם צוה ה' את
הברכ"ה (בג" זכ"ר ת"א בני) התם (בהינה ח )9ערהעתים .ומאןדרייב
חיייהיב מעני לפרנס"ם ולשביץ התחי רמוז בזה ואשר כלזה נשפע
ממקור אחדשיורדעלהרריציו'זלהמשיךובו-כה פצען על מלכותבית
דויד שיתגלה במהרה ביטחה:

תשלו דברי מהיורא חמישאה עררתן
י הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אטר מילתא דבדיחותא
סט .כ
ובדהר רבנן,
יתיב באיסתא ופתח בשמעתא עכ"ל
ולבסוף

הגם'[ .פסחים קי"ז ע"א]יוצה אמרתיבלימודהישיבה רבתי ה"ץ(לזרז את
התלמידים לבליטו בהפלפול בחריפות מדרך הישר הארתן וכאשרהזהירו
כבר רבותינו הראשונים והאחרונים ז"ל) דהנה קשה א) מה זהו מטרת
התרחבות הלב על ידי מילי דבדיחותא אם נאמר סןהו פטומי כעלי

דבדיחותא הלציות במילי דעלמא סההו דעת בע"ב ותעונג שלהם וכבר
קיי"ל [ככ"ה ככ"י וכממ"ע ריש הל' דינים כחו"מ] דדעת בע"ב ודעת התורה
הם ב' הפכים אם כן איך יועיל ספלי דעלמא בבדיחותא להרחיב לבו
בדברי תורה הלא המה ב' הפכים כנ"ל .עוד קשה .ב) דמיך אחר כך
פתח שמעתא באימתא ,הלא מבואר בילקוט ומס' סופרים ועוד בדחליל
כי לדברי תורה בשמעתתא ופלפולאצריךלהיות פנים מסבירות לדסביר
לתלמידים ולא בפנים של אימה ועחן בפירוש הפיוט ליום א' דשבועות
קודם קדושת שחרית ובדברינו ד"ת מהדורא ג' [אות ל"ק עיי"ש .ולמה
אמד רבה השמעתא בלשן ופנים של אימה .ו"ע עלפי 5ה ששמעתי
מגדול אחד ז"לכי החסיד המפורסם מ' שסמאל זיינוהל ע"ה בדחנא
דמלכא קדילק איש אלקיםזקיני מוחר"נ מראפשיטץ זרע בעל זרע
קודשהגיד בפ"א בסעודת פוריםלפני רבו הקדוש הנ"ל בשם גדול אחד
בזמנו פלפול בדרך צחות (ולא אמת כלל) בענין טעם דאותו ואת בנו
שאסרה תורה וכו' (ואכמ"ל להציע רבדי צחות ובדיועתא) .וזהו י"ל
שהגיד רבה קורם השמעתתא כדלתא דבדיחותא של ד"ת בפלפולשאינו
אמת (~עין בריחות הנ"ע שהגידו לפני קדחה זקיני זי"ע מראפשיטץ
וכהנה) העלידי זה בדחו רבנן (ומיונדב קוט"ש הא' דלא הוי זה דעת
בע"ב היפך דעת התורהכי גם זה בד"ת רק בדרךצדית) והדאה להם
מקודם (כדרך התגרין דגוראים הפסולת תחלה) לזכות ולהבחין האמתכי
חע הבדיועתאבפישול ד"תאינו אמתכדישיכירווידעו ולאיטו בד"ת
בדרך עקלתם ללא אמת ואחר כך פתח שמעתתא באימתא(היינובפנים
מסבירות שצריכין לשמעתתא ומיושב קושיא ל הנזכר ,רק) שהיה
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"נאימתא"נזהר מאוד שלאיטהמדדר האמת בתוךהפלפול .וע"כהמהיד
לתלמידיו והדאה לדוגמא מה שיגיד מקודם בדרך צחות שאינו אמת
כנזכרכדישיבחינו לדרוש ולבקר למצוא בעת לימודם בגוף השמעתתא
ו באמת בתודתו ל ה
דרך האמת וה' יארעינינ

ע.

הנה ההמפ"ם כתב בסוף הלכות טומאת צרעת [סט"ז הלכה "ןכי
הנגעיםאינסנגעיםטבעיים דק עששמופתייםכדילהזהיר

ולר%5ד את האדם שישוב בתשובה מחטאיו ורשעתו והש"ת עד שגם
במצורע המחולט המובדל מהמחנה הרפ"י התורה בדד ישב מחוץ למחנה
מושבו כתב שם הדמב"ם שאם לא שב בתשובהיצטרעכדישיהיה מובדל
ומפודכם לבדו עד שלא יתעסק בטרחת הדוהרם סמוא הליצנות ולשון
הרע וכו' עכל"ה .חתרי זה מקורו טהור וקדוש בזה מדברי חז'ע שהמה
אמתיים .וגם להודיע שלא כדעת הגטים למינות ר'ע אשר אומרים
בטעמי המצותוויתרה על דרך השכל הנמוךהטבעייכגון מ"ש במצורע
מוחלט בדד ישב מחוץ למחנהיען שומא מחלה המתדבקת בעוד פשה
וחוששיםכדי שלא תתפשט גםלאחרים עלכןהבדילותונאיזולידט)מבני
אדם ומבשבותם תהויכה על קדקדם של אלווביותר דחז"ללדעכה שמ"ק
דף ד ע"ב] רמצת-ע מחולט התר בתשמיש המטה וכן פסק הדמב"ם נפ"י
הלכת טומאת צרעת הלכה רןואיךיתכן לומדכי התוה"ק התירה או צותה
לשמש בעת מחלה נדבקה כל כך לפכן בנפשו ח"ו ולהמשיך דלדלה
המתדבקת גם לארותוובניו הנולדיםוזהו היפך דברי התודה ,אלא ודאי
פשישא רזה אינו צרעת הטבעה אשר יתדבקה דק ענין רוחני לעודד
בת12בה כנזכד על כן מותר בתשמיש.
אולם קאש אימנו ונעץ גל דואהכי הדמב"ם בעצמו כתב במורה
נבוכים [ר"ג סרק מ"קכי הצלומןהיא מתדבקתוכו' הגם שכתב
שםכי העיקר הוא ללורד לתושבה לתיקון המידות וכמ"ש בספד וח"ד
כנ"ל מ"מ כתב [בסורה ובוריס) בזה מצורף הווה הצרעת מתדבקת וכו'

תשלח דולרי מהדורא חמישאה עררנו
יסיתרא"י נינהה מרברי הרמב"ם ז"ל בכבודו ובעצמו ,עד
בנימנימי
שבאנו לזה בעל כרחך לומר כדעת אלו כי בספר מורה נבוכיםעירבבו

בו דבריםזרים ,אנשיםזרים ,בהפנים ארורים ,ותלו בוקיסריקי ברבינו
הגחול הרמב"ם ז"ל בקדושת צדקתו ,אם כי רבים וכן שלמים מגרולי
המבקרים וגדולי תורה ז"ל מיאנו לומר כזה (שיש בו תערובות מאחרים
כנזכר) עלירי השערתם וקצת הוכחתם ,אמנם יותר מ 2לנו השערות
והוכחות לומרכי את הטוב נקבל ממנו (ואשר הביאו ממנו גם מגרולי
הפוסקים ורתקה דבותינו ז'ע) והרע לא נקבל ונתלה הקלקלה במקולקל
בדיעותיו אשרזייףועירב בו כנזכר ,כיאיךיתכן לומד עלרבינומעיה
המאירעינינו בתורתו ויראתו,מי יגמור תהלתו ,ולו דוגרה תהלה ,ואשר
נראה מקדושתלשונו בספרהי"דוכיוצאוהנה רצהלקהוות הגיבור מורה
נבוכים כשמו כן הוא להשיב לב התועים מאמונה ר"ל ולהיות מורה
לומך
נבוכים בררך ע"כ כתב להם בלשוןריעותהביניים אבלאיך
עפ"י התורה באמת כי יכתוב דברים כאלו כ"פ שם נגד ר"א הגדול
בפדר"א ,וכן על סברי חכז"ל במדרש רבה בלשוןבוזכי המה זרות או
גנתן ר"ל ,הלא אסור להאמין שיצאו רברים אלו מפה קדושרבינו אשר
בשביל שלא יתייחדו לו דיעות רז"ל עם (להבדיל) דיעות אריסטו או
אפלטון או שאר המינים הכופרים ,היונים הארודים ,ע"כ כתב עליהם
בלשוןבוז כזהכנזכר ואשך באמת כבר רהב על הרובהפילוסופיםהבאים
אחריהם ,כלדיעותיהם ,ותוה"קודחז'עלעד תהמת (ובפרטמי אשר לקח
גם קצת מעץ חתם עפ"י הזוה"ק אפ" 1כל דוע אשךעיין ,באמת יראה
כי כל סברי חז"ל עמקו מני ים מתוקים מדבש ונופת צופים ומובנים
ונכונים) ,וגם מדבדי דיעות הנפסדות שנמצאו במורה נבוכים אשר כבר
צווחו עליהם קמאי דקמאי הראב"ר וחכמי צרפת בעלי התוס' והמרשיף
בימ"ש ועוד כהנה בהרבה ספרי קודש ,ועוד זאת תראה באמת ,אחי
אדיבי הקורא ,אשר כתב שום במצרה נבוכים טעמי המצות עשה ולא
תעשה אשר לא יאתה להרמב'ט ז'ע רק לקטני הדעת ,לכתובטעיתם
כאלו על מצותהיוצר בראשית יתברך שמו מקוך החכמהוהמדעבעצמו,

יכה.ן

יפי
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טעמים שלו צריכת להיות בעל כרחו דיני המצות שלא כדחז'ע
וכמו שכתב מעמי אותו ואת בנו משום צער בעלי חיים הלא אם כל
מטעםזה לאהיה אסור אםאיןשותטיןהבו במקוםזהבפניו (ואםבשביל
שהאם דואגת כאשר יקחו בנה הקטן ממנה הלא אז היה צריך לאסור
שלא ליקח הילדהיולד מתחת אמו למכרו 4ןליתנו לאחר במקום אחר),
וגם בטעםכיסוי הדם כתב דברים שאין להם טעם ראם כן היה מצות
כיסוי הדם נוהג גם בבהמות ,וכן כיוצא טעם לשלוחהקן( .הצגתי אפס
קצה לדוגמא)וכן במעםאיסור נבילה שהיא מאוס ומרוהואיךיאסור אם
שחטה בסכין פגום כל דהווכי עלימי זה יוסרח אויהיה מאוס וכן כל
הטעמים (רובם ככולם) מביאים לידי צחוק מכאיב אשר בעבור טעמים
לפגםכאלו מסרט נפשנו מעולםעל התוה"ק שהואאלפים קדומהומלאכי
השרת צווחו לקבלה בבקשת תנה הודך על השמים וכו' ושכמ"ע[יעיז
ד"ת ח"ו אות נ"ר] .עכ"פ כ"ז הוא מהוכחות בדורות אשךבהמויה נבוכים
שלטובוידיזרים ,מזחפים נסתרים ,וממילא לא קשהמידיומון הדברים
יתרים למה שכתב הרמב"ם בספר הי"דכי דברים אלו לא יצאו מפה
ז נדנתם
קדשו או מקן קולמסו יאירעינינו בתורת אמת ובכ"ע[יעי

וי

בנימוקי יו"ד סימן

עא.

קע"ט בעה"י]:

רבו מששיית ראשי שנאי חנם[ .תהלים ס"ט]י"להעבין ,שאינו
ח"ו דרך גוזמא ,דבאמת הרי קשה מנא ידע דוד מלכינו
ר משעדות ראשו ,אך"'ל כונתהענין עלפי הנודע בלק"ת
ששונאיוייוע
פ' תשא במצות מהצית השקל) דהווערות הם
להאריוץ (בטעמי
'-
"י
הדינים הגבוהים עיי
ש-ונודע דכשהם הדינים גבוהים נמתקין בשורשו.
והנה י'ע ז"ש רבו משערות ראשי (שהם הדינים כנ"ל עוד רבו יותר
מהם)קימר חנם יקרשעין (לאשר המה שונאי חנםבעלי בחירה אנשים
שיש להם בחירה ומהם קשה יותר להנצל מהדינים שנשלחו מן השמים
שאינםבני בחירה) כנ"ע ה' ישמרט ולנזרע ב"ב:

תשמ

עב.

