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 בנבול יכנסו שלא החיצונים כפני עצום נדר כישראל מלפנים זאת
 הראשונים של כבודן אין אכן הסכמה, כלי ספר להדפיס שלא חקומז
 דבריהם על תלמידיהון תלמידי תלמידי שיסכימו לפנינו דורות מכמה
— כזה אעתיק הראשונים של נדרן לפרוץ שלא ולמען

:וז״ל זצ״ל דמרן ספריו על זצ״ל מצאנז ד״ח בעל הגה״ה הסכמות

 מהכרת וכו׳ . . . יצ״ו צאנז לפ״ק, תרכ״ח תבא, ד׳ יום כ״ה
 מו״ח המנוח הקדוש הנאון הרב מכבוד דכלה אגרא ספר הקודש

 אינו כי ואם וכו׳ . . . יצ׳׳ו דינוב אבד״ק שהי׳ זלח״ה אלימלך צבי
 וקדושתו וצדקתו נדולתו העולם בכל ומפורסם נודע כי להסכמה צריך

 הקדושים בחיבוריו אורו יחל לא מי ועל הנ׳׳ל חמחבר הקדוש הנאון של
 צופים ונופת כדבש מתוקים תבל פני ומלאו כבר לאור יצאו אשר

עכ״ל. וכו׳ לאורו ילכו ורבים
האלבעמזמאם חיים הק׳ הנ׳׳ל יום . .
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שערים פתחו
 לי תחו6 הכתוב ע״ש תרי, בבי אילין, כהקדםות בעזרי, אבי אל׳

יח. אודה בם אבא צדק שנים) רבים שערי(מיעוט
 מרן הזח הםפר בעלי בו. יבואו צדיקים לשם השער זה הא׳. השער

עולם. לזכר דבריהם אבותם לבית תולדותם אחריו ובניו המחבר בעל
 הנומל, בברכת לישועה, לי ותהי עניתני כי אודך הב׳. השער

תודה. ותשלומי
הראשה השער

 הרבי עטר׳׳ות הקדוש הגאון זקני מרן הגדול אדם תולדות ספד זה א,)
 בנו ביד שגשאד הקדושה, ידו כתב יצ״ו. דינאב אבד״ק זצ״ל אליטלד צבי ר׳

 זצ׳׳ל למאיד אוד בעל הח״ק חו״ז הוא בנו וידשו זצ״ל, דוד צמח בעל הח״ק
 לפניכם, נותן אני אשד המעט וזה הש״ם כל על שלם ספד יצ״ו. מביקאווסק

 היא הנ׳׳ל, חו׳׳ז אדמו״ד עזבון בחלקת לגודלי שעלה ממנו עשירי חלק הוא
 רחל שיינרל בתו (בת נכדתו. שהיתה ע״ה לאה הראשונה זוגתי חלקת

 אחי. בן זידא, חיים ר׳ הה״צ חותני הוא לבעלה שילדה רחל) שיינדל (בת
 לקחה ואבי׳ אטה ובטות זצ׳׳ל) אלמד י1יום ר׳ בהה״ק משה ר״ הה״צ אטה

טהכל. נכסיו עישור תירש אשר עלי׳ וצוה לבת לו
u והעיר ז״ל זקיני טרן בהם שלטו־ ספרים בנעיטים לי נפלו חבלים ואז 

 וצרפתי בהם. דבר לחדש עינינו שהאיר אותן העתקתי בכי׳׳ק הגליון על עליהם
 את לנו להורות בתב אשר ז׳׳ל זקני סרן של וטנהגיו ותקנותיו אזהרותיו

בה. נעלה אשר הדרד
 יששכר בני טרן של יו׳׳ח וטורי טהורי אחדים טאטרים וצרפתי

 טכי״ק הש״ם באגדות טאטרים איזה ידם שבכתב תורה דברי בינה יודעי
 תורה ודברי בגורלי עלה אשר זצ״ל טביקאווסק הה״ק טחו״ז לטאיר אור ם׳

 הרב הקדוש הוא טארי אבא מפה קודש בהדרות שטעתי אשר פה שבעל
 הנבר (הוא ז׳׳ל אלימצד צבי ר׳ הה״ק זקני אדטו׳׳ר וטאביו ז״ל טרדכי ר׳

 אליטלד צבי ר' הרבי טרן אביו בחיי עוד ז״ל אלעזר ר׳ הנה׳׳ק לאביו שנולד
 שם איזה ובשאלה טז״ט בבשורת לאביו בסוס רוכב טיוחד שליח ושלח זל

 עוד תר״א, טבת ח׳׳י ונפטר נחלה ותיכד לטועד׳׳ חזון ״עוד והשיב לו. נקרא
טאד טפורסם. והדבר שטו. על ונקרא הנ״ל נכדו ללידת השטיני יום קודם



ה ח זזדוטזי ד מ ד יטזטזכר בני ק
 ז״ל. דוד ח״ר סאניס בעיר טנ״ב מביהאווסק הה״צ אדסו״ר ונמוארי לפלא)

 ז״ל, יוסח ר׳ הה״צ דודי ב? ז״ל דינוב אבד״ס מסאניס דוד ר׳ הח״צ וממארי
 מדבריהם אחד דבר ופירורים גרנרים מהם לבנו לוח על חרות דינוב, אבד״ע

דאבא. חוא דינוקא שותא ועותתו מרן ע״ד באמת הנאמרים
 מרן «ל בתורתו לבנו לפתוח קדועו במעום נאמן יתד לקבוע וכדי ד.)

 אם כי בכ״ז להזהיר צריך הי׳ אבותינו את עלא אזהרותיו לבנו על ונעזים
 במכוון זה ׳מגם באפ׳מר נל״ם בה/ דבקים היים ענהי׳ היום פה אלה אותנו
 כאלו עליך חדעזים תורה דברי שיחי׳ הזה ביום מ״ד שדרשו חז״ל בדברי
 ישנה, כדיוטנמא בעיניך יהי׳ שלא היום מצוך אנכי ואשר נתנו. היום

 ולימודנו מנהגינו ח״ו לשנות והמתחדשים, הפוקרים דעת להפקיע שכוונו
 ז״ל וחכמינו התורה שאזהרות ח״ו נאמר שלא אותנו הזהירו ע״ז העת. כפי
 עולם. עד ולבנינו לנו נתנו היום כאלו אלא הראשונים להדורות רק היו

 שותא ושריות אלין מילין בהקדמות האלה הדברים את מרדכי בן ויכתוב
חז״ל. ומאמרי הכתובים כפירושי טהורים מים פלגי על שתול ז״ל דמרן בשיטתו
 ובנותי בני ואחיותי ולאחי מורתי לאמי ולזכות לשלם בע״ח מצא וכאן \ז.)

 הקדושים אבותינו מסורת הזהב שלשלת נתקו שלא ז״ל ק״ה על שנהרגו הקדושים
 להם לשום פה, מקום ליתן מהם נוחה זקנים דעת ז״ל מרן של לאורו והלכו

 תורה, בדכרי משולב ולנשמתם לציון חי׳ נפש טובת ולזכרם לשמם שארית
 ועליות יהי׳ לכולם זכרון ולזכרונם בשבילם נאמר ואשר זכרונם הם דבריהם

 לילך אנחנו שנתעורר ע״י ומנהגיהם, הטובים "מעשיהם בזכרון נפשם
 שלשלת הכסוי חבל ינתק שלא במנהגיהם ולאחוז הקודש בדרך בעקבותיהם

 ודחיי דשכבי יקרא כפולה, תועלת והר״ז החיים בצרור הקדושים אבותינו הזהב
לתרווייחו. דשוי׳ מלחא

שנל׳׳פ ע״ד ומכופלה כפולה נמשכה תועלת ועוד
 שאומרים ת״ח כל אר״י צ״ז) (ביבמות הש׳׳ם מאמר צחות בדרך 0
 אם רכ״ד סי׳ בם״ח עפמ״ש בקבר דובבות שפתותיו בעוה״ז מפיו שמועה
 בעדו טוב וממליצים בעדו מתפללים הם צדיקים) (מפי מפיהם שסועה אומרים

 שפתותיו שיהיו להצדיק גורם זה מפיו שמועה אומרים בעוה״ז אם לפ״ז ע״כ.
 נקרא שתפלה בזה, חפצים וצדיקים מפיו השמועה האומר בעד בתפלה דובבות
 וכו׳ שם אף ומשמש עומד כאן מה מרע״ה אצל וכמשרז״ל להשי״ת עבודה

 כעוה״ב דובבות שפתותיו בעוה״ז מפיו שטועה שאומרים ת׳׳ח כל ר״י וז״ש
בעדו. טוב וממליץ האיש זה בעד שמתפלל היינו

 תרצ״ד) סיון ער״ח (נפטרה מורתי אמי קבורת על מצבה ובהקמת ו.ן
 מופלג הה״צ הוא ע״ה. שטחה אברהם בת ברכה בג״ע תבורך באוהל מנשים
 ת׳׳ו. בירושלים הזיתים בהר מנ״ב זצ״ל בארניב אבד׳׳ק האמת בחכמת בדורו

 הצדיקים השתוקקו למה השנותינו קוצר עפ״י נם הזה הענין הבנת ביארתי
 בש״ם כמבואר מפיהם שמועות ויאמרו פטירתם לאחר אותם שיזכרו הקדושים

זצ״ל). הק׳ להמגיד לק״א ם׳ בהקדמת (ועיין וירושלמי בבלי
מה אריא״ר צ״ו) (ביבמות חז״ל אגדות פשום ע״ד פירשתי אז זז.)



חזזדוטזי ס ד ? יטזסזכך בויה
 אסר עואםים,אצא במני אגור אאדם או אמער וכי עואסים באהאך אגורה דכתיב

 דאסר בעוח״ז ם«י ^סועה דבר מיאמרו יח״ר רבמ״ע הקב״ה אמני דוד
 ^»םתותיו בעוח״ז מפיו ^פמועה דבר זאוםרים8̂ ת״ח כא חפב״י כדמום יוחנן ר׳

 ועי״ע הגמרא עכ״א וכו׳ יסמינים םתי8̂ דובב <מנאםר ובו׳ בקבר דובבות
 אם וכי כםעוטו טובן אין זו באגדה גם טארז״א והנה ובמהרש״א, בתום'

 אין וגם דר איגו מתנענעים אינם ואם נ״ב בעוה״ב דר הוא שסתיו מתנענעים
 וכי מהם. בא' אפיאו דר שאינו אסריס דיכואים עואמים בשני דר אשונם מובן

 זה בשביא בג״ע ח״ו דר אינו מפיו שמועה אומרים אין אם אחשוב יכואים
א״ג). וד«* י״ג דו* סידושין ז״א מרן מ״ש הספר בפנים (ועיין

 אא מנוחה אהם אין צדיקים מארז״א עפ״י בעזהשי״ת נא״פ אמנם פ.)
 מ״ש בהקדם יובן והענין היא. אא מחיא יאבו שנאמר בעוה״ב ואא בעוה״ז
 בין מהאכים אך ונתתי ע״פ במ״א ועוד נ׳) אות ב׳ מאמר (כסאו בבני״ש

 עומדים בבחי' שהם המאאכים בין הואך בבחי׳ שתהי׳ היינו האאה, העומדים
 טוב מעשה שום באי אעואם מעואם אעאות אז זוכים ובמה תמיד. אחת במדריגה

 הזה בכח אאא כדרז״א, חפשי במתים וכתיב בשאוא מעשה אין כי כתיב האא
 בחדושי אחריהם הבאים דורות ועוסקים מופיע בעוה״ז שמשאירים שתורתם

 הם כאאו אהם ונחשב שאהם. כח ממש היא זה שמועותיהם ואומרים תורתם
 כמ״ש הראשונה, מאאכתו מעין עושה ומיקרי בתורה ועוסקים אומדים עצמם

 ועדיין מאאכתו מעין עושה והענבא הזוג כשניטא בהמה במה פ׳ בשבת ז״א
 ע״י מאאכתו מעין עושה הר״ז תאמידיו ע״י דובבת שפתותיו כן הוא. כאי
 אעאי׳ זוכים ובזה אחרים. ע״י נעשה מאאכתו אמשאחז״א דוגמא אחר, דבר

 טהאכים אך ונתתי וז״ש בעוח״ב. נם מהאכים אאא עומדים נקראים ואינם בכ״פ
הנחמדים. דבריו עיי״ש האאה העומדים בין

 רק א׳ במקום בקביעת בג״ע דירתם שאין חיא אא מחיא יאבו וז״ש 0
 מקום בקביעת תושב שאינו גר נקרא וזה היא אא טחיא אמעאה ממדרגה יאבו

 שהצדיקים וכמו עראי, דירת רק הזה שעואם באדז, אנכי גר דהע״ה כט״ש
 הם העאיונים בעואמות ועואם עואם בבא בעוה״ב, נרים הם כן בעיח״ז גרים

 פעואח ע״י רק הוא וזה יותר. עאיון אעואם נתעאים פעם שבבא עראי דרך רק
 ונחשב וגרמתם, כוחם ע״י בעוה״ז שנעשים ומעש״ט תורה מצות טובה
עתה. זאת עשו בעצמם הם כאאו תרומתם. אהם

 עואמים, באהאך אגורה שהתפאא דהמע״ה מאמר עא דרחז״וא וזה י״א.)
 יותר פעם בבא שיתעאה העאיונים בעואמות נם אורח עובר גר שיהי׳ שהתפאא

 בב׳ עראי) דירת גר כמו אהיות (היינו אנור אפשר וכי והקשו אעואם מעואם
 (כי עומד רק הואך האדם אין אז האא העאיונים בעואמות נם היינו עואמות

 בפאטרין דירה או קובע ושם הואך) אהיות ידה עא שיתעאה שם מעשה אין
 היאוך נ״ב שם ששייך ומשני בחייו. בפרוזדור או הכין אשר מעשיו כפי

דהמע״ה שהתפאא וזה מפיו שמועה שיאמרו בזכות ואמעאזז אמעאה ועאי׳
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 בתורה עוסש מהוא כסו ססש דובבת שפתותיו ויהיו מפיו עסועה שיאסרו

 עובר גר בעוה״ב גם יהי׳ ועי״ז בו תאוי הרבים וזכות הת?םידים עם ואומד
 הרבה אוהאים אוהאים, יושב יעסב שנסרא יא״ם וכן היא. אא מחיא אורה

 אגורת וז״ש בעות״ב גם גר הוא ועד״ז יעסב אוהאיך טובו מה אאוהא מאוהא
עואטים. באהאף

 שאינן הצדסניות הנשים כן אא באנשים ומציאותו בעניינו שייך וכ״ז ייב.)
 הסבר עא מצבה הסמת שענין המצבה, הענין היא שזה ואפשר התורה. באימור

 עא מצבה יעסב ויצב נאמר שם רחא. בסבורת רס בפירוש בתורה מצינו
 ה׳.) (מ״ס בנמרא שארז״א (הגם הזה היום עד רחא סבורת מצבת היא ןזבורתה

 בתום׳ (עיי״ש מקראות מכמה ודרשו וכו׳ מנין התורה מן קברות אציון רמז
 חיפעזו וחז״א בתורה, מפורש היא שחרי מצבה, הקמת זה אין ר״ם) ד״ה

 בירושאמי דהנה אומר נראה והי׳ הקברים) את שמציינים מכ״פ רמז אמצוא
 שם ז״א אמרו קברו עא נפש או בונין וכו׳ המת מותר המשנה עא דשקאים םפ״ב

 יתכן וזה עכ״א, זכרונם הם שדבריהם צדיקים קברי עא נפשות עושין אין
ותאמידיהם, אבניהם ומאמרים בתורה הונים שהם הצדיקים האנשים
 איסור אהם שאסור הצדקניות הנשים יכן אא זכרונם, הם דבריהם
 דוקא. אשח רחא אמנו אצא דוקא מצבה הקמת מצינו אפיכך התורה

 מערת את כשקנה דאברהם אפשר האמהות שאר אצא כן שאא ומה
 זונות ד׳ ע׳׳ש הארבע קרית ע״פ רש״י שם כמ״ש בזוגות שנכפאה המכפאה

 איש ונקברו כואם וכן קבר אחוזת אי תנו כט״ש עבורו נם המערה את והכין
אטצבות. אמותינו נם הוצרכו אא ואשתו

ס  תגן וכו׳ ויצב וז״א הדברים פשוטי אהבין עיון צריד שם ובסד״ר יי
 רשב״ג תני וכו׳ קברו עא בית או בונין אומר נתן ר׳ וכו׳ המת מותר חתם
 דברי סביא אמה וצא״ה זכרונם הם דבריהם אצדיקים נפשות עושין אין

 דברי המדרש מביא אמה ועצא״ח הכתוב מן היפר נראים שבפשטם רשב״ג
 אכן מצבה, העמיד שיעקב שכתוב זה אפסוק קברו עא בית שבונין נתן ר׳
 אשר במקום מצבה יעקב ויצב כתוב אזה שקודם עוד אדייק יש כי אישב יש

 רק אבן׳׳ ,מצבת כתוב אא רחא קבורת אצא וכאן אבן׳׳ ״מצבת אתו דבר
 עירובין במם׳ ועיין שם בית שבנה ואפרש אחאק מקום והי׳ ״מצבה״ יעקב ויצב
 שם בספותי ועיין הקבר עא בית הוא שנפש ובתוןספות ברש״י משמע נ״ג

 עכ״א קברא חטוטי חשש והי׳ הדרך אם עא שהי׳ מפני וז׳׳א פשוט טעם כתב
 בסרר׳׳ב נתן ר׳ כדברי בית שבונין צדיקיש קברי עא מקומות בכמה המנהג ובן

 אתרץ בזח המדרש כוונת שזה י׳׳א הנ׳יא ועפ׳׳י צ״ח) סי׳ ה׳ ח׳ ד״ת ם׳ (ועי׳
 ומתרץ מצבה שהקימו צדיקים קבורת מקום בשום בתורה מצינו אא מה מפני

 זכרונם הם שאהם תורה שדברי נפשות עושיז אין צדיקים שאאנשים רשב׳׳ג
מצבה. שייר צדקניות אנשים אבא
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ס ״ ל צבי הבחור יחידי ?בני בחאכה מצאתי זה ובעניז י ״ ^ד׳ז צי  א

 עם בג״ע ?םע?ה חי? א? מחי? י?ך ?ו עו?ם ח?כות וחתימתו ידו בכתב (חי״ד)
. ^מכתב. מה פדממו בהאמר דובבת שפתותיו ויהי׳ אבוה״ה

 שכתב י״ג ח׳ התורה יסודי ח?כות בפ״ד ז״? הרמכ״ם דברי ע? הערה
 שנתמ?א מי א?א בפרדם ?מיי? ראוי שאיז אומר ואני ז״?: שם הרמב״ם

 משאר בחם וכיוצא והמותר האסור ?ידע הוא ובשר ו?חם ובשר, ?חם כרסו
 חכמים אמרו שהרי חכמים אותם קראו סטז דכר א?ו שדברים ואעפ״י המצוות

 הז ראויין אעפי״ב ורבא דאביי הוויות סטן ודבר המרכבה מעשה נדו? דבר
 ?נחו? וכו' הנדו?ה הטובה שהם תחי?ה אדם ש? דעתו מיישביז שהז ?ההדימז

הרמב״ם. עב״? וכו׳ ואשה איש ונדו? הטז הב? שידעם ואפשר העוה״ב חיי
 אשה שכתב מה בזה״?: בצדו הי״ד ז??ה״ה א?ימ?ך צבי בני כתב ע״ז

 בנמרא ריעות ?פי ?זה ראוי׳ אינה אשה בודאי ה?א ורבא דאביי הוויות ?עניז
שני. אדר ?חודש ימים כ״ו ?פ״ה תרצ״ד שנת כתבתי כ׳) (סוטה

 פזפירא אליפלך צבי ;י1\ז
®בע^ בוו לו ילרוו אמר אלעור ןב\

 ר״א מ״ש כונתו ע״כ בגמרא רז״? ריעות ?פי ז״? בני מ״ש והנה 0«י״
 ?ה דריש אבחו ור׳ ״תפ?ות״ מ?מדח כא?ו תורה בתו את הם?מד כ? שם

 ת״ת בה׳ כ״כ בעצמו ז״? והרמב״ם ערמה שכנתי חכמה אני דכתיב מסרא
 התורה יסודי בה׳ כאן ?מ״ש נינהו םתראי םי?י הנהו ו?כאורה י׳׳נ, ה׳ פ״א
 בדברי נרסאות ב׳ ויש ?תושב״ב תושבע״ם בין מח?ק שם הרמב״ם אכן

 זאת בנירסא א?ו הרמב״ם דברי מביא רמ״ו סי׳ ביו״ד הטור הרמב״ם.
 כא?ו תורה בתו את הם?םד כ? חכמים אמרו ובו' ז״? הרמב״ם כתב וז״?

 אותה י?מד ?א בשע״ם בתורה אב? שבכתב בתורה בד״א תם?ות. מ?מדה
 ?חי?וס טעם נתן שם ובפרישה עב׳)? תפ?ות כמ?מדה אינו וכו׳ ?כתחי?ה

 מאשר הבאי ?דברי תושב״ב בהוצאת הפסד שיותר הזאת גירסא עפ״י זה
 והאיסור שהחומר ?הרמב״ם ם״? זו ניחסא ו?םי עב״?. תושבע״פ תוציא
 דאייי הוויות תושבע״ם אב? תושב״כ, רם היא שארז״? ?אשה תורה ??מוד
 התורה יסודי בה׳ כאז הרמב״ם ודברי שתדעם ואפשר ?אשה נם ראוים ורבא

 הכריעו יסוה״ת בה׳ כאן הרמב״ם שדברי ויתכן ת״ת, בה׳ ?שיטתו הם
ת״ת. בה׳ זו בגירסא ?החזים ?הטור

 רמ״ו סי׳ ביו״ד ונו״כ ובש״ע הנ״? הרמב״ם ע? בכ״ם אמנם
 ש?פנינו הרמב״ם שבספרי כמו נכונה וחנירסא בטור הוא שט״ס כתבו כ?ם

 אינה וכו׳ תושב״כ אב? בתושבע״ם בד״א תפ?ות ?מרה כא?ו בזה״?
 ורבא. דאביי הוויות ??מדה והאיסור שהחומר נמצא עב״? תפ?ות כם?מדה

ז״?. בני שהעיר כמו עיון צריכים התורה יסודי בה׳ כאן הרמב״ם דברי ו?פ״ז
 ח?םי ב׳ כו?? ורבא דאביי הוויות ענין כי מידי p?״ באמת אב? י•ו.)

 חב׳ והאופן בחן. נדרשת שהתורה במדות וטריא ושק?א הפ?פו?ים הא׳ ?ימוד
 ורבא דאביי הוויות נקרא שג״ז ודוטיחן והיתר דאיסור ה?כה קביעות היא

 ושאר והמותר האסור ?ידע וז״?: התורה יסודי בה׳ בפ״י המגיד הרב כמ״ש
ומוכרח מוכח והנח עב״?. ורבא דאביי הוויות נקראים וחם התורה משפט
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 היא ות5תם סאםדה ובאצו תורה בתו מטר עלא שם שאמרו שמה הש״ם מן
 וו«םברא הםצפוא היינו ורבא דאביי הוויות של הא׳ האופן לv רק הו^ך סובב
 חרמכ׳׳ם ופי׳ ערמה. שכנתי הבמה אני דכתיב ד״ז שם אבהו ר׳ יוי5י י1יאי שכן

 בצח״מ. ע״ש דעתן, עניות לפי והבל הבאי לדברי הערמומית תוציא שחאשה
 והמותר האסור פסוקות הלכות לידע ורבא דאביי הוויות של הב׳ אופן אבל

 דיב^ האופן ומזה ונדול קטן ואשה איש נפש לכל שוים התורה דיני ושאר
 לידע והיא ובשר להם כרסו שימלא בתהילה שם שכתב כמו כאן הרטב״ם

 בעל ואשה איש ונדול קטן הכל שידעם אפשר סיים וע״ז והמותר. האסור
 הייבת שהאשה בהנ׳׳ה ביו״ד שם בש״ע נפסק ובן קצר. לב ובעל רחב לב

מידי. ול״ק לאשה. השייכים הדינים ללמוד
 יסודי בה׳ שהרמב״ם כלל לפניס שא״צ העיקר והיא נ״ל ועוד י״\ו.ן

 הכל שידעם ואפשר כתב שהרי תורה ללמדה לאחר מותר אם דן אינו התורה
 לעצמה כשהיא ובאמת ללמדה לאחר שמותר כתב ולא ואשה. איש וכו׳

 הפלפול של המו״ט דהיינו ורבא דאביי הוויות של הא׳ אופן אפילו לומדת
 הרמב״ם כט״ש שכר מקבלת הבאי לדברי להוציא שלא בידה עלתה אם והדרש

 אפשר בלשונו חםכוון וזה שבר לח יש תורה שלמדה אשח בפירוש שם
תנצב״ח. כני כדברי בהלכה ע״ב ואשה. וכו׳ חבל שידעם

 דברי בספרים שנמצאו חבמנית נשים אותן לומדות היו האופן ובזה י*פ.ן
 ולא השתדלו שלא ז׳׳ל לאבותי ראיתי וכן הדורות חכמי ונשי מבנות תורה
 מיהו לא ונשברת זריזה היתה בעצמה אם אבל תורה ללמוד לבנותיהן סייעו
להו. ניחא דקא מינה שמע רבנן ומדשתקו בידה

 כתורה מלומדת היתה שהיא מה ע״ח, מורתי מאמי שמעתי ובן ה
 חבעש״ם תלמידי התורה מפרשי הצדיקים בספרי מעיינת רנילה שחיתח (כ״ב
 יצחק ר׳ הנ״הצ ממנה הצעיר אחי׳ מלוח שהיתה בזה. לעצמה למדה ז״ל)
 דרדקי למלמד לחדר בהלכו יצ׳׳ו בזאוויבוואםט ואח״ב בארניב אבד׳׳ק ז׳׳ל

 יודעת טופלנת שנעשית עד לעצמה אח״כ ולמדה הסדרה זלשטע לבה ונתנה
 שלחה לא ובביזה קודש ספרי רק למדה ולא קראה שלא לה שעמדה והיא ספד.

 אפילו לקרוא דעתה על עלתה לא ח״ו חיצונים ום׳ העתונים חם ידה את
 חדור וכל לה שעמדה והיא הצדיקים. מספורי חוץ העולמית, מעשיות ספורי
 בדרכי וצנועות שלמה אמונה בדעת נקי׳ טהורה ה׳ יראת להשאר ההוא

, זי״ע. הק׳ אמותינו
 החסידות של הקבלה בשלשלת בקיאה מוטחת שהיתה וביותר כ»א.ן

 ת״ח שיחות ולשמוע לדעת אותה נפשה אבותם ולבית למשפחותיהם
 אחורי לעמוד ש״ק סלילי ע״ח מורתי אמי של דרכה הי׳ כן ה׳ ויראת בחסידות

 ש׳׳ש שיח למקורביו בחסידות ז״ל מארי אבא שיחות לשמוע בחדרה חדלת
 כ׳׳כ וקדושה. דעת השנה בעלת היתה היא השי״ת לעבודת התלהבות קודש

 יודישקייט למען *שסבלה הספד) (במקום ממתה לפני ז״ל מארי אבא שאמר
 לפני שנה עשרים פ׳׳א לי אמרה היא נם והיא הזח״. בדור שכיח שאין מה
וד״ל. חזה״. בדור יחיד הוא קדוש איש ,אבל :בזה״ל זח

בכל חכמה טומחת אומנת חיתה כדרז״ל בידי׳ לב חכמת אשח
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̂מים. מאאכת  כשהוצרכו עירה ׳®בנות עד לאחרות ומאמדת תדיר בהן ועסוקה נ
 אדרוש או ממנה אאמוד באו ורקח חשובה מאאכה בחידוש נשים במאאכות

עצתה.
חי״ד) הבכור אחי וכן uכ־ ז״ל(

 חח״צ נפש, במסירת ה׳ אדבר וחרד יר״א הבכור אחי יצאו בעקבות׳
 הדרך ע״ז בניהם גדאו ע״ה ואשתו מבערטש הרב הי״ד ז״א חיים ישראא ר׳

ם ה״ה זי״ע, אבוה״ק ואתפארת אתחאה ממש  הה״ג תואר פרי יפה יחידם מ
 הראשונים י״ז בתוך הוריו בחיי ימ״ש הנאצים הרנוחו ז״א שאמה ר׳ החו״ב

 ע״ה ביאא מפורסמת הצנועה ובתם הי״ד. תחאה, אהרגם שבחרו הנחמדים
■ זצוקאאה״ה. חי״ד

 שמעת בידו שסימן כ״פ זצ״א מאבינו שמענו הן בנים. ידשו אבות מעשה
 הנ״א אאחי ראיתי כן מפיו שקר דבר אהוציא שאא נזהר שנים תשעה בן שחי׳
 חנ״א ואחי טאיא הוינא כד בקטנם, שראו מה בגדאם אהעיד נאמנים ואאו
 חוצדך אא התנהגותו עא ואחקור אבדוק זצ״א אבינו רצה אם ממני גדוא

 איש ייסר כאשר כי ידע כי אם והוא שאא בעצמו אותו אם כי מאחר אדרוש
 מפיו יצא אא אופן בשום עכ״ז דבר, חיסר אם זצ״א אבינו ייסדנו בנו את

 (כתובות ר״פ כמ״ש מאמינו, אבינו וחי׳ וקיימתי, עשיתי אומר שקר דבר ח״ו
׳ בגווי׳. או דקים ברי מר אבא כגון פ״ה)

 אבינו בינו שאיש בדמעות נפשו במר בכה שאו׳, בשנות אצבא כשנתקבא
 כראוי התורה עא שקדתי שאא בעבור אאא זה מכשוא הניעני שאא ידעתי ואמר

 ואח״ב ובו׳ מאבות עוא ממנו מעבירין תורה עוא עאיו חמקבא כמארז״א
או. ועמדה הרבה, בתורה עמא כי מידם, ניצוא

ס  (הי״ד) ע״ה ממני הגדולה אחותי וכן כ-
 יעקב ר' ויר״ש ת״ח דרדקי מקרי בבי תאמיד טאיא הוינא כדי דכירנא

 ממני הגדואה אחותי חיא היתה ורש״י חומש כשאמרתי ז״א אאי׳ בר׳
 ושמואא ויודיא שטחה הבנים אם (היא הי״ד ע״ה פרידא הצדיקת שנים נ׳

 עיאוי החו״ב המופאג הבכור ואחיהם בתורה מופאנים עיאוים נערים זינוויא
 יששכר ובשערי ספרים בכמה מובא בערטשער אאימאך צבי מוח״ר מפורסם

 ותאמידו, עאם אז כשהי׳ בשמו ח״ת מביא ז״א ממונקאטש ש״ב אאדמו״ר
 הדומ״ץ אשת חי׳ ואחותם :ע״ב בח״ת ובקי החריח ש״ב שם, תוארו כותב

 יום בבא כמעט אחחדר אותי מאוח היתח הי״ד) אברכה זכרונם זאב הר׳
 בטוב ויודעת ע״ם ושומעת חאימוד שעת בא שם והמתינה החומש אימוד אעת

 בספרי ואומדת קודש בכתבי בקיאה שהיתה עד אעצמח אמדה ואח״ב הסדרא
 בספרי אקרות דעתה עא עאתח אא היא וגם צדיקים מעשיות וסיפורי מוסר
 יאדי שא הקדוש דעת «1אטר השואגים הכופרים העוברים, העברים הזמן סופרי

 מופאגת ורוקמת ואריגה טוי' בידי׳ אב חכמת היתח היא וגם ישראא בני
בפאך. חז״א כמצות

 בעינא ע״ז השגיחו חחוא הדור ובא ז״א אבותינו עשו כה ביית,)
חיצוני ספר המות סם חרע חחמיו מן ב״ש יראת ואא ימצא שאא פקיחא
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 טהרה נדואי רק נטור אהפקירות רעות תאות ומעורר הדעת ומטמא הטטרים

צ.5»תה היא ח׳ יראת הצדקניות בנותינו בנעוריהם מגודצים חיו
 ■רוץ נפרץ בעוה״ר מדינות באיזה מזה עין שהעצימו ומעת

 התחיצה הדעת בעץ הראשון שהחטא וכמו ישראצ, כבתי העומד מן מדובה
 צהעצים התהיצו יהודה, בת מבצרי והרם חרב אשר חאחרון החטא כן האשה,

 צצימוד מםוגצים שאינם מאחר שסברו מבנותיהם, וחםידים יראים אפיצו עין
 תחדש והעוצם המודע, בחיי תחיון הבת וכצ אחרות, חכמות יצמדו תודח

 רבות בעוה״ר, ישראצ ודת והצניעות המוסר מן התחתונה צדיוטא שהגיעו עד
 צחיות חדצ יהודות אפיצירקות קצונה עצ עצית ואת צבא חיצ נעשו בנות
 עוצם שצ נדרו בפריצות אוה״ע בפי וצשנינה צמשצ הישר הדרך טן סרה כשרה

נוי. כצ כן עשח צא
 החיים צאור שהססיר ננים מעין בםפרו ה׳ קנאת קנא ז״צ טרן כ»̂ו

 וצרותינו שברנו אחר בחיים ?שנשאר זה. בענין שחבר ז״צ יעבץ טהר״ר
 עזבם עצ ח׳ ויאמר והתשובה הארץ. אבדה מה עצ ע״ם שיסד ספרד בגצות

 באר זה ענין נבאר חב׳ (ובשער עיי״ש חצוניות חכמות וצמרו הורתי. את
 אומר דעה, ודור ישראצ רוב חיו שקום חאצו המדינות את שהכיר וטי היטב)

 בתורח יקרא וצרורה: חטורח שאצה ועצ נכרי׳. הנפן סורי צי נהפכת איר
וד״צ. בו. טשצו ונשים ובו׳ ציון בנות נבחו יען ג׳) (ישעי׳

 טוח״ר קדוש איש הה״צ חותני טפי ששמעתי פי׳ ממש נתקיים
 שקודם מדבר אחד קדוש בשם ז״צ מזידיטשוב ציפא סענדר ר׳ בחגח״ק יוםף

 יהי׳ השקר החן שקר שיחי׳ עד כ״כ הדור שפצות יחי׳ צדקנו משיח ביאת
 היא ה׳ יראת אשה ציופי יהי׳ והשטותים ההבצים היופי והבצ — חן צו

עכ״צ. וצשחוק צהוצצות יהי׳ חתהצצ
 בטם״נ וצנועות צדקניות ה׳, יראת ויש יש ישראצ אצמן צא עכ״ז אבצ

 ומושג טובן בימינו כעת גדוצ. זכותן הם וויי אוי בארץ בהיותם זאת נם «1א
 ששם ממצרים. נגאצו צדקניות נשים בזכות חז״צ שאמרו האי בוצי מאי

 וכאן מצרים, ארץ במעשה צעשות שצא צצנועות גדוצ נסיון הי׳ במצרים
הרכיים. בנות כמעשה צפרוץ שצא נדוצ צנועות שצ נסיונן ביותר

 הפירצח שחתחיצה יצדותי בטצ עברתו. בשבט עני ראה הגבר אני 1ביז
 עצ חכמים שקדו בי יבינו וצא ידעו צא הצדיקים. בני משפחות אצצ הזאת
 אצא צאשח חכמת אין ם״ו) (יומא בגמרא ז״צ במאמרם ישראצ בנות תקנת
 היא ומכש״ב התורה חכמת דוקא צאו אחרות חבטות נם שוצצ הוא בפצך,

 חבמח אני המקרא מן ז״צ ודרשו צה יפים צא הטהורה התורה מאור ומה
 דור הביאה הטנערה וזאת משחיתן, חיצוניות חכמות כ״ש ובו׳ ערמה שכנתי

 המרים מים צשתות שחת צבאר אחיהם את נם הבנות שהמשיכו תהפוכות
 מארס יחניקו נדצו בניהם את בפדט קדירה, כשוצי פניהם ונהפכו המאררים,

 היא מעשו נתיירא ע׳׳ה אבינו שיעקב בזה אמרתי וכבר הקדמוני הנחש
בנים. עצ אם והכני יבא ■ן באמרו חבע״ד

שעמדו ההם במדינות הפצגה דור שצ הטבוצ מן נפצטו מזעיר מעט כייוו)



יא ימזפזכר בני ח?ןדמח זנתטזי
 חכמת צדהניות נשים הקדוש, האחרון חדור אסך, תורת תמוש א^ בנסיון
 חיות כי מוכר ובעשירות סוחר בעניות היתה אבע^ח עזר ביתה בנתה נשים
 העבריות הן אהסאדי. צרורות צרות מצרית לומרות המצערות כנשים צא הנה

ובבא. בזה חיים ה׳ וביראת באמונה דבקים הנה חיות כי הפשמנית
 5מינד חי׳ הצנועה הרבנית בתי עא נפשי, עאי ואשפכה אזכרה אאה כ״».)

 והי^׳ד. תנצב״ה אושוויץ בכבשן יאדי׳ נ׳ עם ושרפוה הרנוה בעוה״ר ע״ה
 וידעה ובצניעות בידי׳ אב חכמת דנשי דחכמתא סיאי בכא טושאמת שהיתה עם

 נגד ואתפארת אשם היתח תתהאא היא ה׳ ויראת דצניעות םפרא רק ספר
 ומדווה במעאות אערכה הניעו אא אשר חיצוניות באימור המתחדשות

 אמודח שכא אעפ״י ח״ו עברות ספרי החיצונים בספרים קראה ואא עיינה אא היא
 ואפי׳ ספר בית אשום מעואם בניי חאכו שאא אעצמה אה רכשה אשח״ק נם

 עצות ומצאתי יגעתי בזה. הטשעכין ערכי משפטי תוקזי ובכא חמדיניי
 ב״ה (וכן שאהם הספר בית מפתן עא הצג רגאם י1כ נסתה אא אשר בעהי״ת

 רק שאא עאומי בימי ראיתי כן כי םפריהם בית פאיטי בניי כא הצאתי
 ואא וקנס עונש חממשאה מן סבאו תורה בני חבע״ב כא אאא החסידים

 עא ועמדו אחמו וחחםידים הצדיקים בפרט השואי, אא אאכת בניהם נתנו
 שחאך עוד אזכרנו זכור דעתם. מטרף ובנותיהם בניהם אהציא במם״נ נפשם

 נמרצח בחשתדאות הנכדי הרופא אא עמי זקנתו אעת בעצמו זצ׳׳א זקיני כ״ק
מפנים). הבית צרת כאנו ידענו ואא ופטרנו נוראה ופעואח
 חסיד יר״א היקר אחי כשנתפס נפשה. חיית הי׳ וחסד טוב עשות 0

 הנאצים מפני בכרהו חי״ד ז״א ישוע יודא ה״ר טוב ואב טהור נפש ועניו
 רגא מכןמ ופצוע מוכח הכאא בבית ונתנהו אונגארן שוטרי תפסוהו טפואין

 שהיא הנוראה הסכנה בשעת נפשה מסרח היא ובאוי. וקרוע ראש ועד
 אשם ונסעה נפשה סכנה עכ״ז ונחבאת, השוטרים מן נרדפה היתה בעצמה

 שאא אהציאו תוכא אואי ונסתה וכסות ומשתה מאכא או אהמציא רב מרחק
בג״ע. אהעאותח אטובה ד' אח זכרה הנאצים, אהרוצחים יחזרוהו

 אתו נעריו שני את ויקה בפ׳ צחות ע״ד ז״א דאהי משמי׳ אי נאמר לייא)
 החמור עם פח אכם שבו נעריו אא אברהם ויאמר מרחוק. המקום את וירא וכו׳

 כידוע ואפר עפד ואנכי כמ״ש ענוה היתה ע״ח אבינו אברהם שא מדתו כי
 שררה הנהגת היא וזה בדרך אותו שישמשו משמשין שני אעצמו כשאקח אכן

 אאדם מכאן עמו, נעריו שני ויקה ע״פ באק בפ׳ רש״י שפי׳ כמו וגדאות
 כמ״ש רוח ושפא דכא שהוא טי עא אאא שורה השכינה ואין וכו׳ גדוא

 כמנהג אדרך נערים ב׳ עמו אאע״ה כשאקח אכן דכא, ואת אשכון
 (כביכוא) המקום את וידא ענותנותו מדת ח״ו שפגם או דימה גדוא אדם

 ויאמד אכן מקום, שנקרא כביכוא הקדושה מן נתרחק שח״ו שחשש מרחוק,
 יידע, ממרחק וגבוה יראה ושפא ה׳ רם כי פי׳ (וכן וכו׳. אכם שבו נעריו אא

 והוביאוהו הנאצים אהרוצחים ומסרוהו אונגארן שוטרי החזירוהו עד״ז).
תנצב״ח. חי״ד, הרגוהו, ושטה סאניק אעיר

 ידעתי אא האיש משח זה והנחמד האהוב אחינו האך ואחריו לייב)
תפאח זו עבודה ד׳ עבד משח חי״ד. ימ׳׳ש הנאצים הרגוהו היכן או הי׳ מה
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 בביהט״ד והתפאא הצבור תמאת כמזאיחר טאחוריו עמעתי כ״ם אנמזח.
 אחבח בהתעוררת זמירות ברוך אא־א בנעימות הנפש בהשתפבות ביהוד

 באמתחתי מצאתי נמרי בעת כעת אד/ עבודה מתיעות כמוהו שמעתי אא
 נכונה דיבד אם ושואא בתודה דבר אחדש כשהתחיא בבחרותו אאי מכתבו

 א״ר כ״ו, ח* דר״ה בש״ם ב״ חדשתי אשר — אחי אאהובי ב״ה וז״א
 יתקע אא שאמים שא בשופר יצא תקע ואם יתקע אא עואה שא בשופר יהודא

 אה נפקא בה דמעא כיון היא מעיאה דבת עואה מ״ט יצא, אא תקע ואם
בו/ היא מעיאה בת דאאו שאסים אחואין  בהאכות הטאר בטעם והקשה ו

 א״ת ואידחו דשופר עשה איתי יתקע אא עואה שא בשופר אמאי אואב
 בציצית, מכאאים יאפינן ,דעדא״ת״ ידוע דהא אתחו ונאענ״ד דטעיאה.

 בציצית הייבות דנשים אמ״ד וא״ב בציצית דכאאים דוטיא שיהי׳ בעינז ע״כ
 בבא אדידי׳ וא״ב בנשים בין באנשים בין בבא שוה דציצית דהעשה נמצא

 אאיש אשה הב׳ דהשוה שו״ב (והא״ת שו״ב העשה שיהי׳ נטי בעינן עדא״ת
 יבמות בתום׳ (כמבואר ערא״ת אין בכא שוה אינו העשה אם אבא אכ״ע)

 כדטשטע בציצית חייבות דנשים מ״א יודא דרב ביון ואפי״ז ו׳). ח׳ *1ד
 וא״ב ע״ש ביתי׳ דאנשי אפירזומי׳ תכאתא רמי יודא דרב מא דח מנחות

 דשופר דעשה וכיון בציצית כמו בכ״ט שו״ב חעשח שיהי׳ בעינן אדידי׳ ע׳׳כ
עדא״ו^ אוסר שייר אא פטורות) דנשים שהז״ג עשח מצות (שחי׳ אש״ב

 אבא בציצית חייבות נשים דם״א אר׳׳י רק מועיא אינו זה תירוץ אמנם
 ח׳ ציצית מה׳ בפ״נ שפסק ז״א הרמב״ם דברי ביאור חובת עאינו חא אכתי

 דאפיאו בציצית טכאאים יאפינן אדירי׳ וא״כ מציצית פטורות דנשים ם׳
 שא דשופר פסק שופר מה׳ א׳ ובפרק הש״ב א״ת דוחה שו״ב שאין עשה
 שהקשה במו דמעיאה א׳׳ת ואידחי דשופר עשה דאיתי וקשה יתקע. אא עואה
 הרטב׳׳ם כ׳ תמורה ה׳ דבריש ונאפע״ד בנטרא. יודא ארב המאך הטעם
היא. הנון תירץ אם אי שתכתוב אבקשך ע״ב ובו׳ הנא׳׳ע אאו אעניין

ירא9» פטוז הק׳ אחיך
תנצב״ה הנ׳׳א. אחי עכ׳׳א

 מאתו שיור אנו אין כי רב. שאא כמוצא אחי »םרת עא אנכי שש ריס
 אנודא אמנם אז, או שהשבתי מה כאא זוכר אינני כי אם הזאת. התורה אאא

 אתרץ שכתב מה כעת: שנ״א מה עאיו אשאים ז״א אחי דברי השיבות
 א׳׳ת דוחה אין שאש״ב דעשה מאוד נכון יודא רב עא המאך טעם קושית
 הרועיםאדו״זונ׳ ויאקוט כ״א אות עדא״ת ערך ז״א אחו״ז מאה׳׳ר (עי׳ שש״ב

 דהוי מציצית, פטורות דנשים דפסק מיושב, אינו הרמב״ם שיטת אמנם ז״א)
 אומדים א״כ בבא ששוה דכאאים א״ת ודוחה ש״ב העשה ואין שהז״ג ט״ע

 דטעיאח. א״ת שופר א׳׳ד ואטאי א״ת דוחה בכא שוה שאינו עשה אפיאו אנחנו
 ככא, שוה שאינו משום אעשה ניתק שאינו תטורה בר״ה הרמב׳׳ם ומ״ש
 חא״ת עבירת אחר חעשח קיום דוקא היא הנא״ע דאאו אעדא״ת ענין אינו

 ואינו מתקן אינו גרוע העשה ואם עאיו אוקין עשח שקדמו דאאו כידוע
בחיפוך, הדבר בעדא״ת אבא האח״ט, שם כמ״ש נרוע, שאינו אאו טנתק
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̂מה, פיסיים ^או דסיעקר בעידנא דוסא דעד^״ת  ואעס״י אח״כ, אא ע
 דבעידנא התורה גזרה אעפי״ב מעסוה, חפיר דא״ת ו׳) ביבפות (דאפור
 סזאש״ב גרוע שהעשה אד א״כ החמיר, ^"ת דוחה החאושה עשה דפסיים
 פציצית, פפורות נשים דס״א דפאן בפירוש הפפורשים בל וכ״כ ?״ת: אידחי

הש״ב. דא״ת שאש״ב עשה ם״א ע״כ
 אפי^ו בו תשברו ל« עצם צ״ג) (דד זבחים בש״ם הפבואר בפי אפנם

 שבפקדש עדוא״ת אין רבא אפר ?״ת וידחה עשה איתי ואפאי פוח בו יש
 וא״ב ארבא שם פאיג אא אשי דרב כ׳ אבן ובפורי דנדרים פ״ג ובשעה״פ

 ג*כ פסח דהא בקדשים אאא דוקא בפקדש פידושו אין וע״ב היא: ד״ה
 דבא ורק שנוי׳ דבפחאוקת האופדים אדברי ואפיאו בפקדש, אכיאתו אאו
 דאין דבא דיאיד דהא כ״ז, אות עדוא״ת ערך בפאה״ר )חעאה הא כן. ם״א

 עצם, דשבידת א״ת ודחי פסח דאכיאת עשה אתי פדאא שבפקדש עדוא״ת
 נשים אפ״ד אך ש״ב. אינו דהעשה פשום דוחה אינו הבי דפשום י״א והא

 דשבירת א״ת פסח א״ד ואפאי שאש״ב אד עדא״ת א״ב פציצית פפורות
 חייבות נשים אפ״ד אפ״ז שבפקדש. א״ת דוחה עשה דאין ש״פ ע״ב עצם

 יודא דאדב נכון. עא מתודץ הבא אפ״ז עיי״ש. שבפקדש עדא״ת י^א בציצית
 עשה א׳׳ד אעפי״ב שבפקדש, עדא״ת ואדידי' בציצית, חייבות נשים דם״א

 ז׳זא אחי כפ״ש א׳׳ת א״ד ש״ב שאינו עשה דאדידי׳ דפעיאה, א״ת דשופר
 ודחי ש״ב ש״א עשה והוה בציצית פפודות נשים דס״א ואהדפב״ם כנ״א.