דברי מהיורא חמישאה קוררה

אמרתי בעה"י טעם ומליצת זכות בעד אדם הראשון יציר
כפיו של הקב"הכביכול בעצמו(כי מצוהעלינו ספד
אתה למען תצדקוכו') .ובאמת היהכן רצון הבודא יתברך להזדמןלפניו
אותו חטא להכשילו בלי רצונו לאשר בעל כדתך צ"לכי רצונו כן היה
בסדר הדורות שימשכו ותיקון העולמות בביאת גואל צדק ב"ב אז יבא
לתכלית רצון הקדום יתבדך שמו ואכמ"ל .נועיד ע"ש בת" ר"ת סהדורא

חנינא אות ל"ה וצ"ט וכח" חים ושלום עה"ח סרסת בראשית ובתרעאזעירא לסנח"א

ת"ר) ועוד לאלוקמילין .כי הנה ידוע מאחז"ל נסנהדרק כ"ט ע"אן ראין
טוענין למסית ראם לא כן הוו"ל להנתש לטעון ולזכות את עצמו כי
ת מ"ג
דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין וכו' ונודע בחו"ם נסי
בע"ר]בעניןאין שליח לרבד עבירה מהך דנחש דמה הוו"ל למיטען וכו'
עיי"ש ובנועם מגדים (~ף פרשת בראשית] ,אמנם"ע בזה דהךדאין שליח
לדבד עבירה שייך רק בשני בני אדם שאחד פיתה את תבירו ושניהם
בעלי בחירהוניתן כח להאדם הבעל בחידה להסית לרעוהיהלו להשליח
לבחור בטוב ולשמוע לדברי הרב ,מה שאין כן באדם הראשון שהמסית
(לחוה ואדם הראשוןכי שניהם דו פרצופים כאחד) היה הנחש והואאינו
בעל בהירה על כן משב שפיד ארם הראשוןכי איך יוכל הנחש שאיש
בעל בחירה להסית לרע ,אלא ודאיכי זהו רצון הבורא באיזונסיון אם
כי אמר לו שלא לאכול ציוה בעל כרחו עלידי הנחש לעטיתו ועל כל
פנים נתבלבל מוחו עלידי זה (ברבדי הנחש השיאני אותיות "'שאי"ן
כנודע) בספיקות לאיזו רבד ישמע אם ללישנא קמא או ללישנא בתרא
מ"ש הנחש(כיוןשאינו בעלבחירהבודאיהוא מוכרחכןלומדמן השמים
כנ"ל) ולאשייך לומד דברי הרב ודברי התלמיד רבדי כר שומעין כנזכר
ואינו חייב הנשליח דק המשלח הנחש ואין טוענין למטית .ובכל דברי
ספק ומבוכה שנולד לאדם הראשון בזה כנזכר ,הנה קק"ל נברישסנהדרי,ן
בנחש כל הקודם להרגו זכה מה טמרן כן באדםקיי'ע ני"
ה כ"ו ע"א]
ושפטו העדה והצילו הערה להצילו לזכות בסנהדרין של תורה והקב"ה
(כביכול) שומד התורה כנודע והמביןיבין:

עג.

דברי מהקרא חמישאה וקררה

תשמא

הי לי לא אירא מה יעשהלי ארם ,ה'לי בעוזרי ואני אראה
בטונאי[ .והליס קהח ו']י"ל ערה"כ [שם ס' הג] ושוא תשועת
ארם (רק) בה' נעשה חיל והוא יבוס צרינו ,וזהו בכלענין נגר הקמים
והרודפים אם יבטיח וגם יעשה פעלים ארם חשוב וגם שר אהגר בירו
להציל ולהושיעאין זה כלום ,בלתי תשועת ה' המסבב את הכל יתברך
שמו ואשר לב מלכים ושרים בידו וז"ש ה'לי לא אירא (גם בעת צרה
מהרורפים כנ"ל אבל) מה יעשהלי אדם (החפץ או עושהלהצילנוכנזכר
מה המהפעולותיו לתכלית דק אם)ה'ליבעוזרי (אז)ואני אדאהבשונאי
(להפילם לגמרי כנזכר):

עד.

צנים ופחיםבירך עקש שומר נפשו ירחק מהם.

[משלי כ"ב]

[ועיין ש"ס כתובות דף ל' ע"א ותוס' שס ד"ה הכל ביזת שמיס
ל [פסחים ח' ע"ב] ומקרא מלא דיבר הכתוב [קהלת
וכו'] "1עכי הנהקיי"

ח'-ה'] שומר מצוה לא ידע רבר רע בין בהליכתן ובין בחזייתן (ומהו

נקרא

מיצנע

[סימן רמ"ח סעף ד' ברמ"א]
ררך טל מצוה מבואר בהלכות
ו אם כונתו לשם שמים בבחינת מ"ש בטוש"ע [או"ח
למו"מוודינ

יזת
ירל"א] עה"ק בכל דרכיך דשינו) אבל אםאיןכונתו בדרכו לשם מצוה
פמ
אי
ס
רק בדרך עקלתת אז צריכים שמירה בדרך מצינים ופחים אשד שכיחי
(ובפרט בימות הצינה ביותר  1בימות החמה החום ביותר) קור ) 1חום
טלאכהרגלובביתווז"שציניםופחים (רק) בדרך עקש (טלא לשם שנרם
אזצריךכנ"ע) שומר נפשו ירחק מהם (ולא כשדולך בדרך מצוה כנ"ל):

עה.

ואל יבא בכל עת אל הקודש[ .רקיע ט"ז ב'] הנה כתיב [תהליס
קי"ט-קכ"ח ~1ן לו3ע11ת לוף הש-ו תורתך ,ה1ל 0מך זה
התזרזחו"ל [שכה ב"ו ע"א)לבטל תורה ותפלהבעד המשקיםבצרכיצבור
וגם למוכרי ספרים ותגרי תגריהם כמדע ,אמנםהחיריק הוא בזה כי
העוסק בחורה כפשוטו גם אם אעו לשמהכראוי מכל מקוםאחז'ע [פסחות
נ' ע"ב] לערלםיומתק אדם בתורה ומצות אפילו טלא לשמה וכו' והמאור

תשמב

דברי מהיורא חמישאה וזוזנה

שנה פחזירו לפוטב ,מה שאיןכן בעוסקו בצרכי צבור בתמידות ומבטל
תורה ותפלה ואםאין כונוס לעמם שמים רק להתגדלוכיוצא כפה פניות
אחרות אז בודאי אינו מצד הקרחתה ,וז"ש השל יבא "בכל ע"ת"
(כשמקים ע"ת לעשותה' הפרו תורתך לא יבא בכל ?1בזה) אל הקודש
(כי אל הקורש לא יבא בעוסק בצרכי צבור רק כשבדסק באמונה לעמם
לכן לא יבא בכל עת ופעם עלירי זה אל הקודש כמו בחורה)
שמיםר"
כנ"ל:

עד* ו4די 4הולך ורוה בא ומארץ לעולם עומדת ,נקהלת א' ד']להבין
פהו והארץ לעולם עומדת ,הרייש להקיום רק שיתאלפי
שני ,וכתיב("יעיה נ"א ר]יהארו כבגר תבלה ,אולםי"ל התכלית המר"ץ
הוא רק לעול"ם התכלית ביאת גואל צרק ב"ב ולכך בראה ויצרה כנודע
ונקרא אז עול"ם מתם עולם התיקת כמ"ש בת שבע למלך דוד1מיכימ
דודלעולים והלאאי אפשר לבשר ודםלחיות
א ,א ל"איחיאדוני
לעולם ,אלא ודאי כחמעה ברור לעולם התיקת שיחוה דורויהיה סהציח
הוא דוד בעצמו וכמו שהארכם בזה במאמד זכרת צדיקים (המפד על
הה"ק פראדאמסק זרע) ובשארי חיבורים בעה"י .ח"ש דוד וצלך ודור
ר לדוד ,וכמשאחיל נשבת קחב ע"ב) אם
בא (לגריעותא ,ירדיררנוכיי
,
ה
ז
ב
ת
י
ל
כ
ז
מ
כ
הראשונים.בני מלאכיםוכי
א
ל
א
ת
ל
ע
ה
ז
~
ד
ו
ו
ד
מ
ת
"
 ,וא
ודאי
אם הראשונים הע נשמותיהםגבוהות מאלו הדורות ,אבלרגמיתלתכלית
ם עתה המה יותר הנסיהצתוצירופים מרוב הצדות
הבירור ותיקעהזהי

*

וגזירות ורדיפות ומלחמות היצר נגר מימת המתגברות ר'ל חעא יחזר
כנ'ל וכטבע נוכתבמ מזה ככר
קרוב על מי זה תכלית תיקון
במקום אשר בד"א] וזמש) ותשנץ לעול'ט (ד~זיקון)פוצרים(דוינו עומדת
ומצפהרעלזה מתצת העמדת (כבס בדוץ'לנאיצה ב' ע"א)עומדתלאכילה
ם נשם] כלאברים מצחיקןהע כל העומד ומ' בכ"מ
אועימדה לגדלביימ
ה"מ מוכןחימד לבך] לצטוט [היוזע] אשו תצפה ארו ויושביה) כן

יש

הן רצע בב"ש

עז.

דברי מהרורא חמישאה רצררה

תשמג

לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתךלבן מלך[ .תהלים
ע"תהיינו כפשוטוכי דוד
התפלל זה המזמור
להצלחתוגדולתבנו שלמה דגולך ,וז"ש אלהים משפטיך למלךתן (ה-נו
הרדון אותי ע"כ אמר אלק"'ם מדת הדין 'ששפטיך" האדון והדץ
'למלך" אמר על עצמו שידקדקו עמו במדת הדין והמשפט ,רק כדי)
וצדקתך (מדת החסד והצדקה) לבן מלך (הוא שלמה המלך בם הבביב)
שד"א מקבלעליו כלהיסוריםוהדינים ר'לבשביל טובתבנווצזכר אשר
יתש לו מדת דמסד בבחינת צדקה ומסד כנזכר לבנו (על כל פנים אם
הוא לא זכה בעצמו בימיו להיות כן) כתהיה כהניח צדקים לגאול את
כנסת ישראל בתיקת עולם ב"ב[ :יעיז בד"ת סהדורא ז' אות ל"ג עי"ש

די

עת.

בגמי תשית [דף כ"ג ע"א]בדוני המעגלדנייםע'שנין וכאשר
קם משינתו בא לבי מדרשא שמעינוו לרבנן דקאמרי
נהירן שמעתתין כבשני וגני המעגל דכי הוה עייל לבית מדרשא כל
קושיא הסו לוו לרבנן הוה מפרק ללן ,ששר לדן אנאניוע לא הימנתן
הלא עבדי ליה יקרא כדבעי ליה הלש דעתיה ,בעא רחמי ומית ,אמד
רבאזץיםדאמריאינשי ש חברותא אומיחותאעכ'עדגמ' .ויש לדקדק
בזה סובא ,א דהא לא מצים שיודה כח הליכוד וצריפות בחוני המקפל
יותר סכל דועבארם בדודו ואדרבא הוא רק משזבחומיהוד בחסידותו לבד
 .ב)וגםאין בכ"זז
ואשרנעגה בתפלתו ובמופתז אשרנענה במענהפי
תפלתו ומיקר בקשע שלבני אדם תלוי בחכמתםחי-פתם כדאמרינן
בברכותניף מ ע"ש ברביוודאוום' ודאמר בשתים שכבשן בסרפדם אמר
הרות דרב ושמהשל קא חזינא הכא ואנן קא מתנינו בעוקציו תליסר
דמשגח
מתיבתא ווסר ,ואבן קא מצערינן נפרען ומצווח קאצוהינן
אקדוחכן דושם וא"כ איםתלויעמית
בן ,ארלקמ"רמסרי
פתשוי,יזי
בבנק שידע להגידוקיטוב כל וזקושיות
 .ג)
נפ
תפלתה בהכמחצ וחרי
למה לא המנוזן חששר הוא באמצכן היה יכול פ עתה להפכית לפניהם
ולהראות לחם לתרן בל והשבוחכי תלמתם וצמוח כל אע ששעקינין,

חית

וכי

תשדמ

דברי

מהדורא חמישאה ותורפה

חכמה נתוספתבהן [שכת קנ"כ ע"א] וה" 1לא נפל דעתו וכח תורתו ,אחרי
שינתו.י) לפ"'ר המהדש"א עור יותר קשה עיי"ש מ"ש שבאמת הראה
לחם לתרץ כל הפירכות בלימורם רק שלא ראו בו מעשים טוביםונסים
שעשה מקודם לה שנין וזהו אינו מובן כלל וגם מ"ש שזהו היה נכרו
י
ל הראשון וצריך עיף כל זה שם .ה) וגם מה שרקרק והקפיר חוני
המעגל על שלא המנוהו ולא נהגו בו כבור (יקרא) כראוי כנזכר זהו
יפלא מאור ולא יתכן כפשוטו לפרש על אותו חסיד הקדוש ברוב
ענוותנותו (צא ולמר מבן בנו בש"ס שם שעלו לאיגרא הוא ואשתו
להתפללכרי שלאיחזיקו להם טובה וירד מיטרא טרם יבואו אליהם).
ע"כ בודאי נראה כאשר שמענו וראינו ואבותינו הקרושים ספרו לנו
מצדיקים וקדושים מתלמירי הבשכ"ט הקדוש זי"ע ושלאחריהם
אשר לאהיו בטבעם חריפיםומעיינים כל כך בהלכה עם כל זה כאשר
למדו והשיבו לעת הצורך ברבר הקשה ולמרו וביארו בפשיטות הגמ'
וממילא רווחא שמעתתא וסרו כל הקוסמותכי כיונו אל האמת (בתורה
לשמה) ותהי לפלא [עייז ד"ת ח"ח אות ל"גן וכן לפעמים היו מחוילים
בתפלתם לבר זו ברכתםלהנלים אליהם הת"תשיצליחו ויבינודיוורה
וכן כברהיה לעולמים בחוני המעגל בנור)יתיוונפישותיו אשד התפלל
להשם יתברך וסרו מלפניו כל הקליפות המעכבים התפלה מלעלות ולבא
ל [שער המצות פ'
וכמו כן בלימור וזמון התורה אשר מבואר בכהאריי'
ואתחנן רף

ל"ג ע"א,

שער רוה"ק רף הא ע"ג ,שער היהודיט ב"ה רפוס קאריץ

ף ר] שצריכים לפלפל בכח כרי לשבר הקלישת וכל קושיא כשמהכן
י
הואמקליפות הקשי'וצריכיםלהמירם מעלפני התורה שבעל פהוהידוש"
וממילא אנהיר שמעתתאכטיע חפשבגזה כנ"לבהמי המעגל"רכיהוי
עייללבי מדרשא" לא נאמרכיהוי מפלפלולומד )1מציע ההלכהבבית
המדרש רק כאשרעי"עעל פתחארבית המדרשובוהקליפתה מתפחדים
אז ובורחים מפניו וממילא לא היה ערם קושיא להם במנהיר שמעתא,
אכן בעל כרחוצריכיןלהיות אמונה להרבק בהצדיק הלזכסיעכי ללא
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זאת לא יוכל הצדיק להושיע וז"ש שפיר כאשר לא הימנוהו ולא נהגו
ביה יקרא (כאשד לא האמינו ולאנהגו בו כבודהראוי להדבק המאמינים
בת"ה וצדיק כזה) ממילא לא יוכל להצילם מהקליפות ולהשפיע להם
האור הזה וז"ש ש חברותא (להדבק בו כנזכר חברים ות"ת) ש מיתותא
(היינוירידה ממדרגתו לא עלים כאשר לאיוכל להשפיע להם שר שפע
קדשכרצונוכנזכר) ובזהמיושבים כל הקושיות הנ"ל השםיתברךיעזרמ
בזכות הצדיקים האמתיים וקדושתם יאירעלינו ב"ב בכל ענינים:

עט.

בש"מ שנת (קהכ ע"כ] אם ראשונים בני מלאכים אס בני
אנשים ,ואם ראשונים בני אנשים אס כחמורים ולא
כחמורו של רחב"ד ושל רפב"יניעחז ט"ש בזהיע
ל כד"ת טהדיך" תליתאי
אות ע"כ] ,והנה פלא לכשרהאיךשייך לומר דהראשוניםבני אנשים הלא
אמרובפירוש בפסחים(יףי"ג ע"א]בגזירתעירין פתגמא ובמאמרקדישין
שאילתא ,ופירש"יעירין מלאכים כלומר ת"ח שהםכמלאכי השרת עכל"ה
וכן בכמהדוכתי מפורגןכןעלהראשוניםזי"ע כאשריספרוגודל קדושת
נוראותם ונפלאות מעשיהם וחסידותם .אולם כן הוא הרמז ופירוש
הרבדיםגי מי אשריחליבויאמין ובלבבויביןכי הראשונים כמלאכים
(אז הוא בבחינת) אנו כבני אדם ואם (יחשוב בלבבו כי) הראשנים (רק)
כבני אדם (אזי הוא בבחינת) אגו כחמוריםד"
א כחמורו של רפב"י (כי
זאת היתה לה שייכות מעלה בנפשה לאשר היתהקנין כספו של התנא
הקדוש רפב"י ונזהרה ממעשר וכיוצא מה שאין כן ההושב ה-עשונים
כבני אדםאינו מאמין בקדושת החכמים שעליו ומלפניוואין ש שייכות
עמם[ .וכתבתי את למוציא מלבן של צדוקים כבו שמספרקם מרב זקן
וכסיל (נתפס למקצת בהבליו) כאשר יזנב (בעוה"ר) במועצות ר"ת
יר על רבצן הדה"א "גם הוא הוהבן אדם וצהב
'מ
רו
מןהרבנים פערפיו ל
לעמל כמוני"וכן על שארי רבותים מפוסקים ז"ל עקרא לפומיה ותפה
ת לבני מרי .וזכות
עצמותיו שר"י .השכמ'י .רשומתי חק המעטלשי
רבותים ואבותימיגן עלינו ב"ב בכלענינינו)

י'י

תשמו
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פ
 .דוד מלכנו אמר מהלים קי"ח כ'] מאת ה' היתה זאת היא נפלאת
בעינינו.י"ל עדה"כ גבפרשת וארא ז' ט'] תנו לכם מופתהיינו
שידיה לכ"מ (בעצמכם) מופ"ת ופלא שנעשה זאת(וכעין זה הביא בספד
מאור חרמש בשם האמש הקדוש בעל נועם אלימלך זי"ע) והיינו שלא
יתגאה בעצמו כחי ועוצם ידי בזכותי נעשתהישע שנתקבלה תפלתי
אצל תסיר שברור ועירבה קליו
ר ח' ע"א]
וכדאמרינן בתעניתני
בתפלה ואם לחש הצלתה בידו ומגיס דעתועליו מביא אף לעולם וכו'
עכ"ל הגמי (והיינו מענין עיף תפלה שאחדיל [כברכוה נ"ה ע"א] וכתבנו
ה במקום אחר) אלא צריך שיהיה גםבעיניו לפלא ורק בחסדי השם
מי
יתברך שנענה בתפלתו חיש רור המלך שידעו ,מאת ה' היתה זאת (רק
מאתה'בחסדויתברך) ופא נפלאתבעעינו (בעצמתובעינינוהיאנפלאות

*

ולא במעשינו וכחנו) כנזכר:

 .לכו חע מפעלות ה' ,אשר שם שמות בארץ ,משבית מלחמות
נלא
עד קצה הארץ ,קשת ישבר וקצץ חנית וגו'.
ט'ן וקמנה לפי ד5שט רמשבית מלחמות וכלי קרב ווצית ונעשה שלום
בעולם הבל"למפעלית ה' אשר בום "שלום" בארץ ולא "שמות" (היינו
שממה וחרבה) בארץכי הלא אחרי נשבת המלהמה נעשה שלום כנזכר,
אלא ודאי דקתי על המלחמה הזאת קודם הגאולה אשר שלום העמים
שנעשהלארדים (רקלפנים) הוא שמותוחורבןיותר מהפלחמהכי נלקט
ונטלולגמרי (כמעט) כל פרנסות ישראלועוללים ששלו ~חם ופורשאין
להם משגברות המינות ר'ע ובעתר במקומות אשר יחשבו שימצא לחם
לפי הטף על כלפנים בדוחק ופריעת תושבי אחינובני ישראל היראים
נחלקו ונהרסו תפרדו במלכיות ומדינותעיעת וכו'כו' ,וז"ש אשר שם
שמות (חורבן) בארו (כנ"ל) משבית מלחמות וגר (אחוי שהשבית
ראמלחמה נעשו אלו הצרותוחורבן עולםיותר) ה' ירחמנוויגאלנובב'שו:
[תהלים מ"ו
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תשמז

פב
 .בש"מ נ"מ [דף ס"א ע"ב] אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי
במצריםבין טיפה של בכור לטיפה רואינה של בכור,
אני הוא שעתידליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל
ברבית ,ומטי שטומן משקלותיו במלח ,ומטי שתולה לה אילן בבגדו
הגמ' עי"'ש .וי"לכי הנה יש ג' מיני נוכלים
ואומר תכלת הוא
י
'
כ
ע
וצבועים .א)בין עולם דסוחרים ,ב)בין עולם העשירים בעלי כיס אהלי
זהב ומלוי מעותם בריבית .ג) בין הרבנים ובפרט האדמורי'ש הגונבים
דעת ולבות הבריות ,וכל כונתם אך לטובתם ,בעצמם בגופם ובשרם
וממונם ותשתם ,וכו' כר .וז"ש כנגד שלש כתות האלו ,א) מי שתולה
מעותיובנכריומלוה אותם לישראלברבית ,המההנגידיםהעשיריםומלוי
ברביתורוציםעוד להתלבש באדרת השער ומעטפת השקר לפשוטטלפים
בתור יראתם כדי להיות ראשי הצבור ,ב) זה שטומן משקלותיו במלח
שזהו פעולת הסוחדי"ם הנוכלים ,ג) התדלה קל"א איל"ן בבגד"ו זהו
האדמורי"ם הצבועים שעושה עצמו לצדיקמייחדיחודים ומתלבש בטלית
שלרבי ובכלבגדיו של רבורבי ובאמתהרי זה פעולת הס"מכדילהיות
מחטיא את הרבים בנכלותיו .וז"ש התולה קל"א [בג" סמא"ל כנודע)
כנודע היינו שעושה את עצמו
איל"ן
כשאחד[ביגח"ח-ייםתוודאאינושלאילםאהומ"כ"חאהרס""י
מ במספר הנ"ל) בבגדו ושמתלבש
בבגד ת"ח ורבי והרי זהעליו באמת כמרדעת של חמור [ירושלמי בכורים
ג'] וכמ"ש רופדן-ש"אלענין רב בעד כקץ שללבש חלוקו של ת"ח דהרי
[סוטה י"ז] תכלת דומהלים
זה כנ"ל) ואומר תכלת הוא [החנו
י
י
ח
א
ש
כ
וים דומה לרקיע היינו שאומר שמסתכל ברקיע בבחינת תכלת כנזכר
ויודע עתידות ונסתרות)  1יובלנו מהם ומהמונם וישלח לנו המורה
לצדקה ב"ב:

פג.