 א״ב שבפקדש. עדא״ת אין סובר הוא בע״ב התורה בבא וב! דכאאים א״ת
 בם״ד. ניחא והבא שבפקדש, א״ת שהיא פפני פעיאה שא א׳׳ת שופר א״ד
בג״ע. נפשם תנוח הנאהבים אחי אזבות כ״ז

 כן חחוא, הדור עא הקדושות ואפהות אבות הפובות פדות ניכר הי' כן
 נפשה, עוננ הי׳ בעבורם ואפרוח אורחים הכנסת חסד גפיאות הנ״א בתי
 בא אא כי אאיש יודע ואא פב״ב, פי שפרגיש באי אעני נתנה אדוחתה נם

אגרון. אאשה
 פובה נפש ע׳׳ה, פרידא ד׳ יראת הצנועה העאפה הצעירה בתי וכן ח ל•

 כא ואחר ונעאם פפור אאנשי הדחק בשעת אובא אהפציא בגפ״ח עפאה
 נשפתן ואזכות אורח: אאיש חאקה נם איתן נפשה ניחא והעפא הפרחה
 בפאך. אאא אאשה הכפה אין הנ״א בדרחז״א זה רפוז נ״א בד״ת. בחדוש

 זה מצות, יקה אב חכם בשאח פ׳ בפד״ר שדרשו פה עפ״י זה ענין פירשתי
 יוםד בעצפות עוסק הי׳ ופשה וזהב בכסד עוסקים היו העם שבא פשה

 בב׳ וכן פצות. או שפרכיש פי נקרא שחכפה הרי ובו׳ פשה ויקח שנאפר
 חאשח זאת והנה וחכם. דרכי׳ דאה אחפה בקיץ אונר עצא נפאה אא אך
 איתן תובא אא צדקה פפודה, מפעשהז״ג האא פצות אה אהדכיש תובא פה

 פצות אקיים ויכואה בבית פצוי׳ היא אכן בעאח. קנה אשה שקנתה פה שבא
 אם אב פובת חנשים וסדדד כפשאדז״א, אעני פת ופקדפת אודחים הכנסת

 חאק היא נותנת אאודח נם איתן אב״ב שהכינה התבשיאין פספיק אין
כיח חיא, האשת שא חשבח וזה אעני. נותנת שאח פאכא חכד היינו פאכאח
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ה מו  — nene כיה וונו8א׳ 5׳»כם ניחא ובזה ה5ע מאכצ הכף היינו צזנני, י
̂צחה. וידי׳ ה של ר״ת והנה ̂ז ח כ׳י ׳  צסרע 9שי וזה םצך היא צ׳עני, וה8י
 nen•׳ כ׳יה יך.9 איא כהווה צח צהרכי?» בידה אין15׳ היינו ו\ז6יא וזכוזוז אי\

חמה. בנפיי פיימו כז צ׳עני.
 צראות עצינו ינן וזכותם עוצם, צדיסי שאר עם צטובה אצעינו יזכרם

נחטתנו. תהי׳ זאת עיון, .בנהמת טהרה
 ועם ותוצדותיו, המחבר שבחי בהסדטה צטפר הטו׳׳צ מדרכי והנה ר\ז.>

 כ»ני ואפשר כזה. ז׳׳צ ורבותינו צאבותינו מצינו צא בדבר רב תועצת שיש
 הכסות סן ראי׳ ז׳׳צ טרן כט׳׳ש מזה חרצנו צכן המתחדשים, שצ דרכם שזח
 צהזכיר ראוי מצאתי זה צבר חעב״ה, שנאה חופ הכנענים שעשאוהו צפי
י םפר זה בשם צפרוא ראיתי מה ש ו ר י ח נ . ב ר כ ש ש  שמעתי קוצ י

 ממה זו שמועה ונאמנה יששכר, משבט שהוא אמר ז׳׳צ זפיני שמרן מתהצר
 יודעי ספרו בהפרטת ז׳׳צ מצאנציט אצעזר הר׳ הנה״פ זפיני הוא בנו שכותב

 הסובחק רבו כי בעבור יששכר בני ספרו שם פרא אאמ״ו *כבוד ז״צ, בינה
 מצובצין) זצצצה״ה חפדוש אדומו״ר (הוא הפורש רוח צבעצ מפורםם אשר צו

 אמר בפודעי כדרכו בי׳ וכשחזה יששכר, שצ משבטו שהוא פרשו ברוח חזה
עכ״צ. טוב׳׳, חזיון שהוא

^ ״  ̂•pש משפת צהעצים ברשותי אינם דברים שני אצעזר אמר ועוד י
 כס׳ שהדפיםו ז׳׳צ) מהרצ׳׳א (בעהמ״ח זפיני מרן שצ נפשו צהציצ רמי׳ ומצשון

 ע״ת. פסח ר׳ הי׳ אביו שם כי שפר, שפת היא זה פנחס. ,ר׳ הרב בן שהי׳
 אשר דברים צדיפ עצ חדוברת היא רמי׳ וצשון ויר״ש, ת״ח בעה״ב והי׳
 צדן. הוחזר גוזר וצדיפ נם וע״י הכירה ואמו תנופ כשהי׳ שנחצף הי׳ צא

 שקר רע שם הוצאת שזה זצ״צ. מורי אבי פרוש מפה בימוד שמעתי ע״ז
 זאת נם אומר הי׳ צא זאת צוצא בפבצה צו הי׳ כך ומסתמא מעיפרא.

וצשונו. פיו שומר אותו ידענו כאשר
הב׳ השער
י־ה אודה

 מיניס חארכעח כצ טוב. כצ שנמצני טובות צחייבים חגומצ ברוך
 בתו איתנחו (וסימן צחורות, צריכין ארבעה נ׳׳ד) (ברכות שארז׳׳צ שבתודה

 מ׳דכר) י׳ם י׳סוריז ח׳וצה (ר״ת הח׳י׳י׳ם׳ וכצ רי״ט) ם׳ או״ח וש״ע (בטור
ס כל עצ אדם צבני ונפצאותיו חסדו צח׳ יודו בי, איתנהו כצהו יודוך),  נ
הטוב. צה׳ בפ״ע הודאה

חסדו. צעוצם כי טוב כי צה׳ הודו
u תודה מפריבין היו שיבב״א יה׳׳ר פיים, הי׳ שביהמ״פ כזמן וחנה 

 ר3ד על אם רש׳׳י שם כמ״ש יקריבנו, תודה על אם בתורה כט״ש נם, עצ
 יורן ק״ז) כהן(תחלים שכתוב ובו׳ הים יורדי כגון צו, שנעשה נם על הודאה

 בעות׳/ף ועתח — עכ״צ. תודח זבחי ויזבחו אדם לבני ונפלאותיו חסדו צה׳
הנח״ק מרן זפיני כתב אכן — שפתינו. פרים ונשצטה ביחמ׳׳פ שחרב
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 וז״א ד׳). אות ה׳ (ה?דםה מקודד דרך סמרו בהקדמת זצ״א מהדצ״א בעהמ״ח

 כל דז״א אמרו ׳מכן הקרבן, בדיני יעסוק והשכא דעה בעא שהוא מי אבא ,
 האומד כא אמרו ואא ובו׳ העוסק ז״א ומאומרם וכו׳. עואה בתורת העוסק

 ת״ח אאו ובו׳ רז״א אמרו כן וכו׳. ועיון ע!סק דוקא משמע וכו׳ עואה ם׳
 הא שם ומסיים מ״ז) ר״ם או״ח בט״ז (ועי׳ עכ״א. עבודה בה׳ העוסקים

 אשון הביא שם ה׳ באות וכן עכ״א, המרשה יאמר הכי בר שאינו מי ודאי
עכ״א. וכו׳ בהם שקוראין כ״ז הקרבנות סדר אהם תקנתי א״א) (מניאה הנמרא
u במצות בתורה אחדש יכוא אם טוב, יותר עוד דבודאי משוט ונ״א 

 זה ישרה, וסברה ודעת טעם טוב ואהטעים האכה דבר איזה המחיוב, קרבן
 הראשונים מרבותינו והרבה וכו׳. הקריב וכאאו עואח בתורת עוסק נק׳ בודאי

 מסמר ואין אתבונתו חקר אין דודאי היא והענין מצות. טעמי ספרי חברו ז״א
אמצותיו, טעם אין שאמרו מה וטעם ית״ש. מצותיו אטעמי סוד ואין

 צוה משיג בינתו קוצר אשר זה שאטעם אאטור שיבא האדם הוא מה כי
 במצות. טעם כ׳׳א איתן הוא התורה וכבוד מצוה אבא מצותיו הבוי״ש

 מקודד דרד בם׳ זקינו קדוש מרן דברי ועי׳ ט״ו. ד׳ ד׳ ח׳ ה׳ מעשי ם׳ עי׳
 ואחקור אהתבונן אדם כא עא וחיוב מצוה כי המחשבה. בחאק מקומות בכמה

 ניסן חודש בבני׳׳ש וז׳׳א ה׳, חננו אשר שכאו רוחב כמי התורה מצות בטעמי
 טעם אין דקיי״א בטעמים המצות אתאות שאין בהנ״ה י׳׳א דרוש ד׳ מאמר
 וכו׳, המצוה אביטוא מזח ויבא טעמה כא שהשינ אסבור דאין חיינו אמצות
 כמי טעמים אדרוש עאינו מצוה אעמי״ב אבא אהמתמאסמים אירע כאשר
 ד׳ עמה אחביא תודח בקרבן המצוה והנה בכ׳׳מ. עוד וכ״ב עכ׳׳א, שבאנו

 איתן אפשר — מינים ארבעה ואמה דוקא אחם אמה וצא׳׳ה — אחם. מיני
 עאיהם מתוח וחי׳ בצרה שחיו אהודות שצריכין ארבעה אותן דהנח טעם,
 מצרה נאאם אשר נאמר ואא (דווקא) צר מיד גאאם אשר כדכתיב הדין מידת
 יוטעם זח וטעם הרהטים. אמדת עאיהם ונהפד המקטרנ הדין ממרת נאאם היינו
דוקא. באחם

 בסמרו ז׳׳א מראמשיץ הנה׳׳ק זקיני מ״ש בהקדם יובן הענין וביאור ̂ד
 שם כתב האחמי, בית ישי בן יד עא אומרים שאנו מה אמור ם׳ קודש זרע

 טובות השמעות מיני כא ז״א כתב שם ובא׳׳ד אחם תיבת עא כוונות
 ואחם הטובות כא נשמע שמשם הויות ג׳ שבנמט׳ אחם בשם נקראים
 ״אחם״ נם השמע המונעים עא אהתנבר מאחמח מא׳ ״אחם״ נם ,,מחא״ אותיות
 אדרכו עיי״ש עאיונות השמעות עא מורה האות עא אמעאה ,,חואם׳׳ אותיות
 מם׳ א׳ דרוש במרדם טיוא מאמר ניסן אחודש בני׳׳ש בם׳ ועי׳ בקודש.

 בכוונת האדם. יחי׳ ח׳ מי מוצא כא עא כי האדם יחי׳ אבדו האחם עא אא בכ״ע
 חיי בני וכמארז׳׳א השמעות כא כואא ״מזאא״ בנמט׳ שהיא וכידוע האחם
 ובהשנחתו הקב״ה בהשמעת נ״כ הוא וזה במזאא. אאא תאי׳ בזכותא אאו ומזוני
 האדם יחי׳ אבדו מזאא היינו האחם, עא אא הרמז היא וזח במזא שתאוי אעמ״י

 ובהשמעתו הבורא ונזירת השנחת נ׳׳כ הטזא עא ה׳, מי מוצא כא עא כי
(חואח ח^ח׳י׳י׳ם״ שא נאואח מיני ד׳ שכא נ׳׳א דבריו ועמ׳׳י האדם. יחי׳ ית׳
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 ח$חם הוא צרתם בכא ?חם בשם נכ??ים הנ״? יודוך. םדבר) יסורים ים

 צר סיד השי״ת נא?ם אשר ישועתם ?עת ואח״ב סדה״ד, אותיותיו בצירו!״
 דהיינו ה/ נתז אשר ח?חם הוא ?טובה אותיותיו בצירוף ?מדה״ר הוא ונחםוך
עז״ה.

.»\i ן ו ש א ר ה — ה ? ו ; ח א פ ר ת נ  היא נם םח?ה אותיות ה?חם ש
 והחיינו ותח?ימנו ם?׳ רפואה ?׳ ח?ים הדר p״t מם׳ כג״? ח?ם אותיות
 וסגו?ה ז״? חו?ם נהודת ע? י״ב דף תיזוה״ק ובהסרמת ?״ח) (ישעי׳

 ?חטך את וברך כםש״כ ה?חם מן רפואה נשפע גם ?ה. נא רפא נא א? די?י׳
 הטח?ח הסרת בא איך העניו והבנת מקרביו. םח?ה והסירותי סיטר ואת
 מדרש ע? בראשית ם׳ סוף דב?ה אגרא בספרו ז׳>? סרן ט׳׳ש עפ״י ה?הם ע׳׳י

 וז״?גדו?ים ?תבה תעשה צוהר פ׳ ע? נח ובפ׳ עיי״ש. רשב׳׳י א׳׳? בא׳׳ד תנחומא
 הקדושים מרבותינו טםקוב?ים ובו׳ ?רהטים הרין מידת שטהפכין צדיקים

 עב״?. עיי״ש ?טוב אתרים צרופים ?עשות ?צדיקים הקודש דרך הוא שכן
 מבם?, והצדיק נוזר חקב״ה שארז״? הענין קט בטעט ?הבין שכתבו וזה

 ?דוחו״ז דוד צטח בם׳ עי׳ ?טוב. אחר באופן האותיות מצרף שהצדיק היינו,
 א׳ ברא בראשית זצ״? טחרד״ב חח״ק ש? ד״ק עפ״י זצ״? טדינוב הה״ק

 בנשטתחון נט?ך שחקב״ה וארז״? את—בריש יצורף בראשית האותיות — את
 ?טובה האותיות צרופי ?עשות כה ?חם ויש ?עו?ם קודמים שהם צדיקים ש?

 עיי״ש, נופר עצי תיבת בפי׳ באנד״ב וכמ״ש — רעות נזירות ?בט? ,
סה״ק. טשאר נם ידוע והעניין

 מ?כו הט?ך יסד כן כי ?טובה. מרעה התיבה טהפכים ?בד שבנקודות ויש
 היא פתח בנקודת ?8 בנון ז?ע"ז, בחי׳ והפובו דבר הקודש, ב?׳ עו?ם ש?

הב?. בו?? ועוז, תוקף שמטנו הקודש שם שהיא צירי בנקודות והפוכו כ?א
 מתקן עצמה וממכה רפואה בורא ?מכה קודם ית״ש מדותיו וזה

 בצירוף ממש האותיות אותן רעה שמשמעותן המ?ים בב? כמעט רטוי׳
 מרגעה. מגרעה ענג, נגע, צהר, צרה, ער, רע. ב?ה״ק טובה משמעותן אחר
 ובעוה״ר בגויהם ??שונותם מ?בם בדו אשר העוברים העברים ?שון כן (ו?א

 רצח — צרה מן ועושים ב?שונם) ומשמשים חורה בני נם אחריהם נמשכו
 תיבת מן ובן ענג נגע ומן דייקא) יושע וטמנה ?יעקב היא צרה (ועת צהר או

 בבעה״ט) (עיין ח?חם ממנה ועושים ?מפרע התיבה מהפכים מח?ה
 ומהפכין חג״?) בז״ק (עיי״ש רפואה ?חם מספר מן כוונת עפ״י וממשיכי!

 וכן/ ?חמך את וברך וזשה״ב ״ה?חם״ ?טדה״ר ״טח?ה״ הדין מידת ממש
^ שיש ?מדתי ישרא? באוהב הח״ק ומדברי מקרבך. טח?ה והסירותי ? 

 שיצרשס מח?ה כ? יסיר בעצמם מח?ה אותיות שמן כן ״מקרבך״ תיבת
 הד,ן מדת מן כ?ומר הצרה, מן חחו?ה ובצאת ה?חם, אותיות ?טובה

 ?חם התודה עם מביאי! צר מיד נא?ם אשר ?ה׳ הודאה ונותנים
ה?חם. ?אותיות ממח?ה שהפך

 ושוטשז חט?חים ם?שון מ?ח אותיות הוא ?חם — ״ים״ השני 0
קדושין י1בסו כמשרז״? חסידים רובן והספנים רבים במים ט?אכה עושי הים
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 ?מקום: ?בם ומשברים ?נפשם ויראים — הגמ?ים בר״ה ז״? רש״י וכמ״ש
 (ו?יכא — ?ב ?נשברי ר׳ וקרוב עב״? הגם?ים מז יותר ברערה ובו׳ הספנים

 ז״? ורש״י קורש) טהור םמ?ח תשא בפ׳ רמז נ״? באורייתא רמיזי ד?א מידי
 המים את שמהפכין ע״ש וחוב?ים מ?חים הספינה מנהיני שנקראו שם פי׳

 הספינה חכמי נקראו חגתי וע? וז״? כתב ז״? והרמב״ן עיי״ש. במשוטות
 עיי״ש. ומתיקותו במ?יחותו מרגישים הם כא?ו הים טזגם יוחנים שהם מ?חים

 ידוע דהנה ו?״פ. א״ח ומר א״ח ומר נתכוונו אחד ?דבר שניהם אשר וי״?
 מים בחי׳ נם ו?הפך — ?מים נמש?ה והתורה קדושה בחי׳ נקרא מים

 מוזגין שבו העניז הוא שזה חסד שהוא ומים — סוער ים — הזדונים
 יורדים ומים בראשית) פ׳ ואגד״ב אדר ?חודש בני״ש (עיין גבורה שהוא הייז

 — ?חם ומוציא חי ?כ? ומזון חסד ועושים נשמים גבורות רז״? כמ״ש בגבורה
 מ׳תוק י׳צא מ׳עז ע״ז רמז שב׳ ז״? הרועים מ?א בע? הנה״ק ?חו״ז בקהי״ע עיין
' חסדים. נעשו שבמים הגבורת מן דהיינו מים ר״ת

 ע״ד כן שנק׳ ?הם״א כינוי רבים במים מ?אכה עושי הים יורדי וז״ש
 את ?כבות יוכ?ו ?א רבים מים וע״ד ב״נ. מיד רבים סמים והצי?ני פצני

 היינו המים את ?הפוך הוא שם?אכתם הים שם.והיורדי עפרש״י האהבה
 ז״א רש״י בדברי נרמז וזה ?מדה״ר חיים ?מים מדה״ד ר״? הזידונים המים את

 שהם ז״? רמב״ן בדברי וכן ?חסד גבורה מן דהיינו המים״ את ״שמהפכין
 ו?כן וחםד דין היינו עב״? ומתיקותו״ «במ?יהותו וכו׳ הים טעם יודעים

 צר מיד נא?ו אשר ?ה׳ תודה ונותן הצרה מן בצאתו מ?ח שנק׳ הים יורד
בג״?. ?חם התודה עם מביאין

 כשרואין ?ברך שחייבין פרטית הברכה דבר ע? בכאן ?העיר (וראוי 0
 הגרו? הים את שעשה ה׳ ם׳ א׳ י׳ א׳ ברוך דהיינו ?פרקים הגרו? חים את

 מש״כ (עי׳ הגרו? הים מתחי? הוא ומאין הנהר הוא היכן עד יודע אתנו ואין
 מסור והדבר ב׳) ס״ק רכ״ח סי׳ נאו״ח בספר ז״? ממונקאטש אדמו״ר ש״ב

 יודעים אין אשר הכשרים ישרא? בית ?המון ו?פרםם ?ברר הקבועים בי״ד ע?
 בין שונות דעות יש נם דברכות. מי?י ו?קיים התורה במצות ?יזהר ורוצים

 הים הוא הגדו? שהים פסק רכ״ח סי׳ דבש״ע הגדו? הים הוא איזה הפוסקים
 השיבותיו שטפני זו דעה בע?י ש? וטעמם ו?מצרים ישרא? ?אחו שעוברים

 שהים ודעתם ע״ז שהשיגו האחרונים הביא והמג״א בפ״ע ברכה ?ו קבעו
 בם׳ ועיי״ש בפ״ע. ברכה ?ו קבעו נד?ו ומפני אוקיינוס ים הוא הגדו?
בזה). מ״ש או״ח נמוקי

w{ :אותיות ״?חם״ שבב׳. חושך יושבי הם — ״יסורין״ הש?ישי 
 ונאמד במ?ח ברית נאמר ה׳) דח (ברכות מ?ח ע״ש יסורין חז״? שכינו מ?ח

 ממרקין יסורין אף וכו׳ הבשר את טמתקת מ?ח מה וכו/ ביסורין ברית
 עונותיו ?ו שנמח?ו מה? אותיות מ?ח תיבת טן ונעשה אדם. ש? עונותיו

כ? ע? שנאמר ענין נ״ב ?הטעם ואפשר נמתקו. והיסורין הצרה מן ויצאו
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 תיקון. ^עשות או אכפר באין חקרבנות דכא — זה בדרך סאה תקריב קרבנך

 בתב״ע כמבואר מתנדביו, 0נ! באא דאסיאו בש״ם בכ״מ מבואר תודה ונם
 חז״א מ״קז ע״ר עכ״א אאינו ומחשבותיו נפאאותיו יום דבכא משום הטעם

 יום שבבא נסיך ועא במודים אומרים שאנו ובמו בנםו. מכיר הנם בעא אין
 חז״א אמדו עון באא יסורין אין האא מצרה. שנצאו הד׳ ה׳ח׳י׳י׳ם ובא עמנו

 מדרך כ׳ הואה ואצא אא, אמרי הטרו בי כתיב חושך ויושבי יסורין בעא שאצא
 ועא מחא מאח מן שנעשה העון מחיאת עא ומודח יתענו ומעונותיהם פשעם
מאח. קרבן בא עא טקריבין זו כונה

 אאא א״ש — תודה בהיאופי ע״ט) (מנחות רז״א שאמרו מה יונה ובזה
 תודה אצא כפרה שייך מאי וקשה אחם. טעונים כפרה אפני אבא כפרה אאחר
 הביאו עיי״ש אבפרה באין אין נו״נ דב״ב פ״ק בהג״א (עיין נדבה שהוא

 מעשה כאי כא הזהב את שנדבו הצבא משרי וצ״ע עיי״ש) קנ״ד סי׳ המג״א
 קרבן את ונקרב בפירוש הבתוב ואשון ם"ד בשבת כמ״ש ההרהור עא אכפר

 את ועושה י1חרי דבר הוא מאח והנה יונח בזה אבא — נפשותינו עא אכפר ד׳
 יצא מעז בקהי״ע ונרמז הבשר את ממתקת רז״א כמש״א מתוק הבשר
 מיד נאאם אשר אה׳ הודאה ונותן מאת והיסורין הצרה מן בצאתו ע׳׳כ מתוק

 עם מביא מדה״ר בהשפעת אחם ונעשה מאח הימוריו מדה״ד שנמחקו צר
. אחם. התודה

מאח. אותיות אהם דרך. בישימון במדבר תעו ,מדבר״ הרביעי:
 שממה מקום מדבר תיבת וטעם תשב ואא מאחה ארץ מדבר נקראת וכן

 נם רעבים שם התועים אכך תבור, אא וארעא — תשם אא והאדמה כתרנום
 אותם ומאסטים שם העוברים עם אוחמים יושבי׳ נם אחם מחוסר צמאים
 את ומאסטם פירש״י קשת רובה ויחי במדבר וישב ישמעאא אצא כמ״ש

 אצא שאמור הוא זה ואפשר בר,—מד מדבר, אותיות הוא וזה הבריות
 אישראא אומרים המצריים שהיו אנדה מדרש בא פ׳ עפרש״י המצריים

 שמטה דם אפרעניות מוכן מקום שהוא ב,מדבר״ עאיכם רואים אנו ,דם״
 שם נאמר אנאואה מצרה ונהפך מדה״ר נובר ובאשר בר, —דם כאותיות

 כאן שייך מה אדקדק שיש מים, אמוצאי צי׳ וארץ מים אאנם מדבר ישם
 דהנה יובן, אעיא הקדמתינו עפ״י אבא דוקא, מים — מוצאי א׳ ונם אנם א׳

 — אנ״ם מדה״ר נעשה וצי׳ שממה בר — דם מדה״ד שמן מ״ד בנמט׳ אנם
 צמאים מן נעשה צמאים נם רעבים מקודם שהיו מה מים בחי׳ חסד ר״ב

 (עי׳ מים אטוצאי צי׳ וארץ מים אאנם מדבר ישם זה״ש מים — מצא צירוף
 חצרה מן כשננאאו אכן הבחי׳) ב׳ יש מדבר שבבחי׳ מדבר ערך קה״י
 מחוסר רעבה ונפש שוקקה נפש השביע והשי״ת צמאים נם רעבים ,שהי׳
 מקריב צר מיד נאאו אשר אהשי״ת הודאה ונותן ודם מאחמה ובמקום אחם

ם. אח
 עא אחם שמקריבין אחם טעם יטעם כאוכא אחיך מתוק ועתה י.ן
 וארבעה — מדה כננד מדח תשאומין אשאם אך תודות אשאם הב׳ כאשון התודה
וצירופיו טספרו בהשפעת בי׳ איתנהו כאהו ניסים הד׳ כא כננד דוקא מינים
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מידת נתן אשר האחם חוא כנ״א  תודח מביא יע כי אאכאח nלכ חרחמים) ה׳(
 הוא וכ״ש — האאו חניסים כל ^ו שנעשו מי הודאה היובי ד' כל על אחת

 דכריתות םם״א דשב״ג כמ״ש אידות חמש על אחד קרבן שמביאה מיואדת
 קרא ?או דאי משמע בפ״ע ?ידח כ? ע? ?חייב קרא דצרין־ אמרינן שם ובפ״ד
 וב? בנסו מרניש חנם בע? ואין איתא יומא בב? נס והנה — באחד נפטרת

 ופירושיו ?חם מיני ד׳ בו יש תודה והמביא האדם עם נעשים ניסים הד׳
מדה. כנגד מדח נם כ? כנגד וצירופיו

 וקודא הקרבן בדיני שעוסק אעפ״י בזמה״ז קרבן המחויב כ? והנה
 פקודיך דרך ספרו בהקדמת ז״? סרן כתב עכ״ז שפתינו פרים ונש?םה ע״ד הפ׳
 ?כתוב מחויב עבירה איזה ח״ו שעבר סי גמור ?חוב נ״? ע״כ ז״? ז' אות שם
 המחויב פ?וני קרבן אביא ביהמ״ק ו?כשיבנה עשיתי וכזאת כזאת פנקסו על

 אביא ביהמ״ק כשיבנה פנקסו ע? וכתב והטה שקרא בשבת מריב״א וראי׳
 ביומא והוא דגמרא מדינא הדבר הוא דחיוב דג״? וכו׳ וכו׳ שמינה, חטאת

 היא דחוב משמע צריך וט?׳ שיכתוב, צריך בזה״ז ח?ב האוב? אר״א פ׳ דך
עב״?, כן שהדין פשוט ודבר

 פנקסו ע? ?כתוב צריך נס ?ו שנעשה מי הוא כן בתודה דנם ?פי״ז ונ״?
 ע? אם בתורה שנאמר מה ?קיים תודה קרבן אביא בב״א ביהס״ק ?כשיבנה

 יביאו ?ו שנעשה נם ע? הודאה דבר ע? אם ז׳׳? סירש״י יקריבנו תודה
 שמסיים מה (וצ״ע תודה זבחי ויזבחו הנסים ע? ההודאה במזמור ובכתובים

ה??ו). ש?מים נדר םא?ה אהת ע? ע? אם ז״? רש״י שם
 זאת (כתוב פנקסו ע? ?כתוב הנם בע? צריך א׳ דבר עוד כן אמנם u'״

 נס ?ו שנעשה דמי ?״ג) (שב״ת הש״ם מדברי מוכח דהנה בספר) זכרון
 איז? ניסא דאיתרחיש כיון ראטר ברשב״י שם דאמרז״? תקנות ?תקן צריך

וכו׳. יעקב ויבא דב׳ מי?תא איתקן
•'u איכא מע?ייתא מי?י וכמה הזה במארז״? ?התבונן יש הרבה והנה 

 אמר דרשב״י בעובדא חש״ם וז״? חכמים. ?מדת וד״א ח?כח ?משמע-מיני׳
 כשניצ? יעקב שעשה כדרך (פירש״י פי?תא ואיתקן איז? ניסא דאיתרחיש כיון
 ש?ם בממונו ש?ם בגופו ש?ם רב ואמר ש?ם יעקב ויבוא דב׳ עשו) סיד

 שווקים אמר ושמוא? ?הם תיקן ממבע אמר רב העיר פני את ויחן בתורתו
 ?תקוני דבעי םי?תא איכא אמר ?הם תיקן מרחצאות אמר יוחנן ור׳ ?הם תיקן
 וכו׳. וטיהר הכי נמי איהו עבד שם וםיים עב״? וכו׳ איכא ?י׳ אמרו

 סדר ?מה ב) דוקא א?ו ש?יםות בג׳ ש?ם בא שיעקב מנין א) צ?״ה ו?כאורה
 הדרגה סדרם נראה שאין תורה, ־ מטון ־ גוך דוקא הזה בםדר ש?יםות ג׳

 ו?א ש?יםות מיני ג׳ שפירש רב ג) ?מע?ה ם?םטח ו?א ?מטה ם?מע?ה ?א
 פ?יני במאי ר) המטבע את תיקונים בראשית בחר ו?מה א׳ תקנה רק פירש

 מרחצאות או שווקים או מטבע שתיקן כן ?ומר ?מדו מהיכן ה) וכו׳ ושמוא? רב
 ?הם יהי׳ ומטבע ושווקים במרחצאות הער?ים יתעדנו אם תקנה זה מאי ו)

 שחעכו״ם ארשב״י בגם׳ ?עי? שם ה?א יעקב קדוש ?נבי תקנה יקרא ה?זח
וכו׳. בהם ?הושיב ומרחצאות בשווקים םק?ק?ים
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 נחועת צורוי יעקב וכי כטעמן ו5א דברים אטרש וטטע עקע מי ז) •

Jוםרחצאוו שווקים בנות5 בנאי או מטבעות אעשות הי׳
 הוא א5וה צמיתקן מידי איכא אם רשב״י ששאא שם אמרחז״? ח)

 ששאא יעקב אצא מצינו ואא — יעקב ויבא דכת׳ שם כמ״ש מיעקב אמד
שתיקן. תקנות מעצמו תיקן אאא אתקן צריר תקנות איזה

הי׳ ע׳׳ש העיר טני את ויחן רבה ובמדרש בטםיקתא דרהז״א עוד
 מטי איש בידם הי׳ מקובא דרהז״א שבא עם צא״ה חמה. דמדומי עם ונכנס

 הכתוב מן אזה סמך שמצאו ממה הוץ המאורע הי׳ שכך מרע״ה עד איש
 היתה אמת תורת בתושבע״ם אהם נמסר הכתוב מן האימוד גם בתורה.
מרע״ה. מטי מקובא אמשנה) הרמב״ם בהקדמת (עי׳ בטיהם!

 עם בע׳׳ש הי׳ אם בזה אנו נטקא מה זאת. כא השמיעונו אמה מ)
בזה. מאמרינו ומה באה אותנו ואאמד היא תורה אחר, בזמן או חמה דמדומי

דבר קרא אן וכתב טרח אמה במקרא. זה מטורש ז״א אדבריהם י) י
 אנו והאירו חז״א בזה הורונו ובודאי בזה. טאמדינו ומה תועאת ואאיזו זה

 שטמון מזה חוץ ע״ע ואבנינו אנו אהועיא עואם אדורות מזה אאמוד מתוה״ק
הקדושים. חז״א באגדת וטמירא עמיקא דהכמתא ברזא ברמז

תוה״ק. בטרד״ם טוב בא יחסרו אא פשוט בפשט גם
ח ״  נשמע דהנה בעזהי״ת. שאאתנא בפתרון מני׳ דסאקינן במה ואפתח י

 טאשון שמשמע כמו תקנות אתקן מחויב נם או שנעשה שמי הגמרא מדברי אנו
 ובו׳ דכתיב מיאתא ואתקן איזיא ניסא ואיתרחיש הואיא רשב״י שאמר הש״ם
Jתקנוו אהם תיקן ובו׳ ויהן שאם יעקב ויבא בתורה מטורש המקרא מן ואמד

 נם או כשעושין מאחז״א עט״י א) :אזה טעמים כ׳ כ׳ שם יעקב ובעיון
 כמשטרש״י החסדים מבא קטנתי אע״ה יעקב שחשש (כמו מזכיותיו. או מנכין

 זכיות רב בזמן שקיבץ אדם כי מחדש. זכיות »1תיכ אהרכיש וצריך שם
 אמאאות חדשות זכיות אידי תומ״י בט״א אהגיע יבוא איך ואבדם דבים אימים

 הרבים זכות שתהא כדי מיאתא אתקן או ראוי אכך באבדתו). חסדונו
 , שטי׳ (ע״ד הרבים אזכות שיובא בדי הנם הקב״ה או שעשה או ב) בו. תאוי

 בגמרא זה וקבעו עיי״ש) בטנך בפרי א׳ ד׳ והותירך הט׳ סופר בחתם
 נס השי״ת או שעשה מי שבא אמעשה האכה המעשה מן אאמוד רב מעשה
 תודה הקרבן ומאבד הגומא בבדכת אשי״ת שנותן והשבח ההודאה מאבד

הרבים. ממוכי ואהיות אזואתו אהועיא תקנות אתקן חייב שמקריב
 נאמר זה תקנות. אתקן אני מה יבש עץ אני הן הסרים יאמר ואא <ז״ו.ן

 מדרגתו מגודא אז יודע שהי׳ שמצינו ורשב״י יעאע״ה כמו שאימים אצדיקים רק
 המאמר מזה ■ אזה ראי׳ כדמות ויש ואתה. אני אעואם די בני אבנו שאמר
 צריף הי׳ ואא שאם הי׳ שהוא כיון תקנות שתיקן ויחן שאם יעקב ויבא בעצמו
 וכו׳ ראש ועד רנא םכן« עצמו את אתקן שצריך היום כמונו אבא תיקון אעצמו

 באמת אבא וקוששו. התקוששו א״ע. תקנתי שאא כ׳׳ז אחרים בתיקון אי מה
אתקן אבעהנ״ם הזה שהחיוב כיון אהשמט. יבוא ואינו מזה א״ע אטמור יבוא אא



שי ת ז הן מ ד ק כאישטזכך בניה
 מצות שום מן עצמו םטור5 האדם יכוצ ולא בתורה. הכתוב מז נלמד תקנות

כזו. למצוה וראוי וצדיס נסי אינו שהוא בטענה שבתורה
 כשברון בעצמו שיודע מי אפילו כי הסירה זה בענין יש כ״ז מלבד ג.) פ״

 כי זו. בטענה עצמו לפטור יכול לא ופשעים מחטאים מחולל שהוא רוחו
 בשטלות הי׳ עצמן אצל בודאי אלסים כמלאכי האלה השלמים הצדיסים הלא

 במדריגה גדול שיותר וכל השי״ת בעבורת י״ח כלל יצאו שלא יתירה וענוה
 נתתי העמים, מכל המעט אתם כי בפ' כמשררז״ל מרובה עור ענוותנותו

 מאד עניו משה והאיש הב׳ בהבנת שחסרו מה וכעין ובו׳ לאברהם גדולה
 ע״ח) סי׳ סמו״עט ם׳ על מהרצ״א בהוספות זסיני מרן בזה (עי״ש האדם מכל

 רס זה הי' הצדיסים שאצל והגם תסנות. לתקן מחייבים עצמן מצאו עכ״ז
 בענותנותם דמיונם כפי האלה הצדיסים עכ״ז ממש, אמת היא ואצלינו דמיון
 לישועה ומצפה עוד מתוסן אינו שהוא אעפ״י בעהנ״ם שמחוייב לנו הורו

 כדי תיסון לכל לסייע ויצטרף יכלתו כפי תקנות לתקן הוא מחויב וחיסון,
הרבים. את לזכות

 בבואו תיכף דוסא היא זמנה כי היא, עוברת הזאת והמצוה י״ג)
 סלסול כל בעיניו עוד ומוזר ומתפעל מרגיש שאז לשם שניצל החדש למקום
 מורגל כבר עמהם תושב ונעשה שיתמהמה לאחר כי טוב, לא ומנהג וחסרון
 שהוא כמו עוד יחוש ולא יתפעל ולא הנמצאים וסלסולם החסרונות לראות
כהיתר. לו נעשה ושנה בעבר הענין

 כמ״ש אחריהם, הוא נם ימשך שלא בזה לחוש יש מזה יותר עוד י»\̂ז
 בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו דרך וז״ל: דעות מהל׳ י׳ בר׳׳פ הרמב״ם
 בתקנתם להחיש' בודאי וצריך עכ״ל מדינתו, אנשי כמנהג ונוהג וכו׳. ובמעשיו

עצמו. תקנות היא כי
 ויבא ומסורה, הקרא מן זה במאמר חז״ל ולמדנו הורונו זה ודבר

 וגו', ויסן חמה דמדומי עם ונכבם הי׳ ע״ש העיר פני את ויחן שלם יעקב
 מפני אעפי׳׳כ חשיכה, עם ע׳׳ש פנוי הזמן שאין אעפ׳׳י תיכף תקנותיו תיקן
 לו נדמה יהא ושלא ההרגל מפני ההרגשה ממנו יאבד שלא הנחוצות גודל

 תקנות תיקן מתוקנים, שלא מנהגם אחר בעצמו הוא נם ימשך ושלא כהיתר
 כי למיתקן מידי איכא מי לשאול צריך הי׳ לא נם ומיד, תיכף הנצרכים

 עראי אורח אינשי כדאמרי הם, זרים כי אותו עוררו המקום מנהגי חידוש
 רז״ל דהשמיענו ומאי קרא לן וכתב דטרח מאי בזה ומיושב רואה לרחוק

 וטמירא עמיקא דחכמתא רזא מלבד וכו׳ ויחן הכתוב פי׳ בע׳׳פ בקבלתם
 כמו השכל, ומוסר טובה הנהנה פשוטו נם ליראיו, ה׳ וסוד דחז׳׳ל באגדתא

 צריך במרחב והנהו המצר מן בצאתו שבעה׳׳ג אע׳׳ה, מיעקב רשב״י שלמד
, תאחר. בבל הוא וגם תקנות לתקן

 שאמרנו הוא זה תקנות. תיכף לתקן בידו שאין בעהנ׳׳ם יעשה מה אכן ב)
 החדש, במקומו נחוצות תקנות איזהו פנקסו על לכתוב הזה הדבר ויפה טוב

 שיש מי לאזני הדברים יניעו ואולי שם, שהורגל טרם לשם, בבואו שהרגיש
עליהם. שמוטל מה ויעשו בדבר, ערבים שהם לבם אל ויתנו לתקן בידם יכולת



יבב טז ת הזז מ ד ק יפזפזכר בניה
 יוצרי רצון אעעות עאי כתוב ספר במגילת באתי הנה אסרתי אז
ואהזהיר. ציזהר עסי, חברי ואזכות ובוראי

 אער אחיו נשבח הנה הים סעבר העברי ?אחיו וינד הפ?יט ויבא
 ר״א הס״א ביר שבוי הוא והרי החפשית ?מדינה בשנים רבות זה ?כאז בא

 חפשי נעשה האדם שמת שדרז״? חפשי במתים בבחי׳ ?״ע היא והחפשית
 ט?כות עו? סע?יחם פרעו מתים, הרואים בחייהם ורשעים המצות, פז

 ותכ?ים שטות ותענוני התאוות אחר ?רדוד ?הבע״ד נשתעבדו אב? שמים
 מנוח מצאו ?א הממון אחר בבה?ה ושנותם בהב? ימיהם כ?ו עטנים כי?דים

 נער יזכה במה אכן אחריהם, תנעש ש?א נפשך ושמור ?ך השמר ?כן כשבוים,
 חחפשית מדינה החדשה בארץ החיים עץ דרך את ?שמור ארחו את ובער
 יעעב ויבא בתורה הכתוב מן ש?םדו הנ״? במאמרם חז״? ?מדונו תסנתו. ומאי
נפ?אה, כחידה פתרון צריכים והם כנ״? בהם דקדקנו אב? ש?ם.

 צופים ונופת טהבש מתוקים ז״? שיחתם ?נו יערב ?ב בשום אמנם כ״ג.)
 םי?י וכמה הקדושים אבותינו דרכי מוסר, דרכי רז״? ?נו טורים אשר

דחכמתא. והנהנה הדרכה, מנייהו ?מישמע איכא םע?יותא
 בממונו ש?ם בגופו ש?ם וז״? שם בח״א המהרש״א דברי בהקדם

 וטמון נוד, ש?שה, שהם הש?יםות מיני בב? ש?ם ש?ם ?י׳ משמע בתורתו. ש?ם
 שהוא הנפש ש?ימות היינו בתורתו ש?ם אשר מדבריו נתבונן עב״?. ונשמה
 טשתד^ וכד וז״? בזוה״ק כן ומפורש חיינו. הם כי חי׳ ונפש הנשמה

 קח״י ובם׳ מ״ה תק׳ בתיקונים וכ״ב חי׳, נפק! ?האי זכי וכו׳ באורייתא
 פ״ד יסח״ת ה׳ ז״? הרמב״ם שב׳ היא וזח נפש. משיבת תמימה ה׳ תורת

 עכ״$ וכו׳ היתירה והדעת הא־? ?ו שנתן צורתו הוא בשר כ? נפש ח׳ ה׳
 ואהבת ככתוב באהבה בהם ית״ש ?עבדו עצמו ?שעבד שצריך עיקרים ג׳ והם
 (ממון) מאודך ובב? (הנוד) נפשך ובב? (נשמה) ?בבך בב? א׳ ה׳ את

 נור חרושי בס׳ מצאתי זה כתבו אחר ועיי״ש. ברכות סוד במשנה כמארז״?
 הח?וקיס כ? דברים ג׳ וא?ו וז״? שם שבת מם׳ ע? מפראג ?מהר״? ארי׳
^ נפשך ובב? ?בבך בב? ככתוב נזכרו אשר האדם א? שייכים הם אשר ב  ו

 מאוד ונהניתי עכ״? ח?קים נ׳ םא?ו יותר ?אדם השייכים ח?ק ואין מאדך
 ש״ד,—נ״ע—ע״ז עבירות ראשי ג׳ כנגד הם וז?ע"ז הטהורה, ?דעתו שכוונתי

 ימי כ? המשטר ע? ?עמוד שצריך ממון—י1גו—נשמה א?ו ג׳ כנגד שהם
כבוד נשטה.—והכבוד גוף.—והתאוה ממון.—הקנאה כמשארז״? היינו
 ?התנכר ע?יהם ?פקח צריך העו?ם מן האדם את מוציאין — ?ב — נמט׳

 השי״ת את ועובד היצר ע? ובהתגבר העו?ם מן צאתו עד חייו ימי כ? יצרו ע?
̂  תורה שארז״? עו?ם עמודי ג׳ והם האדם. ש?ימות זה א?ה בב?

 השב^ המתה??? יתה?? ועשיר נבור חכם בירמי׳ הכתובים הם נ״ח עבודה
 נ׳שטה. נ׳וף מ׳טון ר״ת מ׳נ׳ן׳ וסימנם ישרא? איש ש?ימות הם אותי וידוע
 יעקכ ע? התוה״ק וטהעדאת בידך צריך טגן אשר ישעך, ט׳ג׳ן ?י ותתן
 צד מאיזה יהי׳ החסר דבר כי חסרון שום ב?א פירושו אשר ש?ם שבא אע״ה
חג״^ א?ו בב? בחכרה ש?ם יעקב ויבא שנאמר ומטח ש?ם. נקרא אינו שיהי׳



כב ימזמזכר בגי . הקדמה ןזדושי
בתורתו. של!ם בממונו aשל בנופו שלס רב אמר מ׳נ׳ן׳

 האדם ^פאימות תכ^ית והם הב? כולאים הם אאה שלש וכאשר כ״ג̂,
 יהי׳ אם לאמור נדר יעקב וידר בתורה כאמור נדרו ונדר עליהם יעקב התפלל

 בשלום ושבתי U ממון, פרנסה ובנד לחם לי ונתז u בנוח, ושמרני א) עמדי, א׳
 פירוש שזהו לבן מדרכי אלמד שלא החטא מן בשלום שם כפירש״י תורה
כנ״ל. הטחרש״א כט״ש בנשמתו היינו בתורתו שלם

 שנתמלא שלם יעקב ויבא בתורה, כאמור בדבריו רב נקט ממש זה וסדר
בתורתו. שלם בממונו, שלם בנוסו, שלם מבוקשו

ח  הזאת העדינה למדינה הבאים ישראל בני לנו יש המוסר מן וכמה בי
 וימים עתים מרוב ונשתבשו נשתקעו שכבר משפחה ובני מנוער חברים אצל
 ע״ז נדרים ונדר לנפשו ירא הי׳ יעאע׳׳ה אם אחריהם ינקש שלא תענונים ורוב
 בחם ליזהר ע״ז נדרים ונדר נדרים לגדור ולהחיש לחוש אנחנו צריכים איך

 ישראל רועה אבינו הזה. השלם האדם דרכי לנו להורות רז״ל ובאו ומחם.
 אבות מעשי המקרא םן'יתורי התורה מן ולמדו בידם, הי׳ שמקובל ממה
 לדידז טינה נפקא לומר תלמוד ומה העיר. פני את ויחן שנאמר לתורה קדמו
תקנות. להם שתיקן העיר פני אל חן שעשה באה אותנו וללמוד היא תורה

 שכם עיר שלם יעקב ויבא לעולם, לעד סמוכים המקרא ומשטחיות ב״\ז,ן
 שנעשה שלם ג׳ הנסים על •השי׳׳ת הודאה היא שעשה החן שזה נלמד וכו׳ ויחן
 וטהרה קדושה יסודי הם שעשה שתקנות לומר כרחך ועל גמול ותשלום עמו

 לעיל שהבאתי לטעם בפרט ונפלאותיו חסדיו גמול ית׳ לשמו לנ״ר שיחי׳
 כנ״ל. הרבים ממזכי שיהי׳ כדי לבעהנ״ם התקנות שעשיות יעקב בעיון מ״ש

 ולהתענג להתעדן ומרחצאות שווקים מטבעות עשיית על הכוונה אין בודאי
 תשלום זה ואין יעקב חלק באלה ולא תקנות לא סכנות הם כי בחם
 סמוכים שדרשו כמו להם תיקן תקנות ואם הנסים על להשי״ת והודאה נמול
בשלימות. לשלם השלם ומדרך ויחן שלם יעקב ויבא

 תקנות שלש שעשה לומר בהכרח נסים שלש עמו שנעשה וכמו כ״ס
 בגופו שלט נסים השי״ת לו שעשה כמו מרה כנגד מרה לשלם השלם ומדרכי
 בדברים בין בממון הנוגעים בדברים בין תקנות תיקן כן ובתורתו, בממונו
הנשמה. אל הנוגעים בדברים בין בנוף הנוגעים

 אחד דבר מפרש אחד כל אלא בזה מודים כולם יוחנן ור׳ ושמואל ורב
 זח תחת זה הנם תחת תקנה מרה כנגד מרה שהיא מה מ׳ג׳ן׳ השלשה מאלו

 מרבותיו שקיבל מה כפי השלשה מאלו א׳ דבר חרא אמר ומר חרא אמר מר
הכתוב. מן ומשמעותו
 פירושו ואין להם תיקן ממבע מדכנ״ם רב אמר בממונו שלם כננד כיו.)

 להם עשה מטבע היל״ל זה אופן על כי וחורש צורף מטבעות להם שעשה
 בתורה מםורש שמצינו מטבע מעות להם הי׳ שלא לומר אין נם תיקן לשון מהו
 שמצינו והגם כסף. שקל מאות ד׳ חת לבני שנתן אע״ה אברהם אצל עוד

 סשח כמשארז״ל טובים וסדרים מנהגים ומיסד מכונן בענין תיקן לשון
טובא איבא וכ׳׳ב וכו׳ עזרא תיקן תקנות עשרה וכו׳ לישראל להם תיקן



ת זודבשי פד מ ד ק יטזשכר בבי ה
 חפצים 5ע אבא טובים וסדרים םנחנים אעניני רק ז כ״ אבא ובנטרא בםקונה

 בנון החסרון ואהעאים חקאקוא אהיטיב אכוונת רק תיקון א׳ קוייר אא ובאים
 חו״צ שהזכירו הדברים אותן בא ובאן אותה מתקנים ונתקאקא שנפגם באי

 בהם יתפרש תיקן ותיבת וטרחצאות שווקים מטבע חפצים הם יעקב שתיקן
 הנהנתם שהי׳ באן יתפרש ובן ואהשאימם החסרון ואתקן הקאקוא אהיטיב
 יתבאר כאשר המטבע בענין תקנות אהם תיקן ויעקב ומעוות טקואקא במטבע

בממונו. שאם כננד טכנ״ט וה״ז אהם תיקן מטבע א׳ וזהו בעהי״ת
כה. נזדמן טיאתא סיטנא כ»\ז,>
 הגוה צרכי שהם אהם תיקן שווקים טכנ״ם שטואא אמר בנופו שאם כנגד

 תיקן ויעקב בשווקים וחסרונות קאקואים שהי׳ הנ״א כוונה עא רק ג״ב אבא
 עניני הם וכאשר בעזהי״ת יתבאר כאשר הטעווא אתקן איך תקנות אהם
בגופו. שאם נס כנגד טכנ׳׳ם זה הרי הנוד

 אהם תיקן מרחצאות טכנ״ם יוחנן ר׳ אמר בתורתו שאם כנגד ו.ן6כ״
 תיקן ויעאע״ה ומביאה מרחצאות בעניני קאקואים שהי׳ הנ״א כוונה עא ג״כ
 כאשר והנשמה התורה יסוד שהיא וטהרתם המרהצאות בעניני תקנות אהם

בתורתו. שאם נס כנגד טכנ״ם שה״ז בעזהשי״ת יתבאר
 שיעקב ביארנו אשר אפי הנ״א הז׳׳א במאמר אהתבונן יש עוד אכן

 ומא׳׳ח מא׳׳ה ור״י ושמואא ורב דעת מטיבי המה שאשה כא תיקן אע׳׳ה
 ואפי קדושתו שורש ואפי דעתו אפי המציא אהד כא אאא בזה פאיני ואא

 בממונו שאם נם כננד התיקון מפרש ורב מדכננ״ם תיקן תקנה איזה קבאתו
ע ב ט ם בנופו שאם נם כננד מפרש שמואא מ י ק ו ו  התיקון מפרש ור״י ש

.ת ו א צ ה ר ם בתורתו שאם נם כננד
 ואסר שאם יעקב ויבא רב׳ מיאתא ואיתקן איזא שאמר רשב״י וא״ב 0

 תיקן אא ואמה דברים ג׳ תיקן יעקב והאא מיעקב שאמר ומאחר ובו׳. רב
 אומר שיכואין הנם מברי׳ שוקי שטיהר בגמרא שם כמבואר אחד דבר רק רשב״י

 בן אינו באמת אבא ארשב״י כן ואא המ׳ג׳ן׳ חאקי בכא נסים נעשו שאיעקב
 כטבואד נם או נעשה ובפרנסתו הנזירה מן שניצא בגופו נם געשה שארשב״י

 שהשאים ובתורתו מים. ומעיין חרובים עץ נם ע״י במערה או שנברא בגמ׳ שם
הרקיע. בזוהר יזהרו והמשכיאים במערה שם א״ע

 וזרעו שחרשו וראה הטערח מן כשיצא ארקזב״י מצאנו שאז אאא לי*א.ן
 עניני בעסק מדע אבעאי שיש הגם שעה בחיי ועוסקין עואם חיי מניחין אמר

 במדריגתו אז הי׳ רשב״י עכ״ז דעהו, דרכך בכא השם עבדות — העוה״ז
 ז׳׳צ רש״י כמ״ש ארציות פעואה בשום ואא בתורה רק אעסוק שאין כזאת

 חישראאי איש שיעסוק אי׳ ניחא ואא רצונו אעושי וריוח מזון סחאק דהקב״ה
נשרו*. מיד עיניהם שנתנו כ״ם שם כמ״ש בארציות
 הנפש הוא תורה ונם הנון* נם כננד רק ממון נם בננד תיקון עשה אא אכן

 שאס וכננד שווקים תיקן בנופו שאם כננד אע״ה ביעקב שמצינו וכמו כנ״א
0«שווקי מברי׳ שווקי״ .טיהר רשב״י עשה אטהר מרחצאות תיקן בתורתו



ח זזדושי מ ד ק כה יטזשכר בגי ה
 ויעםרו ^גווי תיסיז הרי הצער וסיאס אאהופי צערא והי׳ שם כמ״ש וטהרה״
הנפש. תיהן טהרתם

 אההריב השטים מן ובנו ?רשב״י שנאמר שם מררז״א כנראה אבא ל־ב^
 ודוגמתו ארשב״י רס המרריגה זה שאין מוכח אמערתכם. חזרו יצאתם עואמי

 אא/ ברא בראשית הטבע בדרר בפרנטתם יעסקו וחסידים צדיקים שאר אבא
 ואדרבא בידן עאתה ואא כרשב״י עשו הרבה חז״א אמרו כאשר הטבע גטטר׳

 צריך אממון הנוגעים בענינים עתם רוב היראים אפיאו שעוסקים בעניינו
 צריכים שאנחנו מכאז אאמוד יכואין ואדרבא ממיז נם כנגד תיקונים אעשות

אממון. שנוגעים בענינים תקנות אתהז אז ויתר שאת ביתר עוד
אהתבונן. שיש הזה חז״א במאמר דקדוק עוד אנו יונח ובזה
בתורתו, שאם בממונו שאם בגופו שאם המאמר בעא הוא רב האא ל״ג^

 שאש כנגר שתיהן התקנות את אפרש וכשבא כנ״א עקרים ג׳ עמודים ג׳ שהם
 אעומת רק היא זה אהם, תיקן מטבע רב אמר העיר. פני את ויחן מפ׳ אאה

 יוחנן ור׳ ושמואא רב פאיני שאא שהוכחנו המסקנא אפי ונם בממונו, שאם נם
 וכ״א בשאימותו. או שנעשו הנסים נ׳ אעומת תקנות ג׳ שתיקן מודים והבא
 מה מתוה״ק קדשו ברוח או בידו מקובא שהי׳ מה א׳ רק פי׳ התנאים מאאו

 המטבע אתקנת הקדימו אמה צא״ה הנס, כנגד תקנה מדה כנגד מדה הי׳
 העקרים ג׳ שא וראשון ראש יסוד היא זה כאאו האחרות התקנות ב׳ אפני
טעם, וצריך האדם, שאימות גבורים מ׳ג׳ן׳ שא

 נאמד אכך מגופו עאיו חביב שממונו אדם אך יש שארז״א אעפ״י
 שמפני בספרים שב׳ כידוע בציבוד אא אבא ביחיד היא זה אבא מאודך, ובבא

 השני׳ ובפ׳ מאודך, ובבא נפשך ובבא אבבך בבא הראשונה בפ׳ נאמר זה
 עיי״ש נאמר אא מאודכם ובבא אבא נפשכם ובבא אבבכם בבא דק נאמר אא

רש״י. עא בשפ״ח
 בתאוח שמשוקעים אדם בני ודאינו האזו הזהב אמדינת וכשבאנו 0ל*

 ואת הזהב את אך וחייהם נופם נפשם במסירת ושיעבודם בפחזותם הזאת
 חיים) אעשות אומר כאן אשונם שתפסו (כמו חיים אינם חייהם נם כי , הכסף

 עצם שאינו דמיון בא כמו דמיון רק באמת חיים אינם כי אעבען) א (מאכען
 שנפאו אמי עשוים שניים או רגאו שנחתך אמי עשוי רגא כמו עשוי נקרא דבר

 פסח ואא טומא ואא חגר אא שאינו מי פאה מם׳ םוו» במשנה וכמ״ש — שיניו
 חאשון כ״ב — חגר הוא כאאו עצמו שעושה שפירושו באחד עצמו ועושה

 חיים «ינם באמת אבא חיים, הם כאאו עצמן עושים חיים שעושים אומרים
הממון. בדבר ודחופים מבוהאים רק

פי׳ נומ״ג בעא בשם םע״ט דפרקא באגרא ז״א מרן שהביא וע״ד
 מתים, קרוים שבחייהם הרשעים עם ישבתי אא שוא, מתי עם ישבתי אא

 שכתב מח ועיין עכ״א, שוא מתי חם א״ב חיים ברוח מתנועעים הם ואעפי״ב
 שחי׳ זרות העבודות תמו טפו עכשיו וז״א פ״ה ח״ב ארחב״ב החיים בם׳

ע״ז בכאא היא שנם חכםו« עבודת כגון באו מקרוב וחדשים ובו׳ קדם מימי



דמחכו ן יטזטזכר בניח?
 בעיני «1א אאא יתברר השם בעיני אבד אא זרה היא זו עבודה דודאי תחשב,

השבא,ע״כ. בעאי בא
 שאו ע״ז הטטיז שהי׳ אאיפז בנו שם קרא שעשו שם כתב עוד

 מעות אומרים רבים הזאת במדינה בעוה״ר ובן עכ״א. אאי־פז, וזה
 תורח בני ומהם בנ״א אותן כאן הם משוקעים וכ״ב ישועתי. צור
 שבשאר בזה, בושים ואינם תאוה שזה עוד מרנישים שאינם עד מז״ק) (נם

 הוא אאיו בזה אבא בזה, הוא בוש עכ״פ ר״א נתפס ח״ו א׳ אם רעות תאות
 מצוה שזה איש פרנסת מעסק המכוון (ואין והיותו, נופו, נפשו, את נושא
 מאן ד״א) מנהג בהם הנהג בכ״ע, צדקה עושה כמארז״א בנ״א בא עא וחיוב
 בדעתם ואהתישב רוחם אהשיב מנוח מצאו אא רץ מה ועא רץ מה חכאם
 במקומותם שהורגאו כמו עב״פ כראוי ואהתפאא אתורה עתים אקבוע

בפניהם, ננעאו אא מעות ושערי עזרם והשי״ת היראים בקהאות
 ריכ״א ואיתימא עוירא ר׳ דרש נ״ב) (בסוכה מארז״א יובן ובזה י«\ז.)