בזרה"ק שרשת פקהץ [דף רמ"ח ע"ב]האי פיתחא סתים כליומי

שתא ,וביובש דשבתאוביומא דחדשא אתפתח ל)9זזאה
דוים וכר ביומא דכפורי וכר עכל"ה לענינינו ולי"ש ויתמה כל עובר

תשמח
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%א חשיםיום טוב רק שבת ור"ח ואחדכר כתבמיוה"כוא" אפוא המה
הימים טובים לישראל אשרמריקים שפעחיי'ט ובדכה לישדאלכגון חג
השבועות דאיקדי בזוה"ק [פ' אמור ט"ו ע"כ] עץ מ""ם כנודע ולמה לא
קחשיב יו"ט אלא חיווי מזה דאיה כדברינו בד"ת [מה"ק אות ד"ק נשען
על הכתוב [יחיקאל מ"י א] וביום השבת יפתח וביום החד"ש יפתח ,כי
ביום החד"ש היינו יו"ט כי תלויים בקביעת החודש מה שאין כן שבת
ע"כ נחשב שבת בפני עצמו וחדש (וכל היו"ט נכללו בו) בפני עצמו
ומיושב גם בזה(ויו"ש השבבפני עצמוכיאינו בכלליו"טכי הוא שבת
שבתון נאסר בכל מלאכה כמו שבת ואף עלפי כן תלוי בקביעת ד"ח
ע"כ נחשב לבדו וגם בשביל רבד שנתחדש ונעשה בו אחד מנחה כמ"ש
באות שלאח'ץ בעה"י) אמנם צ"ע להלן שם (בד"ה פתחא תלתאה וכו')
דקאמד בכל שבת המבת ובכל ריש ירחא עיי"ש ודיש ידחא לא משמע
ימים טובים בכלל דק ד"ח ממשועדיין צ"ע:

 .עור שם נזוה"ק ביומא הכפורי וישראל כלהוקיימי בצלותין
פד
ובעותין ומשתדלי בפולחנא המאריתה ,סחים ההוא פתחא
עד שעתא דצלותא דמנהה ,כיון האעבר האי צלותא המנתה מאתר בי
דינא ההיכלא דזכותא חד אוידא נפקא ופתחא דא אתפתח והאי ממנא
דהיכלא דא קיימאואיננותריו שמשין חד מימינא וחד משמילא והחתמי
החים ומותאבידייהו וכלפתקין דעלמא קמרתווכדין אחתימוהןלחיים
והן למות ודא הוא פתחא המזרח עכל"ה .וברברתי עתה בזה התבוננתי
מעשה פלא אשד דאיתי פ"א מאאפו"ר הקדוש זד~א"ה זי"ע (כמה
שניםלפני הסתלקותו)ביה"כ לאחד מנחה קודם נקפלה אשד הלךלביתו
(מביהמ"ד בחצרנו) להנפש מעט ובדרך הלוכו בחצה הפך כמה פעמים
פניוופנה בחזרה לצד כנדח ואמד "רוחחיים מנשבת ,מצדזהרוחהים,
דוח מג"ן ער"ן מנשב" האינך מרגיש בני( ,כדברים האלואיבד .והיה
דדכם בקודש לרבד ביום הקודש ,מבתן ועד צאתו ,גם בביתו ,דק
הדברים הנחוצים ורק בלה"ק) ,ככה הגיד כמה פעמים וגם בבתן על
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המדרגות להמעקה בביוע הפך גם כן עצמו לפניו והגיד כדברים הנ"ל
והיה לפלאבעיני האנטלם אשר הלכועמי אתו ,וכזה נראהכי הוא(זצ"ל)
מזוה"ק שבא מצד מזר"ח רוח מנשבת שלחי"'ם
לא רקידע (כל
י
'
נ
ה
ר
ו
א
ב
החמה שםכי לכאורה קשה למה
אזבין מנח"ה לנעילה וכמבואר
כלהיוםיוה"כ סתימץהניפתחין .ובהנה"ח שם ביאר בשם הרמ"ק זצ"ל
כיאז שהואסמוךלנעילהרוחרצוןעולהוכו'עייש"ה)האלם ראהוהרגיש
ברוח קדשו אז בשותו זמן ממש עלכן הגיד כזה כמה פעמים ,בראותו
והרגעותו ,וכמובן לכליודעומכיר דרכו במדת אמתולשונו ,ז"'ע ,ואנכי
לא ידעתי ,וה' יאירעינינו ב"ב:
 .עור שם נזמ"ק מכ'שניןולנמלא אתדן בר נש מבי דינא אתר
פה
דאקרי זכותא אזוע בגרמיה אתא ובחובוי אתדןוכו'הענין
כשאחז"ל גם כן בש"ס [שבת פ-ט ע"ב] ביצחק אבינו שיאמר דל עשרין
שנין דלא ענשת עליהו ועה"ש בפירש"י דהוינו (כשגור בפי העולם)
רעד עשריםשניןאיןעונשין למעלה בחובותיו ,ושמעתי בשם רב גרול
אחד אשר הספיד את בנו בזמר מופלג בן "'ח שנים ואמר בבכייתו
עה"כז'
למ
ייכה  1ל"ע מהיתאונן אדם ה'" (ה"מ 3ע הבהוך שהיה 3ןח"י
למעלה חשםאין עונתכם בשנים האלו .אבל)
שנים 81הות מעשרים
גבר על חטאיו (על עצמו אמרטימוא בחטאיו ולו ישלדיכאונן ולבכות.
ההמנאלישזבף .אמנםעין בש"ע או"חנסיכו רכ"ה סעיף כ') ובס"א שם
[ס"ק ה ],לענין ברכת בדוך שפטרני שמברך האב בהגיע בנו לבן "'ג
שנים דעכ"פבין לפי"ד הרמ"אובין לפי"רזקיני הלבוש שםאין אחד
נתפס על תבירו (ההנו לא האב על בנו ולא הבן על האב) לאחר י"ג
שנים ,ואם כן קשה לכאורה דמכןי"ג עד כ' באיזה חוב הוא דגנם מת
ב14תןהימיםושניםמאיזה חטא הוא ,אולםראיתי באור החמהעלוהרהר
שם שמקודםעו"דים שנהרניןאיתו על שרומץ שלא יתקטם באמונתו
ויתקלש שו ך נף שיפת  % 2ימות חייב (וכעין זהדין בן
סורר ומורה [אוהדכן ע"א ע"כ) ורצותה תורהלביתדין שלמשה) מה ותון

*

מי

תשנ
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כן לאחר עשרים שנה נידון בהיכל זכות וחובה של עצמו (לפי מעשיו
עד עתה)עיי"ש ותבין הפירושכן:
 .בזוה"ק שם פרשת פקותי [יר ת"ב ע"א] ד"ה פתחא רביעאה
פו
בהאי פתהא קיימא חד ממנא ו)יני"ה שמיה ,והאי
איהו מתקלא דנטלאזכיין וחובין וביה איתקלו כולהו לאתדנא ,תחות
האי ממנא איתתרין ממנן חדלימינא וחד לשמאלא ,חדלימינא
י
'
א
י
ר
ה
שמיה ,הד לשמאלא גדוריא"ל שמיה ,וכד אתקלוזכיןוחובין דא אכרע
לסטר ימינא ,ודא אכרע לסטר שמאלא ,וכולהו אתכלילו בהאי רוחא
דאקרי זכותא"ל עכל"הלעניננו .וכן עוד שם מקודם בד"ה פתחאתניינא
וכו' כו' ,ומניליה לההוא ממנא דאקרי פדהאל (חן שם הנודע גםכן
בסידור בכונת בני אדם וגו' בערב יום הכשוים)די בהיכלא תלימתה,
וכדין אקל [איב ל"גן פדעהו מרדת שחת וכו' ,וכן עוד שם בך"ה פתחא
תליתאה בהאי פתחא אית ממנא חד גדיא"ל גומיה ומיהו לסטר שמאלט
וכו' ,כל חובין וכל בישין דב"נ אסטי אבתריון בהאי עלמא ונחת לון
גו מתקלא לאתקלאבאינוןזכייןוכו' עכל"הלעניננווהינו כלזה נמשך
בהיכל הזכות שדנין זכות וחוב בני אדם ,ולחשם ולמות ר"ל ,כנודע
בסידור וכהאריז"ל וכל זמן שמזכירין העונות ח"ו ומכניסין אותן
בהמאזני"ם (שעל זה רומז המלאך מאזנ"ים כנ"ל) ובמתקלא הזאת דנין
ל שמו הממונה זנצתא'י) כנ'ע
ברוקלין (וזהו נקרא היכל הזכותדי
והממונה פדא"ל יפדהויכריע לסובה ח~דעג

אמנם אשרמכניסיןהעונות (לדוןעליהם) שהםבבחינת שכח"הכמיש

[דירים ח' הס]והיה אם שכוסח תשכ"חוגו'(וזהו בעצמו לסקיצת
זכותכי ישדיעות בפוסקיםנעיז אג"א או""סימז ק"")כי שכחההוי אונס
האונש הוא בבחונה
ונמצא אונס רחמנא פטריה ואכמ"ל) וגם
נשכחת"י כת"ת מלב הנפש הוחטאת וכר אסלם כשמעלים בשתלפני כסא
כבחיו יתברך שמו בעצמו ושם בבחינתכיאין שכח"הלפני כשת כבודך

יץ
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ונמתקין בשורשן ,ונודעבסידוריחוד הזכיר"ה שהואבגי' אלףוב' מאות
בשד נשה"ש ח' י"ג] האל"ף לך שלמה ומאת"'ם לנוטרים את פריו (שהוא
בסודי"קעיי"שוזהושיגיעחייםולא המתים[כשיגיעולבחי']יהלל-י"ה)
ע"כי"ל רמוז כל אלו שמות המלאכים הנ"לכי גדיא"ל פדא"ל שתא"ל
גדוריא"ל אזני"ה זכותא"ל הם עולים במספר אלף וב' מאות כנ"ל יחוד
ה למעלה כביכול ננמתקין ברשרשן .מקור התהם)
הזכיר"ה וכאשריישל
בזכרון טוב לפניו יתברך שמו בכסא כבודו אז אין שכחה כנ"ל רק
זכרינ"ו להי"'ם וכט"מ כןיהי רצון במהרה בימינו בכ"י:

 .ראיתי מאנותי הקדושיםזי"ע שהניחו וכרכו בעצמם התפילין
פז
ולא נתנוזע לאחרים לכרכן ,והוא מסתבר ודרךחסידים
וישרים שלא יהיה מצות נבפרט קדושת תפילין) בזויות עליו ליתנם
לאחרים לכרכן מיד אחרי חליצתן כמו שנפטר מהם ולעול היו עליו
ושמעתי מאאמו"ר הקדושזי"ע שאמר בגוםרבינו הגדול והקדושזי"ע
בעל דבריחיים כי נמצא בירושלמיכי הכורך תפילין בעצמו מצננין
לו גיהנםנוהוי לפי"ז כמו העתן ריוחבין הדבקים בק"ש) והגםכי לא
מצינוזהבירושלמי שלנונאמןעלינו העדרבינו הגדול
אשד בודאי
י
'
נ
ה
ראה אוידעכיכן הואבדתי'ל וכליראד' יזהר בזה וגם בהנחת וקיפול
הטלית לאחר התפלה לעשות בעצמו ולא עלידי אחרים ,וכמו שהבאתי
ראיה בנמוקי או"ח [סימןשין מדברי המהרי"ל ומג"א שם דקיפול הטלית
ווי מצוה ע"כ מתעסק בו במצוה מיד במו"ש והוי בו יותר מבשלוחו
עי"'ש והגםדדשהיית לאהוי רק בגד של מצוה ולא קדושה כמותפילין
נועיד ביביא כסימוקי או"ח סיטן
מ"מ נראה כן ממהרי"ל גם בטלית

כנ'י

כ"ח ס"ק א'ן:

 .ממה אמרתי אה"ק מתקאטש דרושבבידג"נ לרצץ הממשלה
פח
יר"ה ליום הלדת שד הרעשבל"'ק הנודע למשגב בכל
העילם במדת טובו רשרתו ,והנהיום הלדת אצלבני האראל לא שמענו

תשנב
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מדבותינו ואבותינוהקדישיםזי"ע לעשותכןיום שמחותביום תולדותם,
והסכם פשט נראה מרוב עעתעתם ,כי אחז'ע [עייובין י"ג ע"ב] נח לו
לאדם שלא נברא יותר טשנברא (ע"כ לשמחה מה זו עושה ביום ההוא
כיון שטובהיה אם לאהיה נברא ונולד ,אולם הטעם שם כתב במהרש"א
מ"ש נמנ"ו וגמרוהיינו שנמנו חשבו וספרו את המ"ע ול"ת שהל"ת הם
מרובים (שס"ה)והם'"צ רק רמ"ח ע"כ גמדו שטוב שלא נבראכיון שהוא
קרוב להפסד ורחוק משכרכיון שהל"ת מרוביםכנודע (וכברדיברנו מזה
בחידושי מנח"א חלק א' בתרעא זעירא ועוד בכמה דוכתי) וזהו בישראל
שקיבלו עליהם לשמור ולעשות התרי"ג מצות משא"כ באו"ה שאין להם
רק חובז' מצות לא שייך הך שנמנו וגמרו פמספר תרי"ג ,וע"כ אצלם
ובפרט מחסידי או"ה כמו מלך רועפובלי"ק שלנו הנשיא הנ"ל ע"כ הוא
אצלםיום תולדותם יומא דמזלא ושמחה.

רצצנה כתיב [בקהלת ז' א'] טוב שם משמן טובויום המות מיום הולדו.
ויש לדרשו שפיר לטובה ביום הלז בבידנ"נ העיר הגדולה הע"י
שנאספנו לכבודו ולבקש בעד הצלחת הנשיא והוד כבודו ואריכת שני
חיותוואחריכי כברהגיעוימיהייולאיהש"ט הרבהיותר ממספר שבעים
שנה יוכלו כבר גם בחייו לספר את מעלותיו וטובותיו אשר עשה לכל
ל דת ולאום והציל הרבהבני אדם (גם בממשלה הקודמת)
בנ"אבליהבי
מבור שחת נגד שופטי עריצים שונאי ישראל שהיו אז בגלילותיו
בבעהמע"ן כנודע כי הנה קיי"ל [ביומא רף ל"ת ע"ב] כיון שיצאו רוב
שנותיו גול אדם ולא חטא שוב איש חוטא ,ובפרט שעברו כבר מספר
שבעים שנותימיחייו והתנהג עד הנה בפרת החסד עם כל בשר
י
'
נ
כ
,
כל אשריוכל להטיב (מאויה לא נמסר הרבה מצות אחרות יותר והרי
זה מחסידי או"ה כנזכר) ,ההנה כתוב [תהלים צ' "] ימי שנותינו בהם
שבעים שנה והן הנה המספר המדויקעפ"י המבע דמצומצם ואשר מהגל
ף משנות אדם
וניתן לשנות דוד מלכנו שבעים שנה אשר דורם ואשרהינ
הראשון שנגזר [בראשית ב' י" ]1ביום אכלך וגר ויומו של הקב"ה אלף

דברי מהקרא חמישאה נצררה

תשנג

שנה [ב"ר פ"ח ב'] (כ15ם אתמול כי יעבוד) והיה חי תתק"ל ונשאר ע'
שנין לדוד המלך לתיקון עולם לתכליתו כנודע ואכמ'י .עכ"פ שאד
השנים למעלה והצבעים יהיה בעה"י עוד גם שלשים וארבעים ולמעלה
ממאה ,והם שנות החסד אשד ניתנו מהמחיה חיים יתברך שמו ,ולחסדו
יתברך שמו אין שיעוד וקצבה ,ובימי זקנה המה ימים אשד אין בהם
חפץ התאות רעות ופחותות ,רק לזכור ולעשות כחפץ טובת דוחו
ונשמתו ,טובות וחסד כל אשד יוכל האדם כל אחדלפי מצבו ומדרגתו.
ובזה יש לדרוש ולרמז הכתוב הנזכר טוב שם משמן טוב (כי הנה שמן
מורה על חכמה כמ"ש [בטחות דף פ"ה ע"א] והנה אמדו [שבת דף ק"ג ע"אן
הכותב ש"מ משמעו"ן ד"ן מדניא"ל הדי זה מלאכה האסורה בשבת וכל
שכן אם כותב דוב הש"מוהיינו דוב התיבה כמו שם משמ"ן (המורה על
חכמ"ה ודוח בינתו ,להיסב לזולתו ,וכבד עבדו דוב ששתיו ועוד כל
שנותיו שבעי"ם ושמן תודק שמו של הנשיא עד הנה כנודע ,ועתה העת
כבד לעשות אך טוב בימי ושעת החסד כנ"ל] וז"ש טוב ש"מ משמ"ן
טוב כנזכר) ויום המות (עידנא כבד אחדי שבעים שנגזר במדה"דלימי
המות אך שהבורא יתברך שמו מטיב ונותנם בחסדוימי החיים של חסד
אז כבד יאות לספד מעלות שבחיו) מיום הולדו (ועד עתה) כן ישמדהו
השם יתבדך ויחייכו בכ"י ויוסיף לנו לטובה ויתן בלבו ובלב כל שריו
ויועציו לעשות טובות עמת ועם דת תוה"ק כרצוננו ב"בובימיוובימינו
תושעיהודהוירושלים וישראלישכון לבטח ובאלציון גואל במהרהדירן
ברוב רחמיו וחמדיה:

פט .בזוה"ק פקודי[יןיי"ה ע"כ] דהא ביומא דא דראש השנהוכוי
אי אכתוב בסטרא דקדושה אנתובלחייםואתקיים תמן
ואיתדביקביה ,ואי אנתוב לסט"א אתקטם בסטרא דמסאבותאודביקביה
ודא וצא הן לחיים חץ למות וכו' עכל"ה ולכאורה צריך עיון הלשון
כפשוטו משמע דדגכתבים ער"ה למות ל"ע הם איתדביק בסט'ש דיל
והיעלה על הדעת לומד כזה הלא אדרבא הצדיקים בעת פטירתם (בימי
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עה.ם

במעלה העליונה מה שלאיוכלו להשיגבחייהם וכמבואר
אחריתם)
באד"ר וארר"ז קדישא ובכל הסה"ק ,ובע"כ הפירוש כפשוטו כמבואר
בש"ס ר"ה נדף ט"ז ע"ב] ג' ספרים נפתחין בריה 1כ '1ובתוס' שמ בך"ה
ונחתמין לאלתר לחיים וכו' שכתבו ופעמים הצדיקים נחתמין למיתה
ורשעיםגמוריםלחייםוכרוכ"זרקרי הכאגבי רשעים מיתהוגביצריקים
י אמרים להתניא
חיים כלומר לשי עולם הבא עכ"ל התוס'[ועייןבליקויי
ן כרת הנפשלרביעים עיי"ש,
זי"ע ובמאמר אגרת התשובה פ"ד ופ"ה]"ני
ואכמ"ל] וה"נ בזוה"ק הפירוש כן בפשוטו רמסן רנכתב למיתה היינו
לסט"אר'"לשאין לו חלק בסטרא רקרושהוחיי עולם הבא כנזכר ,ומחי'
חיים יתברך שמויחיינומיומיםוביום השלישי ב"ב יקימנ"ו ונחיהלפניו
בתוך כלל ישראל:

זב.

בילקוטן שמעוני נפרשת פקודק בך"ה ובצלאל בן אורי בן חור
וגו' (והוא מירושלמי רפאה נפ"א ה"א) אפילו רברים
שלא שמע מפי רבו ר~כימו דעתו כמו שנאמר למשה בסיני .ר' יוחנן
בשםדביבנייוגו' אפילו רבדים שלא שמע (יהושע)מפי משה הסכימה
רעתו כמו שנאמר למשהמסיני .ר'יוחנן בשםר'בנייר' חונה בשם ר'
אמר תורת אמת היתה בפיהו אלו רברים ששמע מרבו ונדלה לא נמצא
בשפתיו אפילו רברים שלא שמע מרבו עיי"ש ,וצע"ג מש'ש סוכהניו
כ"ז ע"ב וכ"ח ע"ב] בר"א הגרול שלא אמר רבר שלא שמע מרבו עיי"ש
ושו"ע לחלק בזה:

צא .עוד שם בלקוט שמעוני (פקודי רמז תזיח] בזמן שישראל ברצץ
לפני המקום מה נאמר בהן את קרבני לחמי כבנים
המפרנסים לאביהם וכו' עכ"ל המדרש ,חזן שמצאתי מקורו טהור מ"ש
כל הסה"ק עררז'ל ישראל מפרנסין לאבעע שבשמים (היית שיש נחת
רוח לפניו כשישראל בניו עושין רצונו ומצותיו יתברך שמויען שיש
להםנציקיותר מכלהנבראים וגם ממלאכי השרת השככתן) אטבם בזוהרך
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תקרא דף ז' ע"ב] מפורש כן בלשונו הקרוש ובגין כך ישראל מפרנסין
לאביהן שבשמים עכל"ה:

ש *221ב:כי2דב:דר
[ 2יף ק"י ע"א] שאמדו תלמידי רבים הקרוש כל
י ידקר בחרב וכן ומא
מאן ראמר נח נפשיהסיב
בירושלמי [פ"ט דכלאים] 12אמר 1יקצע רישיה האומר כן .וישתומם כל
עובר הלא אם כפשוטו וכי העובר על נטבעי י ,י"ח] מוציא ריבה הוא
כסילימיתוהו ח"ו (כשיספר שנפטר רב)וכי מותר להמית בר ישראל גם
אם הוא כסילכנ'י ,ובפרט הלא הוא יצטרך להופיע מחררו לתלמידיו
כדי שיבואו ויתעסקו עמו מה שצריכיםאחיי פטירתו מיר ,אלא וראי
עה"ז צווח ואומך ררשוני כונת ר4כמיםתלמירירבינו הקדוש אשר כתב
המשניותוסידדןהיים שאיבד וכתב תודה שבע"פ מחמת השכחה שגברה
מדור לדור ולולא הוא בחיבורו היינו נשארים בלי תורה שבע'ש ח"ו
ועדיין אנוצריכיןלטיבי לשנות ללמור וללמר אשך על זה נתחברה הגמ'
בביאור רברי המשנה וכן עור היום הזה בתורה שבע"פ בחי' ער אין
שיעוד ועראין ערךלהבין לברר ולשמוע ואםכן הרירבינו הקדושחי
אתם עודנה ותורתו רמר מתנינא ושמעתתיהכולי יומאבפומייהומיבנן
ותלמירירם בכל רור ודור וז"ש כל האומר נח נפשיה ררבי (שהלך
לממחות ,ולא ילמדו עור מתניתין עלו ושינוחווז במנוחה בלתיתהיה
שפתותיו רובבות בקבר כשאומרים שמועה בשמו [נשארז"ל ביבמות צ"ז
ע"א] אם כן הרי זה פורש כענודה שבע"פ ע"כ) ידקר בחרב (או יקטע
)כיכן הוא משפט אענש הפורש מתורה שבע"פ,
כרברי הירושלמיהנ'י
ש
ו
ד
ק
ה
ו
נ
י
ב
ר
ה
ג
ה
נ
ה
ל
י
ל
ו
ע
'
ע
ם
מ
ו
י
ו
נ
י
מ
כי הםחיים וטורךי
ם
ה
ב
ו
חי
אתנווזי"ע:

צג.