 הצפוני ואת ת״ר ובו׳ צפוני ובו׳ רע קראו הקב״ה איצה״ר, או יש שמות ז׳
 ומתגרה ובו׳ אדם שא באבו ועומד שצפון היצה״ר זה מעאיכם ארחיק

 שם, הש״ם עב״א מכואן יותר ובת״ח אביי אמר ישראא. שא בשונאיהם
 5ש השביעי שם עא וביאור אפירוש זו ברייתא הש״ס מביא מדוע אב ובשום

 איצח״ר זה שם ענין מה נם או. שיש שמות ז׳ מבא יותר צפוני שהיא היצה״ר
 ידענו הנה גנאי. שום אין צפוני בשם אבא ערא, טמא, רע, כגון אננאי שבאם
 דוקא שמות ז׳ (ובמספר ובנסתר, בנגאה ומכוון מנוי דחכז״א שבא

 שבקהאת, הבאים ז׳ והם באבו תועבות שבע כ״ו) (משאי מ״ש עפ״י במ״א
 מס׳ ט״ש י״ג אות י״ב מאמר ניסן בני״ש ועי׳ גיהנם מדורי ז׳ ועונשם

 בזה אי בנה באעם ומ״ש עובדים שהיו אכת כוכבי ז׳ עכו״ם עא צד״א
 מרכך שקיבא אך פרשת באנר״ב מ״ש וזה אאים וז׳ פרים וז׳ מזבחות ז׳

 שהם אהכריתם השי״ת שצוה עממין ז׳ שא סררן זצ׳׳א באובאין הרה׳׳ק
 מאבות הגרנשי והשביעי ואהבה חסד כנעני הראשון שבקאיפה מדות ז׳ כנגד

 זוזים. נפיאים אימים גבורים עוים רפאים ענקים שא שמות ז׳ הן והן שבקאיפה.
 במדבר אישראא השי׳׳ת הקיפם ה׳ עשה זאע׳׳ז בקדושה הם ז׳ אבטאם וכנגדם

 שבועות ושבעה אטהרה נקיים וז׳ הנ״א. קאפות מז׳ אהציאם עננים בז׳
 ניסן (עבי״ש יו״ט. שבעה ושבעה הקפות, וז׳ הספירה מדות וז׳ אך, תספר

צ״ה). אופן במג״ע הדברים ומקור בפרדם). טיוא מא׳
 ד׳ אות ג׳ הקדמה פקודיך דרך ם׳ בהקדמת ז״א מרן זקיני וכתב 0י*
 כסו ובו׳ שכתורה והאחרונה הראשונה המצוה בקיום מאוד שישתדא קבאתי

 דכרי כא שא «1והסו שהראש מזה נראה עכ״א וכו׳ תורתינו מתן באיא באימוד
 בטאמרז גם שכ״כ העיר נ״י הרי״א (וחתני כואו כואא הקצוות ב׳ דהיינו
 חנ״^ היצה״ר שא שמותיו בז׳ העניין וכן זה) מעין ט׳ אות ב׳, חנוכה

 התאוות, כא שא תוקן* והם צפוני והשביעי רע היא הראשון במאםחז״א
 התועבות מבא זנות וכתאות טמוז כתאות האדם עא חיצה״ר מתגבר שביותר

ת תאוות ובידוע מחמדתן, אדם שא שנפשו ועריות נזא שאני רז״א במ״ש זנו



חזזדגשי מ ד ק כזיטזמזכך בגיח
 מנעוריו, ,,רע״ הארם לב יצר כי המבוא דור אצא 6כמ״^ רע נקרא

 ממון ותאוות חיסור, והיא הנעורים ימי של היצר תאוות עא ׳צמרמז אומר יש
 יצפון אהעשיר הרוצה קזארז״א ועפ״י יאתה זהב מצפון הכתוב ע״ש צפון נקרא
 היצה״ר של והאחרון הראשון שמותיו הם והם הזהב עגא כנ״א ע״ז שהיא

 בתורה נזכר הראשון שמות ז׳ אהם יש הענקים וכן צפוני והז' רע הא׳
 שם כנגד ובו׳ אא יבואו אשר בארץ היו הנפיאים ,,נפיאים״ בראשית בפ׳
 שמשמעותו זוזים היא ענקים שא הז׳ ושם הא׳, תאוה הרע היצר שא הא׳

 שהבאתי עממין בז׳ עצמו זה וענין — היצה״ר שא הז׳ שם כננד ממון נם
 שבקאיפה אהבה ,,הסד" כנען הראשון סדרם מרבו זקיני מרן שקיבא אעיא

 היצה״ר תאוות שא הא׳ תועבה כנגד ובו׳ כנען ארץ כמעשה כמש״ב
 שא הז׳ תועבה כנגד עושר שבקאיפה מאבות הנרנשי והז׳ — רע שנקרא
 מפניהם, ופנה עמד הגרגשי שארז״א זה ואפשר צפוני שנקרא היצה״ר תאות
 וכימי אדם). שא באבו ועומד שצפון שארז״א הצפוני כמו בגאוי שאינו (רמז

מאאיכם. ארחיק הצפוני ואת וכו׳ מצרים מארץ צאתך
 אצמצם א״א כי שוים אינם בהכרח התאוות ראשי אאו ב׳ נם והנה ליו.)

 גזא במאמרם רז״א הקדימו ואזה מכאם גדואה יותר היא ממון דתאות ונראה
 חז״א שדרשו מאדך שא המאה פירש וכן הרעה תפתח מצפון עריות, אפני

 תאוות כי ויותרת, רבוי א׳ הפאגה א׳ מאוד שא המאה פירש כן כי ממונך,
 מנה או יש בידו, תאותו וחצי מת אדם ואין התאוות כא מן יותר היא הממון
 והאחרון רע ראשון יצה״ר שמות ז׳ בסדרם חז״א שמנו ומה מאתים, רוצה
 מה כא ואח״ב מנעוריו רע כמה״ב בא ראשונה תאווה כי הממון זה צפוני
 הממון תאות או בא ובנדאותו עמו גדא יצרו וגדא הואך האדם שיגדא

 בחאשתו או זקנתו אעת התאוות ששאר אעפ״י ממנו יסיר אא יזקין כי ועד
האחרון. הוא אכן נשמתו בו עוד מאפפתו הממון תאוות אבא ממנו בטאין

 שא השביעי זה שם רק חז״א ופירשו שביארו הענין היא וזה ל•\ו̂.
 ומתאונן המה, תועבות כי אכא גאוים עכ״פ התאוות שכא מפני היצה״ר,

 (אבא תאותי כא נגדך ד׳ הפ׳ שפירשו כמו ותאוותו מדרגתו שפא עא האדם
 היא מצפון וזהב הכסוי הבא תאות אבא — נסתרה אא ממך (ע״ז) אנחתי גם)

 מאמרם הרחיבו אכן תועבות, משבע תועבה רעה, תאוה שהיא ונעאם טמון
 אדם שא באבו ועומד שטמון היצה״ר זה הצפוני ואת ת״ר — דוקא בזה ז״א

 תועבה. תאוה אינו כאאו עצמו מסתיר מצפון זהב המטבע שא היצה״ר (היינו
 טמן אשר ורשתו עונו עא וניאו הצפוני שמו וביארו חז״א פירשו אכך

 במחתרת שגם הארץ מן הטומאה רוח את שיעביר אעת השי״ת ומבטיחינו
 מעאיכם. ארחיק הצפוני ממון) (תאות הז׳ הקאיפה ומת. והוכה הגנב ימצא

ברו״ח. במהרה עדכ״ש השי״ת יעזרני כן
 ביותר קשה פחותותו נודע אא אשר מעוות אשר נקא אנבון ודעת רייזז)

 בטוב יובן עתה ביותר. התאמצות ונצרך מאתו אהנצא ואיפה ממנו אמנוע
פני את ויחן בפירש בראשית פתח טעם ומה אתקנה, ראשון היא אמה טעם



תטזיכח ד חז מ ד ק יטזטזכו בביח
 סכפי יותר זו גתאוה ט׳מוקעים יהיו שאא ?הם תיקן מטבע אמר רב העיר
הנכון. הרעת

 בנין שעציו יסוד הוא כי המטבע אתהנת הבכורה לנמזפמ טעם ועוד וז.)
 ׳מטעטידו אדם של מסוגו זה ובחמ״י ובו׳ היסום כ? ואת (כטעם האדם נוה
< סדושת בזה ותצוי והיותו אכיצתו צרכי בהם שסונה רגציו) עצ פ  הנ

 טמארז״א עצ ברכות מם׳ עצ פ״ב רן« תעצומה מגיד בספרו זצ״צ מרן ועפי״ד
 ובו׳ די מאמרו עד צימראצ צהם מהשפעת וזהב כסף במביצ צ״ב) «1(ד מם

 מן מעמו הטא צאותו מבאו דעה צרור צהם גרם מה בענין מם ממאריך
 מאצה בררו מהי׳ מכיון מצרים ביזת אך הדבור) (באמצע וז״צ במדבר הזהב

 סיו״^ וע״כ בנפעצ הפועצ כח כי וזהב כסה עצ המצריים בעצים רמות עריין הי'
 כח הנה ע״ז עובדיו מהיו המצריים והנה המוכסין, מתיבת פורטין אין

 אותו מפעצ ה״ו עציו רמותם בעוד מממונם הנהנה הנה בממונם מפעצם
 האדם כמנהנה באים החטאים מרוב דעת נצטד הצא ובו׳ ובו׳ בהם הכה

מ כזה ממון מן  הסבה ידע הנה ד׳ אצ האדם וכמימוב רע ופועצ כה בו מי
 עונותינו כצ מצ הכוצצ מהוא הדבר הבן ובו׳ ובו׳ בדבר ויפמפמ צמוב ממה

ה ז״צ מהרמ״ם הגה״ס רבו כמם בזה האריך סמו״ט בהוספו׳ גם עכ״צ.  מז
 גופם ונתנדצו מנתפטמו הימר בדרך הוצבין מאין בנים מצ בניזסן נרמא

 מוציד וטוב נרעות, בם מוציד זה אבותיהם שהאכיצום וימר כמר צא מטמון
סכ״ו. סי׳ באגד״ם וכ״ב טוב.

 כעגין תעצומה מגיד בם׳ מרן מצ עדותו בזה צך אעתיס הסורא ידיד
 כי מעיד והנני בנדפס. פ״ד דוי מם ז״צ טגיעין, הדברים היכן עד ותראה זה

 צידי באו וכאמר אציהם, צגמת יראתי אמר ;רוצים צדיסים בעיני ראיתי
 ואבדו וכצ מכצ נתרוקנו בפה בתביעה ובפרט ממון צהשיג והמתדצו נטיון

 הזהב, במדינת פה הנהוג ובזוי מפצ אופן ועצ כזה ממון ובפרט עכ״צ מעצתם
 עוד ועי׳ ר״א• המדריגה במפצ בחי׳ וכצ ומדריגתו נפמו ממפיצ בודאי

ט׳. סי׳ סמו׳׳ט צם׳ טהרצ״א בהוספות
 סדום צמצך אאע״ה מאמר במה צך. בם׳ בזה כתבתי בעניי ואני וזייא.)

)ר״צ.. עציו (מורה צך אמר מכצ אסח ואם ובו׳ ירי הרמתי הבע״ד) (הוא . 
 (ע׳׳ד ונמבע וספץ עציו יתגבר מצא חממ בנ״צ דממונא יצרא מתסיוי ומפני

 וגט במבועה. ודרז״צ ידי הרמתי ובו׳) צממור ואקימה נמבעתי מדרז״צ
 כצצו ידי אריסות ת״א וז״מ זו, בתאוה יצה״ר יכמיצו מצא ע״ז התפצצ

 מחתפאא צרמז ואקרא, קוצי הרמתי ואידך דין תרין, הרסתי כ׳ ובמסרה
 מים וכו׳ חסיד כצ יתפצצ זאת עצ דהע״ה מאסר מציגו וכן יכמצ. מצא אז

 אפיצו נעצ, מרוך ועד מחוט וז״מ יגיעו צא אציו הס״א) (הצק רבים
 פתח מעם מאי נקצ גבון דעת ועפי״ז צך. אמר מכצ אקח ואם בממהו חמץ

במטבע. חקונו בראמית
 וע׳׳ד במטבע ונמ״ח וטעמ״ט צדקה מטבע צהם מתיקן יצ״ם ועוד וזיב^

 וכ״כ טקוצקצ מהוא אצא כבר נמצא מהוא דבר עצ הוא תיקן צמון כי הנ״צ
^ בפי צוועקען טעהטינע וואחצ עצ ממון מפזרים מהי׳ במטבע י״צ כו מי



ח\זרגטזי ט ד ^ כםיפזטזכר בניח
 שאינם דברים ועא מהוגנים שאינם אאנשים אבא צדקה נותנים והיו דעתם

שבקדושה. דבר עא ואא טוב אדבר אא רק ענתות) אנשי שנתקאאו (במו מהוגנים
 והחזקת וגמ״ה אמת אתכאית צדקה ומוסדות צדקות קופות תיקן ויעקב

 אהם והבין והקהאה, העדה צרבי שבקדושה דברים ואבא מהוגנים אנשים
המטבע. אהם תיקן והוא קיאקוא הי׳ בפזרונם עתה עד שהנהגתם

 תיקן ושווקים מטבע שב׳ וישאח פ' משה ישמח בם׳ ראיתי אה״ב
iועריות גזא בעניני

 ישראא בני שהמון המטבע קאקוא זו מבחי׳ יש כמה כאן בעוה״ר וכן
 מקואקאים דברים אכטה רב הון ומתנדבים מפזרים ידיעה חסרון מחמת

 ותורת קדושה דבר באמת טוב דבר עא אך והיושר ויראה המוסר ומפסידים
על שמפזרים מה בפרט פתוחה, יד אמצוא <1םו ים כקריעת קשה היא אמת  
 אטר«י שואגים כופרים ומאמדיהס הגוים וחקי דרך עא יאדים וחינוך ספר בתי

 שנותנין מה בפרט ות״ת, ישיבה אהם שקוראים אעפ״י אפושעים יד נותן ובזה
 ר׳ הגה״ק שפירש במו קואטור, אצאם שנקראד ואפקירותא טיואים אההזיק
 בנוי' תאה עא עיר בא בראותי תענית בה׳ הפמ״ג שהביא קיטובער גרשון
״ואמד״בר״. ובו׳ האאקים ועיר

 משח אותם כשהוכח דברים, כפ׳ בתוה״ק זה מרומז נ״א
 וזחב אומר די והי׳ זהב, ודי החטא אותו עא אמר ברמז, ע״ה רבינו

 אעיניהם הוכח מרע׳׳ה אמנם אחצרות. ואבן חטאים שאר עא שאמר כמו
ם כסף ישבע ואא כסה אוהב האדם מטבע כי ההטא נורא א ו ע א ר אא ו מ א  י
י י  יקמץ צבורי דבר עא אנדב בפרט ובו׳ מנה או שיש מי וכמשארז׳׳א ד
 החטא אעשיית זהב מאספים וכשהיו הרבה, איתן יבוא שאא ויתנצא כ״א

 ואם באזניהם, אשר התכשיטין אפי׳ גדואה במדה כ״א נותן הי׳ במדבר
 אעפ׳׳י זהב די אי יש אמר הרבה כ״ב נותן אמה וב״ב ממשפחתו אחד שאאו
 הי׳ זה דבר שעא בתוכחתו מרע׳׳ה אהם רמז וזה האנושית. טבע נגד שהיא

. די אהם ב ה  תחת יעאע״ה שא תיקונו כאן, עינינו ותחזנה יתן ומי ז
אהם. תיקן מטבע המטבע, קאקוא

 הגוזי צרכי מדכ׳׳מ שתיקן שמואא אמר בגופו שאם וכנגד וו-ד)
 כ׳׳מ רשב׳׳י בגמרא שם שאמר ע״ד אהם תיקן שווקים שמואא אמר וע״ז

. גשרים ובו׳ מרחצאות ובו׳ שווקים עצמם צורך אאא תקנו אא שתקנו  וכ̂ו
 ויעאע״ה גשמיים: רק הם תקנתם שבא ג׳ש׳ם, שאהם שר׳׳ת אאו ג׳ נקם נ״א

 שבנה דעת בר שום יחשוב אא כי — השווקים תיקן והבינם אנו הורה
 שיבנו אזה אהכיאם עמהם שטרח אפיאו או וחנויות שווקים אהם יעקב
 קרא אן וכתב טרח וכזאת אע״ה, איעקב תיקן יקרא הבזה שווקים סתם

 אע״ה שיעקב מרעה׳׳ש עד איש טפי איש מקובא שבע״פ בתורה ומסורה
 שמנו התנאים אותן חז״א קיבאו כך בוודאי כי שווקים, שכם אאנשי עשה

 מדהשמענו אאא העיר, פני את ויחן הכתוב מן שנשמע התקנות מהו שם בש״ם
 דרכי באו אותנו ואאטוד הוא תורה זאת כא את חז״א ורבותינו התוה״ק
אע״ח יעקב אהם שתיקן בע״ב אאא בעקבותיהם, שנאך הקדושים אבותינו



חזזדגשי ם ד ? יטזטזכר בגיח

 החסרונות כ? ^תסז אותם ואטד חי׳ צנפש מועיאים הנוף צרכי תקנות
 בשווקים טקואקא שהי׳ מה שתיקן תיקן אשון הוא שזה בשווקים שיש

מתוקנים. והרחובות השווקים ויהי׳ בהכשר ובהנויות
 ממקומותם השי״ת בעזרת לכאן שבאו בעהנ״ם הסאיטה שארית וזית.) -

 חשם. יראי הנבורים כשאמי ה׳ט׳נ׳ן אאף הקודש קהאות אטושבותם
 שווקים שא תקונים אותן ואקבוע אהעתיק ישכון, השמים עוא עאיהם

 שנכשאים ומבואות בשווקים העירובין תיקן ראשית הזאת. במדינה
 דאורייתא איסור בכאן שהיא בשבת הוצאה באיסור הדת שומרי רבים

 שקיבצו רעות ושמועות טעות ועפ״י בוקעים רבוא ם׳ שיש מאהר
 דיניו ובתי הרבנים פירסמו שכבר והנם הוצאה איסור בכאן שהותר ההמון
 אהוציא הטועיאות הפעואות עוד עשו אא אעפי׳׳ב — נמור טעות שהיא'
 שבת בחאוא דאורייתא מאיסור אהציא הצורך כפי הטועים שא מאבן הטעות

 מדרשים בבתי אהתפאא בשבתות שהואכים ישראא בני בפרט בפרהםיא.
 והיאוא השם חיאוא בעוה׳׳ר והר׳׳ז והםידור המאית אמתחת בידם ונושאים

רמה. ביד בפרהסיא קודש שבת
 באונס וכמעט טההרידים אפיאז נכשאים הצירות עירובי ובענין וו*ו.ז

 אפיאו אשכור אופן מצאו ואא ופושעים ומומרים נכרים עם שדרים אותן
 אפרוזדור, אטאטא אפעמים ובהכרח הנדואים בהאפארממענטם ואקיטו משכירו

 כהיתר. או ונעשה ושנה עבר שהוא עד כ׳׳פ ואונם משוננ ימאט אא כמעט
 םnדו ואין הדת משוטרי רבים שבת בהיאוא ר׳׳א בו שנאכדים רשת וזהו
 ^)1קו שבת מחאוא מישראא קדושות נפשות אהציא עצה אהמציא מבקש ואין

 דהיינו פירשו בכ״ט העיר. פני את ויחן אנו. חורה ע׳׳ה אבינו ויעקב
אתקן. שבידם <העיר נדואי

 כאם ועא מאכא מיני מוכרי ההנויות הם שווקים תיקוני ועוד ווייס
״ באויר פורחות נדואות אותיות ד ש כ  כח יפה הזה שבדבר אעפ׳׳י ״

 אב עא שם איש אין מכשוא, ואהסיר בפריז אעמוד יר״ה המטשאה מצד בי״ד
 ישנם ובעוה״ר ישראא. נפשות הטון מאיסורא ואאפדושא הפרצה אנדור
 אמהות בידם שיש ואותן הרבים. את וטכשיא אפושעים יד נותן הכשר נותני

 פני את ויחן אהם תיקן שווקים הראשון אבינו אכן טסוררים, עין מעאים
הדור. פני העיר

 באי בשר בנאוי הנשים פרוצות יאכו שאא הם תיקן שווקים עוד וזייזו.)
 בדרכיו ההואך ה׳ ירא כא ויובא היהודים ברהובות נדמה, כבהמות בושה
 באונס עיניו ממראה משוקע יהי׳ ואא ובשווקים ברחובות אעבור אעסקו

 חצופות מפני ברחובותינו מאכת צעדינו צדו ר״א .נתקיים אהמאט יובא אא
 אעשות צריד המצוינים ישראא בני החרדים בשכונות ועכ״פ הפרוצות,

 הבושת מפני נמנעות יהיו והרבה יזיק. אא תועיא אא אם והשתדאות מהאה
בא״ם. השכונה, יושבי רצון אמרות

 אהבת בר אדא ברב כ׳) (ברכות חז״א אנו שספרו מה אבנו עא לעאה
ע״כ. מינה קרעי׳ קם ישראא, דבת סבר בשוקא כרבאתא אבישת וכו׳ חזיי׳



חגךךוט\י מ ד ק לאכך1יט\ט בניח
 נדבס סורא סול ע״י בתחנונים לבקש עכ״פ רברבותנא, נסשייהו מסרו חוו אילו

 מתלוצצים יהיו ואם ברחובותינו, חצופה יוצאת ואין פרץ איז סריה, ברחובות
שבארץ ומפני אומה״ע חסירי העמים בפני לבבוד לנו הי' החיצונים, העברים

בגמרא ובמ״ש כנען ארץ כמעשה כמש״ב מרובה פרוץ מצוי הי׳ כנעז
 את ויחן הזה. הסלסול את ע׳׳ה אבינו יעסב תיסן וכו׳ להושיב שווסים עשו
לבנים. סיטז אבות מעשה להם. תיסן שווסים העיר פני

 מרחצאות מרכ״מר יוחנז ר׳ אמר בתורתו, שלם ובנגד
 בח״א ז״ל המהרש״א דברי לעיל מ״ש פי על מבואר וענינו להם. תיסז

 נחסר שלא ובתורת״ו, ובממזנ״ו בנופ״ו ג', שלם, תיבת מן שנשמע
 ח׳ תורת התורה, היא הנפש היא נשמ״ה, ממ״ן גו״ח דהיינו, צד בשום

 במסוח הטהרה היא הנשמה שהוא הנפש חיסון ויסוד נפש, משיבת תמימה
כשדה.

ושמש במאור עמ״ש טהרה יסודה ג״ב הוי ממש, תורה לימוד וגם
במסוח טבילה וכידוע לעד עומדת טהורה ד׳ יראת מד״ר עפ״י אמור בם׳

 מל, לא כאלו טבל שלא ונר בטהרה, יהודי איש סדושת בנין יסוד היא זה
 טבילה צריך תשובה בעל ולכן לבד בטבילה ישראל לדת נבנסת וגיורת
 סדש הרמז שבא וכמו יהודי. נוי מן נעשה ובזה ז״ל, יונה ר׳ הרב כמ״ש
 טבילה, בלא למסדש נכנם אדם אין וסימנך: הנפש. לטהרת בפרט ורחץ,
 הרבה ומפורסם הדעת״ למימי ״רמז ז״ל הרמב״ם מדברי שידוע וכמו

 ה׳ יראת וסופדים, ספרים מפי לכל כידוע למדי. ז״ל בעש״ט תלמידי בספרי
, ראשית ת ע  הסגולה זח ברמז וד״ל. ה', ישראל טסוה מהרת סדר זה ד

ודוס. טבילה, בתורתו שלם כנגד תיסן
 מההמון רבים כי זה בעניו בכאן ר״ל המכשלה רבה ובעוה״ר 0
 כאשר באמבטי לרחיצה מסוה טבילת בין ההפרש יודעים ואין טועים
 שלא עניים סטנים במסומות אירופא בני שהיו מחמת שסוברים נודענו

 האחד המרחץ בית שחי׳ למסוה לילד הצטרכו לכן בביתם אמבטות לחם הי׳
 דברים מאותן ר״ל דיו. בביתו מרחץ חדר לכ״א שיש כאן אבל עיר, בכל

 במסוח בטבילה רס טהרה שאין להודיעם רב פירסום וצריך טעות. ומאותו
 ולהודיעם טעותם משיבוש להוציאם ההמון בין גדול התעוררות וצריך כשרה
 תסנות ותסנו כאלו טעותים על ז״ל חכמינו חששו (וכמה כרת איסור חומר
 שלא דבר י״ח מן נזירות ב׳ כגון ההמון, מן הטעות להוציא נזירות וגזרו

 אסיפת לכל שישלחו נשים חברות לעשות וצריך ממהרין) שאובין יאמרו
 ישראל בנות טהרת בענין בהתעוררות אנדה להטיב דברנית אשה נשים
 אלפי דבבות בתוך שוגגות סדושות ישראל נפשות כמה שיצילו ספס ובלי

טהרות. סדר זה דעת, בלי ונכשלים ישראל,
 שישנו דבר על היא תיסן שלשון לעיל שכתבתי ולעומת ו״א.)

 בתיסון י״ח יצאנו לא לעצמן אנן נימא וכאן תיסן שצריך אלא בנמצא
 בלע״ח אנשים מאות לכמה כזו סמנה במסוה מסום באין המרחצאות

ומעט צר נשים לצורך בפרט צפופין לעמוד אפילו מסום אין לדוגמא, עש״ס ביום



יטזטזכך בניחקדמדןלב
 בומח תכסנו ל>'ל\ז, חצות עד הםתיז5 אפעמיס עצריכות עד המסום היא
 ציבורי צרכי עא יערא? בית הסו! דא?ער מיאיאנעז סאות פזריז שמן

 אצורך מגיע אין זהב, ודי לעיל כמ״ע צוועהן) (ווןזל־םעטיגע שסוריז
 אב$ גופני, מהוא אעפ״י מספיס מרחיו עניים רובן פאיטים אאפי צבורי
מ מפני ע״ז. ממגיחין אין ימראא, וטהרת הדומה בו מי

 בתיסון מונות ומניעות בתהבואות הבע״ד מתגבר ו?כז ויב.)
 דייני מו״מ הרבנים ערפן הסמו הנמצאות במהואות מנם בזה וגם המהואות

 ובו׳) צו ממיקצ מי צו יגיד ומהצו וכו׳ עמי חז״צ מדרמו (כמו נ״י דמתא
 דעת די! עפ״י המהואות והבמירו כרו/ במהום אפיצו דבריהם והעמידו
 תורה, די! עצ דבריהם מהעמידו וכו׳ חרכה צא אהז״צ זה כגון ועצ המקיצ.

 הפוססים רז״צ הזהירנו זו מבהצכה אעפ״י האוסריז צדעת חמו וצא
 חוא כרת דאיסור חדיעות צכצ כמר צכתחצה המהוה צתהז מצריך הראמונים,

 ברימ חב״י כתב ובפירומ פ״ה. סי׳ הרדב״ז עי׳ ימראצ, מצ טהרת! תצוי ובזה
 מאיסורו בדבר מומעין וצהמחמירין ז״צ והר״! הרמב״א במם מסואות הצכות

יניד. ומקצו דהתירא בכחא בזרוע באים האצו הצדיקים אמנם כרת.
 חמ מאין מעמה....ח״ו הצציח צרעת מרעימ ממתומם והאימ ו״ג.)

 כתב היצצ בית הנה״צ הצא בטהרתן. ימראצ כצ ממענת עצ נפמו ציתן
 ובנות בנים עצ צעז צהוציא מצא וכו׳ נממים מי מקואות צעמות וז״צ

 טהרח נדוצי והגה״ט ונו׳. כן צעמות וחציצה חציצה אבצ וכו׳ מנוצדו
 צספק עצמו מכנים גממים מי מצ מקוה צעמות עצמו והתוקע וז״צ כותב

 נס הריעות. צכצ כמר מיהי׳ מבעוצם אופן במום מא״א צפי כרת איסור
 זח אין וצדבריהם ר״א). סי׳ דר״ת (עי׳ זה מעין כ׳ הבומם ערוגת הנה״מ

 מארז״א וכצפי המעיין מן מקוה מיעמה עד איסור חממ מידי מוציאנו הדרך
 טהור, יהי׳ מים מקוה ובור מעין אך בם׳ בתורה רמזו נ׳׳צ צמדב״ר

 מחובר מקוה בור דהיינו מים. מקוה ובור מעין רק בור או מעין כתיב צא
עצהיו״ט. צנקיות ומספיק ופקפוק הממ בצי טהור יהי׳ אז צמעין

 צמם כפים, עם צבבינו נמא ה׳ יראי ימראצ בית פציטי מרירי צכן
 נדיבי כרוה מרים חפרוה כאמר חיים. מים באר מים, מקוה מעין אך ממים.

 במס׳׳נ ויצחק אברהם העוצם אבות עד אבותינו ואבות אבותינו העם,
 כצנו בנו נתקיים בעוה״ר רחובות. עד ומטנה, בעמק ויריבו ויחפרו

 נחפור בתוצה. קרקע הזה המקום אצ ויבאנו וכו׳ אתכם והניעותי כתוב
 בכ$ מים בארות צחפור בידנו אבותינו מעמה חיים. מיים מקור ונפתח
 נא עורו ממו. ויראי ה׳ עדת מצ במטרפוצין בפרט במדינה, פזורנו, מקום

 יצא עד בארץ, ופרינו צנו ה׳ ירחיב ימראצ, מהרת במקור נא התעוררו
 ממיח היא מבאר, מים. ימקנו מי מאמר מי ע״י מירומצים, חיים מים

ויגאצינו. יבא במהרה צדקנו
 יוחנן ר׳ הוא יוחנן, ר׳ אמר חיים צמים מנממצה בתורתו מצם כננד ,

 אבינו. דיעקב מופרי׳ מעין יוחנן דר׳ מופרי׳ טביצח, אמערי ויתיב מציק דהוה
צחם. תקן מרחצאות ונממתו בתורתו מצם .כננד אמר



חןדרוטזי מ ד ק לגישפזכר בניח
 ידע מניז לעיל שדקדענו מה על מרווח תירץ י״ל צחות ובדרך ס ו״

 משטיעינו ולמה למיתסן, מידי איכא מי מאל ולא לתהז, מצריך מה יעקב
 ע״מ חברתה, בירך מתורצת אחת קומיא ד״ח. ים ונכנס הי׳ מע״מ תוה׳׳ס

 ומווקים במטבע תסונם על ולעמוד חסרונם להכיר לו נרמה זמן חמיכה עם
־ ומרחצאות.

ן ו ק ע ת ב מ  הירא הלא הממון. אהר יתירה ברדיפת מפירמנו מ
 המבת. ביום וינה דעתו שפיח חמיכה עם ע״מ בהגיע דעת ובר ה׳ דבר את

זו. בתאוה מטמוקעים נדע מזה הממון אחר רודפים אז נם ראה והיא
 בין ע״מ מיד נרגמ חסרונם ונמ״ח צדקה מענייני מפירמנו במה ונם
 מואל. ומתי׳ אכילה עסקי על לעיר מבא אכסנאי עין. כהרף המממות

 מעבר ימראל בערי מהי׳ (כמו הנונים לעניים מבת לסעודת כבוד מקום אי׳
 יהירים) נם נמ׳׳ח, חברות נדול בכבוד מונים באופנים כאלה מוסדות לים
 ב׳׳ב להם מאין עם פמוטי כמרים אנמים עניים כאן נם ימנם הלא

 בומה אורה להיות רוצה ואינו הריבה. בפת כמעט החול בימי מסתפק
 אין יתקן אריסטו כאן נם אביון יחדל לא כי חול מכתו ועומה אחר, במלחן

גמור. בכמרות ממור בפרט בזה כיוצא אחד נם
המבוע) כל על הממפחה (לפרנסת לע״מ: מע׳׳מ מתחלקת צדקה מל קופה

 בכבוד הגון לעני מבוע מעות מנותנת אצלינו הזאת החברה היא אי׳
 והעניים מעדנים, תפנוקי מכינים יום מבעוד ממכימים העמידים בסתר. מתן
 ופחז רץ חמיכה עם ע״מ גאולתו כדי ממצא עד נדחים אחרונה מעח עד

ופת: ויין נר מבת, צורכי להביא

 צדקה מוסדות ותיקן חמה דמדומי עם ע״מ ניכר במטבע חסרון
להם. תיקן מטבע ז״מ נמ׳׳ח, וחברות

ן ו ק ם ת י ק ו ו  אין אם חמיכה עם ע״מ והמרוץ הפחז ניכר מ
 ממחתו לסעודת וממתה מאכל להביא רץ זה וברחובות. במווקים עירובין

 לביהכנ׳׳ם טליתו את מוליך וזה לו, מחסר דבר או כלי ממכנו להביא רץ וזה
 פונה כ׳׳א חצירות עירוב ובאין עירוב, בלא להוציא מאסור מחר לצורך
 מרובה מפרץ נם עירוב. בלא במבת מאסור המותפות, מפרוזדור חפציו

 אימ מפני לברוח פרוצות אפילו נמים דרך כי ע״ח ע״מ נרגמ בחצופות
 הים בפ׳ ז׳׳ל הקדומ המגיד במם מ׳׳פ לז׳ ע׳׳בוי״מ בס׳ מ״מ (עי׳ צדיק
 הוא נם בו התימו לא ע״מ מל והמהירות הפחזות מפני אבל וינום) ראה

י עיניו. עוצם להיות להזהר יכול ולא מצוה ברמות רץ
 על מואל מאכליו, לעצמו לבמל פנאי באין ע״ח ע״מ לעיר מבא מי

 הקענדליך ועל גדולות, באותיות כמר חלונות על מכתוב הפונדק בעלי
 למהדרין כמר מעומן במר המהדרין, מן למהדרין כמר במר מקאנסערווין

 לו ומראין המו״ב, ומי המכמיר ומי הממגיח מי ומואל המהדרין, מן
בן לך זה נם כי תראי אל לו ואומרים א׳, וצלם ימראל צורת לו מאין א׳ על



הזןדוטזילד מ ד ק ישטזכך בניה
 עליו בזיות מצות ואין כידו בא לא כסוי עטר כי כטים נעי והוא זובח

המכשיר. מרבו הוא טוב ולא כסה לא ברגל גם כי
 ע״ש ביותר ניכר וברחובות ובחנויות בשווסים החסרונות אלו כל

להם. תיען שוועים העיר טני את ויחן חמה דמדומי עם

ן ו ק ת ת ו א צ ח ר  לכנס יכול ולא ע״ח ע״ש שבת לכבוד לטבול לו בא מ
 נפשות, בסכנת צטופיס עומדים מצא ונכנס נדחס גדותיו כל על מלא חבית כי
 חיים המים מסואות ואי׳ הבינים, מימי כזו מכוערה עצלה נראה לא

 שכל עד פעולה שום צריך אין זיעה לצורך כדת, הריעות לכל הכשרים
 מעניו נפשוו^ סכנת ממש סר לאויר כך ויוצא לחים, נעשו עליו מלבושיו

 איזה משיב וחברו שבת הכנסת זמן שואלים לזה זה ענין באותו לענין
 טוכא זמנים זמן אלמוני? רב של או פלוני? רב של מבסש? אתה זמן

 נתל. היום עוד והוא שבת, מוצאי של הצעטיל רואה זה, של כזמנו לא זה של זמנו
 ואין גדול כהן של ובאבנט ספרד בנוסח עלי׳ בני כלם המדרש בבית
 ביהכנ״ס ר׳׳ל. במס״א הם כי ר״ל. בנים חשוכי כלם זסנים רס המדרש בבית
 ט״ז) תענית שור בכור (עי׳ וכומרים וחקותיהם כנוים ממש דומה והחזן

 אדם אין חמה דמדומי עם ע״ש היטב הדס נרנש כ״ז תודה. בסול לשמוע
 ושווסים מטבע אחת במסירה נססרין והכל לתסן צריך דמאי לשאל צריך

להם. תסן ומרחצאות
 איזה להם שתסן לפרש שאין שכם אנשי לגבי רס הוא זה כל והנה ו»\ז\

 ח״ם. תורה שלמד נכרי כמשארז״ל לנכרים שאסור ממש. תורה בלימוד ענין
 נפשות מאותן (חוץ מאורשה אלא מורשה א׳׳ת מורשה, משה לנו צוה תורה

 התוה״ס שסבלנו ישראל בני אנחנו אבל תורה) להם למדו א׳׳ע שניירו
מטש. תורה למוד תסון בתורתו שלם כנגד לנפשינו תסונינו ונשמע בנעשה

 אלא שנמצא דבר שהוא תסון מלת בפי׳ הנחתינו לפי אבל
 ואין מתסלסלת אין תורה ח״ו תיסון. תורה לענין שייך מה וחסנו, שמסולסל

 אינם תורה דברי גם נפגמת אינה היא הסדושה לתורתינו תיסון שייכות
וכו׳. כאש דבריו כה הלא טומאה מסבלים

 זצ״ל בעהמ״ח מהרצ״א הנה״ס זסיני מרן עפימ׳׳ש הענין יבואר אכן
 נגד תבל פני המאירים הנחמדים הסדושים בספריו פעמים כמה

 חיים מים מסור שעוזבים תורה בני מכלם סשה ופירש שנה המתחדשים:
 ודתמרמר טהור, י לב משברי נשברים בורות להם לחצוב הסדושה תורתנו

 בפרט חיצוניות, בלימוד צבאות ה׳ כרם מחבלים השועלים על מאוד
 הכופרים העבריים המינים ספרי בימינו עלתה שכך 'לנו אוי הזת, בזמן
 J- ועל — על יחד בב^־ית כלם באו חסידים כנוים מן נם עמהם נשתתפו אשר
 מזרעם בתתם בניהם נשמת הפסירו אדמורי׳׳ם שלהבת, נפלה בארזים ואם

 ישיבות נם או ספר בבתי שם). רש״י (עי׳ לכופרים מסירתו זה למולך
 ספק ובלי מורה סורר בן הוא והמורה המלמד אשר הציניות) (ללימודי

ר״ל. דתו מן ויעבירו דעתו שיטרף



שי ת ז הז מ ד ק לחיסזנסכר בניה
 והאריך זה ע״ד זו8ונפ׳ לבו נתן ז״ל םיז איך רואים שאנחנו ובהיות

 הארץ התרעעה רעה ואחריו בימיו התחילה הפרצה ראשית בי בזה בספריו
 בעוכרינו היתה זאת לא אם יורע ומי וחסור הלך היו ובו׳ הודחו ומעת

 כמו עושינו, ירחמנו ונשבתו, לעינו אשר עונותינו כבד כמזא והכריע
 זח רע כי מדגישים ז״ל להיעב״ץ ואוה״ח גנים סעייז ם' בהערמת ז״ל שמרן

בו/ הארץ אבדה מה על שם וז״ל הממית. החטא הוא וזה החורבן, גרם הי׳  ו
 ובו׳ ותלמודים מושבות ספרד מלאה ובו׳ תורתי את עזבם על ה׳ ויאמר

 אלמדה ובו׳ ה׳ ברית ארון עוד יאמר לא חיצוניות חכמות אח״ב לומדים וחיו
 וישרים צדיעים כלם כי ודרכיו כמזפטיו ועל ה׳ על המתרעמים פושעים

 עעבדיגן דקמאי ושלוחותי׳ מה״ ״על יודע אתנו אין בעוה״ר עתה כ״ב עכ״ל.
 ועלינחו ובו׳ דאחריב האי היינו זח. הוא כי אמרו אשר דבריהם למלאות בזח

 ר״ל נפרץ וכעת סרח. תוסיפו עוד תכו מה ועל ם״ט) יומא הש״ם ועטלינחו(ל׳
 וכמדומה הזאת החפשית במדינה בפרט בדבר שוגים ורבים במלואו זה דבר

 את... שמחללים חלליהם על לבי לבי דוי עלי לבי וע״ז מיו״ח גם זו ברשת שנפלו
 ושלא זרעו בו יבשל צדיע אותו בו שנצטער דבר פעמים כמה חז״ל כט״ש
 להו. ניחא שמ״מ רבנן וטז^זתעו הדבר את פרושים התירו ההמון יאמר

 ידיעתנו) (כפי האחרון ספר בהוצאת כעת זה על לעורר טוב בלבי אמרתי
 יעמוד תורתו וזכות וזכותו עבדינן עא ושלוחותי׳ כי״ע מכתביו הנמצא

ברו״ח. באמת ה׳ אל ולהשיב ולשוב ולהציל להועיל פרי דברינו שיעשה לנו
 העדושים בספרותיו בני״ש בעל הנה״ס זקינו מרן דברי ובהקדם ו״וז^

 מקומן מאיזחו בקיצור ואעתיק הדבר יובן גנים מעין בספרו בפרט זח בענין
 שהם הלמודים על המכוון שאין מעצמו ומובן פשוט (ודבר שבחים של

 שם בהקדמתו וז״ל דינא) דמלכותא דינא נפש לכל שוה הממשלה חוקי
 ועל עלינו עומדים ובו׳ מופקרים בראותי בטני רוח הציקתני מ״ג בם׳

 חמד הכרם את להרחיק פלילים יעשו אויביו ואת נפשותינו ועל תורתינו
 כשדים ולשון ספר וללמדם וכו' וזקן לנער הזונה בפתיי ומושכים ה׳ נחלת מעל
 מן ה׳ וירא ישקיף עד לזעקתינו מקום יהי אל זאת על שמים שוסו וכו׳

 יהי׳ ולמצותיו ולתורתו ה׳ דבר על החרד כל אלי לה' ומי וכו' השמים
 ולשונות החיצוניות ומחכמות נכרים ממלבושי בניהם את להרחיק זהיר

 קדשם ברוח הגידו חכמים אשר וכו' לבא ה' יום קרוב הנה כי וכו' הגוים
 ביאת קודם למאוד יסגא חוצפא אשר הימים באחרית יהי' אשר את וכו'

 ואינהו ישראל על חמם כלי וקיימין הע״ר כתות עריצים מהמון משיחנו
 וכו' עם להתוכח אלה בדברי רצוני ואין וכו' ועתידין בעוה״ר מנן נפישי
 האלה הדברים יראו אם ידעתי נם ידעתי האמת על להעמידם בכדי

 למדו אשר במליצותיהם להשיב ויבואו טפי דפקרו כ״ש באמת הנאמרים
 בדברי מגמתי כל אך וכו' זרה שפתי תטופנה ונופת וכו' הנוים לשונות מכל
 אין אשר הילדים את ולהציל מאחב״י העגומות הנפשות את להציל אלה
עכ״ל. וכו' מום להם

על ע״ה המלך דוד שאמר שזה כתב י״ח פ' ה' מעשי ובספר



חי1ןודוטלו מ ד ק יטזשכך בניח
 רבים סים יגיעו. לא אליו רבים סים י1וט6לי רק וכו׳ חסיד כל יתפלל זאת

 כתובים סכמה כירוע םים נקראת התורה הטבעיות חכמות לומר רוצה
 ימשני כמעזה״כ רבים מים נקראת חיצוניות הכשות ולהבריל ודרחז״ל

 בשה׳יש וכן רבים מטים והצילני פצני רבים מים על ה׳ ירעם רבים. ממים
 בתחלתו סטו״ט בם׳ הה״ק מ״ש (עי׳ האהבה. את לכבות יכלו לא רבים מים
 זה על אבל עכ״ל) החיצוניות חכמות המאררים מים הזרונים מי ז״ל
 פנם להטיל הטבעיות החכמות ע׳׳י שכלו אותו יטעה שאל להתפלל לו יש לבר

 וכן וכו׳ יניעו לא אליו רבים מים לשטוי רק אמר ע״ז וכו׳ ח׳׳ו באמונתו
 היותו מאור הרברים שפירש נכר בני מיר רבים ממים והצילנו פצינו אמר

 בני הטבעיות חכמי וכו׳ חיצוניות החכמות על רבים מים באמרו מכוון
עכ״ל. וכו׳ שוא דבר שפיהם ואמר נכר

 הרעים המים אליו יניעו שלא יתפלל חםיד דוקא לומר שדייק ומה
 או אומנות בנו את מלמד ההמוני איש כי צחות בדרך י׳׳ל רעות. ריעות

 תורה ללמוד עוד הולך אינו מצוה בר כשנעשה תיכף למםחרו מספחהו
 לישיבה בנו את משלח הוא חסיד האיש אכן אפיקורם שיתהוה בםכנה ואינו

 שלומדים ישיבה נ׳׳כ חול ולמורי חיצונים םפרי לבתי מכנים כאן וכעוה׳׳ר
 משקים ושם להם קראו מתיבתא נמור גמרא נם ואם דתונו׳׳כ איזהו נם

 אפיקורםים שהם הזדונים מים רבים מים קדשים צאן העדרים את הרועים
 יגיעו לא אליו רבים מים «1לשט דוקא חםיד כל יתפלל זאת על לכן כופרים

וםרוחים. עכורים מים
 דיבר אשר-פיחם נכר בני מיד רבים ממים והצילני דהמע״ה ובמ״ש «ו״א.ן

 שטות דברי למו כסל דרכם זה כנ׳׳ל החיצוניות חכמות על שפירשו שוא
 כ׳^ש׳׳ב אשר ויפה הקוה על חכמתם ימוד בנו ימ׳׳ש הללו הכופרים והבל

 תבוא ומארה לפומיי׳ טמאה עפרה וז״ל ה׳ אות ט׳ בד׳׳ת אדמו״ר
 יקראנח אשר מהאפ״ן־וועלט בהנימנאזיום טפשתם כלו׳ חכמתם ללומדי