י הי לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט.
שוית
[עיין בויש עה"כ הוה בחטשה מאמרות במאמר
ם [דברים ר]
הלקוטות שת ט']י"ל בפשישתכי הבה העיקר הנסיתלקיי
[תהלים

ח"ז ח']
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ואהבת אתוגו'[ ,בדכות נ"ר ע"א] בכל לבבך ובכל נפשךוגו' אפילו נוטל
וכו'היינו בעת מעתדת פנים ח"ו ושליטת הגבורות ,ה'יצילנו ,כי בעת
התגלות החסדים על האדם אז ממילא הוא אוהב להשם יתברך כל אשד
דוחבויבין מעצמולהכיר תודה להקב"ה ולאהבו בעדטובותיוונפלאותיו
וכמ"ש בחובת הלבבות שמזהיוכל לבא בנקל בטבעו לאהבת השםיתברך
בלבבו ,וז"ש דוד מלכנו שויתי (עיקד עבודתו להשוות בלבי במדת
השתוות בלשוןשוית"י ,גם בעת) הוי"ה (מדת הרחמים הוא)לנגדי תמיד
(זמן דב ח"ו נ"ל כאלו מדת הרחמים לנגדו אז צדיך ביותר להתגבר
ולהתחזק במדת השתוות שלא לסור מאהבת השוםיתברך)כימימיני (בעת
שהוא מדתימי"ן חס"דעלי אז) בל אמוט (ממילא ,מאהבת השם יתברך
כיהנני אסיר מטבעי בעד חסדו יתברך שמו כנזכר) ע"כ העיקד הנסיון
ז ר"ת
רק בעת כנ"ל ,ה'יצילנוויעזרנו ב"ב ע"ד כבוד שמו ותורתו[,יעי
ח-ו אות מ"ט נ:],

 .בש"ש נ"נ [דף קס"ד ע"ב] לעולם אל יספד אדם בטובתו של
צד
חבידו שמתוךטובתו באלידירעתו וקשהדמויצריכין
לספד בשבח ת"ח כדי לחבבו בעיני העם ושיהיו רבדיו נשמעים ולמה
אמד שלא יספד בשבחו של תבירו (החנו ת"ח כמ"ש רש"י בסוכה [ין
ל"ט ע"א].בד"ה הלוקח לולב מחבירו דבע"כמיירי בחבר דהא עם הארץ
לא ישמעלנו ממטלאלדברי חכמיםולע'~ 7ל"ש לומרחבידועיי"ש) ות"ח
בכלל ,וגם קשה לשון הרשב"ם בד"ה באלידי רעתולידי גנותו מתוך
שמרבין בשבחומזכירין שם גנות שבו והלא בגמ' קאמר סתם אל יספר
אדם בטובתווכו' משמע גםכשאין מרבה בשבחו אלא שלאיספרלגמדי.
אולםי"ללעולם(היינו שלאיתיהדלעלים לספר בשבחו הרבה) אל יספר
אדם בטובתו של חבידו (והיינו לעולם כשירבה לספר ממש אז יהיה
סיימתינהו לשבחיה ויספר בגנותו שיש בעל כרחו באדם מעט חסרונות)
שמתוךטובתו באלידירעתוהיינו געתו( ,כמ"ש הרשב"םהיינו להרבות)
כדברינו הנ"ל:

דברי מהיורא חמישאה נצררה

תשנו

 .והגם כי בגמ' לא הדבה לרבד ולספד בשבחועכ"זכיון שהגיד
צה
למותר תיבת "חייטא" עוזיא לו לגנאי קוי כאלו אמד
דיבר בשבחודי והותרכיון והוסיף למותד התיבה הזאת .ומוסר השכל
יש ללמוד מזהאיךצריכין לשמוד מוצא שפתיו גם במלה אחת .ושמעתי
כבד בזה בשם גדול אחר ז"לעי"כניציים ל"ט ג'ז נאלמתי דומיה(היית
י נזהר שלא לומד שתוק מפלוני שארז"ל מעב"ם הל' דעות
שגם זאתהיית
פ"ר ה"ה שגם זהו בכלל לה"ד ע"כ נאלמתי גם מלומד דומיה ,שתוק
מפלוני) החשיתי מטוב (גם בטובתו של חבידי לא ספדתי כשארז"ל בזה
בב"ב) וכאבי נעכר (על כל זה יכאב לבי) חם לבי בקרבי (כי) בהגיגי
תבע"ד א"ש רבדתיבלשוני (שאמדתי נורא [תבער אש]בביתפלוני שגם
זהבכלללשון הרע כשארז"לבעדכין נט"ן ע"ב]בלשוןזהעיי"ש]ודפח"ח:

 .אאמוייר הקדוש זי"ע היה אומד כי מאמד העולםכי העשיר
צו
הוא חכםוכן נדאה בחוש באנשים שהם פשושי הדעת
(וכןאנשיםשהיו באמתנמוכי השכל קודם שנתעשרו ,ואח"כ) כשהעשירו
נשמע מהם רבדי חכמהויהגו בהשכל ודעת ,וודאהעניןעפי"רהתיזוה"ק
א דמזונא
( ]כי חכמ"ה תמן דווחא דמזונא וממילא כשנשפעעליידייח
ד
ח
א
הדי זה בא מחכמ"ה ע"כ נעשה חכם בעינינו עכד"ה .ושאלני כי
אםכן למה נאמד בכתוב נקהלת ט' י"אן לא לחכמים לחם והשבתי לוכי
לשון חכמים לחוד שמדבר מהאנשים החכמים בעיניהם ויחשבו בחכמתי
וכחי ועוצםידי אמציא לי פרנסתי ועל ידי זה יראו להם כי גם לא
לחכמים לחם מה שאין כן החכמה בעצמותם למי שניתן לו מהשפעתה,
רתמן דווחא רמזונא כנ"ל:

צז.

אהה דף נ"ו ע"אן הנכנסים חולקים (בצפת את המגיע לחלקן
כדאמדינן בגמ' כדי שיראו הנכנסין שהצפת עיקר שהדי קבעו
דגדמב עיקד לשורטת קדשיקדישם עכ"ל דש"יז'ע) והוכנס נוטל שבע
והיוצא נוטל חמש ובגמ' וניצאליה (יוצא לנכנס) דל בדל (הסר חוק זה

תשנת

דברי

מהדורא חמישאה רצררפה
ש

מכאן וכו' ע"ש רש"י) ותירץ בוצינא סבא מקרא וכן עוד שם ת"ר
הנכנסים חולקין בצפק כדי שיראו שהם נכנסין והיוצאין תולקין בדרום
כרי שיראו שהן יוצאין עכ"ל הגמ' וצריכין להבין טעם גההל הקדימה
שיגיע להנכנסיםיותר מןהיוצאיםוכיזהו שכר בשביל שעשו כבר ע'צ
זהו פרי תודתם שיגיעם טרד .אולם כל זה נראה שהוא מדרכי עבודת
השם יתברך ללמדנו ע"ד מ"ש כבר נבספרחיים הפלוס פ' עקב]בעניןרואין
ט 11להיותבעיניו צדיק זקן שכבד עבד עבודתו והשלים והחליש כחו
רק החלש יאמר גבור אני ובכליוםיהיובעיניך כחדשים ע"כ לא נתש
כבוד כ"כלהיוצאים כמו להנכנסים לעורר ולהורות על ככהכי היוצאים
מעבודת משמרתם גם בעתם ובזמנם ויחשבו אהףכי מלאו ידם ויצאו
חובתםה"זגריעותופחיתות כנזכר ,מהשאיןכןהנכנסיםשיוכלוליכנס
וליגש באהבה וכונה הראוי ולעשות עוד כראוי והם"י:

צח .בעה"* ארשום בזה ממקצת פרטי הדברים מה שאמרתי בעת
אבל אם קודר שחותי בעוה"ר בפטירת והעמדת מצבה
לאחר ז' של אכף מורתי עטרת ראשי וחיות רוזם ונפשי דפדיקת
המפרסמת בצניעותה וקדושת חכמתה ,מנעוריה וער רגע הסתלקותה,
ע"כ להדומיה תהלה הכ"מוז"'ע (מרת אסתרזללה"ה .בת ההעה"ק מו"ה
חנינא זצללה"ההורוויץ אבד"ק אהליאב ולטעלה בקרישתיסדי דורודור
מכל צדזי"ע) שנלקחה השמים ,וזלגו כלעינים ,וספקו כל מים ,ביום
אחרון של פסח תרפ"ט .ואםכי לאיכולני להספידה אז בדבים לאלפים
הרבה שנאספו לכבודה מפני יו"ט שאסור ההספד וגם ביום הקים אז
המצבה נוקימה מאבל) לראש הצדיקת הכ"מ בקברה (באהל אבותי
הקדושים זי"ע) הוא יום ד' קדותכם (י"ג למב"י) שהוא כ"חניסן ועפרי
ן משנידין בו עלת לחכםבפניו ,וגם
ש"ע נארח סימן הכ"ט סעיף ביןריאי
אם נאמר דאשת חבר בכלל חבר מגם אעאינו עודבפניו דהית קורם
הקביה ,אוליי"ל דהגדתאיזה ר"ת מותר להתעוררות הספר בעת הקמת
ן וגם אינו הספד .מתם
המצבה לסוףיום הוי כמו "בפניו" לאותועני

י

דברי מהמרא חמישאה ווורוד

תשנס

לכבוד אמי מורתי הכ"מ אשר דברי חכז'ע מש"עהיו אצלההיות נפשה
וביר"א בחומרות גדולות נזהרה בהם ע"כ לא הגרתי בתור ותורת הספד
כלל רק איזה דברים אתיים בראותי כי הכאב גדול מאוד גם בכל
הנאספים וגעו כל העם בבכיה מאין הפוגות ,ואיזה רברים אמרתי אותם
בימיז' האבל ל"ע להרסנים הגאונים ות"ה המנהמים וארשום בזה קצת
ואמרתי אשיחה וירוחלי ,בעה"י:
הנה הנביא ישעיה [מ"ט ב'] אמר מפי ה' התשכח אש"ה קפלה מרחם
בן בטנהוגו' הריכי אשה לא תשכח יותר מרחם את בניהיותר
מהאב ער שכמעט אינו במציאות בעולםכי תשכה אשה את בנה וע"כ
נאמר [שם ס"ו י"ג]נכי הוא כמים פנים אל פנים זה לזה) כאיש אשר
אמ"ו תנהמנונולא נאמר אשר אב"'וינהמנו)וכן הגיד רוד מלכנו [תהלים
ל"ה ל"ד] כאבל א"ם קודר שחותי .ע"כ כאשר עקרנו לזה וכן רבים וגם
שלמים מאבותינו ורבותינו שלוחי ררהמנא ושלוחירירן לצדיקים שהלכו
לעולמם להפציר בתפלה בעדנו ,לפדות אותנו מגלותנו ,ועדיין לא
נושענו הוא בוראיכי שכהו שתנו בע'צ לאשר אינםבני בהירה וכמ"ש
אאמו"ר הקרושזי"ע נוכ"כ בה"בעה"יהיים ושלום עה"ת פרשת ברכה
עה"כ אף הוצב עמים כל קדושיו ביריך וגו' ואכמ"ל) אבל בנשים
צדקניות והיינו אצלך אמי העדינה הקרושה נאמר התשכח אשה קולה
כנ"עבוזירי לא תשכה השליחות מצוה מאתנו ומכל העדה הקדושהבכ"י.
ואינו כמו שליחות ח"ו בפקודתנו דהרי אחז"ל [בקידושיו ע"ה ע"ת לא
הציף אינתם לשויה לאצוה שליח וכן לאימיה ,רק בתורת כיחור ענין
גרול כל כבע"ה ס"ת מל"ך פנימ"ה שתכנס לפנ"י ולפנ"'ם לפני כסא
הכבוד יתברך שמו להמליץ טוב בעדת ובעד כלל ישראל על גאולתנו
הצל פרות נפשנו ב"בכי כשל כח הסבל וגם אם יש קדד איזה כתורן
בראש ההר אשר נסבול ,אבל הלול שמו יתברך בגהרן ושגיזר פזים
ומינות שהתגבר ר'ע מיום ליום בשףיומיא וגודל הצרות תכופות זאת
ן לקבל באהבה ומהיהיה התכלית זולת רבהשז גואל צדק ואם
איןיכווי

תשם

דברי מהדורא חמישאה רצררדו

כןהדי הוא עכוב הגאולה הפסד מרובה כליום %ל שעה בגודלצדותינו
ועינוי נפשנו וחורבן עולם וצעד כל העולמות מחורבן ביהמ"ק כליום

קשה מחבירו.