 אם כי האלו הארורים של חזיר וראש בכפירתם ימ״ש שהמציאו הבל
 ובפרט העולם קיום של שנה האלפים בכל וחכמתם ותחבולותם למודם בכל

 ולפני א/ דיבור לדבר אפילו (אפען) הקופין את ללמוד יוכלו לא כימינו
 לד היש המדכרים לבנ״א הקופין כל נתהפכו בערך שנה אלפים ששה

 המינים הנבערים אצל העולם בריאת חכמת נקרא וזה מזה נדול שטות
אדם. בפני כקוו* שהקליפה אדר ח׳ תחלת בבני׳׳ש וז״ש עכ׳׳ל. האלו הארורים

 הדעת עץ ן בעני שכל 'ושים מפורש זה ענין מבואר וביותר
 העניו להבנת אמנם זצ׳׳ל מרן בםפרי מדבש ומתוקין מפז נחמדים דברים

 הקדמונים גדולי הקדמות איזה להקדים .בהכרח החמרי שכלנו בפשיטות
ז״ל. מרן לדברי קיים יםוד שהם

 מעשיות ספורי בענין בהקדמתו ה׳ מעשי בעל כתב פ״ב.)
 בחם שבחר המאורעיות שכל עינים, מאור רחב בביאור שבתורה

 בפועל כן שהיו מעשה יתברך המציא הקדושה בתורתנו לנו לםפר ית׳׳ש
ביתו נאמן למשה אמרם יתברך והוא וכו׳ להביננו כדי למשל שיהי׳ ממש



א ישזטזכך בגי הקדמה זזדגשי
 תוססות בא בסוע^ עהיו טה כפי ההם ןים5הםע^ בתורה שיכתבם א וצוה
 תרחב כן ו^צע״י לכושל או יהי׳ ההם שהמע׳סים כדי כלל מגרעות ובאי

 בתורה אחת אות יתר או חסר ̂צאם אראי׳ וז״ע עכ״א וכו׳ בעמקות הבנתינו
 תורה הם הססורים אותן שכל באופן היא פסואה ס״ת המעעיות ספורי באותן

 עמוקות מוקזכאיות והנהגת ומוסר חכמה הרבה מהם נמקזכים תועאיות כי
 א׳ אה׳ מהנסתרות חוץ אקזמה תורה אנו תורה הם ואבנינו אנו בנגאות

 התמימה תורתינו עא נאמר אקזר כא כי קזארז׳׳א ז׳׳א קזם עוד איראיו. ה׳ סוד
 בתורה עאיהם יתברך הוא רמז כאם וכו׳ העואם סוד עד אהאמר קזעתיד ומה

 חדקזים מחדקז יום בכא התורה נותן וז׳׳פ נצחיות קזהתורה וז״ש עכ״א
אוצרותי׳. בגנזי ומעמיק המחפש תורה הבן כתובים, ממקזמעות מוציא

 העניו כא היות ז׳׳א י׳׳ה ט״ז פ׳ בח״א הדעת עץ בעניו שם וכתב
 שבא המעשים כא וכן וכו׳ וכו׳ והנחש והעץ הגן ממקז בפועא הי׳ הזה

 אמרנו עכ׳׳ז ממקז בפועא הי׳ שכואם דבר מעבודתם נגרע אא בתורה סיפורים
 אמר שאא ט״ז בס׳ שם ודקדק עכ״א ג׳׳כ אמשא היו עוד פשוטו שמאבד
 טוב בין אהבחין יודעים סירותיו שהאוכאין ארע טוב בין הדעת עץ הכתוב

 דעת ויש טוב שהיא דעת יש (כי וכו׳ ורע טוב הדעת עץ אמר אאא ארע
 הטבע חכמת רק רע ממנה שימקזך אחת בחן אין החכמות ז׳ מן כי רע) שהיא

עכ״א. וכו׳ באאהיות המצודקים צדיקים דברי תסאד היא וכו׳
 הוי ה׳) (ישעי׳ הנביא רמזו ו ו י מ א א ע ר חכמת אשר בחזיוני,

ע חאוטרים ר א . ״ ״ ב ו  ־ א א ־ ע ר ״ ופשוטו ״. ב ו ט א ע ר ״ אותיות ט
. ״ ב ו י ט ר ת עץ פ ע ד כנ״א. ה
 הנחש האשה ותאמר בס׳ בראשית פ׳ באנד״ב זצ״א מרן שביאר היא וזה
 והאאקים הפאספיות חקירת אחכמת הי׳ הזה הדעת עץ דסנואת ז״א ואבא השיאני

 דהנה וכו׳ ורע טוב הדעת עץ נקרא והוא וכו׳ יחקור אבא ישר האדם את עקזה
 ואהפכו אטוב עיונו חקירת אהטות הוא ההכרח מן אחקור כשבא החוקר

 היינו, השיאני הנהש האשה וז״ש אין. או יש וכו׳ הסותר וצדדי חאקי כא
 (ע״י הביאני הנחש היינו אין יש היינו אני שי ונשאר הפעואה היא ההא

אין. או — היש בחקירות אחקור ורע) טוב הדעת עץ
ס  אמהות דידן במהרה אה׳ נקוה אשר עמאק מחיית ענין היא וזה ס״

 אה׳ מאחמה נ׳ מא׳ אדר חדש ובבני״ש תצא פ׳ באג״דכ כמ״ש הרע הדעת
 מאוד אישראא הרע אשר עמאק מעשה זכירת ענין בקיצור ז״א שם ובהג״ה
 פיתויי ע״י אדה״ר חטא מעין והוא וכו׳ דקאיפה מדעת אז יוצאים אהיותם

 ואהפכו אטוב הדעת אהטות החוקר שצריך ורע טוב הדעת עץ הנחש
 אפסוק עמאק פ׳ סמיכות ותדע אך שכא עיני אם וכו׳ הסותר חאקי בכא

 שזה כתבנו אשר אין אם בקרבנו ה׳ היש אמר ה׳ את נסותם ועא הנקדם
 עא שרכב הס״ם מפיתויי הי׳ שזה ורע טוב הדעת עץ אדה״ר חטא בהי׳

 הנחש רצ״א אין יש מורכבת תיבה היא השיאני הנחש חוה וז״ש ה^זש
אין אם היש חסרו רב הערב בכאן כן וכמו אין.—יש בחקירות אחקור הביאני



טזילח דו חןו מ ד ק ישסזכר בביח
 nor ימח חסידות, ע״י שכלינו את להטות רצונו וכו׳ עמלס ויבא מיד וכו׳

עכ״ל. וזכרו
 כאותו טטצרים בצאתך בדרך סור טל׳ סרך אשר סי׳ וזה 1םי״\ז,

 לירי ובאת ונפלאות נסים ע״י טשם יצאת שכבר דסליסה הדעת בחי׳
 באמונה ספס ח״ו להטיל שרצה מאטונתך והסשרך צננך בד׳ ויאמינו
 יובן ועסי״ז וחכז, אחריך הנחשלים כל בך ויזנב וז׳׳ש ספס) בגטט׳ (עטלס

 שלימות שום שאין וכו׳ נשבע וגו׳ כם על יד כי משדרז״ל פשטיות ע׳׳ד נם
 הבא כולל עיסר שהיא באמונה והספס הרע דעת היא עמלס את שימחה עד

/ באמונתו וצדיס אחת על והעמידו חבסוס בא כמשרז׳׳ל הטוב ותכלית חי י
 שלא להטעות שרוצים או לחם שרוטה הטועים אותן ולעומת וז״ס

 ורח שפתי תטופנה (נופת בהם תוח״ס העידה הרע, דעת לימוד להם יזיס
ם כי בודאי וטזהרת מות) יורדת ורנלי׳ וכו ו י ך ב ל כ ו א נ ט ת מ ו  מ

 חיצוניות הכסת זרה דעת החול ליסוד הטות טם אותך ימות בודאי ת ו ט ת
 דלעילא צרורא החיים שורש טן האדם את ותולש שעוסר מיתה נסראת כפירה

 טן אותך יעסור הזה הרע הדעת עץ שלימוד התורה ואמרה כולא חיי דבי׳
. ר״ל. החיים מסור

 לעוה׳׳ב. חלה לו אין החיצונים בספרים ההורא במשנה שאסרו וזה ס״ס
 בהנ״ל אבל ביש, אך סורא על הזה האז* הרי מה תמוה הדבר שלבאורה

 חיים, אורחות ישיגו ולא ישובון לא באי׳ כל הכתוב דיבר מלא ומסרא יובן.
לעוה׳׳ב. חלק להם שאין היינו

בזה״ל: ה׳ אות פ״ג נניס במעין ז״ל מרן שהעיד היא וזה
 כ״א כראוי יהודית בדת להשאר איש מהם נמלט שלא ראיתי בעיני אני
 ורחוק בפיהם ה׳ סרוב ולחוץ השפה מן זו וגם במשפחה ושנים בעיר א׳

עכ׳׳ל. טכליותיהם
מ׳׳ט: שבועות במס׳ הס׳ השל״ה דברי שם הביא שלא ומהפלא גז״פ.)

 מחכמה ידעתי שלא ואעפ״י וז׳׳ל כ״ה כלל בתשובה כתב ז״ל להרא״ש וז׳׳ל
 להדיח והמופת האות בא כי מינה דשיזבין רחמנא בריך שלכם חיצוניות

 הפילוסופיא וחכמת התורה חכמת כי וכו׳ ותורתו השי׳׳ת מיראת האדם
 ונכנס הבא כל לוטד דצה ישובון לא באי׳ כל החכם ואמר אחד ע׳׳ד אינן

 לא כי התורה חכמת בלבו להכנס ממנה לצאת יוכל לא זו בחכמה מתחילה
 אורחת שהוא התורה חכמת על לעמוד ישיג ולא טבעיות מחכמה לשוב יוכל

 שתי להשוות ברוחו ותעלה הטבע חכמת על תמיד לבו יהי׳ כי החיים
 הם הפכים שני כי משפט ויעוות לזו מזו ראיה ולהביא יחד החכמות

 שבילי מבעל שם הביא וכן עכ׳׳ל. אחד במסום ישכבו ולא לזו זו צרות
 וכו׳ הפילוסופיא בחכמת רס דעתם נותנים ואין וז׳׳ל הרא״ש נכד אמונה

 ראיה והביא ישראל מסהל נבדלים כן והמאמינים ומות אבדון באמת וזה
הבא. לעולם חלס להם אין הפילסופיא לומדי כי חלק מפרס

 בזה טמנה, טעט בלטדו חטא אשר חטאתו על בוש ולא הודע אח״ב
אני עוני את חטא, אשר עון בזה שעשיתי שידעתי היות עם —הלשון



לם יטזטזכר בוי חקדמח זזדושי
 אמר האסונות לס׳ בהקדסתו מ״ט חר׳ והחסיד וכו/ מזכיר אני וחמאי מכיר

 וראיתי וכתב וכו/ להם לעג — להם בזה עמנו, בני מתסלסי על נתרעם
כו/ בחהירח המוסלגים והמירו כפרו האלה הדורות בכל כי  הימר בססר ור״ת ו

 וחכמת חיצוניות חכמת כעין האמונה ממחיתות חכמת ימ וז״ל: כתב
 בכל מהם ירחה רה עליהם, למהוד אלהים לעובד צריך ואין הפילוסופיא.

הה/ המל״ה עכ״ל אמונתו יאבד תועלת מהם מימיב טרם כי כהו
 תלכי אל בפ' בטד״ר חז״ל בדברי מפורמ רמזו זה עניז מצאתי ואנכי

 חכמות הלומד היינו עכ״ל. אחרים א׳ לך יהי׳ לא זמ׳׳ה אחר במדה ללהט
המ״י. כפירה לידי ר׳׳ל מביא הגוים

 החסיד, הגאון מו״ר זה בעניו ז׳׳ל מרן במם מ״מ לך ואעתיה «̂ן
 תורתו להיות לאדם וא״א וז״ל המרון חבצלת ם׳ בההדמת ז״ל. ממארנאפאל

 הטבעיות חכמותיהם כמלומד ודופי, סוג בלי לה׳ ונאמן נכון ולבו זכה
 ברמת נלכדים רובם אבל וכו׳, ותורתו המי״ת באמונת ספה המטילין
 זהו א׳ מאימ וממעתי וב׳׳ב. בניהם או הם הדת מן לצאת וסופם הכפירה

 מהרצ׳׳א ההדומ מהרב ממעו מאזנינו מה לי מסיפר וימר תם ואיהו
 חמלימית הסעודה ובמעת מ׳׳ה על בבחרותו אצלו בהיותו מדינאב זצ״ל
 והתחיל ולמונותיהם חכמותיהם הלומדים על מאוד בהתלהבות חורה אמר
 למינות, אמכנז מדינת את מהפך מענדעלזאהן הממכילים מראמ לדבר

 מאותו להיות יוכל רבמ׳׳ע בזה״ל: ואמר רגליו על עמד התלהבות ומגודל
 פרומע־דומע מהי׳ על ג״ע לו מגיע ועתה עונו כל על סבל כבר דמע

 מבכל אותך מבהמים אנו המצוות). כל מהיים הי׳ מבפועל עליו (מאמרו
 את מהחטיא יען תחתית למאול ממם אותו תוריד עכמיו מהוא מהום

 מאד גדול ועאכו״כ וכופרים. לאפיהורסים מימראל הרבה והפך הרבים
עכ״ל. וכו׳ האבות חמאת

 נתפעלתי ועמלע. הנחש פתוי מזהו לעיל ממבואר ועפי״ט «ז-̂א
 כתב. הנ״ל מדעסוי המסית מספרי להזהיר בצוואתו ז׳׳ל סופר החת״ם בדברי
 כעראו בו דיבר ה׳ מרוח בראותי עכ׳׳ל יד תמלחו אל רמ׳׳ד ובספרי בזה״ל

 עמלע אצל בתוה״ק מטו נרמז כן כי מר״י רמ׳׳ד רמע אותו מל מסו
 קרך אמר עמלק מקליפת מהי׳ רמ״ד אותיות היא סדר בעמלק לה׳ מלחמה

 עמלק ויבא — הימ-אין כנ׳׳ל הנחמ-לים כל בך ויזנב והפמירך) (צננך
 כנמרד מרד כן ימראל מבני ח״ו האמונה להחלימ המיאני, הנחמ ובן

מם. כפרמ״י למרוד, הבריות את מטעה ציד גבור
 כפי ורע טוב הדעת עץ אכילת מאחר בפ׳ נתיב לנו יאיר ובזה

 דאחד ד׳ בתורה כתב ז׳׳ל לך תצמיח ודרדר וקוץ באנד׳׳ב ז׳׳ל מרן מפי׳
 כי המדרמ פירמנו ובזה רבתי, ר׳ אחר לאל תמתחוה דלא והרימ רבתי

 אתוון תרי הנ״ל הני מכתבת מגדולתך רד לך לסמה המי׳׳ת באמור הוא
 הי׳ לא וכו׳ והנה בר׳. הד׳ החליפו וכהיום יטעה מלא כברי בתורה רברבן
 אחד מבין החילוק והנה וכו׳ טועים היו לא ורע טוב עה״ד •אחר נממך
יותר היא ר׳ מספר בהיפוך וכן אחריו מל הדלת מל הקוץ רק היא לאחר



יסזטזכר בני חקיסח זזדוטזי ם
ץ החמא אחר העי״ת או וז״קו קוץ, מנין ד׳ טספר עא ו ק ר ו ד ר ד  ו

ח י מ צ  ד״רד״ר וטעותים ספיקות חדעת) (בעץ טחטאר קזיונמור אך ת
עכ״א. חקוץ, היא שבנתיים מהחיאוק אד׳ ר׳ ובין אר׳ ד׳ בין

 טגדאים בנטועים בנינו ישראא. אבית טסאיר הקוץ והיא (!•ג.)
 דעת חצוניות חבטת באיטוד טיטחיתו ואח״ב התורה עא בימיבה בנעוריהם

 כנו ׳טחעיד כנ״א הנפ׳ט את בודאי הטמית והכדטחית המר בתערובות טו״ר
 ד׳׳ר וד״ר וקוץ וטר) רע (ועד וכו׳. תטות טות מטנו אכאך ביום ית׳ בוראינו
 מכונה הטתפאםפים את אך תצמיח הרע הדעת עץ שאכיאת היינו אך, תצמיח

 וד״רד״ר הקוץ זה האמונה. את ומיטחית נוקב וסחט קוץ ׳טהוא דר׳. ב׳טם
 ער׳׳ה ה״ר הנאון בשם דברו אשר והטיבו ר׳ב א׳ט׳ד פאא טו׳׳ר הדעת עץ פרי
 ב״כ בנו שיקוים יה״ר חואה". היהדות נעשה דר׳ הרבנים שנעשו ״םעת ז״א
רופאך. ה׳ אני

 באיטודי המצטיינים אותן בישראא אפנים זאת בעיניך תראה הנה
 הוא באימודי המצטיינים ואותן ת׳׳ח תוארם הטוב דעת תוה״ק קודש

 יסתפלןד אא בעוה׳׳ר אאה ובימינו ,דר׳. תוארם הרע דעת חצוניות חכמת
 טהס ויש ת״ח מן) (היפוך זאע״ז גמטי׳ ד״ר ד״ר פעמים שני אאא אחד בד״ר
 טוב הדעת מעץ הנצטח ודרדר הקוץ זה שניהם נם דר׳דר׳ים ואשתו איש
ר״א. ורע

 ניסן חודש בני״ש ז״א מרן בדברי נעים קורא ובשנתבונן ס יי״
 מצד אמונה אענין יתרו) בם׳ פ׳ עא בפנים (הבאתים נ״ט אות ה׳ מאמר

 נקרא אא זה בגשמי העין ראיית כמו במופת השכא ראיית וז״א החקירה
 אותיות אודות בהם התרה היינו בעם, העד רד הב׳ יתפרש אפ׳׳ז עב״א אמונה
 אחקור ויבאו הגדר את יהרםו אם אראות, ה׳ אא יהרסו פן והד׳ הר׳ רבתי

 ר״ל רבתי רד האותיות שא הרבותא רב ממנו ונפא ראי׳ הנקרא בפאסופי׳
׳ ר׳׳א. ח״ו אר׳ הד׳ ויחאיפו

שם גם אכן עמאיז עצת נם עצמו הענין שזה אעיא נתבאר וכאשר ^
ד״ר. מד״ר בעמאק אה׳ מאחמה שנאמר זה רמז תמצא

 חז״^ בדברי ברמז זה ענין נטמן איך בראותי נתפעאתי ונוראות
 דדאית אתניה ויתיב אתי דיאטא נמי אזבוב מיחוש וז׳׳א י״ג) דף (עירובין

 הזבוב דרך שאין קצת קשה אפשוטו עכ״א. ריש אי׳ ומשוי אי׳ ומחיק
 עפ״י אכן אבן. דבר ע׳׳ג שחור וקוץ מפה רושם עושה אדרבא אאא אמהוק
 ב״אזני ו׳׳שים ב׳׳טפר ז׳׳כרון בתורה רמוז זבוב נק׳ עמאק שקאיפת הידוע

 וע^ ישראא בני ריב עא סמיכות דרשו (ובע״א מםה׳׳ק כידוע זבוב ר׳׳ת
 נראה ואא וכמ״ש ב״כה ו״זה ב״כה ז״ה ר״ת זבוב עמאק ויבא נסותם

 תחבואתו זה עמאק). שא שותפו שבטבחים טוב המטבחיים בבית זבוב
 סאיפת ישאוט שאא אזה אמיחש ז״א רמזו ד״ר. מד״ר ריש מד׳ ח׳׳ו אעשות

ר׳. אי׳ ומשוי הד׳ ח״ו אמחוק ז׳ב׳ו׳ב׳ עטאק
זח). טעין נ״ה אות ה׳ בד״ת ז׳׳א אדמו׳׳ר אש׳׳ב ראיתי (אח׳׳ז

bויתיב זבוב אתי דיאטא חששו אא אמה תבין זה בענין תעמיק ואם 0־



.מאישטזכך בביחקדמחי1ןןדגט
 אהיצה־׳׳ר זה דרך נם שיש דאית, מיני׳ ויעביד קוץ בי' ויטיא דריקז אתגא

 כפירה U ודרך ד׳ אות ר׳ מאות עץזיית עניז זה ר״א. מצוה עברה מז אעקזות א.)
 דוקא הב׳ סוג מן היא עמאק קאיפת בחינת אבא ר׳. אות ד׳ סן אעקזות היא ר״א

 מיני׳ ויעביד דד' אתגא ז׳ב׳ו׳ב יתיב דיאמא דוקא חששו אכן באמונה, כפירה
חש״י. ר,

 אקרות האור כא את הצרעת וכסתה המספחת פשתה ובעוה׳׳ר יז״ס
 העברים ספר ובתי קאאעדזש חיצוניות אימודי ספר בתי נם ישיבה בשם

 הדווים כא ידוו וע״ז — ישראא אנערי סם היא אשר וסימנך סמי״נער, העוברים,
אמואך. מזרעם ישאחו אמעריקא מאד־מורי נם כי נכאמנו וגם בושנו

דהמע״ח שהתפאא ה' מעשי מם' אעיא מ״ש י׳׳א בד״ז ונם «ו״וז,)
אשמו* וכו' חסיד כא יתפאא ע״ז באמרו ה׳ שיצאהו חיצוניות חכמות עא

 חסיד דוקא מדוע ודקדק יגיעו אא אאיו הזדונים) המים (הם רבים מים
 באשון כי פשוט האדם מן יותר בסכנה הוא החסיד כי נא״ם ע״ז, יחפאא

 הרבי ואם אד־מורים״ נקראו ,,כעת שאו ברבו שמאמין מי חסיד נקרא העם
 אכופרים. בנו ימסור שאא החסיד נפשו ימאט איך אמואך, ובנותיו בניו נתן
שאו. ארבי כמו יגיעו אא אאיו רבים מים אשמר (דוקא) תסיר כא יתפאא זאת עא

ישיבתו בני וכא ובי״ד הרשב״א שא בחרמו נתפסים נם
 הדור. חכמי כארבעים ע״ז וחתמו חצוניות, חכמות יאמרו שאא שהחרימו

 הרשב״א ובת' :ו' ס״ק רכ״ח סי' יו״ד בט״ז גם ומובא הדורות) קורא (עי'
תי״ח. עד תי״ד סי׳ מן

ca מחוקי חיוב שהן האימודים מן המדובר שאין הקדמנו וכבר 
 שא״א דבר חוי נם מהן. עצמן אפטור יכאו ואא המדינה אנשי אכא הממשאה

 בימי עוד אזכרנו זכור ע״ז, נם נפשייחו קמסרו הוי קמאי אבא בנ״א ארוב באעדו
 עונש מעא״ע עא בע״ב עשירות איזה משמר אא נאספו בעירנו עאמי

 זה פנם נורם כמה בידעם אבא המדיני, הספר בית אא בניהם הניחו שאא עא
ע״ז. נפשם מסרו הבן, אנפש

 זצ״א דוד ר' הה״צ אדמו״ר ע״ש סמיך הוינא כד ודכירנא
 זצ״א מבעאז הגה״ק אדמו״ר שא כי״ק מכתב עם שאוחים באו בביקאווסק

 בקודש הוא אימודי אערב שרצו הרביים נגד אמחות או אסייע אש באהבות
 בקנאתו נפש במסירת ואחם חאציו כגבור אזר והוא באאי חדר שם תחת

 הקודש טהרת עא חואין שמצינו אעפ״י אז אמר תורתו וקנאת ה' קנאת
 בנגיעה מטמא הוא כי בעואם מציאות אין הקודש מהרת עא טומאה אבא
 הדור צדיקי כא או וסייעו בידו ועאתה ר״א נפשו יטמא בה הנונע וכא

 התודה בקדושת המינים טומאות יתערבו ואא מחשבתם. ואקאקא עצתם אהפר
טהורה. ה' יראת

 מטמא באוהא אפיאו אאא בנגיעה אבד שאא שמענו מזו וגדואה
 וידעו המחבר נחשד אם תורה גדואי ספרי אפיאו והכופרים המינים ספרי

 שאפנינו בדור אמת מצדיקי ומפודסם ידוע חוא. באימודי ידעוני נם שהוא בו
אפיאו כאאו ממחברים כאאו ספרים שם שהי׳ אבית נכנסו שאא שנזהרו רז׳׳א



יטזטזכך בגי ח?דממ זדדוסזי מב
 ועתו אכ<ו ורע טוב הדעת ומעץ המרים טטים עתו אם תורה, מנדודי

טאור. בזה נזהר 5זצ״ משינאווא הגה״ק ורבינו ואעו
חע בארם הפי^ו הצצים רבות אדם טרז* הטורפים העתונים גם  נ
 הטות, טצאך הוא הס״ס, הוא נדוי עצה עוצ העצים בתוך הרוהע הערמוני
 m עצ בביתו המות טצאך אמר בבית היוורתא כודנייתא כעראה ורפב״י

 בכתביהם נטטז בכאן היאודים העצים ב'כצ נועף נועך נתע בו״ב ע״א ובו׳
 אער הנבר אערי זונה, אעה במצה יבועו צא ג״ב ובגצוי, בסתר, מרה כפירה

הזה. הטעחית משטז בו״ב הצעירים את מנע
סי׳ טן הטחעבח הצע י״א טצ״ת פעודיר דרד הבהיר בספרו ז״צ מרז

 ההסץ זה אער אע מצהבות עדעו בדברות מזהיר צבו מעירות וצהצז ד׳
 ב״ע. אפיצו יעראצ ברעות ימצא וצא יראה צא הדעת) עץ בני׳ עאר (תמץ
 וכו׳ צרת נוגע עאינו בדבר אפיצו ומספריהם מהם א״ע ירחיע וז״א

ע א׳ מנדוצ עמעתי כ׳ בהגה ועם במעזהו. ואסורין  בכית כעיעז עבצה בידו עי
 היא וע״ז מטע ע״ז הוא כי ד״ת עם צדבר אסור הצצו המינים טספרי ספר איזה
 כמכניס הר״ז צביה״ט הכופרים היאודים צייטונג המכניס (וצפ״ד צואה כמו
 הטון צהסית ספרים כו״כ בזמנינו מחברים האצה ועים6הח וכתות בהיכצ) צצם
 כצמיד דבח״ע עיי״ע ברעות, ונצכדים יודעים אינם עם והטון התורה צהפר העם
 בזמנינו חצדועים הצריעים אצה איך מרעיד ותעמוד נ׳ סי׳ י״ט ומצ״ת .אע.

 יסודי ח״ו צחרום יחפרו במחתרת צכופרים מסירתו זה צמצח, זרעם בתתם
העודע. מהרת דעת י1וצטד אמונתינו

 נכדיות צעון צימוד היא חזה הרע הרעת עבכצצ עם כתב ואער ״ג.ו9
 וכט״א וכו׳ וצענה ראע פורה זה האצו הרעעים כת אצצ בעוה״ר הנהוג

 מזיעים החצוניות החכמות בצכד עצא זצ״צ הרמ״ם הנה״ע רבו בעם כ׳
 עאין אפער עכ״צ. חצב טטטטם עצהם והצעונות הכתב אפיצו אצא צנפע
 עון5 טטיצא ידעו ח׳ ויראי החסידים עגם ראינו עכן המדינה, צעון זח בכצצ

 סנוצה. יחידי הפרועים צבד ומתן, כמעזא עמם ועסעו עמם הדרים הנכרים
 צטדו בצא בעוה״ר הארוך בנצותינו העודמים בדורות נהוג נראה וכן

 בסריעות צמו ובניהם עצמם עעדעו סגוצה יחידי חוץ המדינה. אותה צעון ידעו
 ח׳ יראי רבים נזהרו עצהם כתב מן אבצ בצעה״ע. רע דברו צא מצפנים

ממיצא. בא צא זח כי עצפנינו, בדור וידענום הכרנום אער
 הח״ק בעם זצ״צ דוד הר׳ מביעאווסע ע״ב מאדמו״ר ועמעתי

 מעאעוי הרב חגה״ח ומפי זה. בעניין נוראים דברים זצ״צ מסטרעציסע
 טרכו עעמע ז״צ עיע הסהר״ם רבו מפי עעמע עמעתי ז״צ עאוצ הר׳

 כ׳ א׳ אפיצו ז״צ חרעב״ם צבנו צמד עצא עהתפאר ז״צ סופר חחת״ם
חע״י. וכו׳, נהפכו איך וכו׳ מכאוב היע וראו הביטו עמו. חתימת רע עצהם

 ההגיון מן בניכם מנעו בגמרא חז״צ ט״ע צפרע יע וצדעתי ד) •3
 תחנת וצעונו הכתוב מצ׳ דבור מצ׳ הגיון כי רבות צעונות יצמדו עצא היינו
נצועורג צכמח מתחצע סצע יפוצץ כפטיע וד״ת ידוע, ופרע״י צדעך

חיו הסנהדרין העדמונים החכמים ערבותינו מציגו הצא וא״ת 1־\<3



מג יששכר בוי חקדמח זזרושי
 התשובה — פשוט ע״ד באנשיות מושג אין שד״ז מאבד אשונות. ע׳ יודעים
 עכ״ז ועונשים אזהרות בכמה ונתעב בתוה״ק נאסר הכישוף ה?א בצדה
 אסנהדרין והותר אהורות אומד אתה אבא אעשות תאמד אא תוה״ה כתבה

אאוה״ח). פ״ג במע״ג כ״ז (עי׳ מזה. מעשיות כמה בש״ם כמבואר
 כמשארז״א בזה שנזהרים בדורינו המה שמעטים הנם זאת כתבתי

 אא אכן טהורה, בדעת תורה בני בעוה״ר מעטים והמה עאי׳ בני ראיתי
 כפים נקיי הדעת נהיי ה׳ יראי בינינו היום נם ב״ה ישנם ישראא, אאמן
 ה׳ ארבר והררים הנ״א טו״ר מדעת טעמו ואא ואשונם מכתבם אבב וברי

 פעיחא ובעינא הנ״א בכא ונזהרים וזכה ברה ה׳ ובמצות בתורה עוסהים
 ההודש טהרת עא דעת טרף באי ובנותיהם בניהם עד״ז אנרא אב נותנים

 אומץ ויוסיפו וישמהו ישרים יראו ואמותינו אבותינו בדרכי ובצניעות
 ירך אא ונתהזקה, הזקו ה׳ עם נוראם, נעים ומה האהם טוב מה אשריהם

 הטהורה תורה זרעו. מפי תשכה אא כי ית״ש בוראינו הבטחנו וכו', אבבכם
זון, עוא עאי׳ עאה אא אשר תמימה מום. בה אין אשר ̂ו
 יבאו ואא ונפאו סראו הטה אטה ואא אקרא אני שאמרו ואותן ו)-9

 ישובו! אא באי' כא זרה מאשה אהציאך כפירז״א עאיהם נאסר מאא ומקרא קום.
 והיינו מינות זו ,ישובו! אא באי׳ כא חז׳׳א שדרשו חיים, אורחות ישיגו ואא
 זצ״א מצאנז הנה״ק בשם שאומרים וכמו החיצונים, בספרים שאומר מי

 החיצונים ספרים היינו ביכ״א ר״ת ישובו״ן א״א באי״ה כ״א אשונו בצחות
ביכעא. יידיש בא׳ שנקרא

 ואמדו בדבר הקאו החרדים שגם אשכנז מארץ בני״ש מאותן וא״ת
 כתב כבר באמונתם. שנשארו מהם יש אעפי״ב הדעת עץ מפרי בניהם את

 מאמר תשרי חדש (בשעיי״ש — זצ״א ממונקאטש ש״ב אדמו׳׳ר עאיהם
 החזקים הסמים שם נדא אשר אמדינות מתאים במשא ח״י) אות ישראא שובה

 שם מנעוריהם מנודאים האאו המקומות ובני ודומיהן, ארזען, המות סם
 פסיק היא אאחרים אבא :אותם ממית ואינו מעט מעט הסם באכיאת והורנאו

 יותר ובאריכות :דבריו בנעימת עיי״ש בטריפות מדמין ואין וכו׳ רישא
נחמדים. דברים צ״ג, אות ד' חאק בד״ת

 אביתו נכנם כשארז״א מנהו שמץ עמהם מקאוט ימאטו אא הם גם ואף
 במזרקי השותים מן נמרץ משא ראי׳ ועוד וכו׳. קאטו רע ריח בורסקי שא

 אבא יעקר, אא ודעתו נשתכר, אא כי עם אב ואמיץ חזק מוח בעא אפיאו היין
 ובשכר שנו ביין אאה ונם רע דעת מטריף יותר ועוד האף. ונעשה נעכר, דעת
 אעפ״י ע׳׳ז אותנו ומזהירים זרה מאש שנכוו והצדיקים הגדואים אותן תעו

 או ח׳ יחשוב ואא שאמה, תשובה ותשובתם היו, וצדיקים גאונים שגדואים
 וכשנגה בדעתם שטעו הצדיקים הנדואים אאאו אהם גרם שזה אפשר עון,
 יצאה אאהב והעברה וצדיק נקי חברו ננד אמאחמה יצאו השאיט אפני

אש״ש. הי׳ כוונתם כי עדן בנן נפשם תנוח בדורו. כ״א ישראא, במחנה
דעתן. עא יעמדו אא טו׳׳ר מעה׳׳ד ביאדותן שנתפטמו אאו וכן

דברי בצמא וישתו קשבת אוזן יטו אאמתו באמת חפצים אאו ואם



טזימד ת יטזטזכך י1בחקדמחזז
 אותם רק הם ובחיר זך הדעת נקיי בודאי כי צאוא, ממקור הבאים צדיקים

קובעתיים. מזוקק ?בם טו״ר, הדעת מעץ נטרפו ?א15׳
 הדעה בעאי ?היות כא?ו הנשחתים רוצים א?ה בימינו ובעוה״ר

החסידות. מדריכי נם הדיר, מנהיני התורה, דעת טהורה
 הכוזבות ריעות מן דעתם ונטרפה הרע דעת הטרפה מן שינקו אחר

 זאת ע?ה העתים בקריאת יום כ? מב?ים עוד ונם יונית, חכמת המינים
 ה', עדת ראש ?היות רוצים כזה ומשובש מטורוז ובדעת בפי׳. טרו*

מהימנא. רעי׳ מרע״ה במקום
 הם הם האמת חכמת יודעי הבעש׳׳ט ת?מידי בספרי שמבואר וכפי
 הישועה את ומעכבים טו״ר, בתערובות שמוםיפים הנ?ות את המאריכים

בב״א. ברו״ח השי׳׳ת יעזרינו הבירור, שהיא הב?? ותקוז
אמעריקאי׳ היא זו ״ה?א אחד קו? העם כ? בפה מענה והנה

 הקאקו?ים כ? ע? התושבים בפה כ??ית תשובה היא זאת אמעריקא) דןזך (ס׳איז
כאן. כן ?חיות הדבר מוכרח כ?ומר הדת. ועוקרי ר״? ופרוצות מק?ות

 דן»ך (ס׳איז ענות קו? הזאת במענה ?שונם ?מדו הפ?יטים ונם
 שבע׳׳ם. ותורה שבב׳ התורה מן רמז ומצאתי זאת. ?הם ומאין אמעריקא)

 ז״ל עזרא האבן וב׳ (התורה) היא ?ים מעבר ו?א הכתוב דבר מ?א מקרא
 רוה דברי א?א א?ו שאין פ?א והדבר עב״?. הגדו? הים שהוא ויתכן

 כמה הי׳ שהראב״ע הנדו? הים מעבר ישוב נתג?ה ?א עוד שבימיו הקודש
 הדבר שמוזכר הנם אמעריקא מדינת שמצא קא?ומבום ?פני שנה מאות

 תתאין וא?ין ע?אין וא?ין שם נם דיורים שיש ט׳ דף ויקרא .בזוה״ק
 ובשו״ת ם״ב ח׳׳א ד״ת בם׳ הנה׳׳צ אדמו״ר ש׳׳ב שמבאר כמו (מהכדור)

הנרו?. הים ?עבור בנ״א ניסה ?א בפוע? אב? מ״ב ד׳ מנח״א
 אין שארז׳׳? ?עומת פשוטו ?פי אפי?ו הכתוב כוונת זה שאין והנם

 ונרמז ככה. רק הם בפשטם המ?ות פירוש אכן פשוטו, מידי יוצא מקרא
 שבע׳׳ם בתורה ורמז השי״ת, יצי?נו בעינינו רואים אנחנו אשר הנורא המצב

 ואין — העמים אחו ע? שגזרו... חז״? שאמרו העמים אחו ש? האויר היא זה
 המאיושרת שהיא הזאת ההפשית המדינה רק העמים ארץ נקראת מדינה שום

א‘ י׳מרא? ?נפש ברוחניות ומסוכנת בנשמיות. המתוקנת העו?ם שבב?  ההי
 מי^אה העמים ארץ ז״?, איתא דמקואות בתוספתא ו?רז״? העמים. ארץ יקרא

 זה. ד^ד נם חז״? שרמזו הקורא ידיד ראה ובו׳. ושבי?י׳ ומדורי׳ מקואותי׳
ב וזה הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת מהרה ויקוים השי׳׳ת ירחם ב  ^וי

 כמו עו?ם ?נאו?ת סמור הזאת ?מדינה ישרא? רוב ביאת ית׳ בוראינו
 דמשיחא. כעוקב^א בעיניך רואה אתה אשר הגדו?ות הנסיונות מן וזה במצרים

 מ?כד. נפשך ושמור ?ך השמר והזהר זהיר בעצמך תאמין א? הקורא ידיד
 הדעת התורה היא מצוי׳ התורה אין הוא ?ים מעבר ?א חז״? דרשו וע״ז

 יעקב שבא כמו תמימה ה׳ תורת כאן ?תקן צריך וזה תערובות ב?א הטוב
 ושבתי ע״ם ז״? רשי״ כט״ש ומצבן מעשו צמד שצא בתורתו שצם אע״ה

צמודי התורה עם יערב שצא ר׳׳צ מצבן, אצמד שצא אבי בית אצ בשצום



מהימזמזכר בניחקדמחזזדושי
 כסו ומלבן מעעו תוה״ה אפי׳ ילמוד שלא גם ולבן, עשו לימודי חיצוניות
 וזהו בתורתו. שלם זהו ז״ל. הבעש״ט תלמידי רבוה״ע הרבה ע״ז שהזהירנו

 השי״ת יעזרינו בעדינו ולנדור לתסן צריכים תודה משלמי בעהנ״ם שאנחנו
וחסדיו. רחמיו ברוב
מבעליו. טוב תמנע אל ואקיים תודה אשלם ובכן

 להציל להו זכי קא משמיא גואלים תרי הנהו גאלי על א׳ להם זכרה
 דרחמנא שלוחי היו הם לחיים. ממות ולפדותם מישראל רבות נפשות כו״כ

 האחד ושותפיהם, הנאצים האכזרים הרוצהים מן נפשי ולהציל לגאלינו
 (טאלאנץ הנקרא הכלא בית מן וגואלי צורי בעזרת אותי הגואל המלאך הי׳

 בכבשן, ללהב העברה של גדולה בסכנה שם היינו אשר בודאפעסט, בעיר הויז)
 ידו על ה׳ תשועת היתה אשר הגבר הוא קליין אברהם כר׳ נ״י יואל ר׳ ה״ה

 הוציא אחב״י רבים ועוד הטאלאנצהויז) מן הנ״ל האסורים מבית והוציאנו
 כהנא הכהן זישא אלכסנדר כר׳ נ״י גליק מרדכי משה ר׳ והשני והציל.
 הוא uבעד מנגד נפשו השליך אשר מישראל רב עם להחיות דרהמנא שלוהא

 בלילה אותי מצא אשר השוטר מידי מסוים בסך אותי פדה אשר הגבר
 אושוות. בכבשונות להבערה וההעברה תקיפא, הנזירה שהי׳ בזמן במחבא

לטובה. א׳ להם זכרה בידו. ועלתה ישראל הצלת בעד נפשו את סיכן כוכ״ם וכן

שפירא אלעזר
ז«״לי םכמר״ייו מרדכי ר׳ בחח״ק



יסזשכך בני זנתשימו
 כדיבור טעסייהו טפרש ובנם׳ וכו׳ בכזית ׳פאור בד״ה חפ״י ע״א. ב׳ »1ד
̂\ טעמייהו וכאן טעטא טפרש ובגט׳ רש״י כתב הסודם  ונראה רבים. לש

 תאב^ דאטרי דב״ש דטעטא דכ״ה טעטא רה אפרש איצטריר אא דבביצה
 בכאן טשא״ב 5חאכ ד?א החיצונה בסברא נאטר דטה״ת אפרש צריכין אא

 אנחנו צריכין טכואר אינו ושיעורן בתורה טבואר וחט״ץ דשאו״ר דאוסר
 ועוד טעטייהו. רש״י כתב ע״כ אהו נפהא טהיכן ודב״ה דב״ש טעטא אפרש

 ובנט׳ וכו׳ תאת דהוי טשום דכתב רש״י בדברי עוד נדהדה כאשר נ״א
 טעטייהו טפרש ובנט׳ אוטר טהודם ארש״י ה״א דאכאורה טעטייהו טפרש
 נוגע אינו אחר ענין דהוא וכו׳ תאת דהוי טשום ואח״ב אפשט הצורך דהוא

 סשום רש׳׳י דכתב הסטוכות טעם דהנה נ״א אך אהסידור. רה אהפשט
 5ה׳׳ זה אפי והשה וכו׳ יו׳׳ט נבי ב׳׳ה וחוטרו ב״ש טהואי טיאי תאת דהוי
 שייכי תרי דהנהו ביו׳׳ט שנואדה דביצה אבבא סטוך ועור חי׳ השוחט אסדר
 הטכוארים הטעטים אפי אך בפסח. רה הוא וחפה שאור טשא״ב יו׳׳ט בא בדיני
 טן והוא דרכה הכנה טשום הוא רביצה טעם תטצא דברים הנ׳ בא שא בגט׳

 טטעם הוא הנה שזבו וטשהין הנושרין דפירות הטעם אפי ואפיאו התורה
 ׳פאור וכן דאורייתא טוהצה הו; וארבה התורה טן סטך אי׳ דאית טוהצה
 טדרכנן בעאטא גזירה הוא וכו׳ חי׳ השוחט טשא׳׳ב טדאורייתא הוא וחכה
 דכואהו טעטייהו רצ״א טעטייהו טפרש ובגט׳ הדדי גבי אהו תנא רש״י וז׳׳ש

הסטיכות. טעם ותבין
 טעמייחו טאי אאכיאה העוטדת בתרנגואת איאיטא עטהינן בטאי נטרא.

 הנה דב׳׳ש. טעטייהו טאי ביצים אנדא העוטרת בחרננואת אאא וכו׳ דב׳׳ה
 סושיא בזה דיתורץ ונ״א רבים אשון דב״ה טעטייהו דב״ש טעטייהו אטד
 אאכיאה העוטרת בתרנגואת איאיטא טסשה טאי אאי היא ונדואה רבה
 שאין וטיירי אאכיאה העוטרת בתרננואת דטיירי אוטר יש הנה דב״ה ט״ט

 דעיו״ס השטשות בין התרננואת איתסצאי וא׳׳ב יום. טבעוד טוכן עפר או
 סוכן עפר או הי׳ אא״כ אשחוט אסור דאב׳׳ה אאכיאה ראי׳ אינה דשוב

 אשיטתן. וב׳׳ה אשיטתן ב״ש ואזאי טוסצה הוה ואא שרי ואב׳׳ש טבע׳׳י
 כשראוי ביו״ט הוסק אפיאו הוא טובן כירה דאפר דגטרא הטסענא אפי אך

 דהר, התרנגואת איתעצית אא טוכן עפר או אין אפיאו א"כ ביצה בו אצאות
 זהסשה5׳ וטה אצאות. ראוי אפר שיהי׳ דבר בשום ביו״ט אהסיה או אפשר

 בתרנניאת איאיטא והה׳ כפיאים טעטים עא דטסשה רבים אשון טעטייהו הטקשה
 עפר ׳®איז דטיירי תאטר ואם דב״ה ט״ט טוכן עפר או ויש אאכיאה העוטרת

 אהסיק אפשר הרי זה בשביא טתקצית וכי איתקצית הכי טשום טוכן
 עהוסק 1ריי ביצה בו אצאות ראוי האפר דאפיאו אב״ה דם״א צ״א ע״ב ביו׳׳ט
 אטאסו^ ׳מראוי כיון דהרי כך יסברו אטה בעי וטעטא בטאטוא אסור ביו״ט
 בכפא טעשה אב״ש טסיפא וכן אכסות אטאטא רשאי ביצה בשביא

 דאיה וא״ת הוא טוסצה דב״ש טעטייהו טאי ביצים אנדא העוטרת בתרנגואת
 כודאי חסצח הרי בנואר יתירו אטה בעי וטעטא הוא נואר הרי טועצה אהו

נחת! ותטצא אהטן עוד ועיין טדעתו.
אסור ושבקערה שבנר השטן מותר ובו׳ טועצה אהו אית בד״ה חפ״י



מזיטזמזכר בגי וזרגשי
 תיבות נ׳ הנך מחס בר^יז מהר״י םהגאיז החחמות בהנהות יהודה). ר׳ (דברי

 יהודה. ר׳ דברי דגרסי ג״ב נראה ביצה ד״ה בתום׳ אבא שם נשנית דבסתם
 לן דסתם שבת גבי בגם׳ אמרינן לקמן דהנה בן לגרום הוא דסוברה לי ונראה

 בסתם ובו' השמן דמיתר מתניתא הך ואי ובו׳ טחתכין דתנן שטעון כר׳ תנא
 דברייתא סתם רק דהוה תאמר (ואם נ״ב יהודה כר׳ תנא לן סתם א׳׳ב נשנית

 משוס ותרצו בו׳ סתמא דהאי אילטי׳ דמאי הקשו טוקים בד״ה בתום׳ הרי
 סתם נטי שבת גבי הקשו שבת נבי ד׳׳ה בתום׳ ונם בבחירתא. נישנית דלא

 נאמר ואם דוחק וזה עיי׳׳ש, עדיסא, םתטא דהאי ותירצו כר״י תנא לן
 וברייתא דטשנה הסתם אחר ^י^ר לני יש ביותר כר׳׳י בסתם נשנית דברייתא
נ״ל. יהודא ר׳ דברי לגרום צריר ע״ב במשנה) רק שנסתם טהסתם

 תיבות הנר הנה דב״ש. טעמייהו מאי ובו׳ דשרי טאן אפילו קס׳׳ד נט׳.
ותבין רש׳׳י בדברי בסטוך ועט״ש דב׳׳ש. ט׳׳ט הקשה דכבר טיותרין

 הוא כ״ז ובו׳. שמאי דבית טעמא מאי •רכינן הכי קם״ד ד׳׳ה רש׳׳י
 טוקצח בין לחלק שיש החילוק לפרש רק ה״ל דלא רש״י בדברי יתר שפת

 ואמר חזר שוב למה שהקשינו דהגטרא הלשון יתור דטתרץ והנראה לנולד.
 בלשון לך הקשיתי הכי משום הלא דה״ק רש״י ומתרץ דב״ש. טעמייהו מאי

 דקושייתי להורות דב׳׳ש. טעמא מאי הקשיתי ולא דב״ש. טעמייהו מאי רבים
 הרי כר״ש דם״ל מוקצה להו דלית תאמר אס אפילו לעיל כמ״ש בכפל היא
 אמרתי ולא ורצ״ל ובו׳ טעמייהו מאי פרכינן להבי רש׳׳י וז״ש הוא. נולד
 שוב בגם׳ המקשה שסתם וזח ובו׳. דעתין סלקא דקא דב״ש טעמא מאי
, ודוק. דב״ש, טעמייהו מאי

תלת כאן מייתי אלא מידי. הבא שייך לא בכזית. שאור ד״ה תום׳
 אמרינן דלקמן חילוק, (דיש) ונ״ל רש״י. אדברי כלום הוסיפו לא ובו׳ מילי
 ההוא דמוחלפת (לרש׳׳י) דס׳׳ל השיטה מוחלפת יוחנן ר׳ דאמר ט׳) (בדו•
 ובו׳ ועווי חי׳ דהשוחט ההיא דמוחלפת ם״ל התום׳ משא׳׳ב ואינך, יטול דלא

 ב״ח. וחומרי ב׳׳ש קולי אצל דהשוחט ההיא נשנית למה זה לפי והקשו
 שהחחליפה אחר .אבל שהחליפוה קודם סוברים דהיו מאי לפי רגשנית ותירצו

 בלשונו) רש״י (נקיט לזה ובו׳ ב״ש קולי בין להו למיתני שייך לא יוחנן ר׳
 משא״ב דר״י, המסקנא לפי נם רצ״ל ובו׳ ב׳׳ש מקולי הוו טילי תלת דיוני משום
ודוק. יוחנן דר׳ לפי ולא דוקא כאן כאן, מייתי אלא כתבו התום׳

 בהדיא קאמר במתניתין תימא מוקצה. לחו לית ב׳׳ש דילמא ד׳׳ה תום׳
 וי׳׳ל יום. מבעוד נענע א׳׳ב אלא יטול לא דקתני מוקצה להו אית דב״ש

 מקשה מאי א״ב ממני. דעת פליאה ביותר. ומוקצה טפי חמיר דבע׳׳ח דמוקצו
 ולולא הוא. דבע״׳ח מורו ב״ש נם בתתגולת הרי בתרנגולת. לפלוני אח״ב

 יוחנן ר׳ קאמר ט׳ בדוי דשם יטול. דלא מחאי דלק״ם אומר, הייתי דבריהם
 דס״ל חיא וב״ח יטול. דלא האי מוחלפת שם פרש׳׳י (ולפי השיטה. מוחלפת

 צריכין דלא יוחנן ר׳ דברי שם דהו דאמוראי והגם נענע. אא׳׳ב 5 יטו לא
 דב׳׳ש טעמייהו מאי קושייתך מאי שפיר, בכאן מקשה אעפי״ב להפוך,

 יוחנן כר׳ לפרש יש יטול דלא וההיא מוקצה להו לית דב״ש לומר אפשר הרי
האי היינו דמוחלפת ר״י, אמר בד׳׳ח לשם כתבו התום׳ אבל מוחלפת. דס״ל



יטזטזכך בגי זזדגטזימח
 אבא אחר. כאופז אתרץ הוצרכו ״בv כאי. כדכאי יטוא דאא והאי דהימוחם

 מוקצה ביז אחאק 8רי׳ ארבריהם בדוחק וצ״א יטכתבתי) כמו אדבריהם ק׳מח
 בבעא ראיתי מצאתי ובeי ודוחק. בייתיים שאינם אבע״ח בייתיים דבע״ח
 חורפי משום עאייהו רחיים יונה רבני מוקצה דשאני כך דמחאק המאור
מדעתי׳. מקצי שאא בביתו העומדת בתדננואת אבא מדעתי׳ אהו ומקצי

 באיעי מבאע בעיבא מיא וכו׳ דמי דאא וי׳׳א וכו׳ קס״ד בד״ה תום׳
 ר״ש דהא כר״ש ההוא ודאמא פריך ומאי ואסור נואר דהוי כש׳׳כ ופריך
 דהאי מודה ר״ש ואפיאו וכו׳ כדפרישית טעמא היינו וודאי אאא בנואד מתיר
 נואד אי׳ אית מוקצה איה דאית דמטיק כיון ואכאורה עכ״א אסור נואד

 פדיך מאי קשה א׳׳כ בעואם כאא הי׳ שאא דביצה כה״ג אגמדי נואד אפיאו
 כהאכתא דאא כב״ש אאוקמא רצה דאא י׳׳א ומיהו כב״ש ההוא דיאמא התם
 מוקצה אי׳ דאית מאן קאמר ר״נ דהרי אי הונח אא מקום ומכא ב״ה אנבי
 דהיינו מוקצה שמתיר מי כא משמע א׳׳כ כה״ג) נואר (אפיאו נואד אי׳ אית
 דר״נ ומיאתא דר׳׳נ אתירוצא דוקא זה כי כן אאוקמא בעי דאא וי״א ר״ש
 והתום׳ כן אאוקמא בעי אא יצחק ור׳ ור״י רבה אמוראי ואינך בקושיא קאי

 במוקצה דשרי מאן ס׳׳ד דהוה המקשה אדברי רק הוא אסייעתא זה שהוכיהו
 קאמרי אזה כן אומר ס״ד הוה ומהיכא בנואד מתיר ר׳׳ש הדי בנואד אוסר
והכן. ר״ש אוסר האי כי דנואד בעירובין הנמרא דקושית מסתמא אהוכיח דיש

 פירש אטה ידעתי אא כר״י. האא דבית חכי ר׳׳נ אמר ומי בד״ה רש״י
 דמאי קשיא אא אדב״ש ב״ש אומר דאפשר וי״א קשיא נמי אדב״ש ב״ש הרי בן

 מניעת בזה אין כי הטבאא את מסאק ר״נ) שהיפך מה (אפי אב״ש דס׳׳א
 אם ביצה גבי אבא טבאא ע״י העצמות את אהעביר אפשר ונם שבת עונג

 התירו ע״כ אתקן אחריתא שריותא ואיכא יו׳׳ט שמהת מניעת איכא תאמרנה
קש׳יא. וודאי אדב״ה ב״ה אבא

 האיך דאורייתא והכנה הואיא תימא אך וכו׳ הששי ביום והי׳ בד״ה תום׳
 ומבושי אפוי דבר בכא ניחא אדידן ואפיאו וכו׳ אשבת מיו״ט ומבשאין אופין

 הדכדים הקטן אי וכו׳ חדש דבר שהוא ביצה גבי רק וכו׳ הכנה בי׳ שייך אא
 התרננואת אשהוט יכוא הי׳ שאא ניחא חשבת אחר ביו׳׳ט בשאמא תמוהים
 התרננואת אשחוט ביו׳׳ט יכוא דחי׳ אישתרי יו״ט אחר בשבת אבא בשבת,
 סקרי אא דשחיטה אומר אנחנו וצריכין ביצתה עם בשבת אח״כ ואאכאה

 דמאתםו^ וצ״א אשבת. מיו״ט אשחוט אסורין יהיו הכנה מקרי דאי הכנה
 שוחטין היו ואם אשחוט רשאין היו אא ואז בה׳׳ש הוא הפידוש אה נטרה
 התתנואת »1מנו חאק רק ביצה עדיין נקראת היתה אא ביום מקודם אותה
מעצמיו. כעצם

 דאקמן טעמא האי א״א ותימא ויתאוש. יעאה בד״ה תום׳ ע״א. נ׳ דה
 שהביא דבנכרי דאק״ם הקטן נ״א דבדיחם אואי תירוצים. עיי״ש וכו׳ נכרי נבי

 תך שייך אא כרחך דעא ויתאוש יעאה שמא דנזרה הטעם אומר א״א דורון
 כשרואה מטיאא ביו״ט האיאן מן הנושרין הפירות ישראא באוקח רק נזרה

 כאוקח אבא ואתאוש אעאות אעצמו יתיר ביו״ט מחוברים שהיו הפירות שאוכאין
אועא בוודאי ביו״ט מחובדים שהיו הישדאא רואה שאינו הנכרי מן פירוח



מטישזמזכד ני1 זורגשי
 נת^מו אפיאו שבעואם סירות כא יאסרו א״כ כך אגזור תרצה ראם אמגזר
 כשרואה רק אגזור איז ע״כ אאא ביו״ט ויתאוש יעאה שמא גזרה איו״ט מקודם

 נם ע״כ נזרה משום אטור זה ביו״ט ונתאשו ביו״ט מחוברים שהיו הישראא
 טעמא אומר א״א סתם חנושרין ובסירות מוקצה מטעם רק אאסור איז בנוי

 דעתי׳ דודאי מקצה מקרי אא שנשרו סירות מותריז היו אאו דודאי דטקצה
 אאכאם רעתי׳ וודאי האי^ז מז אהשיר היום בא דרכה דזה כיון עאייחו

 דורון או יביא שהנכרי ירע וכי דורון שהביא בנכרי אבא האיאן מן כשינשרו
' שנ״א. מה זה מקצה הוה שסיר ודאי

 דמקצה סריך אא נחמן אר׳ אבא ובו׳ יצחק ואר׳ יוסף אר׳ אאא גם׳. ע״ב
 דמוקצה כדבה בהא דס״א אומר ריש נראה ואי ובו׳ דאורייתא כעין והוי חטידא

אי׳. אית שמים בידי דהכנה כרבה מוקי אא ואעסי״ב דאורייתא,
 באאןי נתערבה ר״ת כדסי׳ אסרש נוכא וכו׳ באחרות ואחרות בד״ה תום׳

 אקמן מדקאמר כן אסרש צריך כרחך דעא נראה הקטן אי קאי. עצמו אאסור
 בדרבנן אסיאו שבמנין דבד כא דאמר הוא קציעות דאיטרא תנא האי בגט׳

 שנתעדבה טריסה ביצת בטסק בכאן מיירי ואי בדאורייתא וכש״ב בטיא אא
 ואעסי״ב טדיסה ביצת וכש״ב שכתבו שם מסרש״י וב״ט דרבנן ג״כ הוי
אדוכים. והדברים אםוד מדאורייתא דאודייתא דססק דד״א אכאן איישב יש

 ואשני אמזדח א׳ איו״ט ומעדב הן. קדושות שתי דאמר בד״ה רש״י
 בדיבוד זה אבאר או הי׳ ועכ״ס כ״ז אהביא אי׳ אמה ירענא אא עכ״א. אמערב
 נימא בר״ה התום׳ קושית בזה דמתרץ ונראה זקנים ארבעה בר״ה הקודם

 דאתקצאי משום בביצה ואסר קדושות ב׳ רב סבר באמת ריאמא דטקשא
 מגו ם"א אא רב כרחך דעא רש״י כתב אזה יומא אכואי איתקצאי אביה״ש

 אמערב ב׳ ויו״ט אמזרח א׳ יו״ט אערב מתיר האיר ם״א דאי וכו׳ דאיתקצאי
 דיו׳׳ט ביה׳׳ש איאך יכוא ואינו אאסים אסוף א׳ ביו׳׳ט דטערב עםקינן אא מי
 יומא אכואי איתקצאי אא ואעסי״ב ביה״ש עירובו ואתקצאי עירובו אצא ב׳

 במערב בעירוב רב דברי אהעמיד דאסשר דם״א אסשר דהקשו והתום׳
 איאך ביה׳׳ש דאפשר אמערב י1אא בסוף ב׳ ואיום במזרח אאה אפוה א׳ יום
והבן. כן אומר הוא דדוחק ס״א וארש״י העירוב אא

 מקום דמכא וי״א וכו׳ ותיטא קמיסאני: דרבה כהכנה אאא בד״ה תום׳
 תמות הזה התירוץ הכנה. שייך אידה בשעת דגם הכנה זו הרי בשבת כשנוארה

 יו״ט משום ומתרץ אשתרי בעאסא יו׳׳ט א״כ בגם׳ אעיא מקשה מאי דא״כ
 אסי׳ השבת אחר ביו״ט מתניתין דמיירי אומר הוצרך אמה רבה וגם השבת אחר

 יו׳׳ט וסעודת בהוא איתכן ואא ביו׳׳ט דאיתכן משום אפוד יו״ט בסתם
התום׳. קושית אתרץ רש״י ברברי מ״ש ועיין בהוא יום מבעוד הכנה בעי

וכו׳ מיתסרי שמים בידי הכנה דאמר דרבה, הכנה בד״ה רש״י
 התום׳ קושיות אתרץ דבא ונראה צורך אאא אשון באריכות מיותר הדיבור בא

 בדרבה אאא קאמד מדאא הגט׳ מדבדי כ״ז אדייק דש׳׳י וכוונת וכו׳ אאא בד״ה
 כא דאטד דרבה האי ם״א דאא היינו דרבה בהכנה אאא (וקאמר) קמסאיגי

 היא שהגמד ם"א תרווייהו רק אה גמרי מאתמוא האידנא דמתייאדא ביצה
 בידי הכנה דבה דאטד כהא ר׳׳א קמסאיגי דדבה, בהכנה דק אידה בשעת
בעזהשי״ת. הוא נכון כי ודו״ק וכו׳. מתםדא שמים
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ר״ה מסכת יששכר בני חרושי
 י״א וכו׳ זתים נקט בחנם וחזתים. הדקאים בד״ח תום׳ ע״ב: ט׳׳ו ד.«

 נקראים זתים כסו הנאקטיז איאנות הבונה רק רוקא. זתי״ם הבונה דאיז
 זתים דבססוק הנם אזתים קודם דקאים דנקט מאי יתיי׳מב ובהבי באחת נ?קטין

 זו א5 בםדר נקט אבא הדקאים) סז (תמרים 8ודב׳ \0ש זית ארץ םוקדמים
 חרוביז. ואסיאו זתים בעין אסיאו אאא באחת נאקטין נק׳ דדקאים זו אא זו, י1א

 דאאו בתום׳ עיין ובו׳ בחרובין העם נהגו יוחנן ר׳ ט״ש נ״ב יתייעזב ובהבי
 דארבותא יונח הנ׳׳א אפי אבא חרובין, נקט אמה קעזה וא״ב חרובין. דוקא
חרובין. נקט

 דבאטת י״א ובו׳ אאקקזויי ה״א מני׳ עדיפא ובו׳ ׳שבקית ד״ה תום׳ שם
בר׳׳נ. ועברית משנה) סתם (דהוא רבנן שבקית הקושיא הוא בך

יבמות מסכת יששכר בני חרושי
וכן/ הונא רב ובשאיאתות ובו׳ אשניות רמז רבא אמר ע״א ב״א »1ד
יהודא. רב אח״ב טדנבתב יותר צודקת ההוא דהגירםא נראה

 אעניות רמז םתם אמר ואא טניז מדקאמר טניין. התורה מן אשניות רמז
 מן רמז אמצוא הוא שבהובה דדבר משמע מנין ומדקאמר מהבא התורה מן

 אמשח נרמז הכא אחדש עתיד ותיק שהתאמיד מה בא בי דרבנן אמיאי התודה
שבבתב. בתורה

 מבאא קשות האא הארץ. אנשי עשו הא״א התועבות את בי שנאמר שם
 ושמרתם בתוב אכן דקודם דה״ם נ״א שניות נינהו ומאי רכות דאיכא
 התועבות בא את כי וכו׳ האאה התועבות מבא תעשו ואא משפטי ואת חקותי

 אהתבונן יש האא ואח״ב האאה מקודם כתב הנה וכו׳ הארץ אנשי עשו האא
 או ואין מיותר אתם דתיבת וכו׳ הקותי בא את אתם ושמרתם האשון מהו

 אמשמרת משמרת אעשות צריכין אתם וכו׳ אתם ושטרת״ם דה״פ ע״ב ביאור
 אעריות דומין רק שהם הרכות היינו האאה. התועבות מבא אפיאו תעשו ואא

 חנמורח הערות מן (רבות) שתם נקיבה םימן ה׳ כי רכות האא״ה קשות (הא״א
 הארץ אנשי עשו הקשות הא׳׳א התועבות כא את כי הזכר) אא הנקבה כדמיון

 ח״ו עאואים תהיו בדכות משמרת תעשו אא ובאם הארץ ותטמא אפניכם אשר
שנ״א. מה זח חמורות אידי אבוא

 דריש נ׳׳א ובו׳. בו תעבוד אא פדעחו מהבא אמר אושעיא ר׳ שם
 תכא אא דהיינו תבוא אא רשעים בא׳׳רח כתוב מזה אמעאה דחנה עריות עא

 בנשים אר״ח דנו׳׳ק יםור חוא אר״ח התורה מן הנאמר בדבר
 חתורח מן בו החיבור הנאמר הדבר הנח תבוא אא דשעים באר׳׳ח אמר והנה
 תאשר ואא אפרש יש רעים בדרך תאשר ואא הדבר הבן רשעים אר״ח נ״ק
 אפ״ז ואמר עתה ואא אשורנו וכמוהו שור עאי צעדה בנות כמו תםתכא ואא
 הזנות אחר הרודפים נ״ק רעים בעאמא גבר דרך כענין רעים בדרך תםתכא ואא

 יצר ובא אחריי וכתיב וכו׳ האדם בנות את אאקים בני וידאו שנאמר כעגין
 ידעת וכבד ובו׳ דעי״ם םדום ואנשי ובמו היוסוכו׳ כא רע רק אבו מחשבות

באזהרת מדבר שהפםוק רואה אתה ואפי׳׳ז אותם ונדעה אאינו הוציאם מ״ש
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 עעה היינו פרע נדא םא׳מיז בפיחפ״י פחןה״ו אח״ב ואסר האסור הזנות
 וגדיאים הגוף מן מותרות והם הנוף עיסר (שאינם) שערות כעיז זנות אאסור

 עמו הנוף עיקר נם נאקה הנה ראשו בשערות האדם ובהיאקח בו מהוברים
 קרבותם מהמת אעפ״ב מותרות והם הגוף אא שייכים איז שהשערות הנם

 בארה שהזהרתיך זה אמר כן וכמו בהאקהם העיקר הנוף נם יאקה וחיבורם
 כעיז הזה ואארח אדרך עשה פרעה״ו רעים בדרך תאשד ואא תבוא אא רעים

 שהם במה היינו תעבור אא האאו בשערות נם היינו בו תעבור אא שערות
 העריות בגוף נם יתאבד ח״ו בהיאקחם כי בהם תעבור אא בעריות מחוברים

 ערוה באשה שער אמרז״א אזה רמז וכעין בנוף מחובר שהוא השער בדמיון
הדבר. הבין

 טמאים המת עם בהתחברם עכ״ז במת טמא שאינו השער כסו עוד וי״א
קרבתו. בעבור מטמאו שאתה אפרע כמו עשה פרעהו נמי הכי

 אמשמרתי משמרת עשו משמרתי את ושמרתם מהכא אמר כחנא ר׳ שם
 זה בפסוק אבא דוקא עריות עא אדורשו דמה״ת כתיב, עריות נבי (פירש״י

 כעין אדעתי והכוונה בסמוך) וכמ״ש בעריות שמדבר אעיא ביאתו הנה
 איקח יכואין (אשר) מהפסואת העב הדבר הנה המשקה אסנן העשוי המשמרת
 השמרים אבא וצרורות אבנים כנון משמרת באא נם המשקה מן ואחבדיא
 המשמרת היינו דק דבר (באא) אותם אהבדיא א״א המשקה עם אחד נוף אהיותם

 אא אמשמרתי משמרת עשו משמרתי, את ושמרתם בעריות התורה צותח וחנה
 עשו אחר כנוף שהם הדבר אפי׳ רק אמשמרת שא״צ הנוש חרבר אהבריא מיבעיא
 אהבדיאם משמרת תעשו העריות עם אחד כנוף שהם שניות וזה אהבדיא משמרת
 צאואח כשהמשקה דוקא זה כיד אהבדיא אפשר הנוש שהדבר חנם דהנח (ואא״ע)

 יבא והנח) בקא רואה (אינו השמרים עם כשהמשקה משא״ב הגוש הדבר ורואה
 ויעשה השמרים אחוציא המשמרת מאאכת והנה צרור. או אבן נם פיו אתוך

 התורה צותה והנה רע. רבר אאיו יגיע שאא האדם יראה ובעיניו צאואה
 אבוא יוכא השמרים בהיות כי המשקה, מן השמרים גם אהוציא משמרת עשו
 ערוה אידי ח״ו אבוא יכוא יסירם אא) (אם השניות כן כמו אבן, או צרור אידי

נחמדים. דבריהם אאח דברינו עפ״י וחנה דאורייתא.
 עא אפיאו מכאן נשמע עמך. מעשה עושה מיהא השתא זדב. כ״ב דף

 (הש״י) עמך מעשה עושה מיקרי תשובה כשעשה תשובה מהני שאין דברים
 הערוה עא הבא הכא כגון התשובה או מועיא שיהי׳ באופן שאו את יעשה

 הש״י יזמין חברו) (את בנוזא וכן הממזר. את הש״י ימית וכו׳ והואיד
י רבים. מצרכי וכיוצא הגזאן שעשה הגשר עא אעבור הנגזא את

 בג״ש הרבר נאמד הנה וכו׳ נחאה אהאן האמור שם מה ע״א. כ׳׳ד דף
 הוא אחיו ע״ש יקים היבם אשר הזאת המצוה כי רחו״ם. מדת ננד מכוון

 משפטים. בסבא עיין ואצאח אחרא באתר יתנטע אצאח דאא איאנא רחום ממדת
 אחר הוא דזה בסבא עיין ברחמים אחר יקדימנה פן חז׳׳א מ׳׳ש אפי״ז ותבין
 וזה בעואם. זוג בת או ואין אמו או נעשית זוגו בת א׳׳כ מהיבמח, שנואד

ברחמים. שנתנטע אחר ברחמים אחר
כרמב׳׳ם דאא מכאן מוכח וכו׳ כרבי דאא מתניתין אימא ע״א כ״ו דף
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 בזח מענח ד?א ומאן הצבבות חד8 מצד עהוא רס איסור בזה מאין דם״צ

 כרכי דאתיא מסיר צופר תוכצ הנם׳ מקמי צא כדבריו ראי איסור עומה אין
ראשו. עצ עוצר! אינו ממורא במי ומיירי

 דנם רס״צ משמע צהתגרש. או צהתאצמן ובו׳ וימני בתרי בר״ה רמ״י
מתירויז. טובח ובן ימאנה. מצא צהחמיר ימ זיפני בתרי בגירושין
 כשהותרה נאסרה. צכצ נביצה צרין ר״ח התהיצ בנס׳ ע״ב צ״ב רח
 מצא דכצ הצזו סוגיא פכצ פשנמז בפירוש הנה ובו׳ כהנים אצצ במקרש

 טן הכשרה ררך הוא רזהו אמרינן וצא נבצה מיהרי שחיטה הצבות כדת
 התירתה והתורה נביצה ניה׳ דמציקח אטרינן רק נביצה מיקרי וצא התורה

כזה. עניניס צכמה רבתי ונ״ם ביהמ״ק
כו׳ מצות ברבר טעה האמר יהושע רר׳ אציבא אי נט׳ ע״א צ״ד רה  ו
 ועוד פצוה עשה רצא ואייצונות בסריסים צפתניתין דפוקי הפ״צ צכאורה
אחריני. בגוונא

קנה. נרה רחופת פכאן מוכח ובו׳ בשופעות רב אפר שם.

 מכריחנו מי צי תמי׳ ראשונה. מביאה מתעברת אשה אין והא שם.
בבעוצות. מיירי ריצמא בבתוצות צאוקמא

 צאיזה צהינשא רעתה דוקא נראה פתעברה. צהינשא דעתה אבצ ע״ב.
 חסדא דרב בברתי׳ התום׳ שכתבו וכפו במחשבתה, הושם אשר פיוחר איש
 הסתם פן רר״ח ברתי׳ אחרי רבנן רננו צפה ראצת׳׳ה כן, הגט׳ מצשון וכ״נ
 אתתא צחהוא ר״י אפר צמח וכן צהינשא. רעתה הסתם פן רהי׳ צידע צהם הי׳
 שהוכיחה צופר ע״ב אצא צהינשא, דעתה הי׳ פסתפא צעז, תוציא אצ בתי

 כמדינת שהי׳ בנון מעוצם עציו דעתה הי׳ שצא צאיש שנשאת בדברי׳
 efצאי צהינשא דעתה אם דאפי׳ צהתבונן תוכצ ומזה עצי׳ דעתה היתה וצא הים

 מחשבתה נגמר כשצא משא״ב מחשבתה נגמר דוקא אם רק פהני צא פיוחר
צא. ונשאת

סידושין מסכת יששכר בני חרושי
 האשת התנא תני מה מפני בתום׳ ועיין ובו׳ נקנית האשה ע׳׳א, ב׳ דף
 כרי,^ עמ״ש בה״א. הבתוצה תני וצא נשאת בתוצה כחובות ובריש בה״א.

/ איתקריאת רבירא קביצת צא עד הוית ד׳, ה׳ בזוהר מ״ש עפ׳׳י כחובות  ד
 מעונ, יהודה נצתה בפסוק בגצאנטי עיין ה/ איתקריאת דכירא ופדקביצת

 בה״ז, האשה תנא דכירא קביצת כבר אשה צפי״ז פפיצא עבודה. ומרוב
הכן. בה', ונבעצת ר׳ ציום נשאת בתוצה ע״ב רכירא. קביצת רצא בתוצה משא״ב

פריטה. בשוה רק צמיתני ה״צ דצא הקשו בתום׳ פרוטה. ובשור! בפרוטה
 מקצק^זן אם פרוטה שוה שאינו אעפ׳׳י כמטבע רפקרשין ראשמיעינן וי״צ
בו. מקרשין טיבעא מחמת פרוטה שהיא כיון טבעו אח

 דיד,ןן פה עפ״י י״צ פנינא, בכאן תנא רצא בתום׳ הקשו נקנית. היבמה
 צהורות פנינא תנא צא וע״ב הנפטר. נפש את צהציצ וחציצה היבום דענין
ובו׳. בשאוצ ורעת וחשבון מעשה אין כי שצפה, פ״ש

והודעת דכתיב הוא נקבה צשון וררך ררך צטיחני רקבעי משום ע׳׳ב.



נגיסזטזכר בני זזדושי
 אאחיו דסאמר יוסף אצא ארז״א נפקא דפהכא נ״א בה. יאבו אשר הדרך את אהם

 הכא דכתיב אהו ונפהא האכה. בדבר תתעסקו אא דרשו הנה בדרך תרגזו אא
האכה. אשון בה יאבו בדרך התם וכתיב בדרך

 המורגא דבר הוא זה קרא. אה וכתב טרח בק״ו ראתיא פאתא ע״א. ד׳ דח
 בנויים אינם הסרות שארי דהנה הפדות בשארי ואא ק״ו בפרת דוקא בש״ם
 שכא התורה בקבאת בפיני פקובאים התורה פדות היא רק אנושי, שבא עפ״י

 אנושי שבא היא עכ״ז פסיני פקובאת ג״ב שהיא הגם ק״ו פרת אבא אאקי.
 אאקית חכפת היא שהתורה אהורות בכדי והנה זה. פהייב שהשכא ג״ב.

 טרח אנושי) שבא בק״ו(שהיא דאתיא פאתא ע״ב אנושי. שבא עא בנוי׳ ואינה
 (העאיונה) פחכפה אורייתא אאקי. שכא שהיא התורה מן קרא אה וכתב
/ עפוק. דבר הוא כי הבן נפקת.

 פאכו״ת בכת״ר נשבע דמאכ״א תג״א אפר רקתא בר ספא ר׳ ע״א. ט׳ ד^
אפשפרת. רק וציינתי הפינים ברכת בכוונת יעיין

 אתח אי ק״ו אדרוש תורה בחדרי בקי שאתה בך פוהזקני ע״ב. י׳ דן«
 בק״ו ואדרוש השכא פן אפעאה שהוא תורה בחדרי בקי אתה רצ״א יודע,
יודע. אתה אי כמש״א בשבא פושכא שהוא

 בפקום כאופר כפרש״י, בפרי. פרוטה שוה שפא חוששין ע״א. י״ב 1̂ד
 דבר כא בפרי כי אופר הייתי ז״א דבריו ואואי עכ״א. פצוין תפרים שאין
 פעיר הנני כדכתיב חשוב ואינו הרבה שם והזהב י1חכם כי ביוקר הוא ניקח

 בפשנה שונה התנא דגם ראי׳ והא יחשובו. אא »1כם אשר פדי את עאיהם
 דפדי הרבותא ע׳'כ והוא אפרי. אסיאו אחריו יואיכנו ש״פ חבירו את הגוזא

בפתניתין. (בפכיאתין) שם שפעתי וכן חשוב דבר אינו אשם כי
 רוח ארבותא נקט צפונית רוח אסת״ן ותיאסר אסת״ן. בצד עדים ע״ב.

 אא אם חים עא ואפיאו אדרופית צפונית רוח פן אהאוך א״א דהנה צפונית,
 וא׳׳כ ופתוחה תהו הוא צפונית שרוח ספני העואם רוחות ג׳ כא את שיסבב

 ניפא וא״כ רב, זפן אהאך צריך פערבית אצפונית פזרחית צפונית זויות פן
והבן. אפרינן אא וזה פאוד רב פחאך אהם שיש פשום עדים אתאי דאא הא

 אשפעתתי׳ אנוקטונהו רבנן עייאי אסי דר׳ נפשי׳ נח כי ע״א. י״נ דו«
 שיהי׳ בכדי כן עשו אסי ר׳ אצא דוקא נ״א שטועותיו, אופר תאפידיו נתקבצו

 נ:מםד הוא דובבות דשפתותיו הענין כי בפקופו וכתבנו דובבות, שפתותיו
 כטוסיח הוה רק אעשותם פחר ואא אעשותם היום בכאא ואינו פפש בנון*
 עם״י והוא פטירתו אחרי נם פעם בכא שכרו ונוסח איפודו עא פעם בבא

 ואפרינן טופאח אענין כאי חוא הפניפי הזוג שנטא אעפ״י והענבא הזוג ההאכה
 סנאכתו שעושה וכיון חרס כאי ע״ג אהקישו וראוי הואיא חזי אפאי בגט׳

 האדם בגוח וכ״ה טאאכה. מעין עושה טיקרי שפיר אחרים ע״י הראשונה
 אחרים ע״י פאאכתו מעין שעושה כיון הדיבור כח או אין שכבר אעפ״י
 פעם בכא או ופוסיפין בחיים כאומד והוה תאטידיו ע״י שפתותיו היינו
 אעצמו אהתקין שצוה זמנו קורם שנפטר אסי ר׳ והנה שאומד. התורה שכר

 קודם שנפטר וכיוון כידוע רב בפני עאיו ישתעי אא שיאא שר׳ בכדי תכריכין
נתקב^ ע׳׳כ חייו. בשני אאטוד ראוי שהיה תורתו מתאמוד או חםר חנה זמנו



יטזטזכך בני זזדגטזינד
ס כאומד והוה דובבות פתותיו8׳ ויהי׳ מפיו עמועות אומר תאמידיו חיי  כ

היטיב. הדבר והבן היותו
ך האעה בקניית דאיירי יTאי ובו׳ נקנה עברי עבד ע״ב. י״ד »1ד טי  מס
הענינים. בא התנא

y ומה במ״א. אי״ה אפחעהו הבא חזינא קא קרת יו״ד ע״ב. ט״ז דן« y t t 
 העדות אוחות ושני ההר מן משה וירד ויפן כתיב דהנה פשוטו אפי בעת
 האחות את מידו וישאך כתיב ואח״ב אחת יד יחיד אשון בידו הנה ובו׳ בידו
 הקרי ׳מא היו״ד אכאורה והנה ביו״ד. מידי״ו הוא והקרי כתיב מידו הנה
 כידו העדות אוחות ושני בתחיאה דכתיב כיון צריכה ואינה מיותר הוא
 העיקרית היוד א״ב העיקרית, יוד באא מיד״ו וישאח שפיר צודק א״ב

 הדבר נודע (אבא מיותרת והוא נצרכה אמאי פשוטו ע״ם נודע אא המקובאת
 טק׳שת אעצמו עברי עבד הענקת בברייתא ג״ב בכאן והנה בחכמה) אבקיאים

ס ר׳ וז״ש מיותר והוא כזאת אומר התנא נצרך ואמאי אמאן ואאא פשיטא  *1יו
 כמו מיותר דבר הוא התנא כאן ששנה מה רצ״א הבא חזינא קא קרת יוד

מידי״ו. וישאך אצא העיקרית יו״ד
פני ירי אהחבונו מהראוי שאני. דאברהם כבודו משום ע״א. י״ח דח  ס

 כמעט מ״ש עפ׳יי אפרש ויש התורה. בדתי שינוי ח״ו יהי׳ דאברהם כבודו
 כשמסר אבינו אאברהם שנעשה הנס בתורה בפירוש מבואר אינו מה מפני
 דבר שיכתוב שא״א בטעם וכתבו יתביד שמו קידוש עא האש אכבשן א״ע
 יתברך שמו אמען התורה כדת שאא עשה אבינו שאברהם מפני בתורה הזה

 ממקכצי הי׳ אא אבינו אברהם דהנה יתב׳. אהבתו אמען אשמה עבירה ועשה
 כיון וא״ב השם קידוש עא א״ע אמסור מצווה אינו וב״נ נח מבני רק התורה
 עס״, וא״ב ובו׳, אנפשותיכם דמכם את ואך עא עובר אמיתה א״ע שמוסר

 יתכ׳ אהבתו אמען א״א אבא נפשו אמסור א״א רשאי הי׳ אא התורה דיני
ה״ז חיי אעזוב והסכים העוה״ב מן ונפשו העוה״ז מן נופו אהשאיך הסכים  עי

 הפאיא אשמה, עבירה שעשה אהבתו עבור ע״ב יתבר׳. אהבתו אטען עוה״ב וחיי
 נכתב הי׳ ראם הזה המעשה נכתב אא בתורה אבא עמו אהתנוסס השי״ת
^ס עא נפשו ימסר ב״נ אשר הוא כתורפ הזה דהדין משמע הי׳ אז בתורה  קדו

 ליתן כבודו אמען הש״י עשה אבינו דאברהם כבודו זה אפי״ז וא״ב השם
התורה. עפ״י ירושה משפט או שאין הנם אחיו אבן ירושה בתורת

עכ׳׳א. עאיה אבא ופירש״י במאחמה. יאחצנה שאא ע״א. כ״ב דר
 כדרך רצ״א עאי׳ אבוא במאחמה יאחצנה שאא רש״י כוונת וא״נ בתום׳ ועיין

 ויכעאנןן פיוס בדרך אותה יקח רק עאי׳ אבא בחזקה אתופסה המאחמה (ארץ)
 ,3וא ראשונה ביאה אאא התיר אא אמר רב התום׳ שהביאו הירושאמי ונם

 אני אומר ובו׳ המעשים בא אאחר אאא ראשונה ואא שני׳ ביאה אא אומר
 חיתרן- או בצבור דחוי׳ טומאה דידן בנם׳ דאשכחן ע״ד הוא שכוונה הקטן

ס ההכרח מצד דיחוי באא אנמרי הוא הות״ר שורש נמצא בציבור נ
 א^>ו חורה דברה אא אמרינן (ואא אנמרי התיר אא כך הוא הירושאמי פי׳

אני ראשונה ביאה אאא דחזרא) קדאי כדרך אנמרי הותר רק היצה״ר כננד  ו
תודח דברה אא כי דחוי׳ רק הותרה ראשונה ביאה ואא שני׳ ביאה אא אומר



נחיט\ט\כר בני ודרושי
אנמרי. איקחנה שאא טוב יותר אבא יצה״ר בנגד אאא

 הקב״ח אמר ובו׳ ומזוזה דאת נשתנה מה דורש הי׳ ובו׳ ב״ר ור״ש ע״ב.
 ב״י אי כי ואמרתי ובו׳ םחתי6ש בשעה במצרים עדים שהיו ומזוזה דאת

 אישראא הש״י אמר אימתי יודע איני הנה עי״ש ובו׳ אעברים עבדים ואא עבדים
 מ״ש עס״י הדבר יתפרש אבא אעבדים עבדים ואא עבדים ב״י אי כי במצרים

 התורה עא בספרי כתבתיו ע׳׳ע. ואבניך אך אחע הזה הדבר את ושמרת בפסוס
והמ״י. ואכתוב, אחזור בכאז ונאאיתי והדא ב״ם המסורה עפ״י שם וכתבתי

 ע״ב עמד. או טוב כי שנאמר נרצע אינו ובו׳ חואה הוא כ״ב. דף
טו״ב. נקרא בבריאות ממיאא מרע שכיב נקרא חואה

 ממזר אחבירו הקורא וכן ובו׳ אחבירו הקורא בד״ה תום׳ ע׳׳א. כ׳׳ח דף
 אכאורח ע״ב באאו עובר כדין הארבעים את סופג אפיכך שהבית, אומר הוא
 והאוצה גרושה בן או סוטה בן או משואהת בן קוראו אפיאו זה טעם אפי

 אינו שהבן הגם באאו עבר שהבית שאומר כיון הארבעים את יספוג אכהן
 שאביו י״א ממזר קוראו דאפיאו דבריהם עא אי קשה וגם אאוין מחייבי ממזר

 ונמצאת עאי׳ ובא אשתו שהוא סבור שהי׳ שונג שהי׳ כגון באאו עבר אא
 הוא ממזר דכשקוראו י״א ועוד מרדות. מכת פירש׳׳י זה דבעבור ונראה אחותו.

אאוין. כחייבי ארבעים יספוג ע׳׳ב ממזר יבא אא אאוין חייבי מן אותו עושה
 יאכא כהן עברי עבד ארבא דאפי״ז צ״ע קנוי. גופו עברי עבד בגם׳ שם
בתרוסה.
 על כתב מניח איזה והנה בצינעא. דסזבנא איגשי דעבדי הוא קרקע שם

 זב״ן בפרהסיא ארעא דמזבן מאן התם דאמר הבתים בחזקת וצ״ע חגאיון
והבן. אקונה מוכר בין יש דחיאוק קושיא כאן ואין

 עברי בעבד אי נמכרת שאא אי השבע ובו׳ שבועח נאגא היכן עד ברא״ש
 דאין בזה״ז נוהג אינו דהרי ד״ז חרא״ש הביא אמה ידענא אא אכאורה ע״ב
איישב. ויש וצ׳׳ע נוהג שהיובא בזמן אאא נוהג ע״ע

 שהוא ניקנית האשה דתנא יTאי ובו׳ הבן מצות בא ע״א. כ׳׳ט דף
 אח״ב תנא הנה שתתקדש קנינה הוא מה האשה בקידושי המסכתא עיקר

 אעניני אחזור רוצה ואח״ב וקרקעות ומטאטאין וכנעני עברי עבד הקניינים
 אאטוד דרוצה ואיידי אבן אשה אהשיא האב עא מוטאת המצוה והנה אישות

וכיוצא. הבן מצות בא תנא ואגבן האב עא המומא המצות בא תנא הנה זה
 הם מה מבואר אינו במתניתין הנח ובו׳ רבנן דתני אחא תנינא שם.

 רבנן דתני אהא חנינא אומר שייך והאיך הבן עא אעשות האב שחייב המצות
 במס׳ זח התנא מסמיך מדקא דח״ק ניחא ואפמ״ש רבנן תנו סתם חא״א

 אהא תנינא ע״ב קידושין במס׳ אזה שייכות ומה ובו׳ הבן מצות בא קידושין
 שייכות יש ע׳׳ב ובו׳ אשה ואהשיאו ואפדותו אמואו בבנו חייב האב דת״ר

השאר. כא תנא ואגב קידושין במם׳ אזה
כאוס) אמדו ואא ישב והאא ס׳׳ד(פירש״י איסטות איסטות מאמדו ע״א כ׳׳ט דף

 בגם׳ כזאת שיטה אתת ראשונים שא דרכן ע״ב. איסטות מאמדו כאיאו אאא
 עפ׳׳י הוא מובן אבא כאיאו אמר ואא איסטות מאמד״ו קאמר יחודא ד׳ דהרי

דאת׳׳ק עיסקא במאמדו את״ק ר״י בין בינייהו דאיכא בגם׳ אהאן דקאמרי מה



u יששכר בבי זזדגשי
 הלימוד אותו ציסטות םד״ו5ם וז״׳ט מהני אא האימוד אותו ואר״י מהני

והבז. סהני א5?ז איסטות ם?מדו כאיאו טהני א5 ̂רDלoש
 ׳ןום הוא צ״ו ו?דורו״ת. מי״ד זירוז א?א אינו צ״ו ׳טנאמר מקום כ?

 חומר בתי שוכני נשמיות בעשי׳ זריזה צריכיז וביותר בעשי׳ שהוא ארני אא
 בעשי׳ חוא דורות כי ארורות הוא צ״ו וכן ביצירה המאאכים משא״ב

וקיימים. חיים ביצירה המאאכים משא״ב בא ודור הואר דור הגשמיות
 אהרמ״ע הגאגואים בם׳ עיין ובו׳ דאביי רבנן בי מזיק ההוא הוה ע״ב.

 עבירה בהרהור ימיו בא אימא אאא ם״ד בעבירה בעבירה ימיו בא שם: מפאני
 עשרים בן והטעם מעבירה שקשין עבירה בהרהור כוונתו בעבירה שאמר מה רצ״א
 הרהורים ע״י והנה מעאה שא בב״ד עונשין בר הוא שאז אהיות נ״א שנה

 טעאח שא ב״ד עונש שמניעו ח״ו אבטאה זרע הוצאת אידי אבוא יבוא
הט״ד. ג״כ שהביא ברא״ש ועיין

 שס ושאשתם אאא ושננתם א׳׳ת אבניך, ושננתם מ״ד ע״א: א׳ דף
שאש. הוה הראשון עם וממיאא הראשון הענין חוץ עגיגים

 קורא מה מפני יורע איני אביהמ״ד. משכהו זה מנווא בך פנע אם ע״ב.
 טנוו״?. אקרותו התנא בחר או שיש השמות מבא מנוו״א בכאן אזתו
 אפתות היום כא דרכו זה היצר כי הוא ביהט״ד סנאות ענין ששמעתי מה עפ״י

 היצה״ר) (היינו דעאסא שוחט הנם׳ עא הבעש׳׳ט תאמיד (וז״ש מצוה שהוא
 ונסצא היצ״ם, במאבושי א״ע ומתקשט א״ע צובע שהוא צובע משום חייב

 סגואתו וזה אמצוה שמפתה א״ע ואהתייפות אהתקשט דרכו זה היצה״ר אפי״ז
 עבירה או מצוה זה אם התורה עפ״י שם ונאמוד אביהמ״ד אותו אמשוך

 ובאמת ואהתקשט אהתייפות שדרכו אהודות מנוו״א בכאן התנא קראו וע״כ
מנווא. הוא

 אהתבונן מהראוי אכאורה הוא חיותי׳ מ״ט בנהר אהשיטו אף וי״א שם.
 יבואו אם דהיינו ח״ו סכנה אמקום או המצטרכים הענינים כא יצטרך דא״כ
 אירית החיות ספני וכן קשת רובה אהיות יאמדנו בדרך איסטים ח״ו עאיו

 ומבואר בזהר הנרמז עפ״י ונ״א הוא. חיותי׳ דב״ז בענינים וכיוצא בחיצים
 מצד הנהר שיבואת את אעבור וכה שאימה אהם אין רהקאיפות במקובאים

 ויקחם השר עם בא שעשו כשהרגיש אבינו ביעקב ע״ב זה אצד זה
 פכיס עא שחזר אבדו יעקב ויותר או אשר את ויעבר הנהר את ויעבירם

 ערקומא מררכי שעבר ויעב״ר בנם׳ פירשנו ובזה עמו איש ויאבק אז קטנים
 נידון הנה דמיא ערקומא עבר חגה אננדו עומדת עמאק קאיפת כשראה דמיא
 שורת השכינה דאין בחו״א אפיאו עוד תבין וכן והיותי׳ אדם אכא מצטרך כזה

 כס״,* בחו״א נם השכינה שורה המים באויר אבא בארץ דוקא זה בחו״א
 אסרן ראיני ומצאני בחו״א כבר נהר עא המרכבה יחזקאא שראה בזהר

הוא. חיותי׳ כ״ז ונמצא הניאום עא השנתו שהשיג האריז״א
 זקומח בקוטה אמות ר׳ שיהאך אארם אסור אריב״א ע״א. א״א דף
 שכינת אטר הראש בניאוי אטות ד׳ טסני אא רר״י ברי׳ ר״ה טכה״ב שנאטר
 אסור נטי בפחות אפיאו אמות ד׳ מ״ש הטעם אפי אכאורה מראשי. אמעאה

ך/ עא ד׳ והיינו שבת באיסור כמו ואאבסונן הם בכ״מ שאמרו אמות ד׳ וי״א



נזיטזטזכר בני זדתטי
 פעמים כ״ד כ״ד. עא טפחים כ״ד יש ד׳ עא בד׳ כי והטעם בכ״ט חעוב מיעוד

 כתבנו וכבד ושכינתי׳ עב׳׳ה ייחוד מלכות׳׳ ״יסוד בגי׳ תע׳׳עו חם כ״ד
 דוקא בד׳ הוא הספידא ע״כ התודה על בדיתות תקע׳׳ו נכדתו זה שלבעבוד

והבן. טדאש למעלה שכינה
 ממון אותו אלא מכם מבסש אני אין אלא וכו׳ בכם אני יודע א״ל שם.
 מצווה כך ועושה מצווה שאינו מי ומה ואר״ח אבא כבוד בשביל שהפסדתי

 שכדו) הסב׳׳ה לו שילם ועושה מצווה שאינו מי מה (ופידש׳׳י אעכ׳׳ו ועושה
 או׳׳א כיבוד היכן עד ד״א את שאלו הלא כזאת פי׳ למה ידעתי לא לכאודה

 טי ומה אד״ח וע׳׳ז הנוי מן לדאי׳ והביא המצוה חובת שיעוד כמה עד היינו
 מכש׳׳כ זו במצוה ב״כ החסיד מצווה שאינו מי מה טהדאוי וכו׳ מצוה שאינו

 שכדה מתן או״א כיבוד דהנה וי״ל שאלוהו לא השכד על אבל שמצווה מי
 מצווים כי והוא ואדור טוב שכולו לעולם בו ודדשי וכו׳ לך ייטב למען בצידה
 פיו במו ביסש מצווה היה לא הגוי אבל ליכא עלמא בהאי מצות ושכד אנחנו
 שנאמד וזה לעו׳׳הב ונחלה חלק לו אין כי עלמא בהאי שבדו לו שיתנו
 כיון טוב שכולו לעולם לך ייטב למען אלפיך י״י צוך כאשד או׳׳א בכיבוד
 שאינו מי ומה ד׳׳ח וז״ש בעוה״ז אתו שבדו הזה הנוי משא״ב מצווה שאתה
 ועושה שמצווה מי עאכ׳׳ו בעוה״ז שכרו ההב״ה לו שילם הנה ועושה מצווה

זו, בטצוה מאד להחמיר שצריך עאכ׳׳ו לעוה״ב אתו שכרו הנה
 הפב״ה התם וכו׳ מחול כבודו כבודו על שמחל האב ע״א. ל״ב דך

 דתשובה דפםסי מה עפ״י ליעדי׳ לי׳ מחיל הוא דילי׳ והתורה הוא דילי׳ עלמא
 והעב״ה הם בנים דישראל בטעם כתבו הנה לנוים ולא לישראל רע מהני לא

 רע נע׳ העב״ה אוה״ע משא״ב מהול כבודו כבודו על שמחל ואב אב למו
 זה (ובעבור) מחול כבודו אין ע׳׳כ שמחל ומלך נוים על אלעים סלך עליהם מלך

 שמחל האב והנה דייעא אבינו וכו׳ אבינו לנו סלה השמ׳׳ע בנוסח אומרים שאנו
 העב׳׳ה אבל טחול אינו בזיונו אבל כבודו דועא כתבו מחול כבודו כבודו על

 המרדים על אפילו ע״ב ל^ערי׳ לי׳ מחיל דילי׳ ותורה הוא דילי׳ דעלמא כיון
 והתורה תורה של בני׳ בני לישראל העב׳׳ה מוחל למרוד ומתכוון יודע
 בזיון כביכול שהוא פשענ׳׳ו כי מלכנ״ו לנו מחל בשמ׳׳ע וז׳׳ש הוא דילי׳

והבן. מלך מטעם אדרבה רע אב מטעם מהני לא
 נעטינן אביי אמר ויראת. זען ת׳׳ל יטריח שלא לזען מניין ע׳׳א. ל״ג דך

 סוד מן כידוע העיום כה הוא והיראה וירא׳׳ת ע״ז שנאמר כיון חיי מעיך דאי
והבן. הכלים מעמיד הצימצום שהוא שהיראה והתפשטות הצמצום
וכו׳. עאים הוה דר״י דחמרא לאודני׳ לי׳ חזי מכי אביי לעיל. שם

 אינו שהרכוב הגם דמי כמהלר דרכוב בעיין לן פשיט דאביי בע׳׳ב ועיין
 (אפילו נרם חמר התורה) (בן יששכר בזה יתפרש הנה אהד ע׳׳י רע מהלך
 ע׳׳י רע הולך דאינו הגם ולכבדו מפניו לעמוד הוא הדין החמור על יושב

 לומד אינו שהוא פטירה לאחר אפילו המשפתים בין תבין)רבץ מזה אחרים
 ושפתותיו' שמועותיו אומרים שתלמידיו אחרים ע׳׳י נעשית מלאכתו רע

 ההלכה מן כתבנו כאשר כלומד לו נחשב חנה וכו׳ בין ברביצתו דובבות
לכמזסרת. רשמתי והנה וכו׳ מהלכים לך ונתתי ובפסוע ועינבל כזוג



יטשכר בגי זזדושיח1
 מהא אדסדה ויש ״כ.8כ< לא מסני׳ עומדים לומדי׳ מאני וחומד קל ע״ב.

 דבנ? מקמי קיימי ולא ס״ת מקמי דקיימי טפימאי בהיפר אמרו מלקות דכס׳
בחד״ז) (עי׳ לייקוב. ויקז חדא ובצרי דבנן ואתו יכנו ארבעים כתוב בתורה הרי

 נמצא לא במדרק! כדאיתא והיינו בחפ׳׳י עיין כדאיתא, לגנאי מ״ד ׳פם.
המדחפ. דברי על בדבריו ׳פיםמוך בש״ס דונמתו

שאינו על הנקוב מן תנן לא מי וכו׳ תרומה ותהני ע״ב. מ״ו דף
דנם התם דשאני מקשה קא מאי יקשה לכאודה עיי״ש וכו׳ תחמה נקוב

ליישב. ויש קמח בחלת כאן משא״כ דרבנן בתרומה חייב נקוב שאינו
וכו׳ טצוה ועביד עלי׳ דרמיא מצוה איניש שביק לא ע״ב. נ׳׳א דף

 לתת במקומנו כן יעשה לא לומד עייר אא בוגרות דבבנות מזה מוכח
לת״ת. מלשון וכ״מ וכו׳ הצעירה
 ידענא לא לכאורא ברמאות הלר דקתני נמי הלר דידן ותנא ע׳׳ב. נ׳׳ח דף

 דהל״^ מיותר בטתניתין והלר תיבת דהנה לומר ונראה והתירוץ הקושיא מהו
יזליכד ®י מדקתני המקשה שפט מזה הנה לעצמו וקידשה סתם

 ■ריף ע׳׳כ וכו׳ ויקח לוי מבית איש זילר והוא קידושין אצל בתורה הנאמר
 התנא דכוונת ומתרץ עבד דשפיר ללמוד ע״כ והלר מדקתני דידן ותנא שפיר
עש, וירא ב°״א בתורה הנאמרים קידושין מן ללמוד היינו ברמאות חלר
וכן/ ישמעאל אל עשו יילד וכו׳ יצחק בעיני כנען בנות רעות כי וכו׳
 מדקאסר הראשונות את נירש ולא אביו את שרמה רמאות הוא והנה וכו׳ ויקה

שם. שפירש״י כמו נשיו על
לדיד^ הימני׳ מדרבנן לאב רחמנא הימני׳ מדאורייתא םד״א ע׳׳א. ם״ח דף

 אמת שהשיאתה לקטנה נשואין תיקנו דרבנן מדחזינן הוא דעתר הסלקא וכו׳
’ והבן. ואחי׳,

ופירש׳׳, מ״ש לרבנן אלא דקרא טעמא דדריש לר״ש הניחא ע״ב. ס״ח רף
 יסור כי משום טעמא דריש וה״נ וכו׳ אלמנה נבי בב׳׳ט דקרא טעמא דדריש

 , י׳5 ואייתר ממילא) לי׳ דרשו דהוינן (רצ״ל טעמא לפרושי קרא איצטריך ולא
 טעטא לפרושי קרא איצטריך לרבנן אלא אומות שאר לרבות וכו׳ יסור בי

 ואא וכו׳ כמותן בע׳׳ז ארוקן שאינן אומות שאר ולמעוטי נופייהו אומות בז׳
 אן דנפקא בנט׳ ומסקינן עיי׳׳ש וכו׳ מנלן אומות ושאר ריבוייא לי׳ אייתר

 דנפקא כאן להקשות יש לכאורה והנה וכו׳. והיתה וכו׳ תבא כן ואחרי מן
 נזירת רק טעם בלא קידושין בה תפםו לא אומות שאר דנם קרא מהאי לן

 דכ״ס הפוםקים מ״ש עפ״י י׳׳ל אומות בז׳ יסור דכי הטעם לן למה א׳׳כ הכתוב
 וכמו המצווה עשיית בשעת הטעם לכוון צריכין כתורה המצוה טעם שנכתב
 וכו׳ שנזכור כדי להתעטף הש״י שצוה בהתעטפו יכוין בש״ע מרן שפסק

 טעמא דדריש לר׳׳ש הניחא קאמר האיך קשה לפי׳׳ז ומיהו ומוכה. בתפילין וכן
 ניחא מי ולר״ש האומות שאר לרבות והוא יסור דכי הטעם לי׳ דאייתר דקרא

 דוקא זה דלר״ש וי׳׳ל הטעם לכוון התורה כוונת רק יתור כאן אין דילמא
 ע■׳׳, בחכמה עמוקים דברים בזה ויש תעשה ואל בשב לא אבל ועשה בקום
וההלכה. הדין

אחות תמר מן לן נפקא לא למה קשה קצת סנלן. כמותה ולדה שם



יפזסזכר בני זדרושי
 מחיתח סטר יסנעני אא כי חסאד אא נא דבר אחי׳ אאמנון טאסרח אבטאום

כסות. נכרית דואר ומוכח חאב פז אאחי׳ וניתרת יכ״ת בת
בקדשי בנואח אוכאים חייתם במח בחזקתכם אתם חרי ע״ב. ם״ט דוי

כבבא. ומעשרות תרומות מםרישין שחיו מוכח וכו׳ חגבוא
סתם אמעשח מעשיחם שדומים אדם כני אאו מאח, תא ע״א. ע׳ דוי ,

 חאכו כי עא העינים את שמםסא מאח אתא נחםכה םדום ע׳׳כ מאח אתא שנתםכח
, עיניהם. מראית תאוות אחרי

 (הכרובים ככרוב אמני השיכים ישראא יחיו אמרתי אני אדון אמר שם.
 ממזר (נמר כנמר עצמם שמו וחם חז״א שאמרו כמה וכו׳ במינם דבוקים חיו

 איכא או״ח) בב״ח נמר(עיין מביניהם ויוצא חאביאח את רובע היער חזיר חוא
 ככרוב אפני חשובים חם כנ״א) כנמר(היירוש עצמם ששמו אעפ״י וכו׳ דאמרו,
כוותי׳. דיםקיגז אחאן יוסי כר׳ אטהר ממזירים עתידי! ס״א דאמרי אחאיכא

 וכאן או •םואח ■רש״י אחאן א״ו. חוגנ׳ית שאינח אשח הנושא כא שם.
חנאענ״ד. אי׳׳ח יתבאר כן יירש אא

סנהדרין מסכת יששכר בני חרושי
 בתורה ע״כ תחיאה בנפשות פוגע הרחםים בעא אין וכו׳. ממונות דיני ב׳
 פתחה אח קרינן שבע״פ ותורה פה מאכות דמאכותא דינא שהוא שבע״■

 בגמ׳ רבא דמסיק מאי אפי אך יוגה ובהכ< תחיאח ממונות בדיני במכיאתין
 ואמה מומחין. בג׳ והבאות נזיאות הדיוטות, בג׳ ממונות דיני קתני, תרתי

 אהיות אאא מומחין, התורה עי״י הוא שדינהן והבאות בגזיאות מתחיא אא
 נזיאות וגם האדם, בגוף היא הבאות כי אגוף נוגע הוא והבאות נזיאות נם

בזח. התנא התחיא אא ע״כ כנגדו, יעמוד אם אחרגו הגנזא עא עומד הנזאן
 יצאו הזאת הרעה אעדה מתי עד שנאמר עשרה שהיא אעדה מנין ע״ב.

 היא במקרה דשאא הקדושה. בתורתינו חיום כא דרכנו זה וכאב. יהושע
 א״א כי אחר, ממקום ואא זה ממקום האכח איזה דבר בתורתינו שנאמד מה

 האימודים שבאו בראשית יוצר שא תו6חכ כביכוא שהוא בתורתינו אומר
 ודעת בינה מב״י אכ״א השי״ת חנן אשר כפי מעם אתת וצריכין ח״ו. במקרה
 ממנו בקשה אשר בעת דוד אא אמרה התקועות האשה דהנה והנראה וחשכא.
 וחשב נפש אאקים ישא ואא או אמרה אבשאם) (היינו נדחו את אהשיב

 אדעתי הוא אך ביאור. אהם אין והדברים נדה. ממנו ידה אבאתי מחשבות
 אקבא מחוייב וכ״א נפש. עון ישא שאא הגם המאכים מאכי המאך שגם או, שאמרה

 ישראא ונשמת נדה. ממנו ידה אבאתי מחשבות חושב ית״ש הוא עכ״ז עונשו
 וקשה וכו׳ באייו ויפה אאקי. חאק כביכוא הם דהרי עד. אעואמי שתאבד א״א
 אכואם והנה הבא. אעואם חאק אהם אין חז״א עאיחון שאמרו מאותן ע״ז

 אהם אין דכ״ע אאיבא הוא אמרגאים אך התורה מפסוקי וסמך תקנה מצאו
 שהיא בתורה והוא נדה. ממנו ידה אבא מחשבות החושב הנה אעוה״ב. חאק

 שיהי׳ ׳קבקדושה אדבר האימוד אנו באת בראשית. יוצר שא וחכמתו מחשבתו
 ואתיא תוך תוך אתיא ישראא בני בתוך ונקדשתי מרגאים מעדת נאמד בעשרה

יהי׳ שאא נתחייבו עונם שמצד והגם ̂אחם. הוא נדוא זכות א״כ עדה. עדה
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 המם. קדומת האבות עניז ידם עא ימראא מאסדו נמוד הנח אעוה״ב. חא?ו אהם

Jבדבינ ית׳ חנדוא מטו ויסדמו אעאי׳ מעאי׳ יתעאו
 הכתובות מהםרמיות רמ״י, .כאן. כתיב פרמיות עירוב עסבר אי ע״ב.

 טני׳ ינן1דיא זה הוא כי יאטר אמר כנון וכו' הן טעורבות הטמפטים באאה
 קאי חנם אמוטר אאו חנם במומר מכתב וכו׳ ימבע הטענה בטעעת מרה
 כתבנו אמר את בקיצור, אך אבאר וכו׳. קאי תאוה כסו* ראם אפרמתא וכו׳

 הפסוק נתערב אטה אתורתינו טעם אתת צריכיז פמוטו אפי ואפיאו בט״א
 אך ואבאר חמוטרים. פרמת ביז מדורו עמה תאות כסח אאם המייך

 כי ובהו תהו העואם הי׳ הממתנעים אואו הרמב״ם מכתב העניז בקיצור.
 אהרויח חייו ימי ויאבד ובמדברות בימים א״ע האדם מיסכז מגעון הוא

 מונים בניינים עם הארץ סבור עא חזק בנין יעמיד כמירויחם ואח״כ כםפים,
 חארץ^ כא בדרך ההוא האימ יאך בטאואו יונמר אא עדיין או יונטר ובא,מר
 סיסי/ נמאר אא אמר ידע בהבנין בהתעמקו נם כי אריק א׳׳ע ייגע והנה
 כבוא כי יאכמ, וצדיק יכין ע״ד הוא אבא ועצים. טיט מא בנין אבאות יכוא מיהי׳
 אעצטו אהכיז זמנו יבאה האם מונים וכאים נכבדת אדירה יצטרך הנה הצדיק

 הכין הטמתנע האימ הנה זטנ״ו סת׳׳י ועבודתו ומצותיו ותורתו אאה. כא
 ומוסרו אהד אימ מכין ומטאטאין ממעות העניינים בכא וכ״ה אאדנ כא או

 אבעאיו מחזירו המי״ת חזה. הדבר אאיו המייך חאימ בוא עד אבעאיו
 מהי, האימ עא הקדומ, רבינו מאמר ע״ד והוא עאיו. מוסר הי׳ וחראמון

 טטנו מימתה רפואה הקדומ ארבינו מיהי׳ בכדי מנה מבעים תפוחים יין מוסר
 תורתינו רמיזת אפי״ז נראה והנה אמומרים. עואטו ממסר ברוך ע׳׳ז אמר

 כטקוסו מ^א ניתן תאוה כסף אם פ׳ סן אמר חאזה. נכבד דבר הקדומה
 אמר אאימ המייר מהכםוי מומרים בם׳ חיינו הוא כי יאמר אמר פסוק
 אמוטריס נמסר הוא הנה אדין דין בין או. המייך זה הוא כי המ״י עאיו יאמר

 הרמכ׳׳ם. מכתב הממוזנע כענין בחנם מוסרו הוא כי חנם אמומר ,ובפרט
* דרבנן. במותא הבקי הטעיין עא וסמכתי וקצרתי

 דיינים ג׳ חצוו*. כ״ד מנקראו אאא דין דיניהם מדנו מנים ע״א. נ׳ דה ,
 הגבורה מצד יצחק אזכות. הנוטה החסד טבחי׳ אברהם אבות נ׳ ננר בעינן

 יצחק אוהא ובין אברהם אוהא בין אהאים. יומב תס אימ יעקב אדין. הנוטה
 כמאין ממא״כ המכריע כדברי האכה המכריע המאימי כמימ והנה ,מכריע.
הדבר. הבן תמימות, כאן אין המכריע מאימי

 דקדקו הקדמונים בספרי אמסורת. אם ימ אמקרא אם ימ ע״א. ר׳ דה
 אב ימ אמרו ואא אמסורת, או אמקרא אם ימ המ״ם בכא אמונם הוא אמה

 במוחפ הניחו אה״ק. מרמי המחברים הנה הענין. תתבונן אדעתי והנה אמקרא.
 הוא מורמ כא אה״ק בממפט רק בזה נוחה דעתינו ואין פירומים, כמה אחד
 אחד. ממקור נובע הכא אבא עניינו אפי בכ״מ מיתפרמ אעפ״י אחד. ענין
 מתפרמים מרמים כסה היינו נרדפים ממות פעמים כמה מהניחו מה (וכן

 ארוכים והדברים ממונה. בענין כ״א מיתפרמ יחוייב ג״כ זה אחד ענין עא
 בתורה) פאאות יראה בזה מיעיין וטי הטקמיבים. החבירים אא בזה דברנו
הטיאדת הסיבה אחד. מורמ היינו פירומים, מני א״ב במורמ הניחו והנה
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 ידידי אבא סיחון. אב״ה ואא סאמון רציז לש(\ הב׳ והמודע א״ב. נס'

 המתייאד הוא מבטוח הרא^*וז הסומכא מודמ הבא אאמודו הדבר תביז כאמר
 והתחיאה כי״ת יבנה בחבטה בי״ת וכז חכט״ה. אא״ן* א״ב מורמו טהרצון
 א״ב צירוף ותדע תמכיא ועתה חבטה. ראמית בחכטתו בראמית בי׳׳ת התורה

 צירוף היינו א״ב נס׳ הנעאם ברציז מטתנאה הראמח הטומבא הוא
 הטסה אהנסבה יע6הממ הזכר דהיינו הטייאדת הסיבה וכן הב׳. עם האאף

 הדבר טוכרח וע״ב רצון. טאמון א״ב נס׳ חכטתו טסום טטוחו הדוכריית
 רואה הנך הרצון. הסכטת סוף אדעת אאא סימוי אין כי ברצון. אהיות
 וטציירת הזרעיות הטיסה הטסבאת א׳׳ם ומורמ אחד. מסוס אא הואך מהבא
 מהיא אם ממורמ בא א״ם באה״ס נס׳ הנה טתכונתו, עא ורוחב באורך הואך
 הסירה מהיא נמצא אחר. באופן יהי׳ או כך הדבר יהי׳ אם ססס, אמון
 דבר טתוך דבר טבין בינ״ה. בחי׳ כעין והוא ואכאן. אכאן התסמטות כעין
 הואד בה נתסמט טסמ באם אבא חס״ר מאמון בחירס א״ם נס׳ בחסירה חנה

 כמרוצין תבין. ומעתה ציור. אמון בצירי אם נס׳ הצייר, ומסבא וארוחב. אאורך
 ענין. מאיזה מומאם בציור אאטיתה האבה מאיטות תואדות אהואיד חז״א

 בחי׳ כי אטסורת. אב ימ וא׳׳א אמסורת. אם וימ אמסרא אם ימ אומרים אז
 ידידי ידעתי הדבר. הבן המואיד. כה ניכר ואינו ראמון מומכא חכמת היא אב
 ברוך ויאמרו החכמים. בחכמת אממכיאים רס יבינו אא אאה דברינו כי

ובממנתם בחם מבחר
 דברי אך יהי׳ מאא בכדי מתיים. באסרסי סת מתיים. בכתסי טם ע״ב.

 חז״א) (מדברי ענין בבא אמר דעה אבעאי מידוע (הגם הדעת מן רחוס תז״א
 אך אומר סמוטו אסי נם עכ׳׳ז) האטת בחכמת עמוסים וטעמים סודות ימ

 נממע דין בזה״א. מם הסייטן סיים. נחמו אמבת אהבה בסייט חנאע״ד. את
 •רמו אמר בארבעו^ נודע האא אהתיאא. אמון בבא מסע תורת

 הדברים. מא •ירומן (הי״ד) זצ״א מאסטרסאא מהר״מ אהסדומ ומאאו זסנינו.
 אנו נמטע רצ״א אהתסאא אמון בבא מסע תורת נממע דין סירומו דהכי ואמר
 בתים בארבעה הדבר אך נודע האא אמון. בכא נסרא מסע, ס׳ אמר הדין
 מתים. בכתפי מט מן בתים הארבעה ואמדו מדייסו היינו זסנינו. סירמו אמר

 מונות. באמונות נאמרה ממע אמר מזה אך נודע א׳׳כ מתים. באפרסי סת
 אמערב. מזרח בין הוא בעיסר היימוב כא דהנה י״א ואפי׳׳ז הסדומ. עב״ד
 בצפון בי ודרום. צפון מאבי ואא ומערב. מזרח מאבי במ׳׳ם אמרינן בכ׳׳ם ע״ב

 אפרסי והנה והחום. הסור מסני הסצוות מן רחוס מעט הוא היימוב ודרום
 ע״כ אחור נס׳ ומערב כנודע. סדם נס׳ ומזרח מזרח! סאת מדינחא מערי היא

 מא האמונות ב׳ אאו התורה אחזה והנה כתף. מאמון כתפי נס׳ המערב מדינת
 אהורות האמצעים האומות אמונות בזה נכאאין ממיאא ומרעב. מזרח סצוות

נ״א. אמון, בכא נאמר ממע כי
 סרסאות נ׳ ממנו רחוס הי׳ אא״ב האכה יורה אא תאמוד, ע״ב. ה׳ דף

 והדבר דממה. אנבי אזיא מאתא דבעי מאן דכא רמ״י ימראא. מחנה כנגד
 ומיהו באמצע. הי׳ וממה סרסאות ג׳ ימראא מחנה דהרי אכאורה. תמוה
והדבר סרסאות. ממה הי׳ ימראא דמחנה כתבו אחאי דר׳ ובמאאתות בתו׳
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עה׳׳נ. בפמומו נו8ו«יח רב עייז «ריר

 לפניו יבואוr פודם וכו׳ עלום אוהב אהרן אבל בדי׳זז רע^י ע״ב. ו׳ דןי
 חנם פבוע דיין הי׳ עלא מעמע דיין, הי׳ עלא ביון כתבו והתום׳ וכו׳ לדין

לבצוע. לו מותר לדין. לפניו כבר עבאו
 הסעי^ רופא למה וכו׳ לך אסורה עחיא כאחותו לך ברור אם ז׳. דוי
 ברור ואעפי׳׳ב הוא. חסד כי אהותו נעא פין דהנה עריות. מכל יותר באחותו

 הי׳ עכבר לך נדמה עכבר דין לפניו כא אם כן כעת. אסורה עהיא הדבר
 תחפור אם רפ אסור m חפירה מבלי למלתא מלתא ותדמה כזה דין לפניך

 אך ברור כבר אם וזה ההווה. ובין העבר דין בין חילופ איזה יע אם ותדרוע
 עולם כי מותרת היתה העבר עכזמן חילופ בתורה לך ענתבאר כאהותך הדבר
הכן. יבנה. חסד

/ מעה נענע זה ע״ד וכו׳. מכם יפעה אער והדבר ע״א. ה׳ י1ד כו  ו
 לפני תפריכון לומר לו עהי׳ אלי תפריבון לומר לעצמו עררה ענטל פרע״י

הכן. הדבר, כזה נתנבא ולכך נדונו, מתוך מדברת העכינה עכ״לעהיתח העכינח
 yjr כמ׳׳ד אתיא תאנים בעופצי זכאי בן ובדפ טעעה ע׳׳ב. ט׳ י1ר
 ־ ברצולז ע״ב בעולם. מיתה נתהווה התאנח וע״י היתה תאנ״ה אדת״ר עאכל
 עא^ ויתפרו ע׳׳ד תאנים. בעופצי בדפ הסיתה מן נפע להציל לתפן ריב״ז
תפנו. בה עפלפלו במה תאנה.
 םטכםיס\'׳ ענה ועיבור ברע״י. עיין «1הם עומרי כנגד נ׳ ע״ב. י׳ י1ד
 מלכו,ץ טטכסיםי ענה עיבור ליראיו. ד׳ סוד ע׳׳ב הוא. עמים מלכות

 םעכרין' ע״כ תפארת. עטרת במהרה תהי׳ אער עמים מלכות סוד לבנה ידוע
והבן. החמה ימות עם להעוותה

נוד^. לא התיו״ט כתב הנעיא. ירצה אם הענהיאלא מעברין אין י״א. י1ד
 כעי עמים מלכות מטכסיסי עהיא כיון פעוט. טעמו ולדעתי הדבר טעם

ס למלכות מרכבה היא אער בעוה״ז מלכו׳׳ת מבחי׳ דלתתא איתערותא סי ע
 רקו( עמה נפרא ולמה מברי׳ זו רפת וכו׳ מרפת בא זוג י״ב. דוי
 וכיוצא. אדם מבן יראה איזה מחפחד כעאדם דימא. רפתא על עעומדת

 החיצוניות[ היראה ממנו ומתבטל ית״ע יראתו ע׳׳ע לעורר בסנולה הנח
 ענק/* רפ״ת עם והזכירו מתפחדים והיו הי׳ הסכנה זמן ההוא בזמן כעת והנח
ת, כדכתיב הפב׳׳ה על יראתו מזכירין הים בעפת אער דימא. רפתא ע״ע  האו

שת עמל בחיל הטביע ,הע״י לים. גבול חול עמתי אער ד׳ נאום תיראו לא  ע
הוא. גדול דבר כי הבן חפו. לעבור הים עיתיירא כדי היראה בחי׳ הים

 pt אער כנודע נער. בעם המלכות את כינו נע״ר. ותפעו י׳׳ב. ווי
מפומותם. בכל נאותן

 3כתי המות. מלאך עולט אינו כלו׳׳ז בלוז. הנעעים דברים ובידם
ערא^ ) ( בזוהר עיין היום. כלכם חיים אלפיכם בי׳׳י הדבפים ואתם עי

 תכלא בנהורא יעראל דביפות עכ״ז כולא. דעצי תכלא בנהורא דבפים
ת^ חמות המלאך עולט עאינו בטפום ע״ב למעכילים. הדבר מובן חיותם.  י

p עחזכירו מה הדבר הבן תכלא. נחורא תכל״ת עועים עם ופיימים חיים t 
ס ותכין וכו׳. בחם עלט ולא ופיימים. חיים ונעארו דת״ח. בהצלת סדי אי
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וכו/ הרחמים בזכות

 וכבר כסש״ל, הנעיא ברצון נזחצה העיבור כי וכו/ נחמון יריכי ועמוסי
צעיצ. הטעם כתבתי

 אב פדצנכנם אב. מנחם חרעז הוא ובו׳. הבהן אהרן בו עומת בירח
 בעומחה. מרביז אדר פדמנבנם אדר הרעו עיבור עבעו והנה בשמחה. ממעטין

ישראא. שמחת ובהרבות הדינים ?המתיס כדי זה ועשו
 סמיכת שאמר במה דידן ותנא בנ׳ זסנים וסמיכת סמיכה ע׳׳ב. י״נ דן*

נ״א. ממסת מינייהו דהי׳ תרווייהו כאיא זקנים
כו/ וישב האר בבא בן יהודא עשה מה י׳׳ד. דף  נפשו מסר ^מה אכאורה ו

 נ׳ עא רק ע״ז. נפשו אמסור האדם שמחוייב ההאכה מן אינו זה הרי ע׳׳ז
.ש״ד נ״ע ע״ז דברים  היינו דמסאני, ערקתא עא אפיאו השמד דבשעת הגם .

 מסר אמה ב״ז. שייך אא ובכאן ישראא) (מנהג אאדם אשנות הגוי בשמצוה
 שראה אהיות אבא עונש. ומחוייב עצמו במאבד חאיאה ה״ז צורך אאא נפשו

 התנא וז״ש ע״ז. נפשו מסר קנסות דיני היינו התורה מן אחד דבר שיתבטא
והבן. עשה. בדין שאא תאמר ואא אטוב. האיש אותו זבור ברם

קמבעי׳ מאי התום׳ והקשו בכמה. סיני שור אהו איבעיא ע׳׳ב. ט׳׳ו דף
 שנתאמת הנביא אזה אשמוע דיש קיי׳׳א דהנה אומר יש הוה. דהוה מאי אהו
 שעה. הוראת שהיא שיאמר ובאבד כתורה. שאא יאמר אם אפיאו נביאתו. אנו

מדורות שעה אאמד אם אידע נצטרך דבר אנו יסתפק אם האזו שעה בהוראת והנח
א״ח) דף עד (חסד

 חמרא כי מיאתא. דאימרו היכי כי אדרדקי חמדא אגברו ע״א. א״ח דף
 בשמעתתא דפתח מקמי רבה והנה אנוש. אבב ישמח ויין ובתיב •קהים, וריחני

 במשכאות. אהבין אבם שיתפתח היבי כי רבנן ובדחי דבדיחותא מאתא אמר
 אתורה. (אבו) מפקח ובת״ח אנוש אבב המשמח היין בענין חענין כ״ח

מפקחו. יין בבתואה אטום שאבו מי אפיאו בתואות ינובב ותירוש ובמשארז״א
 Tבעינ ירע אא רבי א״א וכו׳ אתם קוצים בניי א׳׳א וכו׳ בא. דוד בן אין

 סוד. יצא יין נכנם אותיות. בשבעים ניתן וסוד אותיות בשבעים ניתן יין
 מצער קא וצעורי אנחוטי אתי רבי את ר׳׳ח פיוס במה מאוד תמוהים ודבריו

 (אפתוח רבנן ובדחי דבדיחותא מאתא אמר רבה דהנח מש״א. עפ׳׳י ונ״א אי׳.
 סגואה היא שהשמחה רואה הנך בשמעתתא ופתח באימתא יתיב והרוך אבם)

 היא הרוממות יראה דהנה והטעם באימתא. יתיב כמ׳׳ש הרוממות איראה
 עאיו תפוא ביותר מתבונן שהאב מה וכא ית׳׳ש, בנדואתו האב השבאות אפי

 והשמחה החשכאה, וממנע העפר יסוד מבחי׳ הוא הנה והעצבות אימה ביותר
 שהיא וכיון ההשכאה, ומביא אמשכיא, אמעאה חיים הרוח יסוד טבחי׳ היא

 איטה עאיו ותפוא ית׳׳ש ורוממותו מגדואתו יותר עת בבא מבין אזי משביא
 באימתא, יתיב הו׳ דבדיחותא מאתא אחר רבה ע׳׳ב ית׳׳ש, מרוממותו ופחד
 אפתוח ואנשים, אאקים המשמח היין סנואת נ״ב שזה אך כתבתי כבר והנה
 הקדוש רבינו אשר יובן ומעתה כבתואה, אטום אבו אפיאו שבאב, חיים הרוח
 וא׳׳א הזח, הדבר אמרו ברצונם הם כאאו וכו׳ מטיאין אתם קוצים בניי א״א
זה רק ברצונם, זח שאין בדבר (ערמה) אחם שאין בעיניו ירע אא רבי ר״ח



יפזסזכר בגי תחשיסד
הדבר. הבן הנאוי, 5א הנעאסות המושכאות ?הוציא הייז םםגו?ת
 הוא הענין ?פי ב?ע״ז. קרובי״? ו״י5ח בארבי?״א. שדינהו ?"ט, דר

 קזיסד מה תבין ה?שון ובזה סביב סביב אותה הםנה?ים ענו?ה וכברה נפה
 דתרננו?א כרב?ת״א ם?שון היא טתכרב? ארב?. בכהני מתכרב? ואין הטקונן
 מסתרם היא כרב?תו נוט?ין אם אחז״? שע״כ התרננו?. ותכשיט עטרת שהיא

 עטרת ארסי ב?שון היא כרב״? שורש א״כ מתאב?. היא תכשיטו שניט? ע?
 וסובב המתנה? דבר היא הנ״? כפי וארב"? המין. ?אותו מיוחד ותכשיט
 בעוח״ר רצ״? ארב?. בכהני מתכרב? ואין המקונן שיסד והוא כנ״? בענו?ה
 שהיו הכהנים מאותן כהונה בנדי ויתקשט שיתעטר טי אין המקדש בהעדד

הבן. מנוח. ב?י המזבח בעבודת בענו?ה תמיד מסובבים
 מהראוי המשניות רבי שסידר בזמן הגם זכאי. בן ובדק מעשה ט. דר

 .המשנה בזטז זכא״י,כמו בן בשם קראו עכ״ז זבאי. בן יוחנן רבן ?קרותו הי׳
 אזכותא מהדר הי׳ זכא״י. ב״ן נרים שמא ?הורות רבו. ?פני ת?טיד שהי׳
׳ בבדיקות. הרבה ע״כ

 fךpכv הנם קרא. ?ה וכתב טרה בק״ו דאתיא מ?תא ה״נ ע״א. מ״א דר
 שאפשר בכ״מ ?תריו היא מציה עכ״ז בש״ם, כזה עניין יש פעמים

 ?מיהדן! ?הורות י"? ובכאן ק״ו. שיש כיון מפורש, המקרא ?טרוה כזאת תהי׳
מפורש. מקרא ע? רק ק״ו ע? סמכה ?א התורה נם ע״כ אזכותא.

 ף3Bf אי ו?רוזנים א״ק חנינא בר ר״א אמר ?א, ־מ״ט יין ע״א. ט״ב
 אב* נפשות דיני היינו התום׳ וכתבו ישתכרו. א? עו?ם ש? כרזו העוסקין

 שף סיירי בכאן דהנה ונ״? מ?םםוק. זה נ?סד מנין תמוהים והדברים ד״ט. ?א
 (והנד/ זכות. ימצאו די?טא הדין את מ?ינין ע״כ אזכות. הסנהדרין שמהדרין
חי' מימין ד״ז הכסא תחת הטה הן ?צדיקים ?הנחי? הקב״ה שעתיד העו?מות  ו

חד תפלת) (בסוד משטא? הם ק״ג שחרית. תפ?ת בסוד והזכות החסד בבחי׳  טנ
י זדוח ראו ש?א הסנהדרין והנה וחובה. דין בבחי׳ נהם ק״ג בני׳  ט?ינין זכות ראו ש?א הסנהדרין והנה וחובה. דין
 שחרין! תם?ת בחי׳ בהשכמה וטשכימין מנח״ה בזמן (דנין) ואינם הדין את

 מהפסוס ?ה י?יר סא שפיר והנה הזכות. בבחי׳ עו?םות הר״ז המאירין
״ בסוד היא היי״ן כי ישתכרו. עולם של ברזו העוסקים שכר. אי ולרוזנים ד  ה

י י מאוד. הבן ר״ז. בסוד אזכותא למיהדר צריכין והם
 חכסון קנה זה ן. זק״ דהנה דינ״א. חכ״ם הדין נזדקן ומאי ע״א. ט״ב דר

י' חכמה. קנה זה למדו מהיכן בט״א זה כתבתי וכבר כמשארז״ל,
 תמוה הדבר לכאורה יצא. אחת באבן מת שאם אבן ע״א. מ״נ דר

ס קומות משתי בדחיפה דמצוותו יירה יירה מאם לן נפקא םקי?ה מצות א  ו
 ?יבעי בדחיפא מת דכש?א דסד״א וי״? אבנים ב?א אפי?ו יצא בה מת

אחת. אבן דמני קמ״ל באבנים, וסקלתו כדכתיב הרבה אבנים
^ נ״ש קרא שנאמר עכשיו ג״ש אומר הייתי קרא נאמר ?א א?ו שם

̂ 3 הרי ג״ש אומר הייתי קרא נאמר לא אלו תמוהים הללו דברים צריך.
 טמנה. ללמוד יכול האיר מקובלת אינה ואם מקובלת, להיות צריכה
שדח בנ״ש דאתיא מ?תא לומר נדחוק ואם קרא. ל״ל מקובלת הג״ש באמת
דהתרדןן, בזה החילוק וי״? ק״ו. במדת רק בנט׳ מצינו לא וזה קרא. לה וכתב



סחיששכר בני זזדושי
 מאתא ע״כ י.8אנו׳ השכא ח»םום ס״ו ומדת אנו׳מי. כצr ואא א^קי שבל היא

 יpאא \זשבל (אהודות סרא אה וכתב טרה אנושי) שבא (היא בס״ו דאתיא
 כתב ז״א דהר״ן אמת (הז זה מצינו אא מדות באינך אבא הזאת, התורה היא

 נאמר אא איאו דה״ק וי״א בש״ם) מצינו אא אבא נ״ש, במדת גם זאת סברא
 השי״ת רצה h%, אבא במובאת. היתה אם בג״ש הדבר אאמוד באפשר הי׳ קרא

 מפורש. בקרא הדבר) (כתב רק בסיני אנו מסרה ואא בנ״ש הדבר אאמדינו
 איאו בג״ש הדבר אאמוד באפשר הי׳ דהנה אדעתי בזה התנא ומשמיענו

 במשמע והי׳ תושבע׳׳פ, בבחי׳ הדבר אימוד אפי׳׳ז הי׳ אבא במסורה, היתה
 תורה בחי׳ שזה וכינויים אדני שם היינו בע״פ הנקרא בשם המברך דנם

 שאינו הנכתב שם המיוחד שם) עא (רק חייב אינו ובאמת נמי חייב שבע״ם
 בתורה מאא מקרא רק נ׳׳ש, נמסרה אא ע״ב שבכתב. תורה בחי׳ היא בפה. גק׳

נ״א. והבן שבכתב
ובו׳ הקריב כאיאו הכתוב עאיו מעאה שפאה שדעתו מי בא ע׳׳ב. מ״ג דןז

 עו׳׳ד. וא״א מאי אהתבונן הצורך מן אין נמאסו^ תפאתו שאין אאא עוד ואא
 ויש יתירה. רבותא משמע עוד ואא סדקאמר נמאסת, תפאתו ואין חוא׳׳א
 קרא, דהאי רצונו ישרים ותפאת תועבה רשעים זבח בפסוק מ״ש עפ׳׳י אפרש

 במקום היא תפיאה דהנה בזה שכתבנו מאי) אכי (ואימא רישא םיפא אאו
 חנה עבודה. במקום היא תפיאח הנה הקרבנות עבודת אנו וכשאין הקרבנות,

 קרבנות כשאין רק הקב״ה אפני חשוב היותר (הוא) בקרבנות ממש עבודה ע׳׳כ
 בפסוק אפי׳׳ז הנה הקרבנות. במקום התפאה את השי׳׳ת מקבא הנה בעוה״ר.

 שהיא הגם תועבה, רשעים זבח בבא בבא אשמעינן ורבותא והיפוכו דבר הוא
 הגם רצונו ישרים ותפאת תועבה. היא רשעים שא שהיא כיון עכ״ז ממש. זבח

 שא שהיא כיון עכ״ז ותמורתו הזבח במקום רק ממש (זבח) אין שהתפיאה
 שדעתו מי בכאן. המאמר דברי גם תבין ומעתה ית׳׳ש. רצונו היא ישרים
 שאין אאא עוד ואא הקרבנות, כא הקריב כאיאו הכתוב עאיו מעאה שפאה

 במקום נ׳׳ב ותעמוד (נמאסת) אינה ג״ב הקרבנזת במקום שהיא תפיאתו
הדבר. הבן קרבנות,

 נראה אעוה״ב. עכור אתה ואי עד וכו׳ שכן התוודה או אומרים שם.
או. שאומרים האמירה מכאא הוא זה שכא

וכו׳. הרעה ובמחשבת״ם שקרים שהעדים מזומ״ם. שהי״א ברש״י שם
 שיש כשיודע דוקא מזומ׳׳ם. שהיא משמע פשוטו דאפי כן. שמפרש נראה

 הזה שהדבר בעצמו כשיודע אבא הייתם, בעמנו (העדים) את אהזים ביכואת
 פירושו, מזומם, שהוא פירש ע״ב אומר, טעם ואין כן. יאמר אא בעצמו שקר
 בעצמו יודע עאיו שהעידו הזה והדבר אהתו. דעות עצות (ע״י) שיזמו היינו

שקר. שהוא
n* השמיע הוא. ישראא שחטא אעפ״י וכו׳ ישראא חטא ע״א. מ״ד 
 ויהי׳ שיתוודה עסקו עא אפקח אהודות עכן. במעא בכאן זה אותנו השי״ת

 אאאקי היינו תודח. או ותן ישראא אאאקי כבוד תן או וז״ש אעוח״ב, חאק או
מחכ״י) הסיום (נטשטש ישראא. שחטא אעפ׳׳י שאסר ישראא

אא וכי ביסטא דאי וכו׳ באיאה אאדם חשתחוח ברש׳׳י: ע״א. ט״ד דת



יט\ט\כר בבי זותשיסו
 עורות איזה עטטועטע חסר (כאן אוח״ע אערי יעראל ערי בין מכיר הי׳

 תיכף הבין דבאסת וי״ל לו. העתחוה למה יעראל סבני אינו ואם מהכת״י)
 מערי בהיפר או קרוע מלאו הוא אם מסתפק הי׳ אבל אדם מבני עאינו
 בין להבחין יכול אינו איר המלאכים את רואה עהוא מי (והיתכן) אוה״ע

 קרוע טלאר הוא ונבריא״ל הי׳, לילה ע״ב אלא אוה׳׳ע, לערי יעראל ערי
 נ״ב אוה״ע וערי גבר, הורה אמר ולילה כמד״א תיבות) ב׳ נטעטע (חסר

אתה הלנו ועאל להבחין יכול חי׳ לא וע״ב הלילה. ) ( עילטנותהון
צ״ע. ועוד ובו׳.

 הלא מאוד צ״ע באו. מכנען ואבותיו תרח תאמרי. אביר רע״י ע׳׳ב.
הם. עם מבני ואבותיו תרח

 דהנח ונ״ל זה. לרע״י מנ״ל נודע לא גבריאל. פסקנות רוח בד׳׳ה רע״י
ע מעופפים, העופות ע״ב הרוח, מיסוד היא העפיפ׳׳ה  הרוח. (יסוד) בהם עי

 איגן עלו הרוה ממילא בעפיפה, עליחותו עועה באחת מיכאל ארז׳׳ל והנה
 הרוח, יסוד נפסק) (וממילא עפיפות בעתי בעתים וגבריאל נפסק,

ענ״ל. מה זה פסקנות, רוח נק׳
 3העי למה ידעתי לא ובו׳. לגבריאל רעותא לי׳ אית ומאי בד״ה רע״י

 לעון היא פסקני״ת רו״ח דהנה לתרץ. דבא ונראה כר לפרע ענית ירו
 רעותא לי׳ אית ומי אמר ובכאן Jםסקניו רוח אמר״ה לעיל כמ״ע) (נקיבה

׳ זכר. לעון נ״ב יצדק גבריאל על דהכוונה כיון פרע׳׳י ע״ב זכר. לעון
ד, הנח וכו׳. ומנין ירה ת״ל עבדחי׳ מנין ת׳׳ר רע״י. ע״א. מ׳׳ה י1ד
 1כאען הוא לחנם ולא תורה, ממתן סיני מהר לן נעמע סקילה מצות
דסקיצון חמורה דסקילה כרבנן דהלכתא לאעמעינן ) ( כבר כתבנו

 אורייתא והנה כנודע מחכמה היא י׳ אות והנה הוי׳ מעם י׳ אות לפייס היא
 מחכמה. דנפקת תורה. מתן אצל סקילה דין נעמע ע״ב נפקת. מחכמה
 דאורייתא לן יתוודע בזה סקילה, דיני תורה ממתן לן דנפקא דבזה בהיפך

לנפעך. מעדנים ותתן הדבר הבן נפקח. מחבטה
לי/ קברי וא׳׳ג כפרה. בעינא לא אסר הא בד״ה רע״י ע״ב. מ״ו י1ד

 בד<* להלן כט״ע כפרח לו דאין רעעו מתור מת לי׳ והוה רצ׳׳ל מתכפר. לא
 עדרעו במה לעיל. עפירענו מה עפ״י נ״ל כזאת. לפרע רע׳׳י נדחק למח מ״ז.
 אוטריס כפרה. לי׳ דתחוי ליהדר ובעינא הוא. יעראל עחמא אעפ״י בעבן

 בעינא לא אמר עהוא חגם ה׳׳נ וא׳׳ב רוצה. אינו עהוא אעפ״י התוודה לו
) ( לא בעינא, לא דאמר דכיון פרע״י לזה אכפרה. לי׳ להדר בעינן כפרה

סקילת* ידוע לה. נמירי גמרא קברות ב׳ וכו׳ וליתקון ע״א. מ״ז י1ד
 וחנק הרג וכן ועריין חעבינן וכחדא ה׳. אות לפייס ועריפה י׳ אות לפייס
במ״א. מזה ודברנו נ״ל עלים ביחודא המה והן ה׳. ו׳ אותיות לפייס

 ילפינן. מהיכא ידענא לא פירע״י לו היו בנים הרבה והלא ע׳׳ב. מ״ח *1ד
 ממחיצתי צא העי׳׳ת לו כעאמר בנים, לו דהיו נעמע דעפיר ונראה

נו מי כל וכו׳ והעברתם מן דרעו וחז״ל הקב׳׳ה. על במחיצתו כבר הי׳ אי  ע
א הנח האמת חכמי וע״ד עברה. עליו מתמלא הקב״ה ליורעו בן מניח  חו
כדברי עיתבונן למי כנודע דאצלח עד אחרא (בגופא) (ולנטע) להתנלנל צריד
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 הסב״ה של במחיצתו והי׳ עדייז נתג^^ צא גבות והנה םים.8כמ) הסבא

 דרצ״צ אס׳מר מדוקדק. אינו בנים הדבה (ומ״ע) בנים. צו דהי׳ צ״צ א״ב
 המצוה עדייז קיים צא דאצ״ב הנ״צ כסי ובת בן צו דהי׳ מוכח דעכ״ם
וכנ״צ. צהתנצצ והוצרך

 מ״ט ותנא ובו' צמכנסיים קודם דבר יהי׳ צא8׳ מנין ע״ב. מ״ט דך
 צי׳ עדיסא נוסא בוצי׳ דמכסיא מקזום אקדמי׳ מ״ט וקרא ובו׳ צכתונת אקדמי׳

 ועיין טפח. מתחתיו נראית בקזרו קזאין כצ ת״ח של הצוק כדמארז״צ ע״ד
 וצכאורה שוקיים. בבתי הכצ שהוצכים משום בזה נזהרין אין והאידנא במג׳׳א

 דהכתוב הדבר שנרמז רואה והנך דגם׳. דינא עצ וצעבור בזה. צהקצ אין
 מכנסים נזכר שצא בעוד הוא זה אבצ גופו כצ שמכסה כתונת הקדים

 צכסות בכתונת עדיפות כאן אין מכנסים יש שכבר במקום דעת צנו (דמגיצה)
הבן. הנוך. בצ

ז״צ חיד״א צהנח״ק אמת צדוד ספר מגציון ז״צ המחבר הגה״ק זקיני כי״ק הועתק

ג׳. סעיח ב׳ סי׳ ס״ת מצות דיני
 קונה צעיבורה הט׳ בחדש נכנסת שאשתו שמי קהצות באיזה נהגו (ג)

 דבר עצ סטך צו ויש יפה מנהג והיא חדש באותו שערים פתיחת מצות
ע״ב. ;האמת

 שערי״ם פותח בחכמ״ה כה״ג אנשי בנוסח ז״צ בכי״ק הגציון עצ וב׳
זי״ע. זקיני עכ״צ הבן. חכמה. קורין וצמיצדת

הנשים' וכצ בפ׳ ויקחצ בפ׳ צתרץ שנדרשתי במה ישבתי ועפי״ז
 חכמה שהי׳ ז"צ ופרש״י העזים. את טוו בחכמה אותנה צבם נשא אשר

 ומה הזה הטורה צמה ז״צ יונתן הר״ר הגח׳׳ק והקשה טוו. העזים שמן יתירה
 בטהרה צהעשות צריך הי׳ קודש שמצאכת צפי ותי׳ החכמה. שצ טיבה
 מצאכה צעשות נדתן בימי הנשים יכוצות היו צא וע״ב כ״ה:) שבת (ועי׳

 צא נדתן בעת שגם השתדצו חכמניות הנשים אמנם הקודש. צמצאכת
 חיים בעודן במחובר העזים מן טוו צכן צמשכן הקודש מעבודת ישבותו

 יומך הר׳ ושאצנו ע״ב. בטהרה. אותן תצשו ואח׳׳ב טומאה מקבצין שאין
 במדבר ישראצ היות עת דבכצ במדרש דאיתא (הי״ד) ע״ה שמאי ב״ר חיים

 דהנה צו והשבתי הזו. צהכמה יתרון מה וא״ב וקרי וזב נדה דם ראו צא
 ואפיצו תטמא דותה כנדת מגזיה״ב טוטאה דם רואה שאינה אעפ״י יוצדת
 דוקא דצאו שערים, פותה בחכמה הנ׳׳צ זקיני ועפי׳׳ד דם. בצא הקבר נפתח

 נהירין ועפי״ז ברמז. חכמה יכונה ההוצדה ענין רק חכמה נקראת המיצדת
 אותנה צבם נשא אשר הנשים וכצ בהכתוב ז״צ יונתן הר״ר הגה״ק דברי

 צידה. טמאת וטמאות יוצדת דהיינו הכמה נקראת שהיתה בעת פי׳ בחכמה.
צקודש. טהור שזה העזים: מן כפרש״י העזים את טוו

אמת לדוד ספר על יששכר בגי חדושי .
 בב״ה הכהן הי' אם אך וכו׳ כהן, אין אם נ׳ אות ם׳׳ז סעיף ו׳ סי׳ שם
עכ״צ. אחריו הכהן ויעצה ז׳ צמנין עוצה אינו וקרא, הישראצ בירך ובטעות



יטזעזכר בני תדוטזיסח
 מאין ידעתי לא וחידומ פלא בעיני היא ז״ל הגליון על מרן ע״ז וכתב
עכ׳׳ל. הם׳ מראש דוסא אח״ב יתחיל דהכהן לדעתו נ״ל ע״ב הדין, מוצא

נביאוו^ וכדברי סתימה כחודה ז״ל החיד׳׳א ננד דבריו ולכאורה
 דעה ממנו נעלם לא הלא כי בדבריו, כשתתבונן בזה דיבר נדול דבר אמנם

 וחםמ״ג מ׳) (ס״ס הבאה״-ט הביאו ומפורש קל״ה סי׳ הפר״ח דעת הוא זו
עליו. חולעים והנו״ב

 דדינא דמעיערא כוונתו ע"כ הדין מוצא מאין ידעתי לא מרן מ״ש אמנם
 עולה שאינו ראי׳ הפר״ח שהביא נ״ט) (נימין בש״ם ההלכה ממסור פירכא,
 שני׳ לפרשה הישראל אחר הכהן שיעלה משמעות שם אין ז׳, למנין

 פנסו משום יעלה לא כהן אחר כהן כנטרא דאטרו ראי׳ הביא דהפר״ח
 הסת) שגולל (עד היושבין אילימא פגמו) (מי רש״י פי׳ ולמאן, ראשון, של
 מזת שמעינן ע״כ שבעה) למנין דסליס ראשון כהן (להאי לו חזו סא הא
 כב׳׳^ אחר כהן והי' פנום או כהן הי׳ לא דראשון איתא אי דהתם היכי כי
 כקן דאיכא היכא ה״ה דליתא, כמאן והסריאה ז׳ בטנין סליס הי׳ לא

 3הםט׳׳ אבל הפר״ח, דעת זה ז׳, לטנין סליס אינו בטסומו ישראל ועלה וטעו
 אכהן פנס יש אדרבא וב׳ עליו השיגו י״ד סי׳ או״ח סה״ת והנו״ב שם בא״א
וכו׳. ראי׳ אינה הפר״ח דראיית הנו״ב עוד וב׳ הישראל, אחר שיעלה

ויקז, ב׳ לפרשה הכהן כעת שיעלה בזה יתסנו מאי מובן אין ובאמת
 ואיכן הוא פנום יאמרו אדרבא, אהריו, העולים לששה היינו, לז׳ ראשון

 כט״ש אז, שהוסיפו מפני ח׳ שהיו הסרואים בתוך עלה שהרי כהן
 ותירץ בזה עמד ז׳׳ל שיח שהמהר״ם והגם מוסיפין. בשבת מנילה) (במשנה‘

 הש׳׳ץ שחייב מצינו דלא מספיס זה תי׳ ואין עכ״ל. שביעי שסורין היכר שהי׳
 חםיזוטוון בכל אין חיום נם וכן שביעי, או לרביעי פלוני יעמוד בריוס לפרש

כ׳. תי׳ עוד שם כ׳ זה דמשום ואפשר הכבוד) (מפני כן המנהנ
 יקראוהו לא אם שגם בזה חששו לא הכהן פנם שמשום לומר ואין

 טצ׳׳ןן בסיום יחסנו עכ״פ ראשון, קראוהו לא פגום שהוא מפני יאמרו כעת
 מותר שהלא הסדרא, באמצע עולה אם כלל תיקן זה אין אבל וסדשתו,
קדושתו. ניכר ואין שני, קורא שהוא ויסברו קרואים, ז׳ על בשבת לחוסיח

 הכנסת בבית כהן כשיש כהן במקום ישראל שקריאת הסוברים שיטת אכן
 תעביד לא רהמנא דאמר דבר כל משום םברתם ע״ב ז׳, לטנין עולה אינו

 בעבירה. ובמצה״ב בזה לפלפל יש (והרבה הפרמ״ג כמ״ש מהני לא עביר אי
 תקנת או מדרבנן אם קרואים וז׳ מדאורייתא, התורה קריאת ואם

 מרבוותא הרבה הלא אסמכתא, וקדשתו הסוברים לדעת ואפילו עזרא)
/ לטנין סליק ולא מהני לא ואי מהני, לא עביד אי בדרבנן דאפילו שוברים  ז

ה. יצאו ולא להם הקריאה עלתה ולא מהני לא הקריאה לענין נם ע״כ  י״
דליתא. כמאן הראשונה דסריאה ראשון כהן וקורין לראש חוזרין

 וקדשתו, מצ״ע קיום ומשום הכהן פגם משום תקנו גדול תיקון ועד״ז
והנו״ב. הפרט״נ קושיית קשה ולא ממש ראשון קורא שהכהן

תיכא משמע לו, הזו קא הא היושבין הכי, דייקא נטי דגמרא ולישנא
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 רק הקריאה כל תשאום עד חזו אא חמ״י ואפי׳ השני׳ בקריאה רואים

 משום אאא עאו, כמה חשבונות אחשוב ביהכנ״ס בני וצריכים בשבעה.
 ואא עואה שכהן וחזי אצאת) שמותר אגברא גברא בין (היינו היוצאין
 מפני ראשונה פרשה בחזרה או שיקראו ויסברו יקראו פרשה איזה ישמעו

 והקריאה א׳ בעצמו הפר״ח כמ״ש הקריאה, עאתה ואא פגום שהראשון
דאיתא. במאן

 אמנין עואה שאינו מ״ש הזה הדין מוצא מאין ידעתי אא מרן שכתב וזה
 בע״כ זה ע״ד הש״ם סוגיות מפרשים ראם הישראא, אחר הכהן ויעאה ז׳

 אמנין מהני דאא אדעתו נ״א ע״כ שסיים, וזה הפרשה, אראש שחוזר הדין יוצא
 דוקא יתחיא דהכהן דאיתא כמאן שהקריאה מהני אא הפרשה אקריאת נם ז׳

הפרשה. מראש
 חגמרא שבימי אחאק אמת האדוד שדעת אחדש רצה נ״י הר״מ וחתני

 אא תעביד, אא רחמנא דאמר מה בזה עשה ואם הפרשה, בעצמו קרא שכ״א
 ע״כ. קריאתו, עאתה מידי, עבר אא והוא הכא קורא שהש״צ בימינו אבא מהני,
 ברכות מברד הוא העואח שא שאוחו הוא הקורא הש״צ דהא נכון אינו זה אבא

 כידוע, שאוחא אמיעבד מצי אא אמיעבד, מצי אא דאיהו ומידי התורה,
וקיימין. ברורין ז״א מרן ודברי

 ז״א מרז מאשון ומשמע אהאכח) כן פסק א״ד סי׳ מבין פני (ובם׳
 מפרש. אינו אהאכה עצמו דעת אבא אמת חאדוד אדעת רק זה שכותב
 קריאת עאה דבדיעבד •האחרונים ובפסק ז׳׳א רש״י כשיטת נוטה ונראה

ז׳. אמנין הכהן במקום הישראא
 ס״ת׳״ שיגאא ,,עד היושבין פי׳ אאא בפשיטות ז״א רש״י פי׳ שאא ומה

 שני אכהן חזי דקא רשי פי׳ אא אטח מובא קשה כ׳ חיים מים בם׳ והפר״ח
 ואתרץ קצת. שדוחק סיים אבא ותי׳, הראשון עם קראו שאא טח אי׳ דקרו
 האיאן בראש סוכתו העושה כ״ב) דף (בסוכה אשיטתו דרש״י נ״א כ׳׳ז

 נחיח אא אכן בדרבנן, מחני עבד דאי דס״א ומוכח ועאה״ עבר ,,עם כשרה
שבעה. אמנין סאיק דאא בזה ודי בדיעבד קריאה עאתה דאא אפרש

י״ז דוש ר״ה מסכת
 חאואא (יום זצ״א מבערטש אאימאך צבי ר׳ חרה״צ אדמו׳׳ר זקני מכ״ק

 אאוא) י״ב שאו האואא (יום זצ׳׳א מאאנציט אאעזר ר׳ הגה״ק בן אדר) כ׳ שאו
 הוא אמ״ו הה׳׳צ מארי מאבא שמעתי אשר זצ׳׳א. יששבר בני המחבר הגה׳׳ק בן

סיון). ד׳ או ג׳ שאו חאואא (יום הי״ד זצ״א מרדכי הר׳ הקדוש
 במד׳׳ר משאחז״א עפ״י ה׳. אא העם דברי את משה וישב יתרו בפ׳

 את מהפכים שצדיקים נח. את אאקים ויזכר בפ׳ נח בפ׳ ז״א רש״י והביאו
 ע׳׳ז. הרמז יוצא מפורש זח מפסוק והנח עיי״ש וכו׳. הרחמים אמדת הדין מדת

 עואה והיא קשות אתנו הארץ אדוני האיש דיבר במו עז א׳ היא דברי דתיבת
 משה וישב וז׳׳פ רחמים. היא הוי׳ והשם הדין מדת גבורה..שהיא בגטט׳ גם

הרחמים. אמדת ד׳ אא העם. מן הדין מדת את שהפך העם דברי את
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 דברי את ר,8ם< ויעב וז״א זה בם׳ דכאה אנרא בם׳ ז״א זקיני ט״׳ם יובז ובזה
 וםות5תע צהיודע דברים צה׳םיב או אסה יובז אא םמוטו אפי הנה ד׳. אא העם

 האבד״ס זעוס״א טהר״׳ם החםיד הרב בעזם ושטעתי ידועים. רז״א ודברי
 ודיז עז א׳ היא דב׳׳ר נעשה ד׳ דבר אשר כא אטרו דהם שאסר, דאבריטא
 ואמרו ית׳ דיניו עאיהם קבאו יתברך אהבורא אז תשועתם מנודא שישראא

 והנה ונעבא. נעשה שאו והגבורות הדינים אפיאו נעשה ד׳ דבר אשר בא
 כי כזו נדואה תשוקה תמיד תתטיד אא הזאת שהמדרינה ידע אדונינו טשה

 והשיב כזאת גדואה טדרינה אהם יהי׳ אא בהםתר אאקותו יהי׳ כאשר
 אשר הדברים את והיפך שהחזיר היינו ה׳ אא העם דברי את טשה והחזיר

 אעשה ישראא ידברו אשר כא כן יאטר שהשי״ת ה׳ אא ישראא, אמרו
 בדבה״ק. עיי״ש עפי׳׳ד אפרש והוםיף באגד׳׳ב עכ״א שטעתי ע״כ בקשתם.

 הנבורוף; ונקבא נעשה ישראא •שאמרו כטו אפ״ז יתפרש אכאורה והנה
 אשף כא והדינים חנבורות שיעשה יאמר כביכוא בן דבר אשר בא והדין

 הנ״^ י2א אבא ישראא, כא עא רחמים רק הנרצה, תכאית זה ואין ידברו:
ארחמים. ד׳ אא העם דברי הנבורות שהיפך יונח

והז^ פרותיו עא המעביר נוטריקן היא העם שתיבת אומר עוד והומיה
 פשעין כא עא או מעבירין מדותיו עא המעביר י״ז. ר״ה משאחז״א עפ״י

 האד^ מדת והנה ז׳׳א. בפרש״י עיי״ש טרה כנגד מרה או שטודדין והיינו
 כאחכון ודין עונש אקבא אבא באהבה. מקבא או מטיבים שאם תואדתו בטבע

 נבורו^ ד׳ דבר אשר כא ישראא שאמרו מה והנה מדתו. היפר היא זה
 העונ^ האא בפועא העונש קבאת כי באהבה שיקבאו היינו נקבא, ודינים

 ׳גזאטרן הפי׳ אאא אקבא. אא או אקבא בידו הברירה ואין אדם שא בע״ב בא
 היפך מרה כננד מרה בתואדה אשר המרה היפו וזה באהבה. היינו נקבא
 \«<̂ז והדינים הגבורות היינו דברי אוז וזמה ויסזב אמדה׳׳ר. טדה״ד את משה

 הנ״א זצוק״א הר״ש ואפי״ד ארחמים הוי׳ ה׳ אא מדותיו עא המעביר
 ץ1השי׳׳ ויתקן יעשה ודין נבורה שהוא דבר אפיאו ישראא ידברו אשר

ארחמים. בקשתם באהבה
ב׳ עמוד סי״ח דה שבת במסכת

ק זצ״ל י־הודא מאיר ר׳ מביקאווסק אדמו״ר חו״ז הה״ק מנכדו מכי׳׳
 ואסןן דהרסנא כסא אפיאו רב אטר אשי בר חייא ר׳ ובו׳ טענגו׳ במה

 עושןן ם׳ *1ד בתרא בבא נמרא פי עא אומר נובא דהרםנא כםא דוקא נקט
 כש>ו פפא רב אמר היא ומאי מועט דבר ומשייר םעודה צרכי כא אדם

 צריף איו בשבת אבא אאביאות זכר היא מועט דבר השיור וטעם דהרסנא.
סי ואיסורא דבר יחסר שאא בפוסקים וכמ״ש בשמחה אהיות רק אהתאבא  נ

בשעונו שאמה כסעודת אפיאו בשבת שתא בט״ב שכתבו וכמו ניכר אם איכא
* סוכה מסכת לסיום

סוכה. התחאתו כטו צ״א עואה מאבא יאכאו מעאאיהם פרי
מגילה למסכת סיום וכן

כדן!; חג האבות וכו׳ בפסח פסח האכות אדרוש אישראא תיקן משה
אדרוש נשמע יהא וטמיאא במועדים מועדי? האבות בקיצור איתני



עאיששכר בני זזתשי
 בכדי אומר נוכל יום של מענינו מקודם ממאמרו קולו יו״מ מעניני יו״ט

 םוסו נעוע׳ קויחי׳ בכדי אדנ׳ הוי׳ עעולה םוכה שהיא חג בתיבת קויםיים
 לא טו) יד יג יב (יא מגילה קריאת זמן על של״ה מסטר כידוע בתחלתו

אדג/ הוי׳ מסטר שמרמז יותר ולא מהות
מחנ״ל ערד
ע״ב ל״ז דח סנהדרין

 וקיבלתו טיה את הארץ שטתחה מיום חייא דרבי בריה יהודא ר׳ אמר
 צבי שמענו זמירות הארץ מכנף שנאמר טתחה לא שוב הבל של לדמה
 נוכל מחצה. עון מכטרת גלות חייא דרבי בריה יהודא ר׳ ואמר לצדיק
 (כי בגליות שולטים םנצטך אתוון אשר ידוע כי המימרות סמיכת לומר

 דכלה) אגרא ובם׳ יששכר בני בם׳ עיין גבורות ה׳ הם הכטולים אותיות ה׳
 מנצטר של צ׳ אות היא הזה ובגלות נמתקו כבר מנצםר של מכנף ואתוון

 הח״ק בשם ובשסה׳׳ק טקעשניב הצדיק טירש וע״ז צדיק לצמח ב״ב נקוה אשר
 לצדיק צבי אולם כבר שמענו זמירות הארץ מכנף זצ״ל מאסטרטולו מהר״ש

ניצחית. גאולה ויחי׳ יומתק צדיק אות גם אשר
ע״ב ל״ח דח סנהדרין

̂[ הראשון אדם רב אמר יהודא רב ואמר  שנאמר סיטר ארמי בלש
 רעי״ך יקר״ו מ״ה של תיבות ראשי אשר לרמז נוכל אל רעיך יקרו מה ולי

 היינו הם — ר׳א׳ש׳י עצמו מה הטסוק סוף מרמז וזה ארמי אתוון א״ל
תיבות. ראשי

 מאימתי לתחילתו בשלום עמו יברך ד׳ סוטו נעוץ משניות לםיום
 אהבתו עבור נטש במסירת לחיות צריך ק׳׳ש אמירת הנה שמע את קורין

 עמו יברך ד׳ לזה אהבה גודל מחמת מכזציאות יתבטל לבל וחנה יתברך.
 כנודע צמצום שהוא וליראה אהבה להתטשטות מרמז שלום כי ^בשלום׳׳

 חסד שהיא מים עם יראה שהיא אש שעירב במרומיו ש״לו״ם עושה אשר
ביניהם. ^שלום״ יעשה

סחנ״ל קוד
)pHH עם גדול לכהן קודם חכם תלמוד (ממזר נזיקין. סדר לסיום

 דנזיקין מילי לקיים חסידא למיהוי דבעי מאן כי לע׳׳ה. מאוד שמגנה מה
החסידים. מדרכי ההיטוך הטה כי לקיים ע״ה ברצון אין ומסתמא

 ההתחלה כי בתחלתו) סופו (נעוץ אליהו דבי תנא ש״ס. לסיום
 רמ׳׳ח אליהו זה טנחם לקח זמרי במעשה אשר וידוע שמע בקריאת היא
 במקומו יונתן התרגום שפירש במה גם שמע דקריאת תיקון רמ׳׳ח בידו

באלי׳. סיים לזה שמע וקריין בכיין ואינון מועד אהל טתח בכים והמה טסוק על
 אומרם ע״ד בתחלתו) סופו (יתרץ הלכות אלא הליכות תקרא אל

 ׳בק״ש חייב אומנתו שתורתו מי אפילו אשר לק״ש מטסיקיז יא) (שבת ז״ל
 ידיו שמעביר בשעה טחתי בר בגמרא שאיתא וכמו מתפלה שטטור אף
הלכות אלא הליכות תקרא אל וזה שמע. לקריאת מלימודו מפסיק אז עיניו על



ישטזכר בגי זזדגשיעב
שסע. את קורין סאיסתי ואעסי״ב
 ?ביהס״ד נמזכחו זה 5םנוו בך v;b אם ז״א אוסרם ע״ד ?וסר נוב? נם

 וזח שסע קריאת יקרא או5 ואם האכות. א5א האיכות תקרא אא וזה
.jfor את קורין סאיסתי
 ’קז* אקרא תנא אסר) חש״ס (בתחאת הנה אוסר, נובא נם
 דאיתא כסו סהזסן אסעאה הוא והתורה קיסה, זסן '!וכיכר! זסן ובקוסך

 יותר הא׳מוז 08קו0 ואמי בתורה עתים קבעת ב׳מאאת) ה'»״ם (נרסת עא
 מאסר ההומו קידוע בני״ש (עי׳ סי׳ אואם אתורה. עתים קבעת האשוז צודק

 אעעות ביכאתם התורה ע״י אער ז״א) סקאזניץ הה״ק בעם ר׳ אות א׳
 סתנחג העואם אער או עואם האיכות תקרא אא וזה הרעים. וזסנים עתים
סן עכיבח זטז אקרא בהתחאה קאי עהתנא או* הסזא עת סעווט כסי בטבע  ז
הזסז. אהפוך התורה) (ע׳׳י ביכאתם כי האכות) (אאא קיסה

ע,/ ר׳ הה״ק דודו כ״ק בעם הי״ד. ז״א סארי אבא סב״ק עסעתי ע י
אזז''*' הוות\ סי בעי זצ״א דינוב אבד״ק הערץ נפתאי

ח אהיות נוכא איך אותנו סאסדת דתוה״ק עמת. אך והיית ב•׳ ח ס מ  כ
 חעדן- נרם דהנח תוה״ק. ואיסור העי״ת בעבודת נדוא עיקר עהיא תסיר

ע סאער טובה יותר או עטניע באבו האדם עסדסה היא העסהה  י
 סעען! הרבה יותר סקבא הוא אער נפעו אא האדם ית? כאער אסנם׳
 ורקין אכיז ארז״א והנה בחאקו: קזסה הוא אז עאיו, ה׳ מחטאת עסאו

^ *עמח״• תהי׳ אז ועסא סיעום ״אך״ אצאך *והיית״ וז״ע מיעוטין. כז  י
 ועמרתם האאה הסעפטים את תעמעון עקב והי׳ ז״א אאמ״ו פי׳

 חדקדוקיק רבו והנה העבועה. ואת הברית את אך אאקיך ה׳ ועטר אותם
 ךןןן0ע א׳ מקום בבא (והי׳) אא״ס פי׳ הנ״א ועפ״י הק׳ ובאוה״ח בספו׳ עי׳

 5עק כסו ועניו עפא (עקב) אצאך תהי׳ אם אך אהיות יבוא עסהה והיינו
גן תקבאו המעפטים) את (תעםעיז ענוה, עקב הרנא תהתית עהיא תכי  ו

 .01וםע די? כעי? אענין נראה עהי׳ סה האאה. הסעפטים את
 א׳ ד׳ ועסר סנואים. והסדים ארהסים והסעפטים הדינים יומתקו

ובו׳. וחחסד חברית את
זה םוק6 על חי״ד זצ״ל מאבי עוד

 אלא ציווי א׳ זה אי? פעוטו אפי ז״א פרע״י עסח. אך והית בם׳
ק סבואר הסצרים. בין ימי עתם יום כ״א היא ״א״ך״ ארסז הבטחה. ח״  כס
 יחשכך באב ט׳ עד בתטוז י״ז ם? חסצרים בי? עיטי הצדיקים ביד עטקובא

 טהארין^^ וכידוע האחרונה: הנאואה עא ואעטחה אעעון ב״ב טוב איום
ע תעא כי בפ׳ בתוח״ק עבורה רמז  חג בתטוז י״ז יום עא אהרן מ״

 ׳מיזזטד אח׳ חג האחרונה בגאואה אבא אעתיד הזה היום עיהי׳ מחר.
בב״א. טוב, ויום ואעסחח
ס כר״ם זצ״א טראפעת אזקינינו קורע זרע בהס״ק מבואר וב? די כ  ד

 •וגו אותם ואתקן טקוטות בעבע עחטאו חטאים עבע כאן חעב וז״א
קין או יע כי יסים אז׳ נחעב נ״ב חעבועות וחג חפסח יטי ז׳ חוננים תעאו



עגיטזמזכר בני זדדושי
קן ובעתיד חטאים הטבע <תקז הסוכות יסי ז׳ וכן טבעה. כל תו י  בעמימות ו

 טבעה טכ״א רנ^ים הג׳ נגד ויו״ט חג יום כ״א ט״ב עד בתמוז מי״ז אנו יהי׳
 בתום׳ (מובא יום כ״א חמצדים ימי את במדדט מונה וכן וכנ״א. טבעה

 עד חניטתו מטעת היא חזה הטקד טקד. מקא א׳ ירמי׳ מ״ט ח׳) כבודות
 העיד הובקעה טבו בתמוז י״ז אבין ימים כמניז יום כ״א ביטואו גמד

 טיהיו יום כ״א אותן עא הקב״ה אנו הבטיח וזה הבית. י1נטר טבו את״ב
 סיעוטין. ודקין ואכין כ״א; היא א״ר טמח. אך והית וז״ט, אטמחה. י״ט

 טמח. יהי׳ ומיעוטים. טפאים טהם המצרים בין ימי יום כ״א אותן היינו
הבטחה. אאא ציווי א׳ זה אין ז״א רט״י וז״ט

ח שמענו אשר מארי, סאפא ״ז שנת קדשו טי מ חשכרערת. בחג ת
 זח מאמר טפתח טעם ישראל. לבני ותגד יעקב לבית תאמר כח

 סיני הר אפני בקרבתם יטראא אבני אאמר הטי״ת טצוה הראטון (היא
 בטני טהזכירם מה וגם כמיותר. אכאורה טהיא כ״ה בתיבת התורה) אקבא

 אתם ידוע. ע״ז חז״א ודרטת כפטוטו. יובן אא אטר יטראא יעקב, הטמות
 אי והייתם וכו׳ בקואי תטמעו טמוע אם ועתה אאי אתכם ואביא ובו׳ ראיתם
 זמן. איזה אטאוא בא כאאו ועתה מ״ט בטרט הדקדוקים, רבו ונו׳ םגואה

 זקיני מ״ט עס״י ויובן תטמעו. טמוע אם והי' והיצ׳׳א כפטוטו יובן אא
 עיקר אטר זה בענין הנחמדים ספרותיו וטאר יטטכר בני בספר הגה״ק

 אא טמועה. בחי׳ יכונה אטר הקבאה מצד האמונה רק היא הרצוי׳ האמונה
 דבריך. את אני רואה כמ״ט ראי׳ בחי׳ יכונה אטר החקירה מצד האמונה

 בחקירה. במופת הטכא ראיית או הגטמי העין בראיות בחוט הנראה הדבר כי
 טנאמר היא וזה הדבר. זה רואה אאא מאמין אינו כי אמונה נקלא אא זה

 בכמה בדה׳׳ק עיי״ט צדקה. או ויחטבי׳ בה׳ והאמין אבינו אברהם אצא
 אותות אעטות הקב״ה צוה יטראא אבני הראטון בטאיחות והנה ראיות.

 ים וקריעת יטראא והצאת במצרים המופאאות במכות וכן אפניהם ומופתים
 הקב״ח רצה כי קואו ואת נראו, ואת כבודו את ויראו הנבחר ובמעמד סוד.

 אחריהם. אבניהם אהנחיאם נאמן יתר חזקים בטרטים אצאם האמונה אקבוע
 חקירה. טום באי עבדו ובמטה בה׳ ויאמינו יטמעו אטר עואם ימי בא עא

 בעא טחוא אדם טא וחקירותיו טכאו מצר הבאה האמונה כי והאאה. אז מני
 ית״ט מצדו טבאה האמונה אמנם וסוד נבוא ג״כ אהאמונה יט וסוד נבוא

 והנח וסוד. נבוא אין הזאת אהאמונה נם ותכאית ונבוא סוד או אין טהיא
 אפעמים בספה״ק כמבואר ברוחניותו אחת במדרינה תמיד עומד אינו האדם

 טובא. זמנים זמן וכו׳ אטובה עתים יט בקטנות ופעמים נדאות בחי׳ היא
 יעמוד טובים אא בעתים אפיאו אטר כזאת אמונה באבו אקמע וצריך

 רק א׳. ד׳ אנכי ית״ט באחדותו אהאמין תרצה אם אנכי״ ״ראה וז״פ באמונתו.
 וקאאה״. ״ברכה והעת הזמן היינו היום״ אפניכם ״נותן אז חקיריות ראי׳ בבחי׳

 אברכה תמיריית הברכה״ ״את אבא ההיפוך. ר״א ופעמים ברכה פעמים
 הקבאה מצד הטמועה מצד אמונה ה״. מצות אא תטמעו ״אטר אקאאה ואא
טמוו^ ב׳ טנקרא אבינו יעקב והנה נצחיית. אמונה במוחיית אמונה היא זח



ישטזכר בגי זודוטזיעד
 וזםעלח ברום מהי׳ מבעת ממבאר ויחי ר׳׳ם באו״החה״ק עי׳ ימראא. יעסב,

 יובן ועסי״ז יעסב. במם נזכר בהימור וכמהי׳ ימראא, במם נזכר והנדואה
 רמז מהיא ״כה״ בתיכת מתח הדגודועים, כא ויתיימכו הכתובים הממו

 ימראא מטע תזוה׳׳ק בהע׳ (כדאיתא ימראא ממע מא אותיות כ׳׳ה עא
 מאבות עוא מבאת מ״מ יעקב) אבית תאמר כ״ה אתמר עאייהו אתוון כ״ה

 בכא ימראא". אבני ותגיד יעמב אבית ״תאמר ממועה. בבחי׳ רומא ממים
 חמדרינה בממא או ברום דהיינו ימראא או יעמב מיהיו ומדריגה בחי׳
 אמערים״. עמיתי אמר ראיתם ״אתם תמוט. מאא יתד זאת אמונה קבועה יהי׳
 כבודי את וראיתם אאי״ אתכם ״ואביא הנמאאים. והמומתים האותיות בא

 טעתה אבא מי׳ ״ועתה״ ועד. אעואם חזק מודמ אקבוע הי׳ וזה גדאי, ואת
 מהי, כמו אא ע״ד מהיא תמובה אאא ועתה איז בטעם כם״מ ואחבא

 י, ככה מתאטינו בקואי. תמטעו ממוע אם חדמ. דדך מעתה אאא עתה עד
 (מחי*, אוצר ז״א מדמ״י סנואה״ אי ״והייתם ממעיית, הקבאה מצד ממועח
חביב. מסמר) באין דובי המאנת

זלח״ח יחודא מאיר ר׳ חח״ק חו״ז כן דוד ר' חח״ג מאדמו״ר
יצ״ו. םכיקאווסק

שובה פ׳
 תמא עין אומר צריך הי׳ ממוטו אמי עון. תשא כל אליו אמרו

 בסמרו והביא כ״ם ז״א אביו עמיממ״ם אסר בסמרים. כבר כתבו כאמר
ם^ נקמות אא ה׳ נקמות אא ע״ם זצ״א הבעמ״ט דברי את אמאיר  תו
 הי/ שאא וצ״א אא״ סממו יחי׳ מי ״אוי ע״ם אמאיר אור בסמרו (וכ״כ

 p3 יום בנא זועם אא מממתיק היום כא אא חסד ימראא טובת אסבוא יבוא
 עאיגו ממומיע אא חסד בבחי׳ מימראא נוקם מהקב״ה הומיע) נקמות אא
_______________עכ״א, אנו מתכמר הבומה וע״י טוב כא ית׳ גדואתומ

^ ז״א הכהן קאונימום בר מממון ר׳ מהחסיד ביאדותי ממעתי ואני ♦ ד ע ב  מ
 03 אא מם דוקא הזכיר אמה אא. אמרי מומע נאום באק במ׳ מ״ש אמרמ במטו

 אוסו- מחי׳ הי׳ באעם מא כחו כא דהנה ומי׳ אא. מם דוקא ג״כ הזכיר אא קבה
 שעון באותה אקאאם סובר דהי׳ יום בכא זועם אא מא המעה אכוין מיודע

 והי*, אהם. יוכא אא בזה נם כי אדעת נוכח אח׳׳ב אבא ז״א, כמממרמ״י
 poena היום כא אא חסד אומר אחד כתוב דקראי רמי׳ מקמה ידוע דהנה

 p3n יש א״כ יום. ככא זועם אא אומר אחד וכתוב כרגע. אמיאו המסק באי
 ז״^ הבעמ״ט דברי עמ״י ממתורץ אאא היום. כא אא חסד מקיים ואיד זועם

 pנקטו אא ד׳ נקמות אא המסוק עא יוסף יעקב תואדות בסמה״ק מהביא
 כדין אענמו המאך מרי ורצו במאך ממרד נער כמר אבן בממא הופיע
 משר אבית איתנו רק כאא אענמו שאא צוה חסד אימ הי׳ והמלד במאך מורד

 נדאו^ יותר ראה מהנער מעם ובבא מר. ועמאו גדאו ואח״ב ואהמכיאו
 שהוו, הגדואה סהבומה או הי׳ גדוא וצער פניו באימה כסחה וכבודו הםאך
 /0 נקמות אא וז״מ חסד. הי׳ הזה העונמ הנה הזה: הכבוד במאך מרד
0 ובוש ית׳ הבורא ונדאוח דעת הופיע נקמות אא הנקמה הוא ומה 3T



עחיטזמזכר בגי זורושי
 עמנו תעשה dk דהיינו ה#נים״ בושת ואנו תצדסה ה׳ ^אך וזש״ה

 והטאנו: טובה תהת רעה נטאנו אשר עא הינים בושת אנו אזי והסד צדקה
 טני את מכאים שהי׳ כאאב שטו נסרא ואמה ד׳ ברכות בגטרא איתא והנה

 בהוראות אב שהי׳ הרב את סכאים שהי׳ •רש׳׳י אב—בא בהאכה ספיבושת
 עון תשא בהטאינו בושים שאנו בהצושה היינו עון תשא כא אפרש יש ובזה
 שאכן שאטו א׳ גדוא בשם ששמעתי עפ״י שפתינו פרים ונשאטה טוב. וקח

 עבר כבר כאאו נהשב הקריאה שע״י ר׳׳ה קודם תבא ם׳ התוכהה את פורין
 שפתינו. פרים ונשאסח הרמז וזה פר הם הנבורות וידוע התוכהה. ר״א עאינו
 טי הטתוכהים מדרך והנה ה׳. יאמר ונוכהה נא אבו (השי׳׳ת) אוסר וע״ז

יאבינו. כשאב כשנים חטאיכם יהי׳ אם וע׳׳ז מתבייש. שנוכח
' מחנ״ל עוד

בראשית פ׳
 רמ׳׳א הראשון אדם ממנו שאכל אילן דתניא מ׳ ד כרכות מם׳

 ע״כ. וכו׳ היתח חטה רי״א וכו׳ חיתה תאנה רנ״א וכו׳ הי׳ גפן
 הי׳ אתרוג מ״ד אחד אדה״ר. שאכא איאן הי׳ מה ריעות עוד ארז׳׳א יש והנח

 שבת כי בם׳ עמ״ש רמז י״א חטה. תאנה גפן רק בברייתא חשבו אא ובכאן
 שהשי״ת טרז״א שמקובא ז״א בראשית פ׳ באגד׳׳כ (כמ״ש עה״ד תיקון היא
 דינו את חשי״ת האין אח׳׳ב והנה תמות מת ממנו אכאך ביום או אמר

 קודש השבת יום אור בא כך ובתוך תוה״ק עפ״י נפשות בדיני הדין כן כי
עכ״א). קודש השבת בעדו והמאיץ השבת איום שיר מזמור הראשון אדם ואמר

 מרומז וזה שבת. בגמטריא עואה חט״ה תאנ״ה נפ׳׳ן איא״ן והנה.
 והנה וכו׳. חט״ה וכו׳ תאנ׳׳ה וכו׳ נפ״ן וכו׳ שאכא איא׳׳ן הש׳׳ם באשון
 תקנו. בו שקאקאו בדבר חנרת״ אהם ויעשו תאנה עאי ״ויתפרו עא ארז״א

 דהיינו שבת אותיות שא והמיאוי אגד׳׳ב) שבת גמט׳ (ויתפרו ארטז יש אזה
 מן הר״ת אכן בעתו. יתן פריו אשר ברמז כידוע תעו. עואה ו׳. י״ת ן י׳׳

 שב״ת כמו בגטט׳ חגר׳׳ת אה׳׳ם ויעש׳׳ו תע״ו. הם ת׳אנה ע׳אה ו׳יתפרו
ש״ק. נקרא כן אשר שאו״ם.

מחנ״ל עוד
דשלח ם׳

 פתח יוסי ר׳ בזוה״ק וגו׳. נא הצילני וכו׳ אבי אלקי יעקב ויאמר
 מסכנא רבעי צאותא שיחו׳׳ ישפוך ה׳ ואפני יעטווי כי אעני ״תפאה ואמר

תפאה הכא כתיב דעאמא. צאותין אכא דאקדימת צאותא ודא קב׳׳ה קמי

 שאא אעפ׳׳י זא״ז, מכחישים הכתובים שני אין ואפ״ז מרד. מי כנגד האדם
 נ״כ היא הזעם ונקמת הפסק באי היום כא אא חסד אעפי״ב יום כא זועם

 פי׳ יוסח, שומע בי כמ׳׳ש מבין פי׳ שומע״ ״נאום באעם וז״ש כנ״א. בחסד
 שאין אא וחסד זועם. אא היינו אא שא הכתובים ב׳ אא אמרי שני מבין

 מה אמר אכן ישראא. עא אחסר כאחד באים הכתובים ושני זא״ז, סותרים
‘ אא. קבה אא אקוב



יטזפזכך זזתפזי.בביעו
 עני בבחי׳ יעסב Winn כז כי הנה עיי׳׳ש. נמזה:5 תם?ה התם וכתיב צעני
 אסר כדעת נא. הצאני אמר יע?כ כ״נא״ התפאאו אאה שלש דוד. וכז כמוה וכן

 שיתעבאו. אתסאתם הכנה עעה ויעהב נא. »יעה5הו׳ אסר ודוד נא. אעבדה
 יוכא אס ואידך הכא במסדה ב׳ והכני המסדה עא בבעה״ט איתא אכן

 אדור עמד יעקב וזכות וכו׳ נאית עם שהאחם דוד גבי והכני אתי אהאחם
 נוטריקן מיד נם י׳מראא. מ׳אך ד׳וד נוטריקן מי״ד נא הציאני ואזה עיי״מ

 ישראא. אם כי שמך עוד יאמר יעקב אא או נאמר אכן ד׳וד. י׳עקב מ׳שה ר״ת
 נא. הצאני בתפאתו. כאאם היא כי ישראא. בנמט׳ דו״ד, מש״ה יעק״ב כי

 תקצ״ב עואה ישראא מספר עם נא ומספר אותיות נ״א יש זה ובפסוק
בתורה. יש ישראא פעמים תקצ״ב אשר

סחנ״ל שיד
ויגש פ׳

^ אומרו צא״ה עלה. גם אעלך ואנכי סצרימה עמך ארד אנכי כ ב
דון אי״י יי"^ נ^ייח) שאר ארבות ם״מ שבת (ודרז״א עאה גם אעאך  חי

 עואה אעל״ד אנכ״י אכן ר״ב. רק ניצוצין הרפ״ה מן העאו במצרים כי
 כפסךן הנאואה תהי׳ פסה נמט׳ עא״ה ג״ם אז ניצוצין ר״ב כשיעאו או רמז

 מצריס נאואת כידוע משית. כמניז שנ״ה עואה הפסוק כא שא והר״ת
 האחרונהיהעתיד- אגאואה השער אז ונפתח שורשיית נאואה היתה בפסח אז

משיח. כמספר הרמז בא אזה בב״א
 ף%9א תחת לכהן נתקהל אשור ז״ל מסאניק שפירא רוד ח״ר מחגח״א

ל יוסח ה״ר חגח״ןנ רירי הוא ״ ~ יא״ו דינוג אפד״ק מ

rpD בפרשת
 מזמרות קחו עשו זאת אפוא כן אם אביהם ישראל אליהם ויאמר

 אכיגן יעקב הקדים זה אמה אהבין יש ונו׳. לאיש והורידו בכליכם הארץ
 איזון, שהמציא שמשמע עשו״ זאת אפוא כן ״אם אאו בתיבות אעצתו קודם

 כן עשה ככר האא המנחה, שאיחות עא כפשוטו אם עמוקה. ועצה חידוש
 אשון וגם במנחה״. פניו אכפרה אמר ״כי וישאח בפ׳ ככתוב אעשו מנחה
 וגק שיובילו מינים איזהו בפרטרום ומנה חשב הלא הארץ מזמרת אמר
 אא̂* בכפיהם למצרים מכנעז יוליכו לא ממילא והא בכליכם אמר למה

 שייף מצרים לארץ כנען שמארץ אעפ״י לאיש, הורידו אמר למה וגם בכלים.
 בזוז רק ירידה ל׳ בדבריו הזכיר לא יעקב אבל כ״ם זה בענין ככתוב הוררה ל׳

 אסר ולא — שובו וקומו — בידכם תשיבו — בידכם קהו סיים ואח״ב
 הקורוון כל את לאביהם יעקב בני סיפרו כאשר דהנה נראה אכן הורדה. ל׳

 אותו תיארו הנה קשות". אתנו הארץ אדני האיש ״דבר ואמרו פתחו אתם
 מפיו עתק ויצא גבוה ידבר לכן הארץ כל לו כי ובדעתו ונאון נאה לאיש
 בנימין עם אליו שוב לשלחם יעקב כשהסכים לכן הארץ. אדני האיש וז״ש

 ולהורידו ענוה מדת הזה האיש על להשפיע עצה להם והמציא התבונן
הארץ. מזמרת קחו היא לזה והעצה הארץ. אדון שהוא שמדמה מנאותו



עזישטזכר בד זזרגטזי
^אה. הארץ לר' אוסרת מה הארץ מירה בארק איתא דהנה  עאםר מה וזה ו
 הארץ לד׳ כי מזמרת הארץr הזה האסוק הארץ, מזמרת קתו יעקב להם

 כמקז״א בסה׳מבהכם אי׳ בבליכם, קתו זאת הארץ. אדון הוא האיקז ולא ומלאה.
 להשאיע דהיינו לכם, נכלו אער בנכליהם מל׳ לדרכו זצ״ל באגד׳׳כ זקיני
 בכליכם הארץ מזמרת ,,קהו וז״ש סניאותו. ולהורידו ענוה מדת עליו

הנ״ל. הדקדוקים כל בזה ומיומב ".6לאי? והורידו
לצדיק״. צבי ׳אמענו זמירות הארץ ,,מכנף בד״ז לפחא שיש (ונ״ל

 עזמענו הארץ של ענותנותה וממדת לענוה. רומז וזה הבגד קזפל היא הכנף כי
 זה.) יסוד על ץזעומד הצדיק מצב וזה לה׳ רק אינה שהיא זמירותי׳

חי״ד ז״ל אלימלד צבי חב' מבני
ה׳ סי׳ דפרקא באגרא זצ״ל מדינוב מהרצ״א הנה״ק זקיני עפמ״ש אמר

 רשע ואיזה קליאה איזה לבטל בהצטרך זצ״ל מקארעץ מהר״פ הה״ק בשם
 בהושע. בזה ופי' יזכירו. לא מלקללו אפילו הימנו מלדבר למנוע טוב

 ז״ל והוא ע״כ. בשמם״. עוד יזכרו ולא מפי׳ הבעלים שמות את ״והסרותי
באנד״פ. עיי״ש מאוה״ע רשע לעניז רק הוא שזה מדילי׳ הוסיף

 שכתוב מה אפילו באורייתא רמיזא דלא דבר ליכא ארז״ל והנה
 ״ושם משפטים פ' בכתוב מבואר זה ענין דרמז ונל״פ ובכתובים. בנביאים

 א׳ עניז ככפל לכאורה שהוא פיך״. על ישמע לא תזכירו לא אחרים אלקים
 דבא לומר יש אבל ז״ל. כפרש״י בו לדרוש רז״ל והוכרחו שונות במלות
 הימנו. ידבר שלא והוא קליפה איזה לבטל איך הזאת סגולה להודיענו הכתוב

 ולא היא. לזה הסגולה תזכירו. לא אתרים אלהים ושם וז״ש הביטול היא זה
מבני. ע״כ כלל. מאותו לדבר שלא פיך. על ישמע

 במקום תשליך ישראל בית עמך חטאת ״וכל בם׳ נם מרומז ואפשר
 שכוונת הדבר דמוכרח יובן אבל לשון. כפל דג״כ יפקדו״. ולא יזכרו לא אשר
 לא ועי״ז יזכרו. ולא לתהום. החטאים מן שנבראו הקליפות השלכת הב׳

 כתב שלא בזה וניחא לעולם. לב על יעלו שלא לנמרי שיתבטלו יפקדו.
לעולם. לבך על

 יבלבלו ולא שיתבטלו לעולם. לב על יעלו ולא עוד לפרש ויש
והבז. דוק בסה״ק. כמבואר ישראל בני מחשבות

הלןדמה
חרואים. כלי מספדו ימזשכר כני מכעח״מ אדם חנחגת קונטרס העתק

 וכל להתקיים סופה שמים לשם שהיא כנסיה כל אומר הסנדלר יוחנן ר׳
 המפורשים הוקשו להתקיים. סופה אינה שמים לשם שאינה כנסיה

 מתק״יימת. ואי״נה מת״קיימת למימר וה״ל יוצדק לא סופה דתיבת
 בתחילתה אם אפי׳ לש״ש שהיא כנםי׳ דכל דה״ק שמואל המדרש ותירץ

 בהתנשאות שתתקיים סופה עכ״ז ועוני ביסוריז מעונית ההיא הכנפי׳
 סופה אין עכ״ז הרוממות בתכלית כעת היא אם אפי׳ לש״ש שאינה וכנסי׳

 לש״ש הוא הכנסי׳ אם איפה יודע במה להבין צריך והנה עכ״ד. להתקיים.
תיכף בטובות מעוננת היא הכנפי׳ אם המובחז. נ״כ הוא דזה ונ״ל לא. או



יסזשכר בוי ןזרופזיעח
 א״ע ולעדז בתענוגים אהם׳!ייר כדי הוא וכנסיותם שאסיםתם י״א בתחיאתה
 אדרבה ועי״ז וטתכנסיז. ממתאםםין רואים אנו אם כמזא״ב מריעום באסיפת

 סתעננים ואינם העוצם תענוגי ניוום אהרי וסשציכים הזמן מתענוגי מתבטאיז
 ובכיועא ל^״ס רק היער מתרמית אינו זה בודאי אסיפתם ע״י הזסן בתענוגי

 ירונו באהבה יסורין שקבצו אהרי ואבסיזי ובו׳. רגע כמעט הבי נאמר בזה
 כא הוא כך צפ״ז המאמר עיעור ונמעא ובתורתו. ביי׳ צבב בדפמהת

 כשהוא דוקא הוא צש״ש שהיא בודאי שנדע ר״צ צש״ש. שהוא כנסי׳
 וכשמקבצין וכיוצא בעוני מיוסרים המה בתחיצתה אבצ צהתק״יים סופ״ה רק

 צהתבונן צריך והנה מים. מבועי כעצ ונהצם מרהמם רגע בעוד באהבה
 בעניני כפשוטו צהשמיענו צו היו הענין זה דוקא. בכנסי׳ העניז הוא מה

 המעשח שעי׳׳ז חנם צש״ש בו שהנרצה דבר שכצ והמעשים והמרות המצות
jn בזח ואדרבה צהתקיים סופה העוצם מעניני וכיוצא הפסד איזה צו יש iv 

 0צש« פי׳ נודע כבר כי צדעתי היא הבונה אך וכנ״צ. רצויה שכוונתו איפה
 כ, בתחתונים ששוכנת הוא שכינה ופי׳ ושכינתיה. קוב׳׳ה ציחד היא שמי״ם

 כשק המקובצים שכינוהו והוא ישראצ נשמות נשפעים שמשם המקור הוא
 ע׳/ק עם בצא טצך אין כי מצ״ך נק׳ שיחי׳ כדי חעוצ׳ את ברא הש״י בי טצבו׳׳ת

 איתר שממציכיז העיקר הם כי ראשית שנקר׳ ישראצ בשביצ העוצם (מצך) נקרא
 תפיצתיגן בנוסח מצפים שאנו וזה עוצם. באי צכצ הנדוצ שמו יתוודע ידם ועצ

 טש^ף בכצ ומ׳׳צכותו מ״צך ישראצ אצקי י׳׳י באפו נשמה אשר בצ ויאמר
 מצכוק' בשם צכנותו יצדק ישראצ נשמות נשפעין שמשם המקור והנה והמ׳׳י.

 שכנו^ הנשמות כצ שיבצו ער בא דוד בן אין שאמרו צרז׳׳צ הנרצה והוא
 נישן^ נקר׳ המצבות שמדת בזוהר הוא כן כי נווי ששמו חדר רש׳׳י ופי׳

 הטשסןןןן הזאת המצכות שמדת חד״ר בתיבת צרש׳׳י והכוונה קדישא.
^ חד״ר ר׳׳ת רחמי׳׳ם רי״ן חס״ד העוצם אבות מדת מקבצת נשמות  יהו

 ציס,.ן״ הזרע צהצמיח העפר ציסור המשפיעין אש מים אויר יסודות נ׳ כנגד
 נשסוףן ומצמחת רחמי״ם די״ן חס״ד מקבצת הזאת המדה כן מצמיח. העפר

 כחי/ אהכ״ה ואמ״ת ואהב״ה בירא״ה העוצם אבות ממדות כצוצים ישראצ
 ן-vהנר והוא ציעקב אמת תתן יעק״ב בחי׳ אמ״ת יצח״ק בחי׳ ירא״ה אברהם
 החד׳׳ן! דהיינו במקורו א״ע תדבק ר״צ בחדר״ך בא עמי צך שאמר צהנביא
 מלכותו אין בנצות הם כשישראצ נבין ע׳׳כ שמים מצבות הוא נוף ששמו

 באין והצרות רעות כצ עושין ואוה׳׳ע מצכותו ניכר אין כי בהתנצו׳ ית׳
 וזון מצכותו נודע וצא צמחות שצא ח״ו ימינו אחור השיב כאצו מוחה
 ישרא^ נשמות המקור הוא כי ישראצ עם מצבות) (היא השכינה נצות נקרא
 המקור שהוא הזאת והמרה ידינו מתוך ידה זזה וצא הבנים אם והיא
 והוא ארץ יעמיד במשפט מצף כי רמצכותא דינא שה׳׳ם אדנ׳׳י בשם נקרא
 עסר יסוד בבחי׳ צהיותה שבשם רביעי אות שהוא הוי׳ שם שצ ה׳ סוד נ׳׳כ

 שכשם יה״ו אותיות נ׳ נגד שהם חר״ר שסופן עציונים יסודות מג׳ הנשפע
 הויית כצ המהוה הוי׳ נקרא העציונים מעוצטות מהש״י ׳ ההשפעה וכצצ
 לייחד הוא ומצותינו ותפיילתינו עבורתינו ועיקר כביכול העצם שם והוא
שכינה חנק׳ ישראל נשמות של המקור היא אדני שם עם ב׳׳ה הוי׳ השם

I



עםישטזכך ני1 זזרומזי
ת  משל\ז, בכא יתרה ברבו מ^בותו ׳ןזיהיו הבריאה בוונת עיהר וזה שמים ^בו
 אנו ?זה בהיפך. מובן ח״ו ובהיםך• העואמות כ? מתברכיז היחוד ועי״ז

 ארני הוא ושכינתיה הוי' הוא הוב״ה יחוד אשם מצוה כ? הודם אומרים
 שמי״ם אש״ם יהיו מעשיר וכא סי׳ המנ״ע כמ״ש שמי״ם אש״ם נ״ב הוא ץזה
 הנרצה הוא (כי שכינה המאכות אמדת המהובאים בפי יכונה ש״ם תיבת כי

 יכונה ושמים והבז) אהוי׳ בו שקוראי! אהוי׳ שם הוא ואדני אדנ״י בשם
 בשמי״ם תשמע ואתה אמר אא השמי״ם תשמע ואתה כמ״ש מקום בכא אהוי'

 נקר׳ אמה והטעם תשמע. השמים אתה ר׳׳א השמי״ם תשמע ואתה רק
 ש״ם אייחד ג"כ הוא שמי״ם אש״ם דבר שא כאאו אהאריך. אכ״ם שמים

 כ! תרגום באשו! ושכינתיה קב״ה יחוד כמו בשוה שוה שהוא שמים עם
 דוד שתיקן בתהאי' שיש המנ״ע כתב (ע״כ הקודש באשו! שמים אשם הוא

 מאח הוי' תודה שח״ם בתור' כמו ש״ם פעמי' מאה מאכו׳׳ת סוד ע״ה המאך
אחאריד).* ואכ״ם שמים פעמים מאה הוי' פעמים
 ששם ישרה רנא בספה״ק המחבר הגה״ק זקיני מ״ש כא! אהעתיק ראיתי *
 במקובאים. כה דז״א, ניק' חמאכות ה״ם שם וז״א: מפורש. יותר מבואר
 נ״א. הוי' את בו שקורי! הנק׳ שם שהיא אדנ׳ הוא המאכות שם אהיות והטעם

 (מאח המאכות בסוד שהיא דוד שאמד בתהאים שם כתב פעמים מאה והנה
 חז״א סוד שבכת״ב תורה משה בתורת וכנגדן אדנים) מאה בסוד פעמים

 אשם יהי׳ מעשיך שכא וז״ש אעיא) (כמ׳׳ש הז״א שה׳׳ם שמי׳׳ם פעמים מאה
 בם׳ עכ״א אך. ם׳ התודה עא מנ״ע ושכינתי'. קוב׳׳ה איחד ד״א שמים,

שם. ערך ש׳ מערכת ישרה רנא
 השאם היחוד אעשות הוא שמי״ם אש״ם מעשינו שעיקר אזה שזכינו וכיו!

 אעשות מצוה בפ״ע אדם שכא הנם הנה כי אש״ש. הכנפי׳ עני! מעתה נבין
 קומה שיעוד הוא מעשרה פחותה שבקדוש׳ דבר אין ידוע כ׳׳ז עם יהודים

 הטקובאי׳ שכינוהו כנודע המאכו״ת מדת עד המחשבה מדאשית כביכוא שאמעאה
 שיהיו כדי ע"כ כנודע. ספידו׳ בשם בדאשי׳ היוצד בה! שפעא חאאו אחמדות

 מוריהם אקוא מקשיבים חבירים באסיפת הנעשה הדבר נעים מה בשאיפות היחוד
 בעואמו׳ יהודי׳ אפעוא ית' אשמו עני! בא ואדבד פעאם אשם דבד כא אעשות

 ספירות אעשר מכוונים שהם עשרה דבי׳ קדישא הבודה באסיפת הפחות ואבא
 המקבא ישראא נשמו׳ מקוד שהוא׳ מאכות מדת עד קומה השיעור כא שהוא

 באסיפתם שכוונתם דהיינו אש׳׳ש שהוא כנסי' בא יוצדק ובזה המדות. מכא
 הפועא שכא אהם שאי! הנם ושכינתיה קוב״ה אייחד כדי ואעבודה אתודה
 בכנופי׳ הדברים בעשותם עכ׳׳ז יהודים עניני וכמות ואיכות מהות עדיי!
 העני! שא סופה ר״א אהתקיים סופ׳ יעזודו דעהו את ואיש פעאם אשם

 יעזדם שהש״י היחוד היא אש״ש העני! בם שיקויים ד״א שיתקיים אש״ש
 העומדים והמקטריגים המונעי׳ בא מהם ויסיד בעואמות יהודים שינמרו
 מחשבתם יבא שאא האזו מכנופי׳ ב״ה אהבודא שיש דוח הגהת בכדי כנגדם

 גודדי שפסו בדאותינו המקשיבים החבירי׳ אנחנו אזאת הפועא אא הכה מ!
 במודדי היו המה עינינו אמאור אנו היו אשד הקדושי׳ דבותינו הם האא נדד
אשד הדדך אהדאותינו בעדינו יעמוד מי ואי! אאקים נ! אעד! ונסעו אוד

ii '



יטזסזכר בני זודוסזי 6
 אעבודת עאיהן נבא אשר התשובה התעוררות (היינו הערי״ם ואת בה ד5נ

 אא עינינו מחשכי ולהאיר אבנו מעא האואת מםך ואהסיר ואתורתו. הש״י
 זאת כ״א מאדמה) הנו!ז חומר (הוא ואדמתינו גויתינו באתי אפנינו נשאר

 ’ מתי עד תערא הומיות ובראש זויות בערן המונחת עינינו מחמד התורה
 רוחי אכם ואביאה מסכתי ביין ושתו באחמי אכאו אכו פתי חאהבין פתיים
 דייסא ית׳ אפניו נ״ר ואעשות הש״י את אעבוד תוכאו והאיר נכונות בעצות

 והנה אחרת. פני׳ אשום ואא גבוה צורך בעבודה פעאם אשם אעשות,הדברים
 דהיינו העוצים אא תזדעו ואא ניד אכם נירו הנביא מאמר וראינו שבנו

 חטאת תיען שאא דהיינו רשע עדיין בהיותו עושה שאדם והעבודה התורה
 כאי האוצים אא הזורע כמו הוא הפתיות ומדות הרעות וריעות נעורי׳
 ואדרכת יצאה ואא הרואים פניו כםו עכ״ז טובה היא שהזריעה הגם חרישה

 עאתח המקשיבי׳ חבירי׳ אנחנו ע״כ והס׳׳י. יותר אסבר בסוצי׳ כח יתן
 והמבקשיס והצדק האמת דורשי הקדושה חבורתינו אאסור היום הסכמחינו

 שאזו נםק» בתי נגעי אטהר בכדי ית׳ אאיו אב בכא אשוב והמבקשים וענוה צדק
 ככדי הנעוסה חורתינו ובין ית׳ קדושתו ובין בינינו סבדיא מסד יהי׳

 וכןןך. בעדינו ונתחזק ונקוטח וכנ׳׳א. פעאם אשם הדברים אעשות שנזכה
 ירציכו חטוב השם רצון ימי האאו שהימים ובפרט בקרבנו רוחינו בעוד נפשינו
 בתיקון, נעשה אשר המעש׳ ואת בה נאך אשר הדרך את ויורנו וכעואה בכאיא

 ומדן, ומצות בתורה בנפש קנין ואקנות ועברו שחאפו והמדו׳ וריעות העבירו׳
 אזכיו- אהיו׳ ספר בטגיאת כתבנו בהסכטתינו שעאתה ועצה עצה וכא ישרות.

טאיך. אשר ית׳ הבורא ברצון אקיימם נפשותינו את שנתבע בכדי עינינו בין
:אמן צדק בטעגאי ומדריכנו עינינו

אדם הנהגות
 באשמו,״/ הן איאה בחצות אקום שיזכה מי הן תיכר נתעורר אשר כעת א

עצאו^ ואחם כתיב בשכינה כי העצאנים בין הנוהג בעצאות יאריך אא
^1הח ורוח הנפש או השיב אשר בוראו אעבודת יזדרז רק תאכא אא , 

 י,ץ/ או אעבדים אקחנו אשר חאקינו טוב מה ואשרינו רוח נחת או שיהיו בכדי
 ואח//^ הפוסקים. כמ״ש אני מודה ויאמר יכאתו כפי קודם בתשובה יהרהר
 הו*, ית׳• הבורא היינו הפועא שכח הכוונה אעורר בנפעא הפוע״א כה יאמר

 והי׳ כרנע וחיותו שפעו ובהסתאק בנו. הוא בעצמו הבורא וכה בנפעא
 איטתון עאיני תפיא האא בנו שופע יתברך שהוא בחיותו נתעצא אמה וא״כ הי׳

 שאבן המצות במחשבתו יעאה ידיו נמיאת אחר ותיכך ית׳. מגדואתו ופחד
 3כא דהיינו אאקיך ה׳ אנכי מ״ע א׳. דהיינו. באב אקיימן רגע בכא מחוייבין

 כהק ומושא בכואם משגיח והוא האין מן הנמצאי׳ כא הממציא אאקי אעוא׳ שיש
 הרמכ״ס וכמ״ש והחרידים החינוך כמ״ש תרי״ג מטנין הזאת והטצוה כרצונו
 3ג״ והוא אחד י״י כמ״ש שיתווי באי יחיד שהוא אהאמין ב׳ המצות. מוני ושאר
 אח,- באופז אומר אכופו ירצה(ירצו) שאם בדעתו אהעאות ומחוייב תרי״ג ממנין

 השס ג׳ יעבור: ואא יהרנ אאו מצות ב׳ עא אחר בענין ראשו אהרכין או
העונ,*ו יראת דהיינו יראות בב׳ ממנו אירא אנחנו מחוייבין והנורא הנכבר



פאיששכר ך1 זןר\שי
 וסובב עאמיז סמאא עיהרא איט8ו׳ רב דאיחו בגין דהיינו הרוממות ויראת

 אאסיר ה׳ את ואהבת ייםpוי יכואתו כפי נ״ב יעמיק ובזה וכו׳ ובתוך עאמין כל
 תוקף דהיינו תדבק ובו מ״ע אקים ע״ע יקבא ד' :תרי״נ ממני! ג״ב וכנ״א

 תרי״נ: ממני! נ״ב וכו׳ אדם בני עם דבדו בעת אפי' כרנע יפריד ̂פאא האהב'
 זכירות ח׳ :עמאק זכירת ז' :מצרים יציאת יזכור ו׳ :תמיד אזכרו מ׳׳ע ה'

 אב עא אהעאות של« א״ת י״א מרים: זכירת י׳ שבת: זכירת ט׳ תורה: מתן
 ואא נחמוד אא וי״ד י׳*נ :וכו׳ אך יהי׳ דאא מא״ת והו̂ז ית״ש זואתו אאקי שיש

 שאא י״ז סיני: הר מעמד את נשכח שאא ט״ז ה׳: את נשכח שאא ט״ו נתאוה:
 :מא״ת הוא ישראא את נשנא שאא וי״ט י״ח ממנו: אנקום עמאק מעשה נשכח

 המצות אאו כא את אעשות אכוון וצריך עשה הוא מישראא אחד כא ושנאהב
:וכו׳ קוצים אא יזרע שאא כדי בתשובה שיהרהר אחר כוונה צריכות מצוה כי
 שזאת שבנופינו המצות אכוין אנחנו צריכין כוונה צריכות המצות אהיות ב)

העשיז מיאה ומצות והזקן הראש פיאות מצות דהיינו מצוה אשם היא
בהן. שיש והאאוין

מין ג)  הנם כעת אובש או בציצית אבוש הוא אם הן ציצית מצות אקיים י
עדיין. מברך שאינו

הקאיפות אבער היינו הכרם מן הקוצים אבער יכוין הכסא אבית באכתו ד)
תשקצו. בא א״ת עא יעבור ושאא הש״י מעבודת יבטאנו שאא

 מעט או רב הן שכאו אפי כ״א הש״י יזכיני אשר כפי חצות תיקון ענין ה)
 ובפה בתשובה שוב אהרהר נדר באי ע״ע שקבאנו הקבאה ועיקר ירחם השי״ת

 ואומר ברעיונינו אז שנזכור העבירו׳ פרטי כא עא בוראנו אפני אהתודו׳ מאא
 באמונה ונאמין בראשי' יוצר התר התר יעקב אביר םאח סאה בוראנו אפני

 עא ונקבא העבר עא כשנתחרט אסאוח. ומרבה חנון הוא שהבורא שאימה
 יתעשת אואי שאימה עבודה אי״ה ונעבוד אהכעיסו עוד נחזור שאא נפשותינו

באמת. אאמיתיו׳ התשובה דרכי ויורינו אנו השי״ת
 מזומנים עתים בשאר או באשמור' בוראנו אפני נתמרמר אשר בעת ו)

 בפרטות אחד כא בעד אהתפאא חבורתינו בני ג״כ עינינו אנגד יהי׳
 המעשה באמת׳וביחוד ועבודה ותורה התשובה אדרכי יעזרוהו שהשי״ת

 בעד אהתפאא ׳גם האט אהבת בהסכמה אנו כבר בא כאשר דייקא ית׳ אשמו
 אעבוד המניעה אהם יהי' שאא העוה״ז הצטרכו׳ שאר כא חבורותינו כא

 מקבא השי״ת אז כי השחר בעמוד החבורה בעד אהתפאא ובפרט השי״ת
 יקבא שהשי״ת אהתפאא נם בז״ח. כט״ש ישראא את שמברכין הברכות

ואיש. איש כרצון אחרים בעד יתפאאו אשר בעת ברצון החבירים תפאת
 : ד,היינו י״י בתורת כסדרן שיעוריו אבטא שאא נדר באי ע״ע קבאנו ז)

מוסר. מדרש, נמרא, משניו', קבאה, שאר או זוהר בתובים, נביאים, תורה,
 שאחן נם אומץ אהוסיף יעזרינו והשי״ת עאינו. הבורא כיד יום בבא זה

פוסקים. ושאר אקטן יתבאר כאשר ערוך
 אעוה״ב. בושה ישיננו שאא בידו תפוס שיהי׳ אדם יראה בתד״א איתא ח)

 נראה ע״ב. ששנית משנה וערוך שקרית מקרא וערוך עמוד או שיאמרו
אותם ואחזור פרק איזה או משנה איזה בע״פ א״ע אאמד שבוע בכא עכ״ם

I
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ט)
י)

 ופוסתים במ״ע אעסוס m בכ^א גם מט׳פנתינו אחד דבר נשבח שאא בע״ם
מאבינו. נשכח שאא ברעיונינו המוסכמת ההאכה בע״ם ואחזור אהאכה
הסאפות. אשבר בעיון ההאכה נם ובעיון באסופה פוסע איזה יאמוד
 איראה אבו יעורר תשובה הרהורי אחר התורה ועודם התפאה עודם

 ע״י הוא וההתעוררו׳ אעיאא פרחת אא ורחימו דחיאו באא בי ואהבה
 ואואי האי ובואי עאינו העודפו׳ והמובות ורוממותו בגדואתו שיחשוב

 אבנו בהרנאות אמיתיו׳ ואהבה יראה באבנו שיתעורר ב׳׳ש דבר עא יעזתו
 יראה מאתם בבה כירושה אנו יש כי ויעעב יצחע אברהם זכות אעורר ועכ״ם
כנ״א. בדעתו אהתיישב נ״ב תאמודו באמצע יפסיע וכ״ז ואמת ואהבה
 רק באמת כוונתו אם יתיישב ועבודה ותורה מצוה מעשה בא עודם
 רק שכוונתו מעוד׳ מודעה ימסור ע״ב באבו פני׳ איזה ח״ו אם או אשמו

 עתיס ובשאר ר״ה עודם שמסר מודעה המסירה ויזכור י״י את אעבוד
בע״ה. כמבואר

 בע׳׳ש שמים מאבות עוא עאינו שנעבא עד ממטותינו עמדנו מעת
^ בבוא או נדוא אצורך אא אם ועבודה בתורה רע דבור שום נדבר א
 עסו אדבר מוטב בחסידות מתנהג שהוא איך ענינו אהסתיר ורוצה אאיו
דעהו. דרכיו בבא דבר שא כאאו וזה

- בעאר ונם אפשר אי וביו׳׳ט ובשבתו׳ ההוא בימו׳ בהשכמה אהתפאא פ,  י
יעבור. ואא בהשכמה ע׳׳ש יאמר עכ״ם בדבר הכרח כשיהי׳

 בדי אותו ונחזור באבנו נשטרנו תורה שא דיבור איזה נשמע אם
 ^כתו באפשרי יהי׳ ובאם אשמים הנונע בדבר ובפרט טזכרונינו ימיש

 אעבודתו הנוגע חדש דבר איזה בספר נראה אם ונם טוב מה
אבנו. אוח עא ונכתוב בזכרונינו נעשירנו

 וכיוןן חסדים ונטאות צרעה דהיינו חדשה מצוה עא יום בבא אצפות
 אהעיא^ ונודה ונברך הנפש בחפץ נעייטנו אידנו השי״ת שיזמין ותיבה

שהזמינן.
עבודה, דרך הוא אם נחעור אא אם נעשה אא אידינו שיבא דבר בבא
 יו;ןץ ברוב ותשועה חבורתנו בני עם נתייעץ ענינים שאר בבא או אא,

סו **י® רעיונינו ומצפוני סודינו אגאות שאא יז) ע
 ^,3 בהסכמת יהי׳ כבר הזה שהאיש אא אם ועבודה תורה בעניני

בדבר. שאם שאבו חבורתנו
 הפוסקיק חומרת פי ועא המועיאים אופנים בבא במצוות נדעדע יה)

האטת. עוטב ע״פ הבא יעזרנו והשי״ת ויופי הידור מיני ובבא
 3טחויי בעיניו יישר שאא דבר איזה בחבירו שראה חבורתנו מבני אחד ים)

 אפו שהאמת אדבריו אמתאא יתן ואם בך חזור אחי ביחידות או אומר
 ובמתינופ באמת החבירים שאר אפני דבריהם יציעו ביניהם ספע ויפוא

 שא*ו אמתאא איתן בדבר אחד שום יתעעש ואא אאמיתו הדברים ויוציאו
האמת. עא יודה רע באמת

 כזפ שעובר העדוש רבי מפי ונצטווינו בטיאים מדברים א״ע אשמור כ)
כס ודברת עשה מכאא הבא באאו שעובר משארז״א חוץ תרצח אא עא

יא)

יב)

יג)

יד)

טו)

טז)
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כא)

גב)
כג)

כד)

כה)

כו)

כז)

 יסנום כך אידו בא ואם האסורים מדברים 8ומכ״^ בטיאים בדברים ואא
 תיכן*. ויתוודה בתגובה ויהרהר ?נס באיזה א״ע
 ויחמוב ממח^זבתו יעזבנו <1תיכ עבירה הרהור אידי ח״ו אחד יבא אם

 הבעם מאבי יסיר ובזה ע״ה כע״ם בנים׳ ההין במיאוי אהי״ה בזה סנ״א
טוב. מה העאיון אעואם בשרש\ מדות

 בדיאונ. ואא נמירא עד ואאמדו מראעז נתחיא שנאמוד ספר בכא
 ההיא הדיבור אותיו' צורת ?זיחשוב עוידבר דיבור בכא א״ע אהרניא

 יהי׳ ועי״ז צורתם במחיפבתו אפניו יצייר מי״ר גי״ב כניז בא״א אפי׳
 עי״ז וגם קבאנו. כך ואסורים. במאים מדברים א״ע א׳ממור אפניו נסא

 וצירופים בגימטריאו׳ האותיו׳ ע׳׳י יהודים אעשות השי״ת יעזרוהו
 האותיות בקדו׳פת ויח׳פוב אכרפכיאים כידוע בדברים וכיוצא ור״ת לפונים

בצורתן.
 בניקוד הוי״ה ובשם אאקי׳׳ם בשם יחשוב ביראה אהתעורר כשירצה
 באמת ואתשובה סנוא. בניקוד הוי״ה ושם א״א בשם ובאהבה שב״א.

 ובהוי״ה צבאו׳׳ת הוי״ה בשם היצר ואנצת תואם. בניקוד בהוי״ה
 ובהוי״ח צבאות באאקים יחשוב ית׳ אשמו ואהודות הירק. בניקוד
 בניקוד ובהוי״ה שד״י בא״א ודביקות וביהודים קיבו״ץ. בניקוד

 אדנ״י בשם יחשוב עאיו אקבא כשירצה שמים ובמאכות מאאפום.
 יחשוב בידים מצות כשעושה עוד. ויחכם אחכם תן ניקוד באי ובהוי״ה
 יחשוב מצוה אדבר ברנאיו וכשהואך כנ״א. ואהבה יראה שא בשמות
 אידי כשבא. וכן דבר. בכא הענין וכזה כנ״א. והודי׳ נצחון שא בשמות

 מאהבה הוא ההרהור אם ויראה וכנ״א. תתורו ואא יקיים ח״ו הרהורים
 יחשוב טובה אא היראה מעניני הוא ואם האהבה בשמות יחשוב רעה

 הנכבד. השם את איראה אבבו ויהפוך היראה בשמות
 כאאו אהראות גדוא אצורך רק ב׳׳ב עא אפי׳ יתקצף ואא יכעויק שאא

 בשם יכוין אזי באבו הכעם או שבא רואה ואם יקפיד אא ובאבו מקפיד
 הכעס מאבו יסיר ובזה ע׳׳ה כע׳׳ם בנים׳ ההין במיאוי אהי׳׳ה קנ״אכזה

 שאינו שמבין ענין איזה או שבא כא וכן שאפניו ציציות בכא יסתכא ונם
 וכ״ז יציאהו והשי״ת ציציות בכא יסתכא אהינצא ורוצה שמים אכבוד
 בו אהתנרות ויבואו זה הוא מתחסד שיאמרו אדם בפני שאא בשכא יעשה

בדעת. יעשה ערום וכא
 נ"כ באמת אעבודה יזכה ועי׳׳ז אופן בשום שקר אומר ואא אמת אדבר

 עיניו אננד תמיד אמת אותיו׳ יצייר וג״כ ית׳ אשמו המעשי׳ אייחד
 ברוב השי״ת יחנן אואי אמת אמת פעמים כמה בפיו יזכור ונם

ית׳. אאיו עבדיו ההשתדאות
 בכא ואהזהר עזה אהבה חבורתנו בני כא את אאהוב חבירים אהבת

 נותן חכמה בדרך האאו בענינים מתחיא נפשינו האורב היצר כי זה
 מיום ח״ו יפרה אשר עד סדקית מחט נקב כמאא התרחקות באבו היום

 תיכף יראה ע״כ בחכמה נסינו וכ״ז רב מרחק אידי ויבא יום אא
יתרץ תיכף אזי חבירו עא טוב אא ענין איזה אחד וכשיראה אהרניש
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 א״א ובאם ח״ו אמכשוצ או תהי׳ שאא בכדי זכות או וימצא בדעתו
 וצריר וירחמהו י״י אא וישוב אבו עא ידרשוהו אזי ח״ו זכות או אמצוא
כעדם. אהתםאא וכנ״א כחיים מהחבירים אכ״א אעזוד

 שמים שם הזכרת שומע ואם שיהי׳ אשון בכא שמים שם מהזכרת איזהר כה)
 ושהוא אדכריו שישמע בו מכיר אם מחבירו שיהי׳ אשון באיזה אבטאה

 יהני שאא יודע ואם כזה עוד יעשה שאא או יאמר אזי כדבר שוגג
 אעצסו ויתיר נזיפה הכאת כענין מעאיו יסיר רק שישתוק מוטכ מוסרו

 כגון נזיפה שצריך דבר בכא וכן כמצודה יאכד שאא בכדי אחבירו נם
 מעאיו יסיר דת״ח, זיאותא שמע או ח׳׳ו אדעת קישוי אעצמו שגרם
 מתיבת נם מכגויים גם א״ע ישמור נקי שאין ובמקום וכנ״א אעצטו ויתיר

ת ״ ב דקוב״ה. שמא ̂ שבת מאי בזהר כמ״ש ש
 והקאנו יתברך השם או שיזמין מה מכא מעשר מעות בנתינת איזהר כט)

 וכן טצוה ב״ח פריעת כי מכבר שטחויבין חובות מהן אפרוע בדבר
ונדבות. נדרים אפרוע

 בזוהר אומר שנזרו רז״א ציווי אקיים ויכוין פרנסה עא יום בכא אהתפאא א)
 משוס ואא בהשגחה או באין מזונותיו שכא שיאמין בכדי אהתפאא הקדוש

ממנו. יותר הטוב יודע יתברך השם כי גופא הפרנסה ענין
נכוה צורך הוא שהתפאה ותפאה תפאה בכא אהרהר התפאות בענין אא)

 כאס הזה הצער דונמת יש בודאי ישראאי איש אאיזה שיש והצער
 שהו^ן הגם והגה טתפאא הוא כן ועבור עוזינו שכינת היא הבנים
 או מרה שנפשו רק השכינה צער מרגיש ואינו השכא בקטנות עדיין
 הדבר הוא שכך ומאמין יורע אני יתברך אהשם יאמר עכ״ז דנופא צערא
 אתס ע״כ הסכאות. מסך מחמת הוא הצער עדיין מרגיש שאיני והגם
 ומתפאר השכינה צער מרגיש הייתי כאאו תפאתי שמע יתברך השם

• עבורה.
 אפיאו ועבודה בתורה ענין איזה או אהסביר אהבירו אחד ישאא אם אב)

 שפאוס שא בענוה יתנהג אא דבריהם ופי׳ האאו תקנות עניני או אהסביר
שבאו. כפי או יאמר רק

יכוין הדין הוא שכך בורי׳ עא האכה איזה ומכוין האכה בדבר עסקו בעת אג)
 והוא העואטות כא נבראו הזה ברצון אשר הבורא רצון בזה שמשיג

יהי׳ אא אפי' יתברר הבורא עם זה ידי עא מתאחר נמצא חד ורצונו
אעואם. הזה הדבר

 באיאה נעור שיהיו כדי ונם גדוא בהכרח אא אם היום משינת אהיזהר אד)
שבת. אצורך או

 ועבודה בתורה משונות בתנועות אמעט האפשרי בחוק שיש מה כא אה)
יבינו. והטשכאים אדם. בפני יתבייש אא אפשר שאי• מה רק טוב מה

 שהבא בחוש כנראה ושוב רצוא שבתוכו החיות כי פעם בכא אחשוב או)
 הבורא אפני המחשבה עם רנע בכא עואה הבא כא א׳׳כ נכנם והכא יוצא

 ברומטותו רק ויחשוכ שמותיו מרום צבא אפני שיתראה עי״ז ויתבייש
ובתורתו. יתברך



&ה יששכר בני זזרושי
ונופיו* אטובה בעדינו ינמור כא אדון אסני ארצון א״לה דברינו ויחיו
 בשכאינו ישפיע שהשי״ת מצוה שא מנהנ ובא ועבודה בתורה יום בבא אומץ
 אתורה בשכאם יתנהנו המה שגם המפשיבי' חבירינו אפני דברינו נציע

 והשי״ת החיים בפפר ונחתם נכתב זה ובזכות נדר. באי ע״ע פבאנו כ״ז ועבוד'
 דבר עא ויזכנו יומיז עתיק דברי אשמוע ירוצו ופעמינו התורה אפודות יזכנו
 ובאמיתית הרוממות וירא׳ נכבדת ותשוקה עזה באהבה אעבדו שמו כבוד
 קדשו שם בשר בא ויברך ונפש. הגון* גאואת שאימה אגאואה ונזכה דרכיו

השם. יאמר כן אמן ועד אעואם קדשו שם
השם. יאמר כן אמן ועד אעואם

מהרצ״א אזהרות
 מחוז וכל מונקאטש אבד״ק אונגארן, כמדינת בהיותו שכתבם

. יצ״ו בערעג (קאמידאט)
 היא קנאות מנחת עבדכם, ממני ישראא בני אאחינו שאוחה היא מנחה

 בבית כי ישראא אבני מזכרת זכריז מנחת ישראא, אאהי צבאות איי קנאתי קנוא
 ומצות תורה גופי וכמה בכמה בעוה״ר האזו במדינה שערורי׳ ראיתי ישראא

 וכמה וכמה זו, במדינה עם הטיז מרבית ביז מבקש ואיז דורש איז אשר
 ואפיאו כהיתר, אהם ונתהווה גכשאים ההמון מרבית אשר חמורות עבירות

 ויחשבו חדשה, כתורה בעיניהם הוא התורה ע״פ הדורש אהם ידרוש אם
 ברבות כי זה, בבא ישראא בני אחינו את אהאשים ואין דחפידי, ממיאי שהוא
 כהן אאא זו במדינה אישראא רבים ימים דורות והאכו השנים ורבו הימים
 ישכון אשר ובמקום האזו במדינה הרבנים אינון וזעירין תורה, ואאא טורה

 בא עא אהשגיח או א״א כהו אבנים כה יהי׳ אם אפי׳ אצדקה, המורה הרב שם
 כן עא קשת, כמטחוי ממנו הרחוקים וביישובים במקומות ובפרט ופרט. פרט
 אמדינה האום עד אבוא הניעני הטיבות בא המפבב השי״ת והנה תורה, תפוג
 אוחיאה. טעי ומעי מים, יורדה עיני עיני נעשה אשר בא את וראיתי האזו

 הר עא רגאיהם שעמדו מאבותינו ישראא נחאת פרי זה האא נפשי אא אמרתי
 ואמרו ענו כאחד בואם עואם ימי בא עוד אהבראות שעתידין הנשמות ובא פיני

 אשר התורה ע״ם בצדקה הטורים אנו יורו כאשר ודור דור בבא ונשמע, נעשה
 אהם ונשאר והטהור, הטמא ובין והמותר האפור בין אהבדיא אותנו יורו

 פפר במגיאת באתי כן עא ודור, דור בבא מוריהם בקוא אשמוע חיים אטבע
 הנני אמשמעתינו הפרים והיישובים הכפרים ובכא פביבות בכא אשאחו האזה
 מקום בכא אמשמרת ויושם באות אות אאה דברי את יעתיקו התורה בגזירת גוזר
 כתו* ח״ו ויתנו אאה דברינו יגיענו אשר ובמקום אתפאה, ועד בית הוא אשר

 כא עא גזירתי *1תוק הנה תפאתם. בבית אאה דברינו אקבוע ירצו ואא פוררת
 אשר מי וכא האאו, במקומות התיבה אפני אעבור אהם שאמור תפאות הבעאי

 אאה מעשינו כא כי עטהם, בתפאח בהצטרפות יהי׳ אא באבבו יי יראת נגע
 ארצון תהי׳ אא תפאתו אאה, דברינו עא יעבור אשר האיש כן עא שמים אשם
 בקוא ישמע והשי״ת אאה אדברינו אוזן יטו אשר באחב״י מובטחני יי, אפני

 ברחובותינו צווחה ואין יוצאת ואין פרץ אין ברצון, ויקבאם תפאותיהם
אמן. ב״ב אגאואה ונזכה



שיסו דו י \ז ו יטזטזכך ב
מעז  חחכרח ומן כסי, יי ישים אשר הדברים את נא אדכרה ורעי אחי ̂י

 :נפשכם ותהי שמעו אחב״י ואתם עם להמון אותם ולהודיע להזהירם
 משסים למכור הלזו במדינה להיתר נתהוה בעוה״ר שבת, שמירת בענייני א

 למשרתיו המשסים נותז בלבבו י״י יראת שננע מי ואפי׳ בשבת השענס על
 ע״י להגוי למכור צריכין רס נמור איסור וזה להם מכירה מבלי למכור הנוים
 ישראל מלאכת שום שיעשו חלילה לישראל הנשכרים עבדים ומשיכה, ערביז
 להוציא ישראל לבני חלילה ישראל, בבית לעשות אסור מלאכתם ואפי׳ בשבת
 במסרס לילך הנשים בין שחץ כדרר הנהונ המנהג השבת, ביום מבתיהם משא

 איסור הוא בשבת אבל שחצניות מנהג הוא בחול נם הנה בראשיהן תחובין
 מלאכת שום שיעשו חלילה ישראל של בהמות בזה, להסל חלילה חלילה גמור

 חרוץ דינו הנה חנ״ל, הדברים על והלאה מהיום ח״ו שיעבור איש וכל בשבת,
 על גזירתי יתוסוי וכו׳, כותי פת ופתו כמומר דינו בפרהסיא שבת מחלל

 מדרשות ובחי כנסיות בבתי עליו ויכריזו להב״ד הדבר להודיע ושומע הרואה
י״י. מאת ברכה ישא לדברינו והשומע כדינו

 השוחטיס כעסק הלזו הנחלה המכשלה בראותי יהגה ככנור לבי ב
 מלכן המלד דבר אשר מסום מדינה בשום כזאת נשמע לא כמעט ובודקים,

 אש!- אגיד ואמת לבבי עם אשר את יורע כל הבורא מגיע,והנה ודתו עולם של
 תצי^גף השומע כל לישראל וטריפות נבילות האכילו ככולם רובם כמעט ראו עיני
חו עמינו לבני כזאת היתה מה לשמועתינו האמין מי אזניו שחי ד, נא מ עיני

^  m . ____  _ ____ __ ____  .__  ̂ _ . . חולאי הלזו במדינה מהלכת המכה בעוה״ר שנים כמה זה אשר את וראו.
ולמה ישראל, שארית את ישמור השי״ח מעיים. חולי ונאמנים רעים

נ*«העירו מיעיהם, לתוך אסורים דברים שמכניסין עבור הוא זה אשר תבינו ש- א׳ער המעוות, לתסן האולח משינת והסיצו ע נ
כל’ אשר למשמעתינו והסרים הסמוכים המסומות כל על אומר גוזר והנני גם פגול, שחיטתו ידי, בחתימת הודאה כתב ידו תחת אין אשר שו״ב

... ___ ........ C... ......... .... ............. ..... .

 בצוארי^^ תלוי יהי׳ והסולר ומצות התורה על והעוברין המסרבין כדין כ״י כל
 ישרא* בית צבאות י״י וכרם עולם, עד י״י לפני ב״י וכל וביתי אני ונסי
:וכו׳ הכרם בעל יבוא

נסדי^ן. לעצמם התירו אסורים, מאכלים לכלל נונע אשר אחרת, ועוד זאת 1
 במדינוןן' ב״י וכל דסמאי סמאי צווחו אשר הלעוטות אווזות לאכול הלזו
 ואחר,, המותרים דברים יהא לו לאיסור, עלייהו סבלו והרחוסות הסחבות

 כדיק^ בלא אוכלים ההמון שמרבית ומכ״ש לאסור, יש איסור בהם נהגו
 הריאזז טסירכות יותר שכיח האווזות באלו הוושטות ונסיבת הוושטות,
 pשטהיו גזירתי תוסר ע״כ הדעת. וסלי הנשים המה הם שבודסים ובמסומות

 לשחוט לו חלילה השו״ב וגם בעצמם, ישראל שגדרו נדר לפרוץ חלילה והלאה
 הדת על העובר כדין דינו דברינו על שיעבור והשו״ב לעוטה, אווזא שום

 ואין גוי שחלבו חלב ישורון, בשבטי נאמנה אודיע זאת נם אסורה, ושחטתו
;להסל חלילה חלילה לעצמם, מסילים ההמון ומרבית אסור, החלב רואהו ישראל

\\kHi
 השן/,^ אזי בנם׳!» בשאט דברינו על יעבור אשר והאיש אסורים, הכלים

'■Pויתנהגו י״י נחלת וחבל מגורל רחוסים יהיו בידו יחזיס אשר והבעה״ב

^ K-



פזיששכר בני זדדושי
 תדעו הנה כשר, או חלב מאכלי עם כתנור פת שאופין שערורי' ראיתי ד

 הן אסורות, מאכלות אוכל בזה והמקילין לגמרי אסור הפת שאותו ידידי
 ישמעו אם אשר בו, ואבטת ישועתי לצור אקוה אזני, ושמעו עיני ראו אלה כל

 ינון ונסו מדוה וכל חולי כל מהם י״י יסיר אזי לדברינו אוזן ויטו אחב״י
 הלזו במדינה בעוה״ר המהלכת והמכה המחלה אשר דברתי אחת ואנחה,
 צבאות י״י סנאת באמת. הנאמרים אלה דברינו לכל לבבכם שימו אחב״י

 אסורות, מאכלות בעון הוא בנ״י) עמו את ישמור (השי״ת וימים עתים זה
זאת. תעשה

מהרצ״א אזהרות
 מקירות עמכם אמת הדובר מוריכם לקול ושמעו אוזן הטו ורעיי אחיי ה

 והיא י״י מצות כל נזכור ידה על אשר ית״ש הבורא צונו אחת מצוה לבבו.
 ושמאל ימין נטה ולא הלב, מח׳ןןבת אחרי נסור לבל חיינו ימי כל למזכרת לגו

 וזכרתם אותו וראיתם בה הנאמר כענין ציצית, מצות הוא ית״ש, מתורתו
 רק ציצית במצות יוצאין אין הנה ובו׳ תתורו ולא וכו׳ י״י מצות כל את
 אינו והנרול ורובו ראשו בה מתכסה שנה ט׳ בן שהסטן חשוב בגד יהי' אם

 ואפילו ההמון רוב אם נדבר ומה נאמר מה לשוק, עראי בו לצאת מתבייש
 בחתיכת מתלבשים רק חזו חמצוח עליהם בהראות מתביישים תורה הבעלי
 בבזיון טמונים המה מט״ה של מצותיו והציצית בגד חשובה אינה קטנה

 חמורות, בעבירות בעוה״ר נכשלים אשר התימה מן אין הנה במכנסים,
 מחשבת אחרי נסור לבל למזכרת השי״ת צוה אשר המצוה רואה שאינו כיון
 זאת לפניהם, כמישור והכל התאווה עליהם מתגברת ע״כ והתאוות הלב
 אינם הלומדים ואפי׳ כדין עשוי אינו הקטן הבגד אותו שגם אחרת ועוד

 אגודל מקשר למטח לפעמים הם והציצית פתוח אינו שהרוב זה על משגיחים
 זאת נם אף ציצית מצות מקיימים שאינם די לא אצבעות מג' למעלה או

 הכנפות ההמון מרבית זר ולא ראו עיני אשר שעטנז באיסור שנכשלים
 אלקיכם לי״י תנו אחיי נא מפשתן, העשויים דברים שאר או פשחן של הם

 המצות כל נגד שקולה אשר הזאת המצוה ובפרט סצותיו ושמרו כבוד
 תורה של כדת נעשים יהיו והציצית בציצית המחויבים בגדים לכם עשו

וכו׳. הארץ עמי כל וראו כל לעין הציצית ויתראו
 הנק׳ כבנד הלזו במדינה לובשים ההמון מרבית אשר אחרת. ועוד זאת ו

 ובעוה״ר כנפות ד׳ להם שיש בציצית חייבים המה הלא רא״ק קפי״ט
 עונשו וגדול ציצית בלא הללו הבגדים לובשים אשר דאורייתא ט״ע מבטלים

 מ״א) דף מנחות מם׳ (עי׳ ח״ו. ריתחא בזןידן ובפרט וכו׳ יותר לבן של
 חללו הבגדים שתעשו רק ח״ו ולפוקה למכשול לכם זאת תהי לא ידידיי ע״כ

 שתהי׳ או תפור, הרוב שיהי׳ או דהיינו בציצית יתחייבו שלא באופנים
עגולה. אחת קרן

 שמירת היא אשר מזוזה. מצות מקייטים אינם כעוה״ר ההמון מרבית ז
 וגם במזוזה החייבים הפתחים בכל מזוזות קובעים ואינם והגוף הנפש
ונם לגמרי, פסולים חרוב וע״פ מובהק מסופר גפחין אינם שקובעין המזוזות



שי פח ת ר בני זז שכ ש י
 לתהן יראו מאחב״י םבסע הנני הפתח, בחלל המזוזה את קובעים אינם
 אמר נכמלים ההסיז ראיתי וגם לעד, יממרכם והמי״ת וכמצוה כתורה הכל

 מקלי רק מומחה מסופר נכתבו לא כי פסולים הרוב ע״פ מלהם התסי^יז
 ויעמוד ומזוזותיו תפיליו על אחד כל נא יחקור מאחב״י מבקש חנני הדעת

הכל. לתקן בעזרכס יהי׳ והשי״ת מרעיד,
ת אשר והמשקלות והאמות המדות לצדק להזהיר באתי ח  מרבי

 רז״צ בדברי כמבואר הגאולה מעכב הזה והעון בזה, נכשלים ההמון
 מעונשן יותר קשה ועונשו התורה מן אחד לדבר מומר הוא כזאת והעושה

 נפשכם. ותחי שמעו בישראל כזאת תהא לא והלאה מהיום ע״כ עריות, של
ת לתפור לעצמם מקילין ההמון שמרבית היות רבה מודעה ט ח  ת

 עס מעורב ספק בלא בודאי והוא קנכום. של לאווינ״ט צמר הבגדי
 המדינות בכל ב״י ומהג בדבר, הבקיאים לכל הדבר ידוע כאשר פשתן חוטי

 והנארג הנטווה הקנבוס אבל אריגתם, בעת האורנים אצל נאמנים להעמיד
 תקנו ורעיי אחיי ע״כ צמר, עם לערבו חלילה עע״נ ישראל ואין הנוי אצל

 מצות טליתות של הכנפות כל וגם שבתורה הלאו על תעברו לבל בנדיכם
 בנדי תחת לתפור מקילין ההמון מרבית ונם תתקנום. בקנבום התפירות

 והנח פשתן, בתוכם שיש בבירור וידעתי וכיוצא ואנ״גינין הקאר״טינין צמר
 לכס טוב ואז הכל תתקנו ורעיי אחיי ע״כ בשעטנז, ההמון רוב נכשלים בעוה׳׳ר ’

 לעצכזו כמה בונה אחד כל אשר וכפרים ביישוכים שערורי׳ ראיתי יו״ד
ת על קדושין ומסדר אחד יבא ובא שוו; נטילת בלי החתונו ר

 עסק לו יהא לא וקידושין גיטין בטוב יודע שאינו מי כל חז״ל נזרו בכבד והנה
 ראשוניק נדרו אשר הגדר לעצמו יתיר אשר החצוח הוא מי לזה וחוץ עמףן,

 א׳ס,- רבות רעות בעוה״ר מתהווים ומזה מקדש, דרבנן אדעתא המקדש וכל
̂ 3הר ושמעתי ראיתי בעיני כאשר ישראל תפוצות בכל נרא׳ ולא נשמע לא

 אחרון' ועוי זאת וכיוצא, מצוה וטבילת נקיים שבעה ספירת בענין מכשולות
 דאורייון^ איסור לעצמן התירו שבהיישובין המקומות בכל אשר דוי לבי זה על

 שכן, שוטו ופנויות. נשואות ובתולות נשים עם וריקודין במחולות לחול
 הדכף נראה ולא בכתב. זה כל לפרט א״א אשר פלילי עון הוא כי זאת על

 דר- מעט לו שיש מי האומות ואפי׳ קדוש, לנוי הי׳ מאז ישראל בין הזה
 לשוק הלילה אשר התורה בגזירת גוזר הנני ע״ג התועבה. זאת מרחיק ארץ
 שידע, עד וקידושין נשואין לעשות למשמעתינו הסרים היישובים מבני אחד

 נטילןן מבלי הקידושין לסדר להמסדר וחלילה הקידושין, מסדר שיהי׳ מי
 נשיס עם במחול לילך התורה ברית להפר מישראל לאחד וחלילה רשות,

 יעבור׳ יאל ביהרג הוא אשר עריות דגילוי אביזרייחו והוא ובתולות,
 בבון, עליו ויכריזו מאהליהם, ב״י אותו ירחיקו הרחק אלה דברינו על העובר
 מרוחק הוא התורה ברית הפר אשר האיש זה הנה מדרשות ובתי כנםיות
• י״י. לפני נקיים יהיו ב״י וכל גולה מקהל ומובדל

א  מקוואות להם שיש במקומות וגם מקוואות להם אין רבים במקומות י
כל לבאר אפשר אי תורה של כדת כשרים אינם הרוב 6ע״ חנה



toeבני'מזפזכר חידושי
 הנני ע״כ נכרת, שהוא נדה באיסור נכשלים וכעוה״ר ככתב, הפרטים

 להם יתקנו אלה דכרינו יגיעו אשר המקומות ככל כפולה באזהרה מזהיר
 ותיקוניהם' המקוואות הכשר בעגיז עצמן על יסמכו ולא כשרים מקוואות תיבה

 • התורה. ע״פ ומבין יודע איש לזה יקהו רק
 התורה מן אהד לדכר מומר הוא הזקן או הראש פאת המשחית כל יב

 ייין ויינו ולשבועה לעדות ופסול התורה. מן דבר שום על נאמן ואינו
 כראוי. תשובה יעשה אשר עד מנשוא עונו ונדול נסר ־

יעבור ואל ביהרג הוא אשר דע״ז אביזרייהו הוא בלורות המנדל כל יב
הרין. ,את ליתן ועתיד מנשוא עונו גדול הזה בררו. בנו את המנהיג וכל .
 לולד ■לה חלילה ע״כ נוי הן ישראל הן האיש עם להתייחד אסורה אשה יד

̂ שומר. בלא אחרי' למקומות
 שאינם ההמון למרבית הנ״ל הדברים *כל ויפרש יבאר ספר היודע כל טו

כהן. תלוי יהי' הרבים וזכות היטב באר הדברים כל •להם ויפרשו מבינים
 הבא כל למשמעתינו סרים אינם אשר והמקומות היישובים בכל נם טז

 אמן. מאלקי ויתברך לו למשען י״י יהי אלה דברינו את להעתיק ידו למלאות
 ישמע השומע ישראל. בני אחינו את להזהיר אלה דברינו הגיעו כה עד

 י״י יאבה ח״רילא אבל אלך לבי שרירות אחרי ויאמר יחדל והחדל
 אליכם וישמע צדק רודפי אלי שמעו כן על וכו'. יעשן אז כי לו סלוח

̂לקיכם  חן• קלות; הן בעבירות והעוה חטא אשר בנפשו שיודע מי וכל א
 מדם. המורה מפי חטאתיו על. תשובה ליקה ובא אשה הן איש הן חמורות

 דברי יכנםו אשר ישראל כני באחינו .מובטחני והנורא. הגדול י״י יום בא
 זרע המה הן כי שאמרו. ממי האמת ויקבלו וידעו ויכירו באזניהם אלה
 שמו." למען צדק במענלי ינחני והשי״ת ויעקב. יצחק אברהם זרע י״י ברך
 ■עם ישראל ובאהבת תורתו ובאהבת י״י באהבת באמת הנאמרים אלה דברי

■ בקרוב. בימינו מהרה שמן. בן בקרן ישראל קרן להרמת המצפה קרובו



שכו גני זזתשי « ימ
מדינאב. זצ״ל מהרצ״א הקדוש הגאון מנהג

 םזסור םעסים י״ב אוםרים כנהוג תהאים אמירת אחר ועשי״ת אלו? בחודש
וה. יח״ר אומרים ואח״ב ווזהרים יענך

ז
 שתשים ישראל קדוש יעקב אביר אבותינו ואלחי אלחינו ה׳ מלפניך רציז יהי

 בידינו רי״ו נימ׳ פיפיו״ת וחר״ב מסביב נבורים ששים משמר עלינו
 כשאמר אל בבית ע״ח אבינו ליעקב שענית וכשם בשונאינו נקמה לעשות
 מתפלל ע״ח ד״ח חי׳ וכך ערתי ביום אותי חעונח לאל מזבח שם ואעשה
 השם הוא יעקב אלחי שם ישגבך ערה ביום ה׳ יענך במלחמה יואב כשחי׳
 (אהי׳׳ח אליך אקרא הזה בשם זורתי ביום אותי העונה לאל יעקב שאמר
 הזח ממזמור היוצאים שמות וזכות ״קראנו ״ביום ״יעננו אדנ״י) יחו״ח

 והקוצים החוחים כל להכרית עליו ינן ומעמיו ואותיותיו ותיבותיו ונקודותיו
השושנה: את הסובבים והפשעים) ההטאיס (פי׳

 בחרון עלינו הקמים כל עצת תפר פור ואוי מחימח יעקב בני את פדה רבש״ע
 ריכנו וריבה בענינו וראה צרותינו עיניך ננד יחיו וחניז רחום אה

 מצפיס ואביונים עניים בניך נא זכור ישראל קדוש אתה כי חנוים כל וידעו
 מעמיף וכל אתה וחסיד אתה צדיק שבשמים אבינו הימים כל לישועתך
 po לנו וזכור לרחמיך אנחנו צמאים כי בניך על רחמיך ינולו באמונה
 יאנחגו בי והחזקת ידו ומטה אחיך יסוך כי הקדושה בתורתך שצויתנו

 וק,^ חי עיניתנו כימות שמחנו רחמיך כרוב עלינו רחם שעשועך ילידי בניך
 אלה,ןן ובשם אויביך בו לנצח צבאות יהוה בשם ונפלאות ניסים לנו תעשה
 צדיקדק בו לשמור עולם יסו״ד צדי״ק שדי אל ובשם ידידך בו להציל צבאות

 אדני ובשם תפארתך יהוה בשם ראשך כתר אחי״ה בשם שמך. יראי
 pnv ביום תםעדינו ומצייז מקודש לשחתינו עלינו קמים רבים כי קדשיך

 ה׳ ולמען הושיענו אדני למען אותיותך וקדושת שמך קדושת למען תשנבינו
 ושכ די! מכסא עמוד נואלינו נמורים רחמים אהיה ולמען שמרינו שמך נורא

 עסף לך כי דלתיך דופקי תפלת לעלות שמים שערי לנו פתח רחמים כסא על
 אמונתף מקבלי תבואתך ראשית ישראל סלה. לישועתך מקוים ישראל

 ולרחמים ולחסד לחן וחתננו עלינו הקמים מכל הצילנו שדי אל ותורתך
 יבא מהרח נאמן רועה לנפשינו מרגוע להמציא רואינו כל ובעיני בעיניך
 מקדשינו בית ותכונן בימינו במהרה עירך ותבנה אלהינו יהוה בכחך ויגאלנו

אחי״ח (ני׳ לנו חיי״ם פניך באור כי בינינו שכינתך ותשרה ותפארתינו
:א״ם אהי״ה) חוי״ה



צאיששכר בגי זדרגשי

המשניות רמוו סורס תפמו נוסח
 אדמו״ר ובררה תיהנה אשר במשניות) כה ער מהנדפס הצת בשינוי (והיא
ה מוהר״ר אאהים איש ההדוש הגאון מ ^ א ש ר י פ  אב״ד זי״ע זצוה״א ש

ש פהה״ה ט א ה נ ו הטהורה נשמתו בעבור אאמרה ביהש ובצוואתו מ

 הרוחות כל אלהי אל הנפשות כל אדון וחסדים רחמים מלא ד׳ אנא
 אבותינו ואלהי אלהינו הוא אתה המעשים כל רכון הנשמות כל בורא
 לימוד נא יהא כרצונך בהם לעשות והמתים ההיים נפשות בידך אשר

 ולזכות לעילוי ורצון ברהמים לפניך מקובל משניות ללמוד בא שאני זה
 וקדוש עד שוכן והנורא הגבור הגדול האל אנא (פב״ב) ונשמת ורוח נפש
 ותשים החיים בצרור (נשמתו)(נשמתה) זה לימוד בזכות נא תצרור שמך

 אור מזיו הנהגים עולם יסודי צדיקים במהיצת (מחיצתה) (מחיצתו)
 אשר וחסדיך רחמי,ך ברוב ותעביר ותמחה ותכפר ותסלח ותמחול פניך
 ופשעה) ועותה ופשע)(שחטאה והעוה (שחטא מה כל את גבול להם אין

 (לו) לפתוח חסד (עמה) (עמו) נא וגמול (חייה) (חייו) ימי כל לפגיך
 להגות ההיים עץ תחת (אותו)(אותה) לקבל עדן לגן רחמים שערי (לה)

 כדכתיב ושמחה בחדוה גכוגה במנוחה בקבר ינוח והגוך הגמור מטוב
 תפחד . לא תשכב אם וכתיב נכוחו הולך משכבותם על ינוחו שלום יבא

 לצדיקים הצפון טוב מרב (לח) (לו) ותשפיע שנתיך וערבה ושכבת
 בדד בטח (ותשכון) (וישכון) ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כדכתיב

 (תענישו) ולא גיהנם פני (תראה) (יראה) ולא רעה מפחד ושאנן
 ומע״ט המצות נא זכור והנון רחום מלך אנא עונש בשום (תענישה)
 שום (לה) (לו) תזכור ולא בחייה) (שעשתה בחייו) (שעשה והתשובה

 (שסבלה) (שסבל) חיסורים (לה) (לו) נא ותזכור כלל ופשע ועון חטא
 עונג (לה) (לו) ולתת (לה) (לו) להיטיב רחמים (עליה) (עליו) ותמלא

 (שתחיה) (שיחיה) לגורלה) (תעמוד לגורלו) (יעמוד הימין ולקץ ונחת
 ורחמיד בחסדיך לתחייה שיזכו ישראל מתי כל עם המתים בתחיית

אמן: בימינו במהרה גואלינו בביאת הרבים



2 tישטזכך בני זזדוטזי

השב תפלת
ה מוהר״ר הגואה מאור המפורסם הגה״צ הקדוש אדמו״ר שתיקן מ א  ש

א ר י פ  קודם שם"ע בתפאת אאסרה ונהג מונקאטש אבד״ק זי״ע זצוק״א ש
 וראוי ואהדפיסה אפרסמה והרשה אעוה״ב הסתאקותו אימי קרוב נצור אאהי

 נפשו עא אפניו ואהתחנן בוראו אא אשוב אבו אא האדם ישום בעת אאסרה
התשובה: באאי ד׳ בה ויש

הלןדושה מכת״י הועתה
תשובה

 אתה בהם אשר וכל העולמים כל ויצרת בראת אתה וכוראי יוצרי
 בבושה לפניך אני מודה כי נפחתה אתה יצרתה אתה נשמתי בראת

 עכרתי לפניך ופשעתי ועויתי שחטאתי דוי ולב וכעצבון רוח ובשפלות
 ובמזיד למזיד. קרוב ובשוננ כשוננ החמורות הן הקלות הן העבירות כל

 אשר ויש ממש בפועל עליהם עברתי הרבה וברשעות ובפשיעות ממש
 ודבור כמחשבה או כמחשבה עליהם עברתי בפועל עליהם עברתי לא
 ואין לשער אין אשר מאוד הרבה מספר אין פעמים עברתי האמור וכל

 אוי עלי אהה לי וי לי אוי הכל על עתה עד מעודי הדעת על להעלות
 להצטדק סברא ושום דרך שום לי אין לנשמתי אוי לרוחי אוי לנפשי
 מחילן- אותך לבקש ולב לדבר פה פתחון לי ואין העזה לי אין לפניך

 שלף חסד ומדת חנון מדת שמך וברוך אתה ברוך סוף אין אתה יען אך
 מתחר^ הנני היות נמוכה ברוח לבקשך סומך אני זה על סוך באין הם
 מקכל והנני העבירות שעברתי מה נפש של דכדוכו עד מאוד עלי ורע
 שלעולס מאודי ובכל נפשי ובכל נמור בהחלט שלם בלב מעתה עלי
 הקדושה בתורתך שציותני מה עולמים כל בורא רצונך על אעבור לא
 שחייכ מה מצותיך כל רק מצוה שום אבטל ולא עברה שום אעבור לא
 רחס' בכן יכולתי בכל במעשה הן בדבור הן במחשבה הן לעשות אני
 ועונותי חטאתי כל על ותמחול ותסלח ותכפר עלי נא חום נא חמול נא

 רוב ולפי עתה עד מעודי לפניך ושפשעתי ושעויתי שחטאתי ופשעי
 תחניני רק תענישני לא פוך להם ואין שיעור להם שאין וחסדיך טוכ,ך

הבא: ובעולם הזה בעולם מגולים חסדים טובים חסדים



צגיששכר בני זדרגשי
ב״ה

 מזדיטעוב צבי עטרת בע^ םהר״צ וכו׳ האאקים ^יש הנה״ה מכתב העתק
זצוק״א מהרצ״א מרן למחותנו זצוק״ל

אלול כ״ו ה׳ יום בעז״ה

 בוצינא המפורסם החסיד הגדול הרב הוא רוחי חי מחו' ידידי א״כ
 השם ואוהב האמיתי השם עובד קדישא דנהורא ביחודא קדישא דנהורא

 קדישא עלאה דחכמתא בעימקא נכנם החכם ומאוד ונפש לב בכל
בי מו״ח כבוד ך צ ל מ י ל  לצחצח בצחצחות ומצוחצח צח .חאור א
ולזרעו לביתו ושלו׳ קדושתו ולעבודת ולתורתו לו שלו׳ שלו׳ שלו׳

אמן. עולם עד
 אמנם אהבה, שעשועי באמרי להאריך יכלתי לא טרדתי לגודל

 ידעתי כי עשיותיו בכל עמו מסכים אני ידידי בוודאי אגרתו בדרך
 מעשיו וכל ליוצרו נ״ר ולעשות קונו רצון לעשות הנאמן לבו את

 אשר השם יודע ח״ו זרה מחשבה שום בלי בלבי נתאמת וזה לשמים.
 אגרת לי הביא אשר אחר בראשם לחם נעניתי האלישיץ ק״ק לאנשי

 חגם וחסידתו תורתו רום חוד כבוד להם הבטיח אשר הקהל כל בחתימת
 בחכמה עולמו המנהיג הרצון בעל על הדבר נניח נפלאים נפלאות אשר

 ורב העצה גדול וב״ש ב״ה מחשבותיו עמקו ומאד ובדעת ובתבונה
 מתוכה הנראה אגרת לו שכתבתי ומה בודאי. תקום היא ועצתו העלילי׳

 יעשה יראיו רצון אשר למדתי ית׳ מגדולתו כביכול ברצון הסכמתי אשר
 ומה ב״ה רצונו עושה יראיו משאלות כל למלאות וחפצם רצונם ועושה

 השמים מן הורהו כאשר עשה בודאי ח״ו מעשיו אחרי להרהר לו חי׳
 כחוט אחריו הרהרנו לא וח״ו בידיעתנו שאלה כלא עשה אשר בפרט

 יבלבלו שלא חסידים עירו מאנשי באגרתי בקשתי ובאמת ח״ו. השערה
 העמוק שלי והרצון חפץ אמנם בזה. ידידי רצון ולמלאות בזה דעתו
נמתיק וברצ״ה השם נחנו בדרך יחד גם בנסעינו דעתי גליתי כבר



יששכר בני זזדושיצד
 וחנה למז״ט. ברצ״ה התנאים על המקווה ליום כיהד נהי׳ בעת סוד

 שטחה לי יש אמנם דעתינו להוות לן לית דרהמנא נזא בי בדיעבד
 להאריך אין כאלה נוראים הדש,כימים למקום לבוא נסע שלא על רבה
 עמקי ויסודי ענפי אמיתת יראת אהבת מדעתו ומבין לחכם בזה
 ועומק ראשית עומק העמקים שושנת השרון חבצלת מלך מים.לב פלגי

 אחרית ועד השנה מראשית הימים כל שם ולבו עיניו ותמיד אחרית
 מודה אני נפשי ובכל לבי בכל אחי נפשי מחו׳ ידידי למלין קנצי שנה.

 ואני מביתו זז ולא האלה בימים ידידי נסע לא אשר חי לא׳ כתהלה
 אשר הבאים הקדושים בימים עתה לבקש אהובינו עם.כל אוהבו

 אמת ורצון טוב לכל טובים חיים בספר ויחתם ויכתב לשלו׳ לו יהי׳
 ישראל קרן להרמת ויזכה ובפרטותיהן בכללותיהן תפלותי׳ כל ויקבלו
 יבקש וידידי כקרוב. במהרה כנדולתן ויראה האמת לבבו עם כאשר
 ואנן עולם עד ולבנינו לנו טוב לכל האלה הקדושים בימים בעדינו
 מחר׳׳ן חרב חתני הוא מחו׳ בא לא שעוד ולהודיע מהתם ואתון מהבא
 אשר ומובטחני מתנות לשם נשלח כבואו ותיכןן הידוע ממקום לביתו

בשלום. לביתו יבא הבע״ל שבת על

 אשר החברים אהבת ונפש בלב בודאי אהבתו מבקש ידידו דברי
כנפש נפלאה אהבה אחכה אחריו אין

גזדידגושוב הירש צבי הק׳

 והטהור הקדוש כצלו המסתופפים ולכל וזרעו ביתו לכל ושלו׳
 התני יחי׳ אשר נ״י שמואל מו׳׳ה החסיד הרב המופלנ לבנו ובפרט
 שלר דקחלתכם החברים ולכל ישורן עדת קהל לכל ושלו׳ ברצ׳׳ה
 אמתי כאהבת באהבתם להאריך יכלתי לא טרדתי ולנודל כאה״ר

. לבבי. עם אשר