ודקנה כתיב [משלי ל"א ע"ה] עוז והדד לבושה ותשחק ליום אחדת
ומקויים זאת בך אמי היקדה הקדושה והחביבה כי עוז והדר
לבושה (הם לבושי המצות וכמ"ש בהאדיז"ל אשד עשתה כלימיחייה
בתפלותיה ודקדוקי מצותיה בפרישותויהדה ובשכל נפלאוענוה וקריאת
ספרי מוסר ודחז"ל יומם ולילה ומתן בסתר ובגלוי וכהנה) ותשחק ליום
אחרון (של פסח ללז והלא הנה שכדך אתך ופעולתךבעולםהעלית) אבל
לנו נהפך לאבל מחולנו ,שמחת דגלינו ,בדוב עונותי ,%וכאשד שמענו
דיבוריה האחרונים כל היום שביעי של פסח עד הלנלה קודם פטירתה
הכל בשכל נמרץ ונפלא ובאמידת תפלות ופסוקייחוד וברכה וכלעניני
הכנה דדבה אשד ידעה מאבותינו הקדושים ואמותינו זי"ע אשד עשו
קורם פטירתם ,אותם גם כן עשתה ובאמידת ונתנה תוקף קדושת %ום
כי הוא נוראואיוםוכו' (בלחש ובנעימה ,ע"ד שכתב הדמ"ע מפאנוזי"ע
במאמד חקור דיןכי הוא אחד מימי הדין הנוראים יום המיתה וביאת
הנשמה לעולםהעליתודיניה) וגם באמצע דפסיקהלפעמים בקצתן כעץ
מילי דבדיחותא כדי ליפפת מתוך שמחה( ,וכדי להחיות לבב %קצת
בדאותה ושמעהוידעה גודלבכיותנווצעדנו ,והמייתלבבנו) תרץ שמע%
ממנה את אשר מבואר בזוה"ק פרשתויחי[יף רי"" ע"ב]כי קרובים דבר
נש באים לבד נש קודם פטירתו לקבלו וללוותו ,טעי המו בזכרי מתזה
האיום אשד אמרהכי הכל ראתה כבד זולת אמה (הקדושה ,בת דבי%
הה"ק איש אלקים דמפודסם מו"ה אליעזר סנדוויץז"'ע אבד"ק דזיוץב)
ואח"כ שמענו שאמרה בא אלי גש בקרוב אמי היקרה .ועד הלילה
באמידת ולחישת פסוקייחוד ובנקיות וטהרה ורחצהידיה ונפטרה מיתת
נשיקה (בלי עדם גסיסה ,שהיא מטבעיות המיתה) ובמעמד ת"ח וקיבוץ
נודא וגעו כל העם בבכי בקולות גדולות מד צורח הוי ואבני .עכ"פ

דברי מהיורא חמישאה וצורה

תשסא

לאשר באו הקרושיםוהטייריםאבותיךזי"ע (כנ"ל) נאלמען השם תתועד
עמםיהר למעלה לאששי ברחמים בערנו ובער כלל ישראל לביאת גואל
צדק ב"ב וביחוד תלך נא לרחל אמנו הקרושה אםהבנים רחל מבכה על
בניה אשר לא שכההאותנו ותאמרי נאכי דמעותיהקרוביםאלינובעה"י
עכ"פ במקצת ,ושערי דמעות לא ננעלו את אשר נשתתף בצער ישראל
וגלות השכינהובבכייבואו ובתחנוניםאובילםיקוים במהרהרידןכנזכר.

ה כתיב בתווה במצבת קבורת רחל לבואשיה ל"ה כ'ן ויצב יעקב
דדינ
מצבה על קבורתההיא מצבת קבורת רהל כלהיום .ויש לרקרק
ו המצות
מה נפקא מינא אם וצא ערהיום הזה דוקא והנה בהאריז"לישע
פרשת ויחקכיביום הלז הואיוםהז'יעמירו(ציון) מצבה על הקברכדי
לתת כה אל המקי"ף לעמור שם והן הנה הדברים שאמרטכי צריכין
העיקרלזכורזכות אבות ואמדנתהצדיקיםוצדקניות בעת פטירתםמעולם
הזה והלויית נשמתם ביום הז' לתת כה אל המקי"ףהיינו צרכי הכלל
שנקראו מקי"ף וכולל יתעודרו נא רחמים בערנו כנזכר ,כי עניני
הפרטיים אולי לצחוק ורברי קטנותא יחשב שם לפניהם בבואם לעולם
הקלית כעת ופהר ורהב לבבםמפני האור הגדול ,מהשאיןכן כההמקיף
והכולל הוא תכלית בריאת כל העולמות להתגלות מלכותו יתברך שמו
בעולם הזה בביאת גואל צדק במהרהבימינו.

ושלמה מלנםהגירנימשלי ל"א א'] ברוה קרשו ובחכמתו .אשתהיל
מי ימצא וגו' ולאשר המשיל התוה"ק וכנסת ישראל רוגמת
ובלשון אשה יהבת ה' היא תתהלל .ויש לנו למרש כל המזמור כפשוטו
ח 6על אמי מורתי דג"מ ,אמנם ~ם יומה זה כבר בחצר הספר בסיפור
פרטימעשיה אחת אל אחתכפי סרר הכתובים ח?צאיןרצוניבימיניסן
וכנ"ל ,אםכייש להאריך בפרוט מעשיה הנפלאים בראשית וכמה יראת
ה'מנעוריהחצד זקנתהויום פטירתה,וכן אנ"שידעוותרגישועודמנועם
קדורות הדרכי תשובה אאמו'ד זי"ע בבואם אל ביתה בכל עת ועונה,

תשסנ

דברי מהיורא חמישאה רצררה

ובשמעם את שיחתה ,וכידוע צדקתה ,ופן יתמה הרואה מרחוק (ולא
הכירה בטוב) ובשמעוכיהגיעה כבר לשנת השמוניםוגםכי היתהחלושה
על מחלת הלב ושאר מיחושיםויסורים שסבלה זה ארבעים שנה מהיותה
בשנת הארבעים לימי חייה (ועוד מקודם אנושה וחלושה) ואשר א
הבטיחה חותנה הוא כ"ק אאזמו"ר הגה"ק א"א מהר"ש זי"ע מפה"קכי
לא תשתמש עוד בשום רפואה טבעיות אשד נתנו לה הפראפעסארע"ן
והדקטורי'ש ומעתה תתחזק ותתרפאערי תגיע לגבורות וצדיק גוזרוכו'
ופןישאלו אםכן מהזהו הבכי כ"כ ,אמנם לא מחכמה שאלת זאת אשיב
בזה ,אדרבא לאשר חייתה בדרך נס מחסדי הוום יתברךוהיה עד עתה
כח עבודתה וקדושת חכמתה כמו בת שלשים שנה אשה יראת ה' היא
תתהלל ומפיה אע חיים בכמה דברים במילי דחכמתא ,צניעותא
וחסידותא ,סגלי דאבות הקדושים זי"ע אשר נתגדלה בקטנותה 8ף"'א
שניםבדזיקוב בבית זקנה (אבי אמה) הה"ק איש אלקים מוהר"ראליעזר

זי"ע ועוד הוסיפה בקודש בדעת יר"א ובכ"ע ,וכית שלא היה חיותה
בדרך הטבע רק בחסדי השם יתברך הלא המה לא תמנו ולא כלו רחמיו
וצר לנו כי לא זכינו יותר לחיות נפשע היא קיומה עוד בעולם הזה
ללמדנו דעת יר"א הוצק חן בשפתותיה עצת זקנים ולחיותנו כיוםהזה.
ולאשר היתהזקינה בשנים כנזכר יש להמשיל בדרך משל לאבן טוב
יקרה אשרישלמובעדוהון רבוגםבעדהמנלויהיינוהשיבוץ
וזהב סביב (פא%נג) ואם הוא אבןיקרה הזאתישןבן מאהשנים אושני
מאות שנט לפעמים גם משובץבכתי בשמנות פשטנה אשרהיוםיקטבו
כזה באומנות יתירה בהלואתם עכ"ז ובא עוד שוה הרבה יותר מחמת
זקנותו (אנטיקוריא'ש) לרוב חשיבותו .כן הדברהזה .והכאב גדול מאוד
הלא אאריך בהשפדוכנזכר .והיא החייתה את בעלה הקדוש אדמו"ר א"א
הגאת בנגלה ובנסתר ז"ש בעל דרכי תשובה ובל"ר ושארי סה"ק.
מחברתו הטהורה והקדושה מחדש אדר תרכ"ה עדב' דרוכות תחלת שנת
תרע"דיותר ממ"ח שנים(מיום כלגלתםבני טץ שנה) ועתה באתה לאהל

דברי מהיורא חמישאה וצררה

תשסג

מהסמוך למקום משחתובחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות
גברו לעשות רצת קונם וחפץ צורםיזכרםאלהינו לטובה 8מ שארצדיקי
עולםז"'עוינקוםלעינינו נקמת דםעבדיו השפוך ,אשרהחזיקתובדבריה
וטרחה בעדו בכל האפשרי במס"נלמען לא יפריעתע בעבודתוהניבריוני
רשעי עמנו במסירתם ורשעתם .וז"ש אשת חיל (כזאת)מי ימצא (אשר
החזיקה בכח וסבלות חיל בעת אשר (ורחוק מפניניים מכרה (פניני"ס
היינו רמז ב' פני"ם ,בעת אשד לא היה עוד פנים אל פנים התגלות
רמסדים רק בבחינת ושתר פנים ואסת'ד סה"תמנין שנאמרואנכי דפתר
אסתיר פני היינו בעת אשר רדפתע העמלקים מכל צד לאותו ציס"ע
בתחלת התגלותו) בטח בה לב בעלה (כי) ושל'ל (של"ל ג" ב"פ פני"ם
היים פנים אל פנים שנגלה אליו) לא יחסר (היינו בעת התגלותו כבד
ושידעו עכ"פ העולם ממקצת רוב גדולתו וקדושתו)[ .ועיין בדברי
אאמו"ר בתפארת בנים עה"ת נפ' ח 5כתחלתו כד"ה ויבא אברהם לספוד וגר]
כי לבכותה בכ"ףזעירא בשביל עצמה אבל ההספד הואלנו בצערנו על
העדרה ע"5ש) נחזור למה שהתחלנו ומ"ש ויצב יעקב וגו' היא מצבת
קבורת רחל עדהיו"ם וכשמחז"לבסנהדרין שדק הלק] ריבתן שאל למשיח
אימתאתי מר א"להיו"ם אם בקולו תשמעוהיים לעודר נפשנו בתושבה
בעתהלויית נשמתה ,ורקמת מצבת קבורתה,היא הקמת מצבת הצדיקת
(בבחינת) קבר רחל 9דהיו"ש אם בקולו תשמעו שיקבבו בתשובהויהיה
ביאתגואל צדק ב"ב כמ"ש הרמב"ם נכהלכות תשווה] כמ"רכלו כלהקיומן
ואין הדבר תלוי אלא בתשובה על זהויומדרו בעת ועונה הזאת כנזכר.
וכאשר בקשנוה בכבוד שרעעת מצוה בעדכלל ישראל לרחל אמנוכנזכד
וכאשר תפעיל זאת בתפלתה בקרוב אזיהיה תחית המתים בקדוב תחיה
ראשונה בעת הגאולה מידב"ב לאותן הצדיקים אשרקיוו לביאת
י
ה
ש
מ
ה
וסבלו הצרות ולא התוהו בחמםחיותםוכמריש הרדב"ז בתשובהיה"כסימן
החל"ט] ותביא אתם עם כל הצדיעכם אם הבנים שמחה בב"א:

תשסד

צט.

ד21רי מהדורא חמישאה ועררנה

אמרתי (מישיבה) קצת בפתיחת סוגיא [שבת מ"ו ע"ב] דדבר
שאינומתכוין רס"ל לר"ש דמותר .קצתעפ"י הנודע
בכהאריז"לכי ביום א' רששת ימי המעשה צריך לדבק נר"נ שלו רק
במחשבתו הקדושה היינו בחינת אצילות ובריאה (כיצא בחינת מחשבה)
בבחינת נשמה וביום ב' בבחינת תורהעירא בחינת רוחוביוםג' בחינת
מצות מעשיות שהוא נפשוכןביום ד' ולמעלה עד ש"ק הבא וכנודע גם
כןבזוה"ק כמה פעמיםכי רשב"י הוא בחינת אצילותובריאה ושםהעיקר
רק המחשבה ובלתי דנונה ומחשבה לא נחשב המעשה לכלום ע'ע ס"ל
לר"ש (סתם ,שווא רשב"י) דבר שאינו מתכוין מותר דלא נחשב המעשה
בלתי מחשבה וכונה ,לפי שיטתו ומעלתו ,היית בחינתו ,ולאו דוקא
כן רק בכל מצות
בשבת רבעינן מלאכת מחשבת מגזרת הכתוב
התורה כגת לענין כלאים מוכרי כסות לובשים כדרכן וכו' וכן לענין
כיבוי המערכה בזבחים[ין ע"א ע"ב] וכיוצא.

ס'י

כבר ביארנו במנח"א [חלק ג' סימן מ'] דלך"ש ס"ל כל העומדוכו'
ו רק היכא דמצוהלמיזרקי' או לפרותוכדאמרינן במנחות [ק"א
היינ
ע"ב] 1מ" 11שזהו באיכות המצוה והענין (השכליי ורוחני שבה) ועיי"ש
ן ע"ח בר' ר"ש:
במנח"א [סימז מ' אות ח'] בדברי הש"ס [ס"קי

רגבי
ק.

ד בסוגיא דרבר שאינו מתכוין ברש"י שבת [דף כ"ט
ראמרתיעי
ע"ב] ראמרינן ריש כנישתא דבצרה גרר כבסלא לעגלא
מר'ירמיה רבהוכו' אימר ראמר ר"ש בגדולים דלא אפשר וכו'פירש"י
בד"ה דבצרה ,שם מקוםכי זבח לה' בבצרה ["נעיה ל"דן עכל"הוצריכין
להבין מה שטמך ברמז לשונו הקדוש סשז מקוםכי זבה לה' בבצרה (דלא
כתב כמ"ש בישעיה וכו'] ומשמע דהא בהא תליא (בוץ הילכתא) בזבח
לה' בבצרהשיהיה ב"ב כנבואתישעיהכנזכר וכש שאגו שמריםבזמירות
בבואו מארום חמוץבגרים זבחלו בבצר"הוכו' שהוא לעשות כלה באו"ה
(וראשיתגויים אדום ועמלק) והנה כתיב ביקועיה [כ"ז ד'] חמהאיןלימי

דברי מהיורא חמישאהיצורה

תשסה

יתנני שמיד שית במלחמה וגו' פירש"י אין לי פה להגביר חמתי על
האו"ה לפי שאף ישראל חוטאין ומדת הדין מקטרגת ,מי יתנני
י
מ
ש
שית במלחמה בבני מלתמתי והוא ישמעאל ,מי יתנני ואוכל לפקוד

עליהם ,ולא תוכל מדתהדין למחות שישובו ישדאל בתשובהוכו' עכל"ה
עיי"ש ,והנה לישראל עם קרובויש טענה וזכות על חטאתם מפני שהם
אפסיםוכבושים בגלותבין או"ה אשדיפדיעום מעבודתםויתערבובגוים
וילמדו מעשיהם וגם עלידיגזידותםוהעיקר הואכי לא אפשר לישראל
לעשות תשובה שלימה בעת המשזד פנים ד'ע וגלות הפרא והפדות
צרודות המטרידות מכל צד וממילאאין תירוץ למדתהדין לקטרגויוכל
יתברך שמו כביכול לעשות זבח בבצרה וכלה באומות העולם כנזכר,
והנהיש חשש לכאורה אם ישדאלנהנים מהעבירות ר"לודוי אפשד וקא
ן בסוגיא דהנאה הבאה לאדם בעל כרחו ובפסחים דף ב"ה ע"ב]
מכויןעיי
אמנםעיקד ההיתד הואהיכא דלא אפשד (וכאנוס) וכמ"ש התוס' (בפסחים
שםוכן התוס' בזה בשבת ד"ה ה"ג מחלוקת בקטנים וכו') [וכבד כתבנו
בעה"י עה"כ ונשא השעיר (הוא אדום ושדו) עליו את כל עונותם אל
ארץ גזד"ה(יען שהםגוזרים גזרות המה מפריעות ומחטיאות את ישדאל
כניעע"כ המהדמייבים ולא ישראל האנוסים תחת ידם) ואכמ"ל] וז"ש
דגדר ספסלא לעיל"א (היינו הדין לעיל"א מתי יעשה זבח בבצדה)
כי
ם
וו
אימד דאמד ד"ש בגדולים דלא אפשד וכו'פירש"י בבצר"ה שם מק
כי זבח לה' בבצד"ה כנ"ל היינו כיון דלא אפשד מותר (מטעם רדמי
לאנוס) ע"כ אתנו (ישראל) הצדק וצ"ל זבח בבצרה ול"ש לעכב בשביל
קטרוג מדת הדין על עונותינו בגלות כנ"ל ה' יושיענו ויגאלנו בב"א:
קא .בשבת נכף קכ"ט ע"ב) כל העונה אמן יהא שמיה דבש מברך
בכל כ %וכו' ,אפילו יש בו שמץ של ע"ז מוחלץ
לו ,כתיב הכא בפרוע פרעות וכתיב התם כי פרוע הוא עכ'ץ הגמ',
וצריכיןלהביןסיעענין שמץ ע'ץ הלא הוא למען תפוש אתבני ישראל
בלבבם אפילו במחשבתם נקיך"יו י" 5ע"ב] ואיך מתכפך עונש מיתה

תשסו

דברי מהיורא חמישאה רעררה

חמיה של ע"ז באמירת איש"ר בכל כחו ,ונראה עפ"'ד כהאר'י ז"ל
ומובא בט'ץ או"ח (סימן קכ"ו ס"ק ד'] כשאומר איש"ריכוון שהוא יתברך
שהעט בד' עולמות אבי"ע דהיינו לעלם שהוא לשה יחיד נגר עולם
האצילות ששם אחדות גדול ,ולעלמי נגדעולם הבריאה ,וכשיאמדעלמיא
יכוין נגד עולם היצירה ,ונגד עולם העשיה עכלנה ,והנה בזה שמאמין
כילית אתרפנוימיניה יתברך שמו בכל ר העלמות גם בעולם העשיה
שבעשיה השפל הזה הוא מאמין וחפץ שיתקדש ויתברך ויתגלה מלכותו
ית"ש ולעומתזה שמץ עט כשחושב שבעולםהזה מתנהג על דרך הטבע
וכמו שחטמו בחטא הידוע במדבר (כמו 17אמדו בזה בגבר על שמץ ע"ז
דהיינו כי פרוע ו1א ,בחטא הנזכר הידוע) שחשבו להמטרך הכחות
ולהכריח ולגשם כרצונם כנודע בכה"ק (כי זהידעו ולא יכלו להכחיש
רק בעולם הוה פגמו באמונת
מה שר 14בעיניהםכי ה"א בשמים
מציאתו ורצוע יתברך שמו לבדו)וגמ"מ
יל העונה איש'ד בכל כדו (בכל
עכ
ש
כוונת"ו ,כפירש"י בזה והיינו הבונה מהארמ"ל הנזכר מהט"ז חפץ
שיתגלה ומאמין במציאתו יתברך שמו בר עלטת גם בעולם הוה ממש
כנזכר ,וכשנשאר אומןזה בלבבו תקוע ביתד נאמן נלימוט ת"זמוחלין
לו (מגמלא) השמץע"ז[שהיהלוח"ו בהשגחתויתברךבעולםהוהכנזכר]
וכמו שאמרו דהיינו כדכתיב התם כי פרוע וצא ,וכאשר מתקן בשורש
לבבו זאת מוחלין לו כנזכר):
ל בדברינו דברי תורה אה"ק אות קהת ולעיל אות
מ"שלי
קב.
ח'] והמק"י בד"ה אומדים בהוצאת ס'ץז וכוץ ובזה "'ל
בנוסח הקדיש תתקבל וכו' קדם אבוהל ד 5בשמיא או (כיש נוסחא)די
בשמיא וארענו ,ושמעתי מאאמ"ר הקדושזי"ע שד,יה אמרדי בשמיא
(בלבד) והגיר דמועםכיון שכומרים תתקבל צלותכם וכו'היעוושזימם
תפלתעו השמימה ע'צ צ'ע רק קדם אבודכןדי בשמיא עכד"ה ולענ"ד
כיון ששמדו וטמע התוה"ק ש"א קס"ט ע"א) דבצלותאצויך לפרשה כדקל
טיתבגין דלאליואבמיס ח"ו למקטרגא וכר ע"כ"ע קדם אבוהקדי

עיין

דברי מהרורא חמישאה קוררה

תשסז

בשמי"א ואדע"א כי בשמים לבד גם מה שהוא נראה שם להצדיקים
בעולםהעליון[כי טוב הוא] אמנםלגבידידן בארץ הוא מד מאוד וחו"ה
גדול וכנזכד שם בד"ת בשם הצדיקים ז"'ע ש"כ מתפללים תתקבל
צלותהוןוכו קדם אבוהקדי בשמיא וארע"א שגם בארץבעולם הזהיהיה
נראה לטובה וחסדו יתברך שמויראנו ב"ב,וכןצריך לומד בקדישדרבנן
ופודקנא מן קדם אבוהוןדי (או כשלח "מארי") בשמיא וקמעאהיינו גם
י זולתזה כבד נאמד בתהלים נקהא-ט']
כןשיהיה ד5ודקנא גם "בארעא"כ
פדות שלח לעמו ונאמד"על"" לשון עבדכי כבד נשלח פדות הגאולה
בעולמותהעליונים דק בעולם הזה נתעכבו ועברו זמן זמנים ולא הגיע
הגאולה בארץ לעולם הזהכראוי ע"כ מתפתליםשיהיה ה~דקנ"א בשמיא
(וגם) ובארע"א כנזכר כליפי רצץ במהרהבימינו:

תשסח

דברי מהיורא חמישאהיצוררו

בחמדו יתברך שמו סיימתי החלק ההמישי הלז
ביום א' ט"וסיון תרפ"ט במספר אותיות
ק"ג כמספר שם קדושת אדמו"ראבי צב"י תפארת
ישראל ,ועמוד התוך לגולת אריאל זי"ע ניכאשד
הוא כן במספראותיותיו כמהדושא ג') וחסדי השם
יתברך כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו ממנו,
בחמש"ה חומש"י דברי תור"ה ,כן יעורנו בחלקים
ומהדורות הבאים בעה"י להוסיף אורה ,בחידושי
דברי תורה וישוע"ה ב"ב ,ויוצאינו מאפילה לאורה,
בבניןבית המקדש בהדרה ,וביאת גואל צדק בב"א:

