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 שמירואהמהרורא

 ובחסדו בעה"י הקודמות, מהדורות בהקדמות,כמנואר
 אדם ותרשישים. אראלים הקדושים, אבותי ובזכותהגדול,
 לעולם.מוע"מ

 שמרא אלעזרחיים

 מאמר ושלום, חיים אות חלקים, ד' אלעזר מנחת שו"תבעהסח"ם
 ףהמפידא, מילי סאמר תסיד, עולת מאסרות, חמשה צדיקים,זכרון
 )הנארי מקואות הלכות על תשובה דרכי סהדורו,ע, ד' תוףהדברי

 אבא סר רבנן רב דבי בספרי ושזהות והשלמות בכתובים(.חיבורים
 זי"ע: זצללה"ה וכו' צש"ע הגה"ק ישראל של ורבן אבוהוןאאמו"ר
 וסועדים, התורה על במם תפארת נדה, הלכות על תשובהדרכי
 קצת תם אסונה. דרכי ח"ג, הקמוש חקר התקוני על ראי לחיבאר
 סהר"ש וכו' צים"ע ואה"ק רבינו למק ישראל חמדת בסידורהנהוה

 זי"ע. זצללה"הווימאל
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 שתיתאהמהדורא

 תרפ"ט( תמוז ד' בבוקר, )ועש"ק היום אתחיל לשיקבה"ו,א.
 השם יעורנו ו' מהדורא תורה דברילכתוב

 יוס"ף מדת קודש ברית יסוד ~ים אות ו' בחינת בתיקוןיתברך
 עילאה מזל"א בחינת מזלי"ן ב' שהוא מולא פעמים ב'בגי'

 ז'ריזין ע"א[ ד' ]יף בפסחים ארז"ל והנה תתאה למזל"אהמשפיע
 ב"ק על התלמוד לים בפתיחה כתב והנה עי"ש ל'מצותמ'קרימין

 אבל ליכא עלמא כהאי מצוה דשכך ע"ב[ ל"מ ]קידושין דהגם י"ג]אות
 טוב שכר יש אז להמצוה עצמו וממציא מזדרז בעצמו הואאם
 )פרשת עה"ת זי"ע לאאמו"ר בנים ובתפארת עיי"ש הזה בעולםגם

 ז'ריזין ע"א[ ר' ]פסחים רמוז וזהו תרדוף(. צדק צדק בד"השופטים
 יש והקדימה הזריזות זה בעד כי מו"ל ר"ת ל'מצותמ'קדימין
 בעולם תתא"ה מזל"א היינו כנזכר עלמא בהאי גם ומו"לטובות
 מזלא ב"פ וזהו עילאה בעלמא עילא"ה ממזל"א לנו להריקהזה
 כן בכ"ע וממשיך המשפיע יוס"ף בחינת והוא כנזכר מזליןתרין
 עירו ובבנין בעבודתו ושמחים וששים ב"ב אלקינו ה'יגיענו

 בכ"י2 ב"ב צדק גואלבביאת
המחבר



 וצררה שתיתאה מהיורא ד21ריתשעב
 י"ל כ"א קרח ]תהלים ה'. מבית בדכנוכם ה' בשם הבא ברוךב.

 הקב"ה כי תבוא[ ]פ' עה"ת חיים רבדי בסה"קעפימש"כ
 בשב"ת הזמן )שנה( היינו נפש, שנה עולם בחינת לתקן קדושו לעםנתן

 כי י"ל וזהו עיי"ש, בביהמ"ק עולם( )היינו ומקום במיל"ה, ונפשקודש,
 מיל"ה, שב"ת וכנודע( ע"א[ פ"ח ]בפסחים כדאיתא ביהמ"ק )שנקראבי"ת
 ב'ית ר"ת רבדים הג' אלו על )כי בש"ם הבא ברוך וז"ש בש"מר"ת
 כנודע )אבל ה', בדצת( נפש שנה עולם לתיקם באנו כנזכר מיעהש'בת
 אך להש"י בעבודתו לתקן האדם בכח יש נפש שנה תיקון כיבספרים
 בעוה"ר בגלותינו טמאה אדמה על ואנחנו המקדש בית הוא מקו"םתיקון
 רק( שצ"ל וזהו ב"ב המקדש בית בבנין ה' ישועת רק צדיכיןלזה

 פסחים(: מש"ס וכנ"ל ה' בית סתם )שיקרא ה' מבייתבדכנוכם

 הדקדוק והרשענו, העוינו אבותינו עם חטאנו ר[ ]ק"ו בתהליםג.
 ובאמת בהחטאים הקדושים אבותינו שכלל מהנודע

 להזכיר לנו ויש בסה"ק, מ"ש כנודע חטאים( היו )לא ואינם חטאואבותינו
 כי  בעדנו, היינו מלכנו, דוד התנצל ע"ז כי וי"ל חטאתם, ולאזכותם,
 )בצוד בעבודתנו לנו לסייע מאבותינו הקדושות נשמות שבאיםנורע
 במצוה חוטאים ועוד ח"ו כשפוגמים אולם חיותנו, בחיים נשמה(עיבור
 נגד החטא מלבד אבותינו נגד שהעונש נמצא וכיוצא בעבירההבאה
 וציערנו ביישנו ועי"ז עמם וחטאנו אבותינו כה לקחנו לאשרהקב"ה
 בעבירה הבאה מצוה החטא )שעשינו אבותינו עם חטאנו וז"ש ח"ואותם
 והושענו )נגדם( העוינו ועי"ז( אתנו נשמתם בעיבור אבותינו עםכנ"ל
 שלימה בתשובה וישיבנו ויכפר ויסלח ירחמע ה' כנזכר, הקב'"()נגד

בכט"ס:

 כי אגדה ובעלי המפרשים בשם א'( )אות לעיל שכתבנו רמזהד.
 על היינו ע"ב[ ל"ט ]קידושין ליכא עלמא בהאי מצוהשכר

 הגע הזה בעולם גם שכר מגיע המצוה זריזות בעד אבל בעצמותהדגגצוה



 תשעג הצררתם שתיתאה מהדורא רחי217

 היום ואתחנן(  פרשת סוף ברש"י )ומובא ע"א[ נ"ב נעיייביו שרחז'יי'י
 כי ליכא( עלמא בהאי מצוה שכד )דהיינו שכדם לקבל למחדלעשותם
 מקדימין שזקלין אלא למילה כשד כולו "היום" כל בפסחים שםאמרו
 סוף עד המצוה עם שממתין )מי "היום" וז"ש וכנ"ל הגמ' עכ"ללמצות
 לקבל הבא לעולם ומחד דק( )אז,  לעשיתן היום( כל שזמנה כיוןהיום
 אז היום כל בזמנה ממתין ואינו בהמצוה שמזדרז מי אבל )כנזכר(שכדן

 כנזכד: הזה בעולם גם שכדמקבל

 שמו מלך אזי כל בחפצו נעשה  לעת וכו' עולם אדון צנומתה.
 עוד שמו יתברך מלך כי הגם כפשוסו, )הפירושנקרא

 ומטיב סוב או וחנת רחום לקדותו שייך לא אמנם נברא יימד כלבסדם
 כי כן יקראוהו אשד ומי זה יתקדי מי על כי וכיוצא ומחסל שופםאו
 נעשה לאשד דק ע"כ כ"פ ובדרז"ל בזוה"ק כמבואר עם בלא מלך%ן

 יצוריו כן שקדאתע נקרא" שמו מלך "אזי העולמות כל וברא כלבחפצו
 והמשך פירוש להבין וצדיכין לכבדה קשה אמנם ברא(. אשדובריותיו
 הפידוש אם כי ברא" ימלוך לבדו דבל ככלות "ואחרי מ"שהדברים
 יתפרש איך כבתחלה ובוו לתהו העולם וישוב דבל שיכלה דבלככלויית
 ימלוך מי על כנ'י יקשה עדיין הלא נורא" ימלוך '"לבדו ליהדטמיך
 כאן )נכנס י"ל ע"כ לחודבט. העולם ישוב אם כן אז יקראוזע ומינורא
 כל ותכש ל"ב[ ל"ט נשמות לשת הכל ככלותן ואחיי הפשט( במקוםהרמז

 ב"ב( )בביאג"צ בתיקונו לתכליתו העולם שיוגמד והיים והמלאכההעבודה
 דחז'י עפ"י מרא" ימלוךילבדו

 אלא וכו' כאברהם לא ע"א[ פ"ח נבפסחים
 בחינת יעק"ב וזוב ב"ב העתידה בגאולה מהיה זהו בית שקדשכיעק"ב
 כשמזכירין א' בברכה מתימרים והבורא הגבור הגדול בסוד כטיעטר'א
 דושב"א בתשובת )כמ"ש נוד"א בחינת ויעק"ב יצחק אברהם אבותשלשת
 ושמך ד"ה תפלת בטנת ובשידוך ובפע"ח בהאר"י וגם תכ"גן סימןוח"א
 ובמדי חדש( ת"ת, יעק"ב למדת שממתבכין שבהאת מה כל עלפת"'א
 אז( בשליטת, המשלה בתכלית ותיקננו השלם )שיוגמר הכלככלו"ת



 מצרעה שתיתאה מהדורא דובשיתשעך
 מהגמ', כנ"ל בית שקראו יעק"ב שהוא נור"א )במדת נור"א ימלוךלנדו
 והוא כנזכר( יעק"ב תפאר"ת )מרת בתפאר"ה יהיה וודא הוה והואוז"ש(
 שרק וגו' ישראל שמע עה"כ ד'[ ל' ]נכרים רש"י בפירוש )כמ"שאה"ד
 יחיד אחד והוא לברו שמו נשגב שמו יתברך שהוא יתגלה ב"בלעתיד
 בלי להחבירה. לו להמשיל שני ואין וכו'( העמים כל זאת יכירוומיוחד
 חלק בפ' וכשאחז'ע גבול בלתי יהיה בסוף )שהתכלית תכלית בליראשית
 ולו ויקוים( לעפרן, חוזרין אין להחיותן הקב"ה שעתיד צדיקים ע"כ[]צ"ב
 על ב"ב הגואל התגלות בעת )היינו גואל"י וחי אלי והוא והמשרההעוז
 ויקויים(, זה יהיה בימינו במהרה לברו שמו יתברך ישראל הגואלירי
 משיח חבלי )צר"ת צרה בעת שיגאלנו( משיח חבל"י )בעת חבל"יוצור
 ליה שברנא בבחינת ולהיות לסבול כח לנו ויתן ובפרט, בכלל בכ"עאלו

 בכ"י: ב"ב שלימה לגאולה נזכה זה ירי הגל הימנותא( תקיףבשביין

 ]דף בהר סף בנזדזק"קך.
 ק-

 כלוש דקרבבין גב על אף ברע"מ ע"א[
 דיליה, למשריין קרבבין ופליג כלא נטרל איהילה',

 בהון ראית לשרים ומנהת וכף, פאולין קרבנין אינון לכלבים פליגמנהל
 קדבנין שעג כמלאכין דעובדיוון אלין וכי, השדת כמלאכי ומנהתכבעירן
 קדבנין המינון לאשי לחמי ותיבני יעז כ"ח[ ]בראשית הה"ד למלאכיםדלהת
 קרבנין אינת הארץ, דעמי אינת דבעירן דקדבנין כבעירן תליין לאודלהון
 מנרי אלין מדות מאדי דת"ה קרבנין סבין, וכלבדין צלותין נשאדבני
 לקבלא בגרותה הוא נחית קוב"ה רבהון גניזין וסתרין דאורייתארזי

 דבשלמא להבין וצריכין עכל"ה. וכו' תמימה ה' תורת דאיהו דלהוןקרבנין
 שמו יתברך תעלומות שהיודע הנזנו ר"ל לכלבים חלקדון דחלקימאן
 מקריב זה וושטי כלל שמים לשם ולא עצמו להנאת רק מחשבותיויודע

 שבעד, ידעו לא נפש עזי כלביםלבחונת
 תחסר בטנם יק הק נץ ]"טעי"

 מעורב שהיה היים לשדים קרבנם שנותנים למי וגם תמיתםלמלאות
 בבחינת ויש שדים לבחינת הלך ע'ע לרע ורובו נוגה קליפתבבחינת
 קרבנק פליג כממסכין דקיבדידון "אלין מ"ש אבל כנודע. יוזדארןשדין



 תשעה רעררה שתיתאה מהיוראדברי

 הקדושים לדברים והבנה פירוש שום אין לכאורה כנ"ל למלאכים"~הת
 בלתי שמים לשם  שעבודתם היינו כמלאכים שעובדיהת אלו כיהאלו
 כן ואם מעלה משדתי כמלאכים לה' כונתם ברוחניות דק גשמיתנטיה
 אנחנו )וכי למלאכים ודק לבדו לה' ניחוח לריח קרבנם יעלה לאלמה

 ח"ו(. למלאכיםעובדים

 קמע הקדוש הבעש"ט רבינו כשיטת מזה ולהבין לפרש ישאולם
 גדולים דברים הם וסיגופים שד~עניתיםשהגם

 לתיקי
 הנפש

 למי מ"מ והאריז"ל, וקנה ברוקח הקדושים וכמ"ש מחטאיהואהדתה
 טוב יותר יעסוק אז ד'י עצבות לירי ומביאו גופו את מחליששהתענית

 המחוייבים תעניתים רק יתענה הלא טהרה וטבילת ועבודה בתורהמזה
 ומיה מיה גם כי אחד במקום כבד בעי"ת כתבנו וגם צומות, ד']היינו
 תעניתי קצת את להתעשת יוכל אם בדעת יעשה 9-ום וכל ידך תנחאת

 ע"ב[ -א והענית וכמאחז'ע יעצרווע, ולא גופו יחלישו ולאהתשובה

 ואם קדוש נקרא בתענית( )היושב אז נפשיה לצעורי רמצי האבחילוקם
 בעוה"ד מצוי הוא כאשד בגופם החלושים לת"ח ועכ"פ וז"ב[ וכו',לא

 שמתענים )היינו כמלאכיך דעובדיהון דאינק בזודף'ק בזה אמדושפיד
 )שהם למלאכים דלהת קדבנין פליג ושותים( אוכלים שאינןכמלאכים
 בסידור הכונה נאמד למים צמא אם  בתעניתים וכן היציד"הבעולם

ד~ריז'י
 בחינת ביציד"ה שהוא דו"ח בבחינת "ע אלקים ודו"ח בסוד

 דאורייתא רדי מארי אלו מדות מאדי דת"ח קדבנין כן שאין מהמלאכי"ם(

 תודת דאיות דלהון קדבנין לקבלא בגדמיה הוא נחית קוב"ה דבהוןוכי
 לעסוק כח להם יש זה ידי העל שמים לעגם והאוכלים )ההנו תמימהה'

 בתודתם עלי" כח בזה לקרבנם להם יש זה ידי על תמימה ה'בתודת
 ובפרט שער"ה שנקרא בדיא"ה בחינת עדיותד

 רזיי
 עצם דאורייתא

 קדבנם עולה שמה ועד לקבלו בעצמו שנחית שמו יתברך כביכולהאלקות
 באמת רצונו לעשות בכ"ע, ב"ב עינינו יאיר וה' והמ"י כנזכר,בתודתם(

 שלשובלבב



 ווורה שתיתאה מהיורא דבריתשעו
 בית את יברך יברר, זכרנו ה' ע"ב[ קהי ]ין במרמר פ' בזוה"קז.

 בחושבנא עאלין רהוו גוברין אלין יברך זכרנו ה'ישראל.
 ]יבמם רכתיב וכו', זימנא בכל עלייהו ואוסיף לון מברך וקוב"הרמרברא

 יוקץ אבותכם היא כתיב מה לבתר לרוב השמים ככוכבי היום והנכםא'[

 ומה דלבא, רחימותא קוב"ה בעי ובכלא וגו' פעמים אלף ככםעליכם
 וכו' טבא בלבא סבא בעינא ליה ריברך קוב"ה בעי לחבריה רמברךמאן

 הרבה עה'ע דברים[ ]פ' המר"ר רברי עם למבין מתאימים ופרבריםעכל"ה.
 )כנ'ע( וגו' עליכם יוסף אבותיכם ה"א לדוב השמים ככוכבי וגו'אתכם
 עיי"ש "( מאמר )סוף ירין ודן בקרנים אלו המר"ר רברי שפיתפי"מ
 כשמספרים ליזהר צריכין כן הצל הרע. עין נגר הונא ררב לחשעל

 וכיוצא בניו מעלת ורוב בעושר או בתורה בהצלחתו או תבירו שלבשבחו
 ק"י ]ין בב"מ וכראמרינן המרוברת( )בלשון הרע עין בלי פעם בכללומר
 האי ביותר שולט כמקובל בדורותינו )ובפרט עיי"ש הרע בעין צ"טע"ב[
 זה דהרי י"ל וגם ביותר ליזהר צריכין ע'ע ר"ל( בישאעינא

 בכ~
 מברך

 ח"ב ד"ת ]ועטן ויצילנו: ישמרנו ה' חד[, כ"ז ]משלי וגו' גרול בקולרעהו

 ע"א[.אות

 מתין כלהו קברא לגבי למטי ער ע"ב[ קכ"ו ]דף נשא בזוה"קח.
 אתקצר דדא ווי ווי ואמרי עליה מדוכתייהואתרגזון

 קרוש מפה ששמעתי כמו ומבואר מפורשת ראיה נראה ומזה עכל"הוכו'
 )דינוב( זי"ע הקדושים אבותיו ממקום ותבע מעה"ק זי"ע אאזמו"רמרן

 שקוברים בעת הצדיק ואהל ציון על להתפלל לילך אין כי בידםרצוקובל
 אתרגזן החיים בבית המתים אז כי מינן בר איום הלו החיים בביתאו

 מפורש היי החי"ק ולפי"ר אז ורחמים רצון עת ואין רע דיניםונתעוררו
 עליו מרוכתחהו אתרגזן הלו( )בביה"ח מתין כלום קברא לגבי למטירכר
 רצת לעת כשיכין הצדיקים בקברי תפלישו ובעת כנזכר ווי וויואמרו

 ויציינו: ישמרנו ה'וישונה



 תעלוז וצררה שתיתאה מהדוראדברי

 כי באחיחא שקלי הוו חייא וך' דבי ע"ב[ ה' נדף חגיגה בש"סט.
 נזיל הכא מרבנן צורבא איכא אמרי מתא להאימסו

 ר' א"ק ועש, עינים ומאוד הכא מרבנן צורבא איבא אמרי אפיה,וניקביל
 תקפיה אפיה ואקביל אנא איזיל בנשיאותך תזלזל לא את תיב לרביחייא
 א"ל וכו', בהדיה( רבי וימיל חייא לר' רבי תקפיה )פירש"י בהריהואזל
 יעקב דר לי סובין יעקב דרבי מפרקיה לך שמיעא ממאן לרבי חייאר'
 עח"ש, הגמ' עכ'י וכו' יומא כל דרביה אפיה מקבל הוי חיספס כפראיש
 וניקביל נזיל הכא מדבנן צודבא איכא מ"ש א( סובא, בזה קשהוהנה
 הזאת בעיר יהיה אם והלא אחד, חכם תלמיד מרבנן צורבא משמעאפיה
 וכי( בימיהם אז שכיח היה )וכאשר חכמים תלמידי שמונים כמוהרבה
 ולסובב פניהם בקבלת היום כל שם וישארו אפיה לקבל אמר לכלילכו
 כרחך בעל ודאי אלא מדדכם, ויתבטלו הת"ת מגורי מקום ורחובותבבתים
 מרבנן צורבא נקרא תהו דאתרא המרא רק היינו דמתא מרבנןצורבא
 צודבא ע"א[ ר נדף במ"ק כדאמרינן רמיא עליה "דמתא" מזלי דכלדמת"א
 "איכא שהוא הייט עיי"ש רמיא עליה דמתא מילי כל במתא דאיכאמרבנן
 וע"כ הדת עניני בכל באחריותו רמיא" עליה דמתא מילי "וכלבמתא"
 גם ההוא במ47ם דיבורה בעד העומד דאתרא להמרא לכברוצריכין
 עדיין וא"כ ב( מקודם. אצלו ולילך הרבה ממט וגדול נשיא שםכשעובר
 גם הלא בנשיאותך תזלזל דלף את תיב לרבי חייא ר א"ל למהתיקשי
 גדול שאיט במתא מרבנן להצורבא לילך צריך וגרול נשיא הוא רביאם
 הצורבא פני לקבל לילך שרצו קס"ד מאי מעיקרא וגם ג( כמותו.כ"כ
 בנשיאותך תזלזל לא לרבי ואגל חייא ר' בו שחזר נראה כך ואחרמרבנן
 צריכץ עכ"ז הלא נהור( )סגי עינים מאור שהוא להו שאמרו בשבילואם

 נח' בברכות כראמרינן לוחות שבוץ )וכדין ששכח וזע הוא אם גםלכבדו

 הרהרה קשה וגם ד( סמייתו. ע"י נשבר ולב מום בעל שדשא ובפרסע"ב[(
 ממש 'סבו" הייט הלא יום בכל "רבו" פני שקיבל יעקב מר'שהבי"ס

 היה דלף הירח עוברי המה אשר במתא מרבנן בצורב"א הלא שםמיירי
 באתריה דאתדא מדע דדין אכסונה )ד( קועךא הך נתרץ ואם מעולם.רבם



 רצרר~ה שתיתאה מהדורא דבריתשעת
 הקושיות קשה מ"מ ז"ל אחרונים גדולי בכמה כמ"ש ממש רבוכדין

 דמתא מילי כל להיות דאתרא המרא מעלת ענין רכל וי'יהקודמות.
 כמדומין ע"א[ " ]הומות כמ"ש ממש עובד פועל וצ"ל עליוהאחריות
 בכל המשמר על לעמוד לכם, נותן אני עבדות לכם נותן אניששררה
 לצאת יוכל לא כמת חשוב שמא נהור סגי הוא אם משא"כ ופרט,כלל
 ונשיא גדול עוזיא מי שפיר ע"כ לדתה"ק דמתא במילי ולהשגיחולבוא
 לקבל יוכל ולא דאתרא המרא מעלת לו שאין )כיון מיניה יותרעדיף

 ר' א'ע עינים מאור שהוא כשאמרו וע"כ כנזכר( כמתא המיליאחריות
 אין והוא ממש וגדול נשיא שאתה כיון בנשיאותך תזלול לא לרביחייא
 ענוותנותו מרוב הקדוש רבינו )רק כנ'ע. דאתרא מרא ואחריות מעלתלו

 אבל עיי"ש( ברכתא האי ממנו ולקבל אליו לילך רצה  עכ"זוחסידתו
 לילך צריכין כנ"ל ועוסק העובד במתא מרבנן צורבא דאתרא מראכשודא
 הכל שפיר ואתי כלל חייט ר' בו חזר הלא ממנו גדול שהוא מי גםאליו

בעה"י:

  עפימש"כ י"ל ז'[ נקהלת לב. ייטב פנים ברוע כי משחוק כעס טו21י.
 בשם זי"ע הקדוש הבעש"ט מתלמידי עה"ת זהב תוריבספר

 בתוך הקפדתי לא מימי ע"א[ כ"ח ומגלה עמשאחז"ל הנ'ע רבשכה"גרבו
 להזהרת אימה ולמירמי ולכעוס להקפיד צריכין לכאורה הלא )כיביתי

 רק לבבי( )הפנימיו"ת בית"י בתוך הקפדתי שלא היינו אלא(התורה.
 כעס טוב י"ל ובזה עכד"ה. הצורך, לעת  כעס הראיתי החוץ עיןלמראה
 לפנים רק חבידו( את ברועתו ושוחק אוהב הוא לבבו )בתוך משוצק)הבא(
 לפנים )המראה פנים ברוע כי הנזכר. יד"א על להזהיר כדי כעסמראה
 נאחז כנ'ע: תבירו( באהבת )בפנימיתו לב ייטב באמת( אמנם כנזכרהכעס

 ט"ו[. שת ח"הד"ת

 ניכויה דכתיב ע"מ תודשא א"ל ע"ב( נקס"ט שלח פרשת בזוה"קיא.
 בן יהושע וכי לשטנו, ימיע על עומד והשטן א'ןג'



 תשעט יצורה שתיתאה מהיוראדברי

 בשוא נש דבר כית איל כו', וכו' עאכו"כ עלמא בני שאד כך,ושצדק
 מלך( ומקדש ואמה באור עה"ש המיתו יכבר עלית בעולם )החעעלמא
 נשמתה דאפיק ליה די ולא ליה, לאסטאה שטן לחטא אית תועלתאמה
 אתדחהא דיליה דלבושא שטן הוצא דחוי כיק וכו' א'ל ליה, וקטולמניה
 בדברי בדבריע עיין ווצה עכל"ה. וכו' ליה אטטי דא על אתהשיב%א
 דדצא השטן על ע"כ[ ח' ]יר זוה"ק בתיקוני מ"ש פ'[ אות )מה"קתורה
 העבודת דברי לתרץ וגם דפרקא האגרא ע"ד דום ומ"ש דקוב"המשנאי'
 עלא כן גם לצרצרה נראה אלו וזוה"ק דבתוב מרבדי והנה עיי"שישראל
 עוד יוכל לא כנ"ל פטירות לאחר דהא ישראל עבודת בעל הקדושכדברי
 רוח בי2 יהיה מס לו ישמע ההיא כדי לדחיתו לסובה כונתולהיות
 פסידתו לאחד דהא באורך( בדברינו וזרי"ש ישראל העבודת )כרלהקב"ה

 להקב"ה שונא דהוא ודאי אלא לקלקל. או שם לתקן בהירה עוד איןאז
 דבריע לפי י"ל עלם שמו. יתברך קרובו עם ישראל שנקראים אדםובני
 )משא"ע וכנסיי להקב"ה שונא נקרא ביהמ"ק בנדבן לנאהד כנ"ל[ ]כד"תשם

 אז שהיה וש"מ עם אבינו יעקב התאבקות בעת מרבד ישראלהעבודת
 אחר שני לבית מהעולים היה הכהן יויצדק בן יושפע ווצה מקודם(הדבה
 הצצני ואת ע"א[ נ"ב ניר שכה ש"ס )ועיק כבד הראשך ביהמ"קכנדבן
 ונקרא עיי"ש( וכר שתריבו נחשק בבית עיניו  ששתן וכו' מעליכםארחיק
 וכדברי וכו' לשסע ימיע על עומד והשטן נאמד כן על שונא,כבד

 עינא. וכדרך וכנר עי"ש ליה לאס"א רצה פטירחצ לאחרי שגםהזוה"ק
 בב"א: ויזמדע יצילנוה'

 שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה גדולים ע"אן ה' ]דף כר2רב:רר2יב:.
 מ"ח[ ]"זעיה כתיב וארץ שמים במעשה האילווארץ,

 צדיקים של ידיהם במעשה וגוילו שמים, טפחה וימיני ארץ יסדה ירקי
 הגם', עכ"ל ין-ך כנמו ה' מקדש י פעלת לשבתך מכת ט"ח )שטותכתיב

 נשגבה פליאה תצא עכהף'ה הוא צדיקים ידי מעשה מקדשופירש"י
 צויקים. ידי במעשי דקאמד נינדר, סתרא"י מ"ת הני וביה דגרניהלכשירה



 מקררה שתיתאה מהרוראדבריתשם
 כוננו ה' מקדש שנאמר הכתוב ומביא הנזכר כפירש"י הביהמ'אהיינו
 הצדיקים ידי מעשי כלל ואןנו הביהמ"ק כונן שהש"י פשוט וכהנטעידיר,
 ט"ו )בדף תמיד בעולת שכתבנו מה פי על  בעה"י שפיר יתיישבאולם

 כמ"ש השמים מן ומשוכלל האנד ב"ב שיבא הביהם"ק בעניןבהנדפם(
 הבונים הצדיקים מעשי בו יכינו ועכ"ז ע"אן מ"א דף ]בסוכה ותוס'רש"י
 רום שביארנו כמו גשמי( בנין )ולא בכ"י ותורתם בתפלתם בשמיםאותו
 ולפי עיי"ש, ע"גן אות תליתאי ]מהדורא תורה ברבדי בדברינו מגה עודועיין
 עיי"ש כביכול( ידיו )בשתי ידיך כוננו ה' מקדש באמת שהוא יובןזה
 הצדיקים ובפרט כראוי כשיעבדו ישראל ותפלת תורת ידי על הואאבל

 הוא ע'ע השמים מן ומהמוכלל בנוי בקרוב יבא אז תמיד[ בעולת שם]כמ"ש
 הקב"ה ידי מעשי רק שהוא וארץ שמים )משא"כ כן גם צדיקים ידיטעשי

 ונכון: שפיר ואתי אמת ושניהם בעצמו(כביכול

 אחרונה חכמה הלל וז"ל קארעץ[ מד' ע"ב ת"ו ]יף הגדול בקנהיג.
 אמר כי לשלמ"ה חכמ"ה נתן וה' כ"ו[ ה' ]מ"אנאמר

 הה' לו ונותן השלום הוא. שהיחשד בתי את לך אתן כשמי ושמךומאיל
 ומחו"ד הוא לשלו"ם ונתנה אברהם בת העטרה היא והש פעולותיולהוציא
 בעה"י קצת נ"ל יובן לעניננו, עכל"ה י שלם שלמ"ה שנקראוזהו

 ממלכו"ת כי פהבן הכללים ]שער בע"ח מ"ש עם הדברים )ברמז(ויותאמו
 דאב"א יט"ד שומא מש"ה אשת צפור"ה הנקרא בטנת נעשהושב"א
 בכהאריז"ל כנודע קןלא"ה חכמ"ה נקרא אב"א והנה עיי"ש,עכל"ה
 )מלכו"ת אברה"ם בת העטר"ה וזהו כנזכר דאב"א יסו"ד הוא רבינוומש"ה
 יסו"ד )היינו היסו"ד הוא לשלו"ם ונתנה כנודע( אברה"ם שנקדאדאב"א
 ר"ת כונת בסידור ]ועין למש"ה ניתנה כהנה אשת צפור"ה כנזכרדאב"א
 שלמ"ה, ג'י צפר"ה וגם שלכף'ה אותיות הישבת[ לקום שירמץמור
 כנודר בקנה מקודם כמ"ש )היינו ה' שלם שלמ"ה שנקרא ח~צלמש"ה(
 עפימש"כ  העטרה היא שהה' מ"ש וגם פעלותי, להוציא הה' לושניתנה
 אחרונה ה' כי אצלינו נודע ודנה וז"ל ט"ב[ הלולב שער כ"ט ]שעדבפוך'ח



 תשפא רנורה שתיתאה מהיוראדברי

 לעניננו עכל"ה בפ"ע ואינה שלו העטר"ה שהיא דז"א מלכות הואשבשם
 וכבד הנוק' היא שדוו שכתב הריקק[ סדר פ"ב הכללים ]שער ע"חועיין
 לעניננו ועכ"פ ואכמ"ל שם הע"ח בגליון זי"ע הקדוש אאמו"ר ע"זהעיר
ה ה' ואות העטד"הזהו ל  הרמזים וכל ו' של זוגו ובת שבשם הדבוקה 

 והי"ע. אפשר בררך רבדינו וכלהנ"ל(

 ]שם מפה זי"ע אאזמ"ר מכתי"ק בזה קצת להעתיק טוב אמנעולא

 היה שלו החטא ותיקת קין גלגול היה שיתדו להאריז"ל בלק"תעפימש"כ למש'" בת1 צפר"ה את זיתן כ"אן ג' ]שמות עה"כ שמוהל פ'שלמה
 ואל קץ ואל ה'[ ד' ]בראשית כתיב שבהקלקול י"ל וזהו צפרה ידיעל

 צפד"ה ע"ע מנחתו אל שע"ה אז בודאי כשנתתקן ובכן שע"ה לאמנחתו
 ששיכת למשה בתו צפרה את ניתר"ו( ויתן בשמה מרומז עוד שע"ה.ג'

 עכל"ה: למש"ה ג" צפר"ה שכןלמשה

 מחשבה רבדים ג' ומבטלות וכו' תמרים ע"ג[ " ]יף כתובותיד*
 לפי דאגה, רעה, מחשבה מבטלות ופירש"י וכו'רעה

 כל ויתמה  עכל"ה. היא וצהלה שרה שעת וצהרים הלב אתשמהמוית
 מ' ]קידושין דקיי'ל כמו עבירה הרהורי היינו דעה מחשבה פשתנההכונה בש'" מקום בכל דהא דאגה היים 787 מחשבה בזה שפירש מהעובר

 דלכך בדוחק שסע ]הגם למעשה, מצרפה הקב"ה אץ ישה כשטובהע"א[
 הוי כן דאם וכיוצא, זנות עבירה הרהורי בזה לפרש ז"ל רש"י רצהלא

 אדם שאין עבירות מהעטשתה ע"ב[ קמ"י ]ין בב"ב שאמריץ מהקשיא
 תמרי לאכול הוויע כן דתם עבירה הרודד מהם ואחד יום בכלניצול

 כנזכר בתמרי הכונה דבזה ודאי אלא עבירה, מהרוהר ניצול והיהבצהרים
 בכל שאמרינן ממה כנ"ע קשיא מקום מכל דאגה הזזנו רעהמחשבה
 ע"ב[ נ"ב קידמתן אחז'ע דרגה ושל כנ"ע[ עבירה של רעה מחשבהמקום

 אונו לו שעתר הקב"ה הכלמלא וכו' יום גבל עליו מנגבר אדם עוליצרו
 מתוך כביכול שורה השכינה שזין ע"ב( * נשבה קף"ל והנה לו,עלל



 ולררה שתיתאה מהרורא דבריתשפב
 באנקו אין בעצבות כשהוא ממקיא נמצא טשטשן, דבר מתוך אלאעצבות
 חשוב בלב אשר מיצה"ר להצילו שורה ואין עמו שמו יתברר)כביכויה
 שמתכינה בשמחה כשהוא משא"כ במזימתו כרמילו  עכשוב חמתכדכות
 מן כשניצול דאגה רעה מחשבה ח"ש מצילתו וזהו עייו כביכולשורה
 מצילו שהקב"ה כיון חטאים זול רעה ממחשבה ניצול מם"לא אוהדאגה

 כיה"ר:כנזכר,

 א'[ כ"ג נת"לימ עה"כ בעה"י הדרשה נתוך שה מם אמרתיטד*

 מנוחות מי על ירביצני דשא בנאות אחסר לא רעיה'
 ]אנוה אחז'ע הנה כי שמו, למטע צדק במעגלי ינחני ישובב נפשיינהלני

 הצל העבודה ועל רמזרה על עומד העולם רברים גולשה על מ"כ[פ"א
 האמת על קיים העולם דברים ג' על 8-ז[ ]שם אמרו וגם הבדשגמולת
 הנודעים מהדברים הוא גמ"ח עבודה תורה ווצה השלום, ועל הדיןועל
 ספחן כית שקר לדרך ולהטות בהם להונות כ"כ תלולים אינםואשר

 תור"ה כגת אותם,  יעשו כאשרבעצמותם,
 אהז'י

 לעולם מכן נ' הסחים
 ועשיית עבוד"ה וכן וכר לשמה שלא אע"פ ומצות בתורה אדםיעפוק
 צדקה הינו ג~'ח וכן כתה, צריכות אין מצות לכף-ר בדיעבדומצוה
 להתרשת חולא לוגמה עבודתה שעיקר )אפילו לשמה שלא אפילומיעי

 בטל לא ע"כ נפשו את ומחיה נוצה שהעני כית מנם( וןיוצאבפירסום

 לשמה. שלא אפילו בהתיפחן ומצותוושזזתי

 על האלקים את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך כ'[ ג' ]שטוחרז"ש
 את ויאפו לרן -ב ]שם רמח ע"כ דיקורה קבלת דהיינו הזהההד

 לא שאשפי החנו ממצרים, גורשו כי חמץ לא כי מצוית עג"תהבצק
 רק מהירתן מפני כרון בעל שנעווה רק מצה מצהר לערם הכתההוה
 לאזמל לדרך צדה עכ"פ להם ליקח ווונדזו ממצדים גורשו כימצות
 ר-ת יומן הוא ונע מצה המצות שורש זה היה מ"מ בפנטזם ומידמעם
 השימטה אלו כן כנ"ל, ש שעטי למצות דומה חיו גאולת ורבודהתירה



 תשפג מצררה שתיתאה מהיוראדברי

 ובפרט מיצי האמתיות כונה בלתי גם הם געלת עיבודה תרהדבךם
 שמקרה צדיכין דש"א ר"ת שלום רץ אימת דברים בהג' משא'עבדיעבד,
 דברים הג' באלו ילכו אם כי אחרים חשו עצמו את לוחנות עלאיתירה
 ושונ- עקלתון בדרך ילכו אם כי אמ"ת ה-ע כלום אינם שקרבדרך
 עטה הדשן מי עם ושופט המכריע די"ן וכן שקר, רק כלום אלאאינו
 וכן די"ן. אינו היי ויפקר בשוא הדין יעשה ואם בצדק, דממתואתו
 ומחבולות כל בשל"ר בדורנו עתה ובפרט מקילם הדרך אשרשלו'ט
 רעש בכנף איש יתפוש אשר המחלופית וכל ומרמהשקר

 לגף~
 יפרכס צ

 לחלק מבקש זיא שלום -י כי ויאמר תבירו לפעמי וצץ רשתמכמודת
 חתירות לחח"ד מרמה ותחבולות המחלוקות כל באים זה ידי רעלעמו
 לכתן לבקש שמים רחמי צריכין ע"ז ע"כ השלו"ם במעטה רעהותחת
 דש"א בניצת כנ"ל כלום אעם זה זולת כי והשלום והדין האמת אלבאמת
 ינחני ישובב נפצר ינהלני מנוחות מי על ירביצני שקיום( דין אשת)ר"ת

 דואוי מדרך כנ"ל הגולשה בא"י להטות סלא שמו למ"ע צדקבמעגלי
 הלקוטות במאמר קצה אוזק בשער בזה מ"ש )יע-ז בזה צדק במעגליינוצו

 במופק: ל' אית ב' מהדורש ומד"ת -ג אוה מתמרדת()בחמשה

 נייייכין בתשובה חסרים אינם גיהנם של פתחו ל שלו רשעיםסי*
 היו אם גם שייך דמה העולם קושית וידוע ע"א(-ט

 קוד להם אין הלא עוד מפגי וכי גיהנם של פתוצ על בתשובהחוזדץ
 הוה בעולם רק לשוב יוכלו לא כן על כי העלען בעגלם בחירהשם

 רבן בדרך אהלם ז'ל. רומב"ם כמ"ש מיתתן קודם מצעסת שעהאפילו
 כי חכמינו נבט זה רעל בימקצ, באמת, מעך-ם הוא כן אמנםוצחות,
 ואחד במדבר אחד לגיוסם יש פתחים ג' אמרינן ועותד( דף )באווששם
 ל' אות ד' מהדורא בד"ת בדם-1 נע-ז כבר עפימש'ע בירשלים חפשיבים

 במדבר א( אדם. בני להמריא לגיהנם אלו פתחתם של הענץ רמזל"א[
 הפקר סיומה )באלשעוךקע"ח הקאנצניסטע"ן המה כמדבר הפקרהינו

 הוא אדם בני ויצן מנצני וכל דיין חית דין סה~ת ר"ל הכלונחפרים



 רצררדץ שתיתאה מהדורא דבריתשפד
 אמעריק"א היינו בים, ב( שיטתם. לפי לכולם אחד כיס להם כמדברהפקד
 וכמדע אהדינוס ים הוא ים וסתם בעוה"ר ככולם רובם שבתבחילול
 וקוממיות הציונים המה בירושלים ג( אוקיינוס. לים מעבד והואבפוסקים

 דהרשעים בזה וז"ש הקע, האוממ בדרא מקוים וכ'ץ הקאלאניסטע"ןכל
 הפבוארים גיהנם של פתחי"ם בהג' היינו גיהנם של בפתח"ן אפילוהאלו
 טעם מעם כבר כשא' עהקאמוניטטע"ן( במדבר לעיל, נחשבו להלןשם
 כל כי פרנסה לו שאין יוק ומארצם מקרבם ברח אם גם שלהםמינות

 בישתם גם שיש כיהודים שנאת מלבד דעבדי לגדמיי' רקמנהיגיהם
 וההפקרות והמינות לדם שונא אינו עכ"ז סאוויע"ט במדינות עתהכנודע
 אמעריקא הינו בים ב( וגם בתשובה, חוזר ואינו בקרבו מפעפענשאר
 שמה גם העתים צוק מחמת פרוטה בלי וריק ערום משם כששבוגם

 חילול ידי על אפילו עבודה למצוא ואין מנכסיהם ידדו עשיריםוהרבה
 עכ"ז שם גם פרנסתו להמציא יועיל לא שבת חילול אפילו כי נדאהשבת
 והורגל בתשובה חוזראינו

 לח~
 לשם לחזור חפץ וגם בביתו גם שבת

  פעור בעל של המאנדא"ט בכח ענפיהם וכתות הצפנים היינו בירושליםג(
 אותם הוליכו אשר רע חלום רק ורה כי סופם ראו עתה באשר)באלפו"ד(
 שלא להם וכנהרותינו בקשתית כל הועילו ולא שולל אנגליהממשלת
 תמיד בעולת וכמ"ש שלהם מהמאנדא"ט הקאלאניע"ן בדרך לשםלילך
 הנפסדה מדעה לשוב בתשובה חוזרים אינם עכ'ץ הנ"ל דמדומה זכותמכל הנ'י המלוכה חזרו כאזור  עתה וגם זי"ע, רבותינו בשם בחבוריםועוד
 ב"ב צדק שאל בביאת ולהכות ולהאמין ומצותיו ה' לתורת לחזורהזאת
 באחרית שיהיה פה חכז'ע לנו ונבאו ישובע לא באיה כל כיבאמת.

 ב"ב: ויגאלנו יצולנו ה' האלוהימים

 כל שקר דבר על מקשיב דמושל ע"בן ד ניף ח~יז בשק"םטחוב*
 מושל הה"ד במשלק בקרא )כדאיתא רשעיםמשרתיו

 כל כרחו בעל יהושפט ע"כ צדיקים משרתיו כל אפח דבר עלמקשיב
 מצית דהא כלל מוכרח זה אץ דדוי סובא רקשה ע5"ש. צדיקיםפשדתיו



 תשפה רנררדץ שתיתאה מהדוראדוקרי

 אחר שדחית בשביל לומר )ואין גחזי משמשו לו שהיה הנביאנאלישע
 נוהיו ראיה אין דיהושפט בגברי גם כן דאם רשעתו כשסביר מלפניוכר

 לאו ועכ"פ מעשיהם ברוע כך אחר בהם וביר ודילמא שזבחו מהצדיקים
ה מה הואכללא ל  נחל הערבי עפי"ר י"ל אולם הולין(1 בגם' שם 
 שהם דכשהרסחרם החילוק משלים( פי )ועל בארוכה שביאר מה פרא[]כפ'

 כל אז הדום( אנשי )כגון לקולו שומעים סרנם בעירו הצדיקסביבות
 גמורים ורשעים רקים נשארים והמה בהצדיק רק מתדבקים קדושההנצוצי
 עי"'ש הצדיק 8מ שייכות להם גם יש אז לקולו כששומעיםמשא"כ
 לעומתו )או דיד,ושפט וגברי דבעבדי י"ל החילוק שפיר וזהוב14רך.
 על ועבדיו אנשיו על הוא מלחות דאימת וכית מלכים שהיו כיוןאחאב(
 כשרים כן גם המלך )הצדיק( דיהושפט עבדי גם היו כרחו בעל שפירכן
 נביא רק מלך היה שלא אלישע כן שאין מה עמו, שייכות להםשיש
 לא גהזי ועבדו שמים בשמי הנבואה ובמעלת ה' בעבודת ימיו כלודבוק
 על בקראי( )כדאיתא ופקודתו מדבריו פעם בכל ושינה בקולו שומעהיה
 נשאר וגחזי הנביא, הצדיק באלישע רק דבקו קדושה הנצוצי כל שפירכן
 ]המק ונכון: שפיר ואתי בהסברו. בתל הערבי וכדברי גמור( )ור12עריק

 ע"ח[. אות ז' פהדודא כד"תבדברינו

 ינותו ובניו יעקב ירנן יצחק יגל אברהם שבת מנחת בתפלתת"י.
 משהת ואמונה אמת מנוהת ונדבה אהבה מנוחתבו

 בניך יכירו בה רוצה הוא שאתה שלימה מנוחה ובטח דה1קט ושלוהשלום
 הענין י'י שמך. את יקדישו מנוחתם ועל ממחתם הוא מאתך כיוידעו
 )תהלים לשת גילה )שהוא יגל החסד( )מדת אברהם אצל הלשתשכתב

 יתברך כבודו גילוי ידי על השמחה התגלות כבודי ויגל לבי שמח סוט"ז
 הזוה"ק כדברי ברחימא רננ"א )לשת ידנ"ן הגבורה( )מדת יצחקשמו(
 בו ינווט ובניו יעקב הגבורה( ממדת הרינה גם שהוא ע"כ( רכ"ט]ח"א
 עפימש"כ נרדפים( שמות בשום ששש'ץ; לשון בו נאמר)הלא

 ישמת"ו אומרים אין 12לכך חיקק( בוצת ד"ה ע/ רף שכת, ליל ערבית]שסה"כ, בכדמריז'י



 רצדרה שתיתאה מהדורא והבריתשפו
 בדיקנא הז"א את אז שמעלץ יזיד אז שאץ משום שבת במנחתבמלכותך
 יחוד בעת רק שמחה לשת ואין ממט מדוחקת למטה נשארת ונוק'דא"א
 מאמר מאמרדת בחמשה בדברתן ]יעיז  עכד"ה. וכו' ישמחו א? יאמרו לאע"כ

 ג' סעודה כנגד הוא ז"א מדת יעק"ב ולאוסר ע""שן כ' אות התפלהנוסח
 מנוחת לשון רק בזה שמח"ה לשת בו נאמר לא כן על שבתבמנחת
 אהב"ה זי"ע צבי עטרת בעל מהרצינה הוריק בנום בבני"ש )כמדעאהב"ה
 ונדבה שב"ת( ג" מאו"ד בכ"י אהב"ה נפ"ש בכ"ל אהב"ה ליבבכ"ל
 העט ע"א[ " ]שכת כשאחז'ל שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה)מחשה
 )מאמינים ואמונה ליעק"ב( אמ"ת )תתן אמ"ת מנוהת נדבה( מתנתבבחינת
 סוף וברש"י בגנר כדאיתא כולם הבנים אבי יעקב זדע שהם מאמיניםבני
 מנוחה ובטח דיסקט ושלוה שלום מנוחת עיי"ש( ברכות מפכתוסיום
 מעבודת ההס"ה אותש יפריעו שלא )היינו בה רוצה הוא שאתהסתימה

 ג"ח ]סנהדרין מיתה חייב ששבת נכרי כי שבת עם שיכות אין להם כיה'

 שניהם על מעיד והשבת הקב"ה על מעידים הם קדושיו וישראלע"בן
 מנותה צ"ל אין ולהם ע"ב[ ]ג, רחגיגה בתורפות ומובא במדרשכדאיתא

 בניך יכירו ישבותו( לא וקילה יום אז לעבוד מחויבים כי בשבתגם
 שפירשת )כמו שמך את יקדישו מנופשם ועל מנוהתם זרא מאתך כיוידעו
 ישראל בני על זכות למליצת עה"ב( ק"'א אות ר מהדורש תורהבדברי

 בב"א: כיה"ר שבשמים אבינולפני

 בוא עזאי בן אר"ש תביא ע"אן ק"י )יף נמ9 נ~ת זבש"םיתן*
 לא בהן נאמד שלא קרבנות בפרוות כתיב מהוראה

 עכ"ל לחלוק דין לבעל פה פתחון לותן שלא ה' אלא אלקים ולאאל
 ג'ל  שווארץ יוסף להג"מ יוסף לדברי ר חלק הוא פרדס )ובושרהגי.

 הקלק בבלדד ונדחק סעיד האריך מבנדפס[ רמ"נ ]בדףמירושלים
 בעה"י ונ"ל טעם(, בו שיש דבר שום בזה בידו העלה לא כת"הובמחילת

 ע"ש ק"ת ]יף משפטרם בזוה"ק שנאסרו הדברים קי הייט הוא פסיםכי
 פ"א וא"ו היש לע"ד לשמא אלא דאלקי"ם לעפתם קרבין לא וקרבנץז"ל



 תשפו אנדרה שתיתאה מהיוראדברי

 א'[ וייקרא דכתיב קדבנא מקרבין לא הדין מדת קשיא דינא לגבידהא

 תקריב וכי דאלקי"ם, לשמא ולא להוי"ה לה', קרבן מכם יקריב כיאדם
 והיינו הזוה"ק עכ"ל וכו' לה' שלמים זבח לה' תודה זבח לה', מנחהקרבן
 דינים ממשיך הוא אל גם כי אל ולא אלקים ולא להוי"ה רקנאמר כני הקרבנות בכל כי הש"ס אגדת כונת והיינו הנזכר הש"סכדברי
 למינים פה פתחת ליתן שלא יום בכל זועם ואל חב[ ז' ותהליםבבחינת
 השתלשלות( שיעור לאין אלפים אלפי )בתר נמשכים שהמהולס"א

 כנודע אלקי"ם טוום ובפרט ודינים לגבורה הרומזים הנ'ימהשמות
 עה"ת בהרמב"ן ועיין כנ"ל. הוי"ה לשם רק בהקרבן יכוונו ע"כבהאריז"ל

 עוד בכאן ויש הקדוש בלשונו שכתב יחרם לאלקים ז1בח י"ס[ כ"בנשמות
 לדעתו המשכיל ויכול הקרבנות ענין ממנו יובן עמוק סוד הזהבדרך
 אונקלוס שתרגום ]הייע בכאן לו רמז ואונקלוס אחר במקום שכתבנוממה
 בתורת אנחש נרמזנו ועוד בלחודוהי[ דהוי"ה לשמה לבדו לה' בלתישם

 שם מלך במקדש ועיין עכל"ה. ולנצח לעד שמו יתברך בע"הכהנים
 יתרו ויקח יתרה ובפרשת שפי' הרמב"ן דברי בזה שפירש מהבמשפטים

 )לקבלת סיני להר בואם טרם היינו לאלקי"ם וזבחים עולה מעוהחותן
 והבן. אלקים( לשם עוד הקריבו שמו יתברך הוי"ה מפיהתורה

 למ"ש סההו פשוט נראה כהנים בתורת לדבריו ז'י הרמב"ן  שצייןדמי
 שכתב עישש לה'( ניחוח ריח אשה עולה )עה"ח ויקראבפרשת

 של בצוואות יזכיר שלא כנ'י( מנשת בסוף חכז'י )היינו אמרו ולכןכך
 לה' הכונה כי לה' ניחוח ריח אשה אלא אלקי"ם הלא אתל לאקרבנות
 וכו' המיוחד לשם רק במחשבתו יעלה ולא המקריב יכוין לא תהיהלבדו
 ]לחוט שם הווכחו על הבדכה בהיכל ועין כנ"ל מפורש הריעכל"ה
 לבדו להוי"ה בלתי יחרם לאלקים זובח עה"כ משפטים בפרשתזצ'ע[
 )על בגמרא כמבואר אלק"'ם שם הקרבן בעת ח"ו לכוין שלאשכתב
 לקדש שהעלה מה עיי"ש ובר"מ ובסבא הנ"ל( מנחות סוף לגמ'כרחך
 מ"ש תשופר בקסת ועחן לחומרא וספק תנאי בקידושי בזה אלקיםהשם



 נצררה שתיתאה מהיורא דבריתשפח
 " נכתוב יו"ד נימוקי ובב" ק"ג[ מה חימד )מסיגוט( צדק אבני בשו"ת ]תחןבזה

 בעה"י: תודה ספד בהלכות מזהעוד

 )להג"מ יוסף מדברי ח"ד פרדס מספר שריכדתי מה לענין למעניןכ.
 הש"ס ע"ד שנדחק מה מירושלים( ז"ל שווארץיוסף

 לעורר התודה פי על מחויב עצמי את מצאתי הנני בסמוך. הנזכרמנחות
 בדוב העדותיו לנחמדי אהבתי בדוב בו ונמיי מדי הנזכד הספד דבריעל

 ומבקר ויד"א, ומאמין גדול ת"ח ולהיותו מחמדים ככולו רובוהמקומות,
 ידיעותיו דוב אך קצת. בקבלה יר לו היה וגם האמת, שרשי עלומתחקה
 ונפשו( לבו בכל ה' אל שב )סדם זדה בחיק למד אשד הנכריותבחכמות
 העת מיסת וכפי האמת מקו לנטות מועטים במקומות לבו את הטוהמה

 בעה"י: לידי דמטו כמה קמא קמאארשמם

 לפרש נוסק ואולי בד"ה מהנדפס[ ע"ב ]בדף בראשית בפרשת מ"שהנה
 בני יבוצע אשד ד[ נר הנזכר המקרא לשון רבדיהם על רמזבדרך

  עכ'ע השם אנשי מעולם אשד הגבורים המה וגו' האדם בעת אלהאלהים
 יון אלילי של הטמאים בשמותם וחשבם לוה מקודם למ"שהיינו

 מן שירדו ח"ו התודה כיונה אלו ועל בהבליהם שלהם()ומיטהאלאג"י
 הס  הנבערה, דעתא מהאי ד'ע האלילים, הרבודים  ונעשההשמים

 י"ס ]ייקרא שפירש"י וכמו נבראו ולא היו לא להד"ם המה הלאמלהזכיר,

 שאמרו ומה ולא. 8ל האלילים אל תפנו אל קדושים בפרשת ודחז'עד,[
 שמות ע"א[ ח' ]ע"י שמחז"ל מה וכן האלו הקליפות המה מיבזוה"ק
 וכו' ולבטלם אז  עמום וליתן לישא שלא כדי היינו והבליהםהתגאות
 חגיהם בענין ויחי פרשת ושלום חיים בת" בעזה"י כחבנו )וכןוכיוצא
 כדי כ"ז והיינו אחוזתם מקום שם כי הגדול בקנה מיש עם לחם""בית

 שלהם האליקים שמות ובפרט להם כחורש ורמז מקום לתת ולאלבטלם(
 אות יקמז ]יעחז ופשוט, ברור תה כנ"ל ולא, 8ל להד"ם, אשר יוןשל

 .ג"ד[:



 תשפט צוררה שתיתאה מהיוראדברי

 ה" זומא ובן  עזאי בן כי חגיגה בם" שם מהנדפס[ רכ"ז ידף מ"שוכן
 וא' )פערצווייפלונ"ג( ר"ל לחייו נואש במחלת מהם אחד)ח"ו(
 האולת בשינת ושכיב נהם כד הן ר"ל. בידיו לדעת עצמושאיבד

 ר"ל אלו הבל כדברי שמעתתא ע"ד אמר ומיטת זרות וחכמותהפלוספיא
 אנו מפיהן אשר כאלו קדושים תנאים על כזאת יאמד ולא להד"םאשר
 באמת חייהם ימי כל החחם לחח התדבקו בה אשר שבע'ש בתורהחיים

 ורוח הבל דברי לבטל ולטפל עוד להאריך צריך ואין ובשמחהובאהבה
 גום ספרו בהקדמת הנזכר המחבר להרב ראיתי שוב ]נ"ב: כאלו.רעה

 בתירוץ אבל ומתנצל ח"ו החיצונים לדעת נטה וכי בטעותושהרגיש
 כלל[. מספיקשאינו

 ]דף בהניא בבא בהידוקי מהנדפס[ ע"א ר"ל ]בדף הנזכר נאר מ"שוכן

 במדינה שם שנשתנו שנאמך הטבע בגדר זה אין כי בזה"ל ע"א[ע"ה
 לרומם או לחי וצומח למדבר נשתנה שחי בראשית מעשה סדריההוא
 הלכות ביו"ד מפורש מחבר ש"ע ושכח וקיים מונח ליסור זה והניחעכ"ל
 וחי, מצומח )מורכב באילנות הגדלים בעופות ט"ו[ סעיף פ"ר ]סיס,תולעים
 ק"ע ס"ק תשובה בדרכי ועיי"ש בעצמותו( לחי מצומח משתנהוהיינו
 מגדולי שם שהביא כמו בטבע בעולם מצויים שהם קע"ג( קע"בקע"א

 הטבעיים: וחכמי ואחרונים,הראשונים

 כל מטרן שם עוד ימצא ואם והאמונה האמת למען רשמתי אלוכל
 ודלוף חמיתיה דלא וחידושים ברשותיה דאיכא וחמיעאחמירא
 לדיק מספיק הזמן אין )כי לגמרי דארעא כעפרא וליהוי ליבטילביערתיה
 ליה וניחא שבש. כנ"ל ז"ל דהמחבר במחכ"ת והוא ממש( בכולוולעתן
 כי התורה, ולכבוד מאריה, ליה ושרי כפרה ליה רתיהוי היכא כיבזה
 מלפנים זרה חיק מחיבוק לרצונה )שלא אצלו סיגים נשארו מעטאך

 ב"ב: ויושרינו יצילנו ה')כנ"ל(



 ועררה שתיתאה מהיוראדבריתשצ
 ]בדף "יהורה" במאמר פררם הנקרא בח"ג הנזכר נשר שם עורכא.

 ע"ב[ ]קמ"ה בשבת שנאמך שנה 12הנ"ב מהנדפס[ ע"אהא

 בעש והעלה משם הלכו השמים עוף שגם ער ביהודה איש עברשלא
 הלכו נדרו השמים עוף שרק שנאמר זוטרתא ופסיקתא הירושלמיבגי'
 הכונה רגלו מנלן הש'ש מענין מוכה וכן ומסיים ארם בני ולא שנה()נ"ב
 ]נ"ר ביומא מפורשת מגמ' נסתרו ז"ל דבריו והנה עכ"ל. והבן העופותעל

 לא שנה נ"ב אומר יהורה ר' והתניא גלו דלא ה"נ שהקשו רמפורשע"א[
 רק ולא ביהודה איש עבר דלא ברור משמע הרי וכו' ביהודה אישעבר
 קושייתו אמנם עיי"ש ארם בני על מעופות מקשי מה ראל"כעופות
 אחרי מיד בירושלים עוד ארם בני רנשארו פשוט שם והפי'מנהמי'
 בהשמטה בספרו מש"כ ]שו"ר ב"ב: בכ"ע והי"ע צ"ע. עדיין זהוהחורבן

 עיי"ש[. ע"ב ס"אבדף

 ]בדף הנזכר בספר במ"ש וירושלים ציון זהו טוב בני לנסייםכב.

 ירכתי צצן הר ג'[ מ"ח ]תהלים בך"ה מהנדפסן ע"בכ"ד
 שעומד אותו ציון הד ונקרא נראה לעינם דהלא נורעה הקושיא וגו'צפון
 מדבר אינו הכתוב כי ותירץ ירושלים( של בצפון )ולא ירושליםבדרום

 ומחוז ובארץ נוף יפה ההוא בארץ המחוז מכל אם כי דוקאבירושלים
 ויותר קצת. דחוק והוא עכ"ד צפון לירכתי בתוכו ציון והר ירושליםההיא
 ע"ד ל"ז דף ציון מבשדת ]במאמד ירושלים חיבת בספר כמ"ש לומרנראה

 זי"ע שמשון יעקב מ' הגה"ק בשם תר"ד[  שנת בירחמליםמהנדפס
 ירושלים בדרום והשיב צית היכן ששאלוהו על שהשיבמשפטיווקע

 ציון כי הכתוב שמשמעות צפון ירכתי ציון הר כתיב חולא אותוושאלו
 כי הפירוש ריגל הנ"ל( )הה"ק והשיב המצורות פירש וכן בצפתעומדת
 ירושלים הגדולה ]העיד רב מלך קרית הוא( )שלו, צפת ירכתי ציתהך

 ירושלים דרום לצך ושא ציון הר רבאמת והיעו עכתך"ה,וביהמ"ק(
 הוא ציון הר לצפון רק וסימנים( בכל בסח הוא וכן לעיננו)~נראה

 כנזכר: ירושלים רב מלךקרית



 תשצף וצורה שתיתך מ"דויאדברי

 הסתרת וגו' הבית חנוכת שיר במזמור ל,[ )ההלים אמר מלננו דודכג.
 בצע מה אתחנן ה' השל אקרא י אליך נבהל הייתיפניך

 שיהיה ער האדם ימתין וכי לכאורה וקשה וגו'. שחת אל ברדתיברמי
 על יובן אולם ח'. אל ויתחנן יקרא אז ורק הש"י מאת ח"ו פניםהסתר
 ממעעוטש הגדול המגיר מהדד"ב הגה"ק מרבינו הנודע המשלפי
 הלחכמו לחנכו ורוצה שנים( ה' או ד )בן הקטן בנו את שאוהב באבזי"ע

 עצמו את ומלביש מורחק הוא כן על חנם פחד משום יירא שלאולהרגילו
 ועחשה בזה ומלובש מכוסה הבית לחסך ובא רגליו בארבע רוב שלעור

 הסה"ע מתחלה מאוד מתפחד והילר וכיוצא הרוב( )כמו איומותתנועות
 מרוע ומוכיחו המעספה אביו מסיר אז ופחדו בהלתו גודל רואהכשאביו
 יבא לא רוב כי לשער יכולת הלא דבר בכל ומפחד קטן  כנער עורתהיה
 מלובש אביו, כתהו מדעתו ומבין חכם הוא הלז וכשהילר הביתלתוך
 מסיר מנד אביו ונם אתה, אבי הלא ויאמר תומ"י יצחק אז הדוב,בעור
 שאת ביתר והלאה מאז ורוהבו בנו את ומנשק ומחבק האיומה מעטפהאת
 הקב"ה כי מובן והנמשל ויבין. יבחין אם לנמתו רק בא כן על כיועוז
 בהסתר לו הטווב ארם בני את ינסה לפעמים שמו יתברך הרחמןאב
 להשגי האיש יקרא כאשר וים רבות וצרות איומות פנים של מ"ופנים
 והסטנצה המעטפה את יסיר א שמו יתברך ממך הוא הכל הלאויאמר
 מעתה מגויים בחסדים ויקרבנו ויאהבנו שמו יתברך לבינו בינינוהחוצצת
 הייתי פניך הסתרת וז"ש כמדע בזה אותנו הוא מנסה רק כי עולםוער
 מיד אבל בהמשל כנ"ע ר~יום ולבוש פנים הסתרת )טאימתנבהל

 אקרא ה' אליך ע"כ( שמו, יתברך ממך הוא הכל הלא ואמרתינתיישבתי
 איומה ומעטפה רמיו"ן )לשת בדמ"י בצ"ע מה )ואביהם( אתחנן ה'ואל

 העצבך מנפילת זה יזר )על שחת אל ברדתי כנ"ל( פנים הסתרבבחינה
 מגהים בחסדים ויעודנו יצילנו ה' ח"ו( הנפש ובהלת פנים הסתר ידיעל

ב"ב:



 נצררה שתיתאה מהדודא ז24:ריתשכב
 שמסיימים מה לתחלתו. ונעוץ הש"ס סיום נתעורת  אמיתי מהכד*

 שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו דביתנא
 הלכות אלא הליכות תקרי אל לו עולם הליכות שנאמר הבא עולםבן

 לאכול נכנטין שהכהנים משעה בערבין שמע את קורין מאימתיומתחילין
 הילוך לשק כפשוטו הוא הליכות לאשר לדקדק יש הנה כי וכו'.בתרומתן
 ומוחלט הקבוע דבר הוי הלכ"ה כן שאין מה למדרגה מתדרגה הול"ךהיית
 התכלית עיקר זהו ולא כן. מחליט לבסוף היית מאי. הלכה כמוכבר
 לשק לכאורה יפלא וכן ב( והולך. מוסיף להיות רק ותורתו עבודתולסיום
 עולם לשכר מגמתינו עיקר זהו לא והלא הבא עולם בן שהוא לומובטח
 מ"ג[ פ"א ]אבות שנינו  מפורשת ומשנה להבורא רוח נחת לעשות רקהבא

 בהתחלת אולם פרס. לקבל מנת על הרב את הכממשין כעבדים תהיואל
 יהיה ההלכו"ת גם כי הענין יובן בתחלתו סופו ונעוץ בברכותהמשנה
 ודולך מוסיף להיות היינו הכתוב( מלשון נבשורשן הליכו"ת בבחינתרק

 לספר הנספח דיבפידא מילי במאמר שהבאתי ]וכמו ה' בתורתלאיוש"ט
 ז"'ע מביאלאבזעג מ"ק דו"ז ה"נ הראשנן חותני על בהטפה תמידעולת
 זי"ע מקאזניץ המגיד הגה"ק בגזם ס"א[ אות ח"ג נ"ה. אות מ"ק]א"ת
 את פקודתו( נעפ"י פעם בכל קראו זקנתו בימי כ"פ חליו  בעתאשר
 בימים בא זקן שהוא אחרי כי באמרו ז"'ע מפרשיסהא היהודיהגה"ק
 הגה"ק לפניו ובבוא שנותיו חיי ימי ח"ו ותתמו נפשו השלים יהיהולבל
 השם לעבודת עמוק חדש דרך עת בכל ממציא הוא עמו לדברהיהודי
 עי"'ש[ ההוא בדרך גם לעבוד רב זמן לחיות עוד צריך כן עליתברך
 נעולמך ירגישו הזה בעולם שגם היית הבא עולם השכר בת" שגםוז"ש
 וז"ש והפלך מוסיף ועבודה ומצות בתורה הבא עולם  טעם בחיך(תראה
 ויהי ערב ויהי נכם"ש היום התחלת היית בערבין שסע את קוריןמאימתי
 שהכהנים משעה בגם'( כדאמרינן ובקומך בשכבך קאי אקרא ותנאבקר

 הקודש ותרומת בתרומתן לאכול עבודתן( נבתחלת נכנסים ה'(נעובה
 עדיין גמרו ולא מחדש מתחילין ויום יום שבכל היינו לזה( בכניסתןלה',



 תשצג רצדרה שתיתאה מהרוראדברי

 ומע"ס ועבודתו לחרדתו חיים שנות לנו ויוסיף יעורנו ה' כנזכר.מאומה
 ל"הן: אות יקמז ניע=ז ב"ב צדק גואל ביאתעד

 ירושלים מחכמי לאנ"ש מוסר בתוכחת ממ"ש קצת אעתיקכה.
 שרצה ומה הגיעוני מכתבכם הנה תובב"א.עיה"ק

 העניה חוו"ד לשמוע תובב"א( בעיה"ק הקנאים ויר"א הת"ת אנ"ש כל)עם
 הנה הארץ. ישוב בענין הבע"ל-פעו"ר חובת( )או זכות מפלת אחדימהו,
 ע"אן י"ס נדף בעידובין הגמ' ע"ד דב במקהלות בעה"י מקרוב זהאמרתי

 שנכתב ]מה בתשובה חוזרים אינם גיהנם של פתחו על אפילורשעים
 ורעיי אחיי אקרא, אישים אליכם ועתה עיי"ש[ ט"ז אות לעיל כברבזה

 בעיה"ק קורא ה' אשר השרידים ויראים ת"ח הקנאים וידידייאהוביי
 נכבד הכי בירושלים( גיהנם של הפתח )הנסית השלישי זהו הנהתובב"א
 אשר נדף העלה ראיתם לא האם בזה ותחשב האחד זהו חטאתםוכבדה
 ועד מתחלה ובכלותיו פעו"ר הבע"ל נפילת אחרי מקרוב זה האג"יהוציאו
 יחפצו הפועל  בעבודת רק בתשובה חוזרים אינם הנ"ל ורשעים כנ"לעתה
 טמון ועבודתם הציונות כל )הטם4צת( השורות מבחשך לשורה שורהובין

 ישראל בני לבות להתעות יעף ויחשבו לנפשותם. ואוי להם אויבתוכם,
 אתם מתי ועד )שלהד"מ(, שלהם הפועל לעבודת ממת ולהוציאהכשרים
 כשארז"ל מוחה ואינו למחות בידו שיש מי בכלל אינכם האםמחשים
 ח"ב ובד"ת ביארנו וכבר ר"ל, החמור מעונש יצילנו ה' ע"ש נ"ד דףשבת

 בחזקת מחאה כמו  פראטעסטירע"ן רק היינו "למחות" תיבת כי צ"לאות
 אבל עדיין, חומסיו ביד עומד השדה אם גם שנים הג' בתוךהבתים

 חלילה. להו דניאל ש"מ רבנןמדשתקו

 אתכם ובש-ט תוב"א אה"ק את כ"כ אהבתי כי באמת ליותאמינו
 בכלות אהבה ואמונתו ותורתו לה' הקנאים אנ"שמאהביי

 שהיה שנה הי"ג ]כנגד בעה"י הקודש בארץ שהייתי ימים והי"גהנפש
 ובנטיו%ת ע"ב( ל"ג נדף בשבת כדאמרינן במערה ז"'ע בנו ור"ארשב"י



 רצדרדן שתיתאה מהדודא ד21ריתשצד
 ואכמ"ל[ לטובה יחשב שמו יתברך בחסדו לשנה יום הלז האחרוןנדור

 בלילה גם בכלל ועד ב"ב צדק גואל ביאת עד בעה"י בזכרוניחקוקים
 האדון ובתוך בביהכ"נ שוכב הייתי כאלו קודש מחדדת לבי שכבלא

 לבכם ובתוך לפניכם יהיו אשר דברים האדו לפניכם אציע ע"כהקודש,
 ביותר. ולהזהר להשמר תדעולמען

 בדברינו גם ]ומובא א'[ ס"ק א"א תקס"א נסיתן או"ח הפמ"ג דברי נודעוא(
 גיר ז"ל קיטיווער גרשון הר' הגה"ק בשם תמיד[בעולת

 עיד כל בדאותי לירושלים, כשבא ז"ל הבעכו"ם הקדוש רבינושל
 הזה( החלק ותורתו, ה' )בעד האלקים ועיר בנויי תילה על)בגשמיותה(
 ואידך ב"ב שמו, יתברך עליה שתרחם עד תחתיה, שאול עדמושפלת

 דיעה. בר לכל ומובן גמור זילפירושא

 לארץ בבואו ז"ל מ512פ'ט5ווקע הגה"ק בשם זקיננו לנו ועיפרוב(
 לאה"ק בנסעי הן וסיפה וכליצה( משל )בדרך הגידהקודש

 נסיעה של בילע"ט המפינה על מסטאמבול נסיעתי טרם להבע"דאמרתי
 לאה"ק תסע אתה או אופנים משני אחד לך בחר לו אמדתי רב לסךעולה
 בחו'ע תשאר אתה או בהו"ל, כלעדך טוב לי ויהיה בחו"ל אשארואני
 ממון לי אין שנינו בעד בילעט"'ן שני לתולם כי לאה"ק אסע לבדיואני
 טוב בודאי וזהו לאה"ק אסע לבדי ואני בחו"ל לישאר לו ובחר כח,%א
 דצותיו הנמל על מיד לאה"ק ובבאי הספינה על בנסיעתי ושמחתימאוד

 הנחתיך הלא פה עושה אתה מה לבי מכאב וצעקתי שמה עומדלהבע"ד
 ויאמד ויען כמתעתע, בעיניו וזויתי שמה שתשאר ואמרתבססאמבול

 דר אני בכאן הלא וגו'( לגור בא )אחד פה אעשה אני מה תשאלניאתה
 היה זהו בסטאמבול, כתמונתי אחד עם שדיברת ומ"ש דירתי,בקביעות

 עכד"ה. בחו"ל, שלוחיבודאי

 מבוארים דבריו כי ז"'ע הבעש"ט תלמידי ובפרט דחליל עמקו וכמיקג(
 יק חקור נמאסי ז"'ע מפאנו להדמ"ע מאמרות בעשרהבפירוש



 תשצה נצררה שתיתאה מהדודאדבירי

 הבוחר בך ה' ויגער השטן בך ה' יגער ב'[ ג' ]זכרה עה"כ ת"ז[ח"ב
 כתיב כאלו ה' 8מ מחוברת הבחרד מלת המפורשים שלפי"דבירושלים
 שהמקרא לומד שצדיכין שמלבד דוחק והוא בך בירושלים הבוחר ה'ויגעד
 לדוב נדאה כן ועל לכאן, בידוסהיים הבוחד לתואר לה גם יקשהמסורס
 כנגד להתגבר השטן בך ה' יגעד והכונה כפשוטו לחברו מפאנו(,הדמ"ע
 בזה'ע שם כתב ובפנים יהודא, היד עכ"ל וכו' ירושלים אנשיהצדיקים
 הנ"ל דוב כדברי מפורש זה והדי עיי"ש ובדוד נכון אמיתי פשטשזהו

 ב"ב. ויגאלנו יצילנו ה' הנ"ל, בירושלים מושבו מקום לו בדדשהבע'י

ד(
 ז'ע הספרדים מגדולי המקובלים הקדושים אל מעט פני אשים ערוץ

 וז'יד מנה הדבוך באמצע ל"ה[ אות ק' ]מערכת ליעקב אמתבספד
 הזאת העיד לי היתה חמתי ועל אפי על כי ל"א[ ל"ב רומיה הכתובצ'ט
 ה' ]יחזקאל הכתוב וז"ש הקב"ה של המתו ועל אפו על היא הקליפהכי

 של אמצעי במקום ביהמ"ק למקום שמתיה הגדים בתוך ידוסולים זאתר[
 דואים אנהם הקלי' וגברה ביהמ"ק שחרב עתה ולכן כו' וכו'ידושלים
 בירושלים ובפרט מאוד הקל" תגבורת ישראל בארץ דיש הדשתבחוש
 דמקום כיון טעמא והשש כו' וכר ודאיתי מאוד בזה דקדקתי ואניעיה"ק
 אדם בני להניח רוצים ואינם גדול כח להם יש המקום בזה הואאחוזתם
 יעביד שהקב"ה רצון יהי ביטול, להם עושים ולימודיהם מעשיהם ידישקל

 עיי"ש. עכל"ה הארץ כל על למלך ה' והיה הארץ מז זדתממשלת

 חדשים, מחכמי ראשים, ארבעה האלו הדברים לכל לבבכם שימורעיצה
 זה את כי ותדסזישים, אהאלים הקדושים, דגנה לחשים,ונבוני

 ביתד ולהתחזק ביוחד להתגבר בירושלים וצריכין האלקים עשה זהלעומת
 מהתם אתם לאודה מאפילה בקרוב נצא זה ידי ועל תורה של ועהשאת
 ושוכט"ס אומץ יוסיף בכ"ע ולאמצנו ויועקנו עמם ה' יהיה מהכאואנחנו
 דגועצבה זאת וזכרו ואמצו וותקו וכר אעשה בודאי בעה'ע בכחי אשדואת
 ובצביעותם בתוכם והאגודיי"ם הגהץ מפלגות כל ע"י דמבה"נ מהיתבשול



 סוררה שתיתאה מהיורא דבריתשצו
 כשלונם ראינו וכאשר האלו ארץ רשעי מכל בזה יותר לנו  הרעוהמה

 פינה בכל ובפרץ בגדר לעמוד ונא בהו"ל ובין בארץ בין וחורבנולאחרים
 עכו על ה' ירחם נא הנחוצים( פדטיס בדברים קצת )והארכתי וכו'ופינה
 בביאג"צ עולם גאולת יגאלנו וב"ב תורתו ואמונת לשמו ויקנא ארצורגל

ושוכט'ש:

 ולא אמתך. בן  עבדך אני ט"ז[ קט"ז יהלים מלכנו דוד מ"שמך*
 של בוטי מת שהוא "~י אביו זכות על  עבדך בןקאמר

 דהנה וי"ל ע"א[. י"ז דף וב"ב כדאמרינן חטא שום בו היה שלאנחש
 היינו נחש של בעטיו שמת אדם בני על לומר שייך איך קויהלכאורה
 אשר בארץ צדיק אין כי ד-כ'ן נקהלת כתיב והא חטא שום בו היהשלא
 יעשה אשר דהיינו בספרים כמ"ש דה"א ודאי אלא יחטא ולא טוביעשה
 ערך לפי סתימתו חסרון היינו )בזה, יחטא הלא מ"ע( דשא )דווקאטו"ב
  לעבדו זאת לעשות ודם בשר ובפרט יכולין איך כי שמו יתברךהנעבד

 באמת )כי ליזהר לצדיק אפשר הוא הל"ת שמירת אמנםבשלימות(
 שיהיה יתננו מי וכהנה רבינו משה על או האבות על נאמרו אשרהחטאים

 הוא העיקד בנשים והנה במקניא( מזה וכתבע כבודע כמותם זכיותלנו
 תפלה )רק ותפלה שמע קריאת כגת גרמא שהזמן מ"ע כי הל"תהשמירת
 היה שפיר כן ואם וכיוצא מחוייבת אינה הרמב"ם( כמ"ש לצורכהאחת
 אלקי משיח דוד כזה לבן )שזכתה בצדקתה אמו זכות יותר אצלוברור
 עשה במצות שמחוייב באביו כן שאין מה כנזכר הל"ת בשמירתיעקב(
 בארץ צדיק אדם אין כי כראוי "'ה לצאת שמו יתברך לפניו יצדקמי

 כנזכר. אמתך בלשון יותר הזכיר ע'צ הנ"ל()כפי'

 דוד לחסדי זכרה מ"מ[ ר ודה"ב רק הזכיר )בע( המלך שלמהאמנם
 צדקתה בגוחל הנודעה שבע בת אמו זכות הזכיר הלאעבדך

 שבע דבת במעשה הטא דוד הקו אשר דוד שונאי לפי"ד )וגםוהכמתה
 ע-ב[ מתה בסנהדרין התורפות מדברי וכידוע עולם קרקע היתה היאמ"מ



 תשצז הגררה שתיתאה מהיוראדברי

 ולפי"ד עיי"ש היא עולם דקרקע משום במס"נ אשה מחוייבתדאינה
 היתה שבע בת כי ז"ל אחרונים ובשארי חדש אור ובספההמפורשים
 יש ע"ז אולם למס"נ צריכה הזתה ש כן אם המלך דוד כשלקמהאנוסה
 לא וממילא כ~, דינא עפ"י דוד חטא לא הא הוא והאמת עודלפלפל
 כי "ע בפשיטות היינו דוד( לחסדי רק הזכיר ולמה שבע בת גםחטאתה

 פ"נ פ"ר קהלת א', פ"ח וחרא ]מד"ר ביהמ"ק שערי בפתיחת הזכירזה

 ואז  והעמיסו המערה מושך דוד של ארונו הביא )אשר ז'[ ואראובהנחומא
 שהקב'" יען לטענה לו זה היה אשד *( השערים(פתחו

 לדוד זה הבטיח
 -ר[ ב"ב א' ]י"" וכמ"ש הבית לבנות בחסידותו רוצה היה שהואאביו

 אתה לא י"ז[ ח' ]ר"ה לו אמר שמו יתברך ורק ה' לבית הכינותיבעניי
 כמובן: אביו חסדי רק להזכיר הצריך כן אם וגו' הבית ליתבנה

 מרקדין היו מעשה ואנשי חסידים במתניתין ע"א[ נ"א ]יף בסוכהכז.
 לפניהם ואומרים שבידיהן אור של באבוקותלפניהם

 והנה עכל"ה, בגמ' מפרש תשבחות, דברי ופירש"י ותשבחות שירותדברי
 אשרי אומרים מהן יש ותשבחות השירות הן מה אמרו ע"א[ ע"ג ]להלןבגמ'

 זקנותנו אשרי אומרים מהן ויש וכו' זקנותנו את ביישה שלאילדותנו
 קשה והלא וכו' כאן הכל כאן אני אם כן אמר הזקן הלל שם וכןוכו'

 עצמן בשבח רק יתברך להשם ותשבחות שירות אינן אלו שכללכאורה
 לידע מוסר דברי אלו כי )הגם מהתנהגותו, מזקנותו, וזה מילדותו,זה
 דברי וכן תשובה בעל בתודת בזקנותו או בילדותו כ"א להתנהג איךמהם
 אינן מ"מ עיי"ש פירש"י כפי מוסר  שהגיד הש"י בשם הם הזקןהלל

 מחכייק וסיס קלמס פמ7 סמי"ר, לזן "פסיק ""ס*(
 מס יו7פ סיס ול"

 "לוע וסכי" סלך ארז"ל קלמס פקס מס סקכ"ס, ~גי לספפלל ספחיללפקח.
 כמוחס כלכיס ח"ג מקיחך. פגי מקכ "ל "לקים ס' ו'[ כ' ]י"ס ואמל יוי,קל
 קפול נע מפליח ס' ל'[ ]חסליס לצמר היד קכז ~רוק ממך וסכל ורר, חיםקעס
 "ס קל כיסוס פקס סשלמיס רנון יקמל ק~ס וסיס נור, מיורתי חיימגינפקי

 וון'. גפר: 0ץ7 חדר להססי "נןס ו'[ ב' ]י"סקג"מר



 רצררה שתיתאה מהדודא דבריתשצח
 הרמב'ש מלשון הנראה וכפי לה2ר'י( ותשבחות שירות והודיה שבחלשת
 שירות 12אמר1 הספר[ ]בסוף בזה הט"מ במצות וכ"כ לולב[ הלכות וסוף]בסיום

 שבח כי [ ] כשארז"ל כרחך בעל אולם הם. ואיה להש"י,ותשבחות
 נקרא כן על הקב"ה בשבח שמספרים לה חשוב %א שמספריםהצדיקים
 בהתנהגותם היינו בשבחם בעצמם שאמרו ומה להש"י ותשבחותשבחים
 הם מאשר באמת יותר דרכם ידע מי כי אחר בענין אפשר היה לאהוא

 בבחינת כן גם היה באפשרות שהיה מה ]כי זקנתם עד מנערותםבעצמם
 ואכמ'י[ דוכתי בכמה ועוד ה'[ אות וכה"ק ד"ת בחי' וכמ"ש לכת,הצנע
 נקרא כ"ז כן על כמדותם. להתנהג איך ישראל לבני מוסר ללמדוכדי

 להש"י. ותשבחותשירות

 צדיקים כמה ע"ד בעה"י בחידושי כבר שכתבתי מה פי על י"לגמי
 והתנהגותם עצמם בשבח ודיברו כ"פ שהתפארו ז"לקדושים

 שמחת בשמחתם ע"כ כ"ג[ אות ה' מהדורא בד"ת בזה מ"ש ]יעיזומדרגתם
 וגם תשובה הבעלי הן שברים לאלף נשבר היה ולבבם השואבהבית

 יתברך הכבוד מלך לפני "'ח יצאו לא פן חשבו כדרכם גמוריםהצדיקים
 בימי יתעצבו פן וחששו ומחשבותיהם[ בדרכיהם לצדיקים ]וכרצףשמו

 כדי וזכותם עצמם משבח רק הזכירו ע"כ אז בביהמ"ק הגדולההשמחה
 לשמוח שיוכלו להש"י תשבחות תהו כלל עצב בלי לשמוחשיוכלו
 בעה"י כתבנו הזאת הכהגנה על הדברים ]ויתר ית"ש. ועבודתובשמחתו
 השואבה( בית לשמחת החג ימי במאמר תשרי חדש מאמרי יששכרבשער

 שאנו וכו'[ תשכת ]או עירך ולירושלים בברכת י"ח בתפלתכח.
 חץ על ירושלים בנין הגמוד תכלית עלמבקשים

 מרד אח"כ והנה )במליתה( תכין בתוכה דוד וכסא ב"ב צדק גואלביאת
 בקשנו מקודם והלא וכו' תצמיח מהרה עבדך דוד צמח את מבקערםאע

 תכין )במלאתו דוד כסא ידי על ירושלים בנין שיוגמר הלקדמת()בברכה
 יתחיל כאלו היינו דוד צי" את שיצמית נבקש אך ואח'עלתוכו(



 תשצס ישורדו שתיתאה מהדודאדוברי

 למלאתו בקשנו כבר והלא דוד של צמיחתו בתכלית ישועה קרן*צמש
 כמ"ש הנכון כרחך בעל ודאי אלא ח"ו( נינהו כסתרא"י מילי)והני

 וכס"א עירך( הירה2ליס )בברכת הכונה כי ובסידור בפע"ממהאריז"ל
 נקרא יוסף( בן )משיח והוא יהרג שלא יחנף בן מרויח של היינוסויד
 בן משיח על בתחלה כסדרן מתפללין שפיר כן על עיי"ש דו"דכס"א
 מתפללין ואח"כ דוד לכסא הכנה שד"א תכין בתוכה מהרה דוד וכסאיוסף
 והרם דוד בן מהניח שיתגלה בישועתך תרום וקרנו וכר דוד צמחאת

 אכי%'ר: ב"ב. צדק גואל בביאת משימךקרן

 מהדר יומין תלתין כל ששת רב ע"ב[ מ"ח ]דף פסחים בש"שכט*
 תדאי ואמר דדשא בעיברא וקאי ותלי תלמודיהליה

 וכי לכאורה ויפלא הגמ'. עכ"ל תנאי לך קראי לך נפשאי חדאינפשאי
 בעצמו נפשו טובת בשביל רק האדם וישנה שיקרא השלימות תכליתזהו

 כרב ה' קדוש לפני שלימות עוד אינו נפרע להשלים וגם שכרלקבל
 אצל שראה זי"ע מ84אמו"ר שדימעתי וכמו מהאמוראים לו ודומהששת
 )קוויט"ל( פיתקא אחד תסיד לו שנתן זי"ע חיים דברי בעלרבינו

 מבקש, אתה מה העיקר תמצית לי אמור ד"ח( בעל )מרן לו ואמרבארוכה
 הדברי רבינו בו וגער יו"ד עהרליכע"ר להיות רוצה הנני ד4סיד לווהשיב
 עהרליכע"ר שתהיה ומעלתך נפשך להשלמת לטובתך תבקש זה הלאחיים
 רצץ לעשות לחפוץ שצריכין רק האמת תכלית נקודת אינו זדן שגםיו"ד
 היה 1ס~ז ר' שבאמת הגמ' דברי לפרש בזה י"ל אמנם  עכ"ד,הש"י

 נפטרה תלי כן על יום ל' בכל תלמודיה מדאר שהיה  בעת מג14תמתיירא
 דדשא בעיברא  עומד הוא שעדיין בנפשו לחשוב היינו דדשאבעיברא
 ואמר פנימה( ליכנס זכה ולא נפשו וריק ד24לים שלא השעד)בפתח

 הרבים לימודיו כל על חור כאשר בלבו שמה שהיה )בעת נפשאיחדאי
 תנאי ולך קראי לך רק( אבל ואמר, עצמו את השפיל שוב יום הלבטף

 נפשי( טובת חפץ עדם בלי יתברך השם רצון לעשות הלא נפקני)לדה1למת
 ענוותנותו: קדושת מרוב הגיד כן למשוגעת. במה לי אין כןעל



 נצררה שתיתאה מהיוראדבריתת
 בני ולשרקה לעירה קהל האי ע"בן ]ויו"ט ומני פרשת בזוה"קל.

 אלא ליה, מיבעי עיר עירה וכו', הוא ערכאה רזאאתנו[
 ועישש וכו' דעיר גירא מהאי לאסתמרא רב דבי דמינת לדרדקי הוארזא

 מביא הרב אצל הלומדים לנערים דהיינו ז"ל להחיד"א מאשןבהגהות
 ויוקפל הילד ראש על לאומרו טוב זה שפסוק שקיבל ז"ל המג"ן הרבבשם
 אלו והנה מזהן, מ"ש אדר לחדש "עשכד  במיעד בדברינו ]יעיז עכל"ה,לעה"ר
 וח"ז ע"ב נ"י ]יף בלק  פרשת הזוה"ק דברי עם ויתפרשו יתייחדוהדברים

 תלחם אל י"ג[ ]משלי פתה יוסי ר' וגו' צפור בן בלק וירא בד"צע"א[
 אית תתאין כתרין בתלין כו' וכו' בלע"ם דא וגו' עי"ן ר"ע לחםאת
 דשמאלא ואינת וכו' אתנ"י דשמאלא מסטרא וכי שמאלא ואיתימינא
 קטרוגא עיר"ה נפיק מסטראה דהא אתו"ן ראיקרי בחד כלהוכלילן
 ר"ע נגר המאמר שזהו וכיון הזוה"ק, עכ'ע וכו' דאוקימנא כמהדדרדקי
 והיינו דאתנ"ו מסטרא כחו זוע כן על המאמר כפתיחת בלעם שהואעי"ן

 הר"ע העין לבשל לעומתו מסוגל שהוא אתנ"ו בני ולשרקה עירההכתוב
 בלעם של כחו כל איך מען ובאודף'ח ע"ב[ ת"א ]בלק בזוה"ק ועיששכנ"ל,

 ר"ל: הרע העין מצד רקהיה

 דהא בד"ה ע"א[ ל"ז ]בלק החמה באור שם כמ"ש כפשוטו ייעוגם
 דדרדקי קטרוגא ואמר העי"ר ילדה שהאח~"ן לדורות וכו'מסטראה

 הלבנה מיעוט מצד עוזיא ד' ביום ר"ל בתנוקת שנפלה אטכר"הדהיינו
 ושם האוה"ח, עכ"ל וכו' אתרת  עשר הפר אתנת השמאל מןשהיתה
 החמה האוד פירש וגו' אתנו בני ולשתקה עירה עה"כ בזוה"ק יחקונפרשת
 כדי רבן בית של בתינוקות אלא יותר פוגם רואין רב דבי לדרדקיבד"ה
 כדפ" אסכר"ה בסוד יותר בקטנים מצויים שהפגעים ועוד התורהלבשל
 )של( בניע החמת נולד )שווא עירסה וז"ש אוכרח,  עכ"ל פקודיבפרשת

 זה נאמר וגם הנ'ע השות לבשל הכתוב חיצ מזוה"ק כנ'עאתנ"ו
 חובן: הלבנ"ה בחינת שהוא דוד בית מלכות יוצדה אצלהכתוב



תתא יצררד; שתיתאה מהדודאדקרי

 אשר איש כל א'[ וישסע עה"ב זצ"ל[ יהחיד"א אנך בחומתלא.
 וגו' יומת תצונו אשר לכל ישמע הלא פיך אתימרה

 פיך את ויתריס שימרה מיבעיא ולא פיך את ימרה אשר איש כלפירוש
 מרד הוראת בלי תעשה ואל בשב דבריך את ישמע שלא אפילואלא
 החומת עכ"ל דמגילה פ"ק כמ"ש למדייניה צריך לא במלכות דמורדיומת
 להמיתו רשות ויש במלכות מורד הוי בשוא"ת דגם זה לו מנין וצ"עאנך.
 חירף נבל דהתם ראיה אין שם י"מ ניו וממגילה למדייניה. צריךולא
 מעשה(, הוי שפתיו )עקימת  ועשה בקום וווי דוד שלוחי כלפיוגידף

 ירא קולא ע"מ ד' דף ובדכות ראמרינן כהאי דהוי לומר לכאורהוחשבתי
 קימעא ואישן קימעא ואוכל לביתי אלך ואומר בערב השדה מן באאדם
 וכו', הלילה כל ישן ונמצא שינה וחוטפתו ואתפלל ק"ש אקרא כךואחר

 שיאחד בשוא"ת העבירה הוי כי אם מיתה, חייב חכמים דברי עלוהעובר
 יותר הוי מלכות אימת והלא לילה. חצות קודם תפלה או ק"ש יאמרהיא

 במלכות מורד ובפרט התורה( עפ"י לעצמו משפט )העושה חכמיםמאימת
 מורד בשוא"ת גם דהוי ז"ל( אנך חומת )לבעל ליה פשיטא כןעל

 על הנ"ל הש'" ע"ד דבש היערות מדברי שנודע מה ובהסברבמלכות.
 מוציא הוא לקולו ישמע לא אחד אם אשר המלך פתח משומר מ12לדרך
 אמה במאס- רק העובר לכל הם המלך משפטי )מ12א"כ ואירגוחרבו
 מפניו יחתו לא כן לא דצם החטא( ערך לפי וכיוצא לפעמים.ימים,
 בחינת שבע"פ תורה הם חכמים דדברי כית בזה יורמז )וגםוכנודע.
 בחינת ע"כ )י"י,[ בתתוה"ק וכדאיתא לה קרינן שבע"פ תורה פהמלכו"ת
 בודאי התורה עפ"י הזה בעולם עליך אימתו שתהא ישראל מלךמלכות
 מהאי ראיה לומר אין ]וגם דפשט מן רסוק זהו אך יותר( חמורעוד

 רגלי ולגדוע להכות ברזל של כשילין שהעמידו ע"א[ ס"ד ניודפסה
 שברח ועשה בקום היית דהתם המלך( ע"י היתה )אשר מהמלחמההבורח

 ולתרץ בגם'[ שם כדאמרינן ניסה נפילה רתחלת משום שם וגםמהמלחמה
 יומת תצונ"ו אשד לכל דבריך את ישמעו ולא הפשק בפירוש ז'"לדבריו



 נצררה שתיתאה מהיוראדבריתתב
 הוי וגם תעשה( העל נבשב לך ישמעו ולא עשה( נמצות הציוו"יהיינו

 כנזכר: שפיר ואתי במשפטו במלכותמורד

 הנה ועשה. בקום ררק לומר סברא היה במלכות דמורד מ"שוהנה
 שברחה כתרנגלת ע"ב[ נ"ה ]דף פסחים סהן"ס י"ל מור"דמלשת

 בקום רק הוי חשתם למורד"ה ג' תוך אלא שנו לא הונא ר אמרוכו',
 גם באדם וי"ל לאדם, ראיה אין מעוף אך מרידתה, נשברחה(ועשה

 מאיר רבינו בשם בתוספות הראשת להתירוץ וכן מור"ד. מקראבשוא"ת
 ערלך ליואב רוד שא"ל הוה[ במלכות מורר ד"ה בתוס' ע"א מ"ג]בקדושין
 וגם בשוא"ת. גם במלכות מורר והוי בדבר מיאן והוא וכו'לביתו

 ע"ה[ מ"ג ]יד בכתובות בעלה נגד באשה מורד"ת ליקדימשאחל'ל

 ]סימן שם ובאה"ע ע"א[ ע"ב ]דף ביבמות וכן ע"ז[ ]סיטן אהע'ץובטוש"ע
 בשוא"ת ומחנו תשמיש ממנה שמונע החנו אשתו ל המורד א'[ סעיףע"ז
 וי"ל ומורד"ת מור"ר נקרא וזהו בשוא"ת מתשמיש רק שמורד"ת היאוכן

 נבעניותן( לעיל אנן אסמכינהו וכאשר כנ'ע אנך השמת כתבדשפיר
 הרי עתה אך שיצונן(, מ"ע על )שיעבור תצונ"ו אשר לכל שםאקרא
 המורד כל ח'[ הלכה מלכים מהלכות ]מ"ג רומב"ם ברברי מפורשראיתי
 העם משאר אחד על גזר אפילו להרגו רשות למלך יש ישראלבמלך
 ואם מיתה, חייב ויצא מביתו יצא וולא (9 הלך הלא פלוני למקוםשילך
 שגם ועיי עכל"ה פיך את ימרה אשד איש כל שנאמד יהרג להרגודצה
 כן גם בשוא"ת( )שעבר הלך ולא פלוני למקום ערלך אחד על טראם

 לא דרז"ל כית זה רומב"ם לרבינו מנ"ל באמת קשה ולכאורהנהרג.
 מנ"ל כן אם בשוא"ת גם לרבות פיך את ימרה אשר הקרא כללררשו
 שם רומב"ם כמ"ש ועשה בקום בזדך כשעובר רק באמת ודילמאזה

 המחרפו או המלך את רמיצה כל תע מי. בסמך א המכה[]באי
 בחירוף בזדת ועשה בקום נפייט עכל"ה וכר להרגו רשות לסלךיש

 עדיין שמעינן ולא כזה בחציפות פעשה חף שפתו בעקימתוגידוף
 הש בשוא"ת כמועבר להרגו רשות איך להבין קשה וגם כללבשוא"ת



 תחג רנדרה שתיתאה מהיוראדברי

 אונס רילמא שכח כשלא וגם שכח, או אז, חלש היה רילמא מביתויצא
 שום בלי בזרת שהיה כשנתברר רק לומר ורוחק וכיוצא, כנזכרחולה
 י"ל כן על בזה. שייך הפא התראה, צריכין היו כן ראם ואונסשגגה
 בשוא"ת, רגם )כדברינו( תצונ"ו אשר הך על כן גם סמך הרמב"םרגם
 בכמה חז"ל כררך פיך את ימרה אשר רקרא ר"2א רק הביא )בקצרה(רק

 ואיך לסיפיה, כונתם כי אם מתניתין או רקרא ריפוא רק להניאדוכתי
להאריך:

 הכו אשד ר~רץ מלכי מאלה י"א[ ניהושע אנך בחומת שם עודלב.
 שהמלכים י"ז[ משפטים נחי"ימא אמרז"ל כי וגו' ישראלבני

 העולם בסוף גדולות אחרות נמלכיות ומושלים מלכים היו כאןהנסגרים
 ישראל בארץ ממשלה חלק לו היה לא אם חשוב מלך וכה שלאאלא

 יריחו מלך כתיב דלהכי ואפשר גוים, צבאות צבי נחלת ג'[ ~ימי"שנאמר
 כי יקרא שר או רוכוס זהו ביריזע המושל תימא דלא כולם וכןאחד
 הוא כי אחר יריחו מלך לז"א מלך, נקרא זה ואין הוא אחר עירידיחו
 טפך יקרא הוא אך עליהם, מלך שהוא רבות מדינות לו שהיה גדולמלך
 אם נחשב היה לא גדול מלכות לו שהיה הגם מלך שכל כולם וכןיריחו
 הפה כולם. וכן יריחו מן נקרא יהיה כנען בארץ אחת בעיר מקוס לואין
 עכ"ל כולם וכן המיותר אחר אדיר מלך שהיה אחר יריחו מלךכתיב
 ארונה נתן הכל כ"ח כ"ד )ב' שמואל בשף מפירש"י וצ"ע אב"ך.ההומת
 דשר והרי עכל"'ה דיה ומבוסי שד המלך, ארונה פירש"י למלךהמלך
 היה פשוטו דלפי מלך כן גם נקרא הג"ש( כר' דוכוס כמו )היינובלבד
 דיש והגם מלך נקרא חשכ"ז יבוסי( )שנקרא ירושלים העיר שר רקארונה
 אחרות מדינות גם לו היה ע"כ עממין מז' הוא דהיבוסי כיק ולומדלדחוק
 אינו, זה אז מלך. בחוד נקרא כן על כי קליהם מלך שדוה אחרבמקום
 שזד ירוטהל"'ם מלך חשב וגם יבואני גם חשב במקרא בכאן מפורשדהא

 שר רק שהיה נשא- וירונה ורק לגמרי מלכותם נתבטל כן אםשלכדוהו
 נקרא ועכ'ז מידו המלך דור וקנאות השרים( )כדרך טלו היה והגחץהעיר



 רצורדו שתיתאה מהדוראדבריתתר
 מלכים מל"א מלך רכל הכי להו קים הוי דחכז"ל אמת והן כנזכרטלר
 הא משום אי אך לאמתו אמת ורבדיהם כנ'י וכו' אחרת מדינה לוהיה

 כנזכר: אדיא. לא הכתוב( ברבדי אנך החומת להעמיס שדצה)דאיה

 )מארץ לדבה אחוהי ליה ששלחו ע"א[ קהא ניר כתובות בש"שלג.
 הזהר עולה אתה אין ואם לא"י שיעלה לבבל(ישראל

 תדבה ואל לתחתוניות קשה שישיבה בישיבה תרבה אל רבדיםבשלשה
 לעינים קשה שהליכה בהליכה תדבה ואל ללב קשה שעמידהבעמידה
 בה שאין ישיבה כל בהילוך, שליש בעמידה שליש בישיבה, שלישאלא
 אלא ללב קשה עמידה והאמדת ס"ד עמידה הימנה נוחה עמידהסמיכה
 אמדו וכן הימת נוחה סמיכה בה שיש עמידה סמיכה בה שאיןישיבה
 על קאי וכנראה והמפרשים ותוס' רש"י פירשו לא כי פירושו ידעתי)לא
 אמרו וששעיא ושמעון יצחק אמדו( והם בא"י המקובל שאמדו דבהאחי
 שתבעה פרדה אומד יהודה ד' דתניא בפרידות יההןה כר' הלכה אחדרבד
 היא שפרידה משום בפירש"י )עיי"ש מינה אלא וכו' עליה מרביעיןאין
 ארץ עניני באמצע לכאן ענין זו מה להבין זכינו ולא ומס( מחמודממזר
 כנ'י חכם התלמיד והתנהגותישדאל

 בשם שתניא בפנ"י ועיין ע5"ש,
 ליישב נדחק ז"ל נאונו שבדוב מה ולפלא ז'י, מהד"'ט וח" חננאלדבינו
 ושדה אברהם לזכות והיינו האב לזרע יחוששין היינו .אגדה דדךעל

 על פידושו לפי יתכן ג"כ שרה היינו האם לזרע שחוששין שנאמרוגרסא
 עיי"ש. קרוב בדרך שיהיה לתנין זכיתי לאכן

 לידע דהרה שאינו תודה של אהלים יושב היינו "ישיבה" דהעניןרי"ל
 ד"א בחיך התורה בעית רק יעסוק אם אך העולם מהתנהגותכלל

 אשר החטאים ברוב דורו בבני למוות כ% לידע ק-צה ולא הלכהשל
 במץ שיש מי וכל לדממת יוכל לא חמרת זהו גם ליום מיוםנפרצו
 ואינו לגן דניחא ש"מ באורייתא דגרסי רבנן מדשתקו ויאמרו וכו'למחות
 בפרץ העומד )כתב( זה הלעומת כ"פ, בחיבורינו ומבואר וכנודע כ"כעת



 תתה נצררה שתיתאה מהיוראדברי

 ללחום ואיך הדור רשעת ופרצות ברעועת רק תמיד ומחשב גדריגדור
 כדאמרינן פשעתם תדק תחבוויהם נגד לעמוד יוכל לא שכ"פ וכיוןעמהם
 שיטנא מוקדק( לאלכסנדרוס דרום זקני )שהשיבו ע"א[ ע"ב תמידבמסכת
 מרוב הלב במחלת הלילה ויסתכן תמיד לבו יכאב זה ידי ועל )ח"ו(נצה
 הה? מעיקרו, ה"ו הדת כל ולעקור להרוס ברצועתם ומרגיש שיודעצערו
 בדרך שהולכים %י העולם בתיקון כ"כ והעוסקים שלישית כתעוד

 הפושעים עם ולעסוק הדת לתיקת בנסיעות עצמם אתומנדנדים
 ולמוציא הניצוחית לתיקק בידו יעלה אולי ובגלוי בסתר כ"פוהעבריינים

 לפעול שרוצה כית כן גם יש אך והעולם, הדור ולתיקת מזולליקר
 ומוכרח ביתם בני ועם עמהם הרבה לעסוק שמוכרה זה ידי ועלעמהם
 מהאנשים גם רבדיהם ובשמוע בנשים מהסתכלות הרהור לידי לבאכ"פ
 עם זה בנסית לוחם הוא וגם רע דבר ידע לא מצוה שקלמר ואףוכו'
 שפיר ע"כ תמיד להשמר כידוע מאוד קשה דבר ד"א עכ"ז בעצמויצרו
 משלשה אחד לכל עצמו את ומפריש מובדל להיות שלא היעוצהעצה

 והכרע הזמן בשליש מהם אחד בכל יעסוק רק הנ"ל דרכים הינו()כתות,
 בתמידות תורה של באהלו )לישב בישיבה שליש וז"ש ואהד אהדלכל
 מדבינו נודע כבר בלבד 3פש בתיקת רק יעסוק אם כי בלבד. בזה לאאך

 במסתרים איש יסתר אם כ"ד[ כ"ג נוהמיה עה"ח זי"ע נר'א בעלהקדחם
 ה' אמר אראנו לא אז[ והנזהר, לעצמי הקדוש ]הוא אני בנפשו[]ויחשוב
 כשיעסוק המוחין קטמת לידי יבא וגם ונפשו[ לבו גשת ]מהמתצבעת
 ז"ש כן גם בעה"י כ"פ בה" וגם כנודע עצמו לתיקך עצמו בעדרק

 עצמו לצורך וקטנות, נמוכים מווסת )היינו לתחחשניו"ת קשהשהוא(
 שליש רק לגרות צריך כן על כנ"ל( ועניו צנוע הוא כי עוד והדאבבלבד
 והמדרסים הפורצים נגד בגדר )לעמו"ד בעמץד"ה שליוח הב' ושצל"שסנה.
 מפני בלבו וגמזכן )שיחלוש ללב קשה היינו מזה( יותר כשיעסוקאכן
 תמיד )ונסיעות בהליכיה קדד שעוסקים הג'( והשליש כנ"ל נפשרצעד
 תדיר שיעסוק כית העיני"ם )שישורת להפנים קשה בנ"א( לתיקת עתבכל
 לשלש צריך ונע בחצרה( כנודע דעבירה סרפורי פתרי וביהם כנ"עעמהם



 וצררה שתיתאה מהיוראדבריתתו
 לח"ח האזהרה וזת כנ"ל, וטפו בנפשו יסתכן הלא שיוכל נטםעניניו
 בני להיות המסייעים אדם בני כתות ולהכין למדר לזה שצריכיןוכיק כנ'י בפרץ לעמוד שצריך והדור הגליל ש העיר למנהיג ובפרטויר"א
 אדם בני כת גם לזה וצריכין תורה. של אור המורדי נגד ללחוםחילו
 לעומת וזה הרשעים עם ללחום שיוכלו רק כ"כ נמריים ויד"א ת"חשאינם
 תחת הערבות גנזו 2ןד~צדוקים ע"א[ מ"ג נגף סוכה בש'ט וכמבואר וכיזה

 והבישם האבנים מתחת  ושמסום הארץ עמי בהם הכירו למחראבנים
 באימר בקיאים היו שלא דחרץ עמי ד"ה פירש"י וכר חקתםהכהנים
 להתנהגות ח"ש ז"ל רש"י עכ"ל הפרושים עם ידם היתה והםטלטול
 ויר"א הת"ת כת עם יחד )לזווגם שתבעה פרדה צחות( בדרך )י'יהקהלות
 אלא עליה מרביעין אין 012( וכפירש"י ממזר בבחינת שהוא ע"ה עםיחד
 שנקראו משתן הע"ה יהיה רק ויר"א הת"ח עם יחד להזדווגה שלאמינה
 שיעמדו רק לבדם. במינם בפ"ע בסיוע וכו' דרז"ל( ובכל )בזחתך רבערב
 לצד מסייעים שהיו שני בית בזמן שהיה )וכמו הפרושים לסייע יחדבזה

 והבן: כנ"ל מפירש"יהפרושים(

 מסכת בסיומי שאמרתי מה כואבות בסוף לעד( סמוכים יטאמר )שהולד*
 )כהודות זי'1 צויק של ביא"צ ש'ש בחברהכתובות

 ק-
 אין ע"א(

 מנוה לא אבל היפה לטה הרעה מנוה מוציאין וכי, לקרר פעירמוציאין
 שולוה מפני יפה לנוה רעה מנוה לא אף נטמר רשב"ג הרעה למההיפה
 וכן בודקהיפה

 פסקיי
 והענין ה'[. סע" ע"ה ס" אהע"ז וביש"ע כרשב"ג

 זי"ע מ8יימישלאן מהר"מ ההיק ששאל וידוע מעשה עפ"י ברסןיובן
 שברצונו אליו בבוש תחם( דברי )בעל ויגע מצאנו רקדוש רביתאת

 וברצות צרים וחדרים קטטת דירות רעה נוה לו שיש דירתו אתלשנות
 האסף פה שץ )תה וט' ונאים מרווחים דירות יפה לנוה דירתולפוגמן

 לדירות השפל הוה הקולם מדידת וצתה וכונתו והעובדא( המדוברהמשך
 ]זי"ע[, משירחן קודם המשרהטה בשנה הוה ושעו עדן בגן ופלטריןטחת
 ששה בכל והטמירה הקדחשה להנשמה עליה "ט הלהמק בעם כיוידוע



 תתז רצךךה שתיתאה מהיוראדברי

 יומא אותו שקוראים עושה שמחה זו מה ולכערה למעיה, הגבהישנה
 אלא ההוא, ביום שנה בכל יותר מאתע נתרחק אדרבא הלאדהלולא
 תלמידיו צהייע אשתו את לפקוד החב ע"ב[ ט"ב ניזמות בבהינתודאי
 בחינת המה  נשמתו לשורש השייכים וצינו רב האילן של ענפיוואנ'"1
 לדרך יוצא תיצא בשעה למטה( מלמעלה בזכותו שפע המקבלתאשה
 משמי והתמים ישועה בפקודת קדושתו וכח בזכותו יפקדם למעלה(צהגבה
 צואכם'י(. ל"ד[ י"ב אות ח"ט י"ת ניי=ז בכ"י, בישועתו, אחד כל קדם,שמי
 יום עפצא אביו בו שמת כיום ע"א[ הב זניהם בגם' אמרינן למהאולם
 אלא וגדול, אמיתי צדיק באביו גם ובע"כ חילוק בלי ומיירי ותעניתצרה
 לו נמשל שנה שבכל עד למדרגה ממדרגה הילך הדה שביום כיתודאי
 פנן שעולה העולם מעלת לשומת שפל עולם כמו מקודם שהיההעולם

 שעולה ורפה לעה הרעה מעה בודקי"ן כמו הוי וע"ע מסהרה,כידוע
 לכמו ח"ו והדינים דגצקטריגים בהתעוררות בודקי'ט ויזיינו לשםאליה
 עד בתחלה אימה יום ו1א ע"כ ד1"ר[ בכונת כמדע ועליה יהוד כלקודם
 ליה דסמוך חוש כנ"ל. הלולא מיום למטה השפע מרד יהא ואזהעלותו
 וכל נשמות בעליות נדמיירי ישראל לארץ מלין הכל שם[נבמחגיתין
 כנודע דגשכפלה ודצשערת ישראל ארץ דרך שקיוצן כשעוייןומשמות
 ק4וטקיא ממעות לה עתן 1מר רשב"ג נוהמסכת( דגתני' ומסייםבסה"ק(
 צוהייע קשטקיא ממנות לה נותן בקפושקיא וגירשה בקפוטקיא אשהנשא
 ליה ושמיך חיש שמה( הוא אשר במדינה המיג במעות דעתושורה
 כנודע( רכושניות בפ" ז"ל הרמב"ם וטעמי צוכסדר נדרים מסכתבתחלת
 אדם בבי כלשת דקורו ושגודר כן גם צהייע כנדרים נדרים כקטייכל
 הם נכרים לשת כימיים דלם"ר והר'ץ בגם' וכדאמרינן הכיבמיםבכל
 דכתובות מוש שפיד ונעוץ במדינית( שרגילים כהנכרים והיים יותרפשות

 ע"ד[. אות ט' ומהדורש לקטו ]ועין לו: הפמוך דנדדיםבתחלהו

 בכו' הלכחו השונה כל ההיש בס15ם לעד( משנים ולמאמר עודלה.
 עולם וסיכות שנאמר הבת עולם בן שיצא לו מובסתיום



 פוררה שתיתאה מהיוראדבריתתח
 מאימתי דש"ס בתחלתו סופו ונעוץ הלכות אלא הליכות תקרי אללו

 היינו בתרומתן. לאכול נכנסין שהכהנים משעה בערבין שמע אתקורין
 רבינו ררבו עבודתו שיאה זי"ע הקרוש מאאמו"ר ששמעתי כמוי"ל

 הנוראה עבודתו מלבד כי מצאנז חיים( דברי )בעל ז"'עהקדוש
 או לשחרית התפלה לבית והליכה הכנה גדול עיקר אצלו היהבעצמותה
 והלך שבביתו לבהמ"ר הדיך מאמצע חזר אשר פעמים וכמהלמעריב
 פעם והלך ועבודתו במוחו עצמו את והכין קצת עמד או וקרבלחדרו
 וזהו כהנה, וכן הראשונה הליכה בעיניו הוטב לא עדיין כנראה כישנית
 )אך הבא עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כלהרמוז
 על הבא עולם בן להיות השלימות לתכלית כבר בא שהוא יחשובאל
 והמהיים חובתו ידי יצא זה ידי שעל יום בכל שלומד וגמ' הלכותיזר
 מחדש ויום יום בכל להתחיל צריכין אייבא כי אינו תה במביימתו,נפשו
 )היינו לו עול"ם הליכו"ת שנאמר וז"ש( האמיתי ללימוד ולהגיעלילך
 ולהתפלל ללמוד ליך והכנה הילו"ךלשת

 סה~
 רואויה וכונה בלב יהיה

 תקרי אל כנ"ל( מחדש והתחלה הליכ"ה בבחינת רק יעסוק לאולעולם
 שפירש"י ]וזהו כנזכר( וילמוד ילך זה קוטב )על הלכות אלאהליכות
 הכן ל"ד נחהיים עה"כ בספרים כידוע היית מסינ"' למשה "הלכהומסיים

 כי הנרצה התכלית )זון לי שמעו אז( מהדישה דולכים )כאשר בניםלכו
 העיקך רק הלעשות לשמור עליו ומקבל לבו נכנע בודאי ששומעיםבעת

 בסיני ששמעו בשעה ומכ"ש כנודע( משם הליכתו בעת כך אחדשישמע
 בעת מסינ"י למשה הלכ"ה, העיקר אך עבדו משה יזה על הקב"המפי

 מפי )שאמר רבינו משה בקול כך אחר לשמוע מסינ"י כברשהלכ"ו
 בערבין שמע את קורין מאימתי השנם בתחלת המשנה וז"שהקב"ה([
 שדגצצים משעה ה' את לעבוד קאק אקרא )תנא המעלא'ע בהתחלתהינו
 בתרומתן לאכול והכנעי'ה ההליכ'ן: הוא )העיקי נכנסים ה'()עובדי

 כ"ש: אות לעיל נחצין כנזכר הקודש(תרומת



 תתט רצורה שתיקה מהיוראדברי

 תורה אין האומר זה בזה ה' דבר כי ע"א[ צ"ט )יר בסנהרריןלך.
 השמים מן כולה התורה כל אמר ואפילו השמיםמן

 ה' דבר כי זהו  עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא זה מפסוקחוץ
 זה מק"ו זה מדקדוק תוץ השמים מן כולה התורה כל אמר ואפילובזה
 זה מק"ו בפירש"י ועישש הגמרא.  עכ"ל בזה ה' דבר כי הוא זומג"ש
 יפלא ועדיין עכל"ה, מרבו גמר לא שוה[ גזירה רבו ]ושא"ל זומג"ש
 מאמין שאינו )היינו ג"ש על רק פירש לא רש"י כי בזה "ק"ו"הלשון
 ק"ו ענין מהו אבל מסיני( הלל"מ עד ולמעלה מרבו זו ג"ש גמרשרבו
 רשות ניתן ק"ו הלא מהללמ"מ מקובל אינו שהק"ו מאמין כשאינולכאן
 קל טעהו לדון אנושי בשכל וההוא כיון מרבו קיבלה לא אפילולידרש
 כסברא טעה שמא כי ק"ו היינו הדין מן עונשין אין ]וע"כ המורתה

 וכנודע ח"ו לחנם זה מכין או הורגין ונמצאו פריכא וק"וולימודו
 מסברתו ק"ו שלמד על בזה ה' דבר כי נקרא למה כן אםבמפרשים[
 לדרוש רטית ניתן רק מהללמ"מ משה מפי מקובל אינו שזהו ויודעושכלו
 שזהו ק"ו לדרוש בדעתו כשיכוין שגם בע"כ להאמין טוצריכין ודאיאלא
 וכדומה ק"ו היינו לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה מסיני או השמיםק

 אם רק לומר אין געש היקש )משא"כ משכלו לחדש רשות ניתןשזהו
 וכו'(. מרבו ורבו מרבוקיבלה

 הרווק אדומו"ר קודש מפה ששמעתי מה לזה שייכות מילתאל14דשס:רן
 )בחתונתי שנין סמי שית בר טליא הוינא כד ז"'עמטוינאווע

 וגמדו ונמנו ברכות ז' סעורת על הנ"ל אדומו"ר אז שהיההראשונה(
 היודד דבר אז ואמרתי דרבנן חלוקא ד"ת יאמר הפעוט( )אנישהחתן
  עתה עינתי לא כי אם בקודש כדרכו חימר )משינביע( מרן בעיתוניטב
 נאמר הוא כי דשנתי אך ולהלכה באמת מתאימים הדברים אם זובשגיא
 ז"'ע מאיהעל הה"ק )הראשך( חו"ז מפי ומקובלני ונמרץ ישרבשכל
 ונצטער בדעתו ועלה פליאות מדרדר על בחרישת לדרוש דרכו היהאשר

 לא אהל וחריפות בשכל ורורש אומר אני אם גם כי ככה על פעםגל



 מצררך שתיתאה מהדוראדבריתתי
 מן לו ונתגלה ח"ו, אמת תורת אינו ונמצא המימרא בעל כונת זההיה

 הרברים )ומשלבים וצח הישר בשכל אומרים אם כי )בחלום(השמים
 כגק היינו מקודם בזה אמת אינו אם גם 4ת וטובות( ראויותבמקדמות

 כיה אמת בשמים עתה  נעשה עכ"ז בזה המימרא בעל כונת היתהשלא
 אז. הנ"ל( משינאווע ארומו"ר )של עכר"ה רבריך על עתה אומר אניוכן

 ב"ב. בכ"עזי"ע

 כי משה בישמת מ"ש זהו כי הני אז רבעיו לשלב תשבו]ריטוניך(
 על היית בזרוע הרחוקים את לקרב שמצוה בחלום לונתגלה

 הם א' כי הרברים לקרב ויש וכר ומשלב רורש שהוא פליאותהמדרש
 ארמו"ר אמת צדיק מפי לשמוע וזכיתי ששמעתי זהו אמנם הנ'יעם
 וכילבו כי הדברים לקרב יובנו ובזה רבו[ בלשת לומר ארם ותייגז"'ע
 זה מדקרוק תוץ השמים מן כולה החגרה כל האופר בברייתא ארז"לבזה

 זה, מק"ו איש. מפי איש מהללמ"מ נמסר ספדו ויתרות חסרותפירש"י
 לרבותא באפצע והעמיר כנ"ל איש פפי איש נמסר 12ע"כ זו שוהמגזירה
 בודאי להאמין צריך כן גם אנושי בשכל לררוש ניתן שהוא זה מק"ושגם
 השמים מן יזכה אם זה תיאש וכאשר השמים מן השכל זה לושניתן
 הנא כרבריו בשמים גם אמת  נעשה זה כי יאפין ואמתית נכונהבסברא
 ק"ו כבן לררוש רשית שניתן במה גם ת"ו בשכל וברוי ריק רברואין

 כנזכר: השמים מן בהשגחה השפיעו הכל רקוכו'

 א'[ קבס ותהלים מאוד חפץ במצותיו ה' את ירא הא"ש אשרילז.

 ומחפש ומהדר גדולה וביראה ימץ כל י שריבד)ההנו

 כווסתיו שבתלשו זה ידי על וצמצמי מארד בהם תפץ א12ר ה' מצותאחיי
 נולרו כי כח חלושי ת"ו יידה לו יהירו אשר בנים הטבע ובררךועורקיו,
 כששתוי וכו' בטבע חלש האבמזרע

 לבש זוכה האב מ"ט[ ת"ד הדית
 ה' בנבואת מבטיחם אעפי"כ חזק, כח לאביו שנון כיק חן1 ובכהוכו'



 תתיא ווררדץ שתיתאה מהדוראדוקרי

 יהיה וגשמיות( אדציו"ת בגבוד"ה גם )היינו בארץ גבור כי( החסידהמלר
 )כיה"ד(: יבורך ישרים דודזרעו

 ערום ויפול שמואל לפני הוא גם ויתנבא המלר בשאף מ"שלח.
 כי כפשוטו היתכן מאוד ויפלא כ"ד[ י"ס א' ]שמואלוגו/

 חגורה אין גם ואולי לבוש בלי עדו"ם יתנבא אז ה' דוח עליו נחהבעת
 כבוד זהו וכי כפשוטו עדום מלשון שנדאה כמו לערוה לבו ביןהמפסקת
 היתה זהו כי בגויה גניז סובא כי ודאי אלא אז, ודיבורו ה' מאתהנבואה
 )בעת מ"ב[ ה ]ש"א הכלים אל נחבא ענוותנותו בדוב המלך שאולמדת
 ]שם כמחדיש ויהי וכו' ויבזוהו וכו' אמדו בליטל ובני להמליכו(שדצו

 ובנתיב מאוד( גבוה מוחו )בגודל עם מכל גבוה ולמעלה משכמו והיהכ"ז[
 כן על כי בהש"י דביקות מגודל אדם מבני לכת ובהצנע עיט ירעולא

 ותאמד דוד לקראת )דייקא( שאול בת מיכל 1תצא ר[ ב' ]שמואלנאמד
 כהגלות עבדיו אמהות לעיני היום נגלה אשד ישראל מלך היום נכבדמה

 היא כי מקודם( שם כמ"ש בגלוי ולרקד ולכדכד )לפזז הדקים אחדנגלות
 דק כזו גלויה עבודה באופן להתגלות שאול המלך מאביה הודגלהלא

 ויפול המלך( )שאול ויתנבא כנזכד וז"ש כנזכר. ומוחו בלבו לכתבהצנע
 שאפשר כל הנבואה. הופיעה בעת גם לכת בהצנע ביראה )עדוםעדום

להצניע(:

 יתברך להשם ובעבודתו ובגלוי בסתר יד"א שקים המלך דודמשא"ש
 וכמו ישראל לכלל להועיל מדרכיו כן גם אחדיםוילמדו

 הסד 1ת1דת בחכמה פתחה פיה ל"א[ ]משלי עדף'מ ע"ב[ ס"ט ]סוכהשאחדיל
 תורה וכו' חסד של שאינה תורה ויש הסד על חגרה יש וכי לשונהעל

 ווגינה תורה היא זו ללמדה שלא תורה חסד של תורה היא זוללמדה
 איכא ממנו אחרים שנלמדו ללמדה תורה וזויינו הגמרא. עכ'י חסדשל
 הנדקתו עולם ועד מעולם ה' וחמ"ד חמ"ד של תורה זזן ומהוךתורה



 ר2רר~ו2 שתיתאה מהדוראדבריתתינ
 ב'צ לעתיד גם מלכותו נתקיימה ע"כ תמנו לא כי ה' ושא"י בנטלבני

 בקרוב: צדק גואלנניאת

 עולה פעלו לא אף ידרשוהו לב בכל עדותיו נועדי אשרילט*
 בקידושין חז"ל אמדו הנה קי"ט[ ]תהלים הלכו.בדרכיו

 מצוה, כעושה לו נחליב זה הרי עבירה עבד ולא אדם יקוב ע"כ[ ל"טודף
 פנים כל על מחשב היה עבירה עבר ולא שישב הזה שבעת דרקופשוט
 אבל וניצל בו ועמד א לידו בא שנסית או יתברך השם מצותלעשות
 לבו מפנה אדרבא יתברך ה12ם בדצת כלל מחשב ואינו בטלכשיושב
 עדותיו נוצרי אשרי י"ל וזהו מצוה. כעושה נחשב יהיה למה ח"ולבטלה
 ה' את דורש עכ"פ בלבבו אשד הלז בזמן כי )היית ידדשווע לבבכל

 פעל ולא שישב דק )דאף עולה פעלו לא אף אז( כנזכר לב בכלומצותיו
 כנ"ל: מצוה( )כעושה הלכו ברדכיו כאלו( לו נחשב מ"מ ועבירהעולה

 הנה כי בפשיטות י"ל נשם[ לבי. תרחיב כי אדוץ מצותיך ררך23.
 משנתבשר דגליו יעקב נישא א'[ כ"ט ויצא נפרשתפירש"י

 אדוץ מצותיך חיך וז"ש ללכת קל ונעשה דגליו את לבו  נ12אב"ס
 בב"ס והדעת הלב )בהרחבת לבי תרחיב כי ללכת( קל ברגלי)במדוחה

 ומודגש: כנודע הלב(ושמחת

 וכו' מרעים עם לי יקום מי בך"ה בממ"י ע"אן נ"ה נדף במוכה23א.
 שני בבית משובעדין שהיו צדותן על מדברתמ"ש

 אשן כן פי על "האף הדבור בתוך שם וכתב יון, ומלכי פרס מלכיתחת
 מן להצילה לנו יקום מי ומתפללים מלכם שמחת מלשמוחנמנעים
 אות " ס" ד' נחלק מנח"א בתאיבת ובדברינו עה"ש וכו' האלו"המריעים

 נראה מלכם" שמחת מלשסות נמנעין אין "ואעפי"כ שהללך שנראהג'[
 זה אחר מיד מ"ש עם והמשך פירוש לוה אין כי מהצענזודי"אנתוקי

 שנער לא כן ואם האלו המדיורם מן להצילם לנו יקום מיומתפללים
 הרשעים מן שיצילום התפללו אדדבא יון( ש )פרס מלכםבשמחת



 תתיג רצררד: שתיתאה מהיוראדברי

 צריך אין כי נתיישבתי שם בלימוניי עתה אולם עישש. האלוהמריעים
 בחיבורנו בדברינו הארכתי כ"פ כי נאם מהבקורת נתוסף שזהו כ%לומד
 שיש אלא כאלו[ המבקרים מיד זיופים הוקום אשד מכשול להסירבעה"י
 אז ובבואם ויק פרס מלכי תח"י נכנעים שהיו שאעפ"י כפשוטוהפי'

 עצבון מלא לבם היה כי אם השואבה בית בשמחת השכות בחגלביהמ"ק
 עכ"ז ע"ה מלכי תחת הוא שני( )בית והביהמ"ק המה אשד עלומרידות
 לא בביהמ"ק יתברך השם לפני בשמחתם השיאבה בית שמחת באכאשד
 שהוא הקב"ה( דשלכים מלכי מלך )זרא מלכם שמהת מלשמוחנמנעו
 להבא על ומתפלצים בלבבם בבטישן ונתחזקו שמו יתברך ומלכנומלכם
 כי שפחה בבחינת אז גם היו המה )אשר האלו המריעים מידשיצילנו
 מובן ובזה וביהמ"ק( ישראל ארץ על המושלים המה להיות גבירתהתירש
 דברים. שלשה מזה ולמדנו הספרים, לעובש צריך ראין הדברים,קישור

 מלך היינו מלכ"מ שמחת הזהב בלשונו הקודש כש"י שקוראא(
 ד"א  מבלעדו מלך לנו אין כי שמו יתברך שלנוהמיוחד

 תחתיהם נכנעים שהיו מלכים על מלכ"ם שמחת דקאי לכאורהכנראה
 כאשד דלא השכל מוסר מכאן בפירועי זה כונתו היה ז"ל רשש ואםכנ"ל
 קודש מקראי כמה לפרש ובדרשותיהם בספריהם הגדהים גם הרבניםדרך

 על יהודה ומלכי דוד למלך עכ"פ ש שמו יתברך הכבוד למלךשכונתם
 לעולס ע"א[ ד' שרכות ואמרו התידו ואם העולם מאומות הערליםהמלכים
 בלבד ישראל מלכי לקראת דלא ישראל, מלכי לקראת לרוץ אדםישתדל
 לא אבל וכו', יבחין יזכה שאם העולם שמות מלכי לקראת אפילואלא
 ]הגם וכהלכה כאמת שלא תנ"ך בכתובי שבכתב בתורה פניםלגלות
 מערץ הגלות תוקף מפני לזה שמוכרתים נפשות סכנת כמו הואשכ"פ

 ד~מלכיות כבוד מפני פסוקים בגרזה  עכ"פ ולדרוש ולהמליץהמלוכה
 חטו' העיד שלום את ידרש"ו ד[ כ"ט נוהמיה דבביא מפי עליםוכמצווה
 שאפשה מה כל לצהר צריכין מ"מ דחז"ל ובכל ובכל מ"כ[ נשג באבותווין

 בביאגצ"ב( ב"ב ויעורנו יצולנו והש'"למנוע



 נצררה שתיתאה מהדוראדבריתתיר
 האסיף חג שהוא יען גשמיות שמחה הסוכות בחג אז הק שלאב(

 השנה כל לפרנסת הביתה רכל ויאסף ומיקבך מגרנךבאספך
 נכנעים שהיו  בעת כן ראם הראשונים הפשטנים וררוש מחקר בעליכמ"ש
 העריצים ידם תחת הם אם עושה זו מה לשמחה ויון פרס מלכיבצרת

 מס בלקיחת רבו קנה עבר שקנה מה וכל עניניהם בכל אותםשמצערים
 יען רגלים מצוארי ביותר בסוכות העיקרית רהשמחה ודאי אלאוכיוצא
 תליונה שמחה זה והרי בשמ"ע שלים יחורא לשמחת ימים ז' הכנהשהוא
 )מלך מלכם שמחת בביהמ"ק לשמוח נמנעים היו לא כן ועלונשגבה

 כנזכר. שמו( יתברך המיותרעליון

 מסברא, בספרים מוחקת יר להיות שלא הראשונים מפי שמקובל מהג(
 לבנה חצי בקוי ולציין להעביר אבל לגמרי )דייקא( מוחקתהיינו

 שהיה לכאורה מסתברא זהו שגם בספרים כנורע לעורר מותרוכיוצא
 רקאי כפשוטו לכאורה נראה מלכם שמחת כי הצענזור רוספות היינוט'ש
 של ררכו שמו יתברך הכבור למלך כי מית או מפרס המרובר מלכםעל
 שלא כדי אמנם שפיר. העירותי כן על "הקב"ה" לקרוא והפוסקיםרש"י

 כנזכר: הקביה על כונתו דקאי שפיר עכ"ז שי"ל עתה נתיישבתילמחוק,

 יעק"ב( )מרת ת"ת בבחינת שהוא דין כ"ט )תהלים בהר"ר, ה' קולמב.
 י'ע ע"כ במירור. הלז עה"כ שבת בקבלת הכונהוכמבואר

 ל"א אבינו יעק"ב ע"ב[ ה' ובתענית שכחז"ל בבחינת בהד"ד הוא כידמוז
 ז"ל בהאר"י )כנודע בתורה וימ"ת בו נאמר שלא הר"ר בחינת והןמ"א

 למזכרת( ]רשמתי חיים, בחינת הוא רק המקובלים(ובכל

 אבותינו הצדיקים שנהגו בשתק השלחן על תודה אמירת בעניןמג.
 הגה אך בדגה כ' אות ב' מהיורא כר"ת ניעיך זי"עורבותינו

 הצדדות ואגדה ומחמר פשוט בדרך רק אמרו פהצדיקים ויש כרןראיתי
 רובי השלהן על שאמרו פצם ויש ב( ונסתרות, קבלה רברי שוםבלי

 הלבישומו רק האמת בחכמת עמוקים ומאמרים נפלאים טרפזיםתורתם



 תתטו וצררה שתיתאה מהיוראדברי

 אותן גם העם את ויר"א דעת %מד כרי דבריהם בסוף ההשידותבדרך
 אמרו שלא הנ"ל הראשונה וכת בקבלה. כ% ומבינים יוזמכםשאינם
 כ% לגלות יאות לא כי וחסידיהם אנ"ש ובפרט המה טעם כ%קבלה
 השומעים מי לברור א"א כי וראויים הגונים שאינם לאותן קבלהמדברי
 צריכין מטילא נסתרות מרברי יאמרו אם כי ובפרט השלחן,אצל

 כ% צורך למה ע"כ כנ"ל העם את ללמד למען מוסר דברילהלבישם
 שאמרו אותן של קדקדן על הכו ]וכבר הנ'י עכת'י קבלה מדברילומר
 דמלכא סרסרי תרי הני כ%. הקבלה תכמת ולגלות ולהפיץ ללמודשאץ

 הגה"ק וזקיני זי"ע מהרצייה הגה"ק ה"ה האמת וחכמת הקדושהבשכינה
 ועוד מהתצ"א והוספות וע"ס מרע סור בספר מדינוב ז"1מהרצ"א
 התיזוה"ק על לבל"ר בהקרמתו זי"ע הגה"ק אאמו"ר עד ולאחריהםלפניהם
 איפה פ' עם תחם אוצרות לספר ובדבכמתו דוכתי בכמה עור וכןח"א

 מפורש ראיתי עתה אמנם ואכמ"ל[ עיי"ש ת"ו בירושלים הנרפסשלימה
 פתוריה על למיהוי רביעאה ברש ע"ב[ ימ"ה )ין פנחס פ' ברע"מבזוה"ק
 שלחנות כל כי עלייהו דאתמר רע"ה כגוונא ביה יתקיים דלא תורהדברי
 עכ"פ כפשוטן גם ד"ת אומר דאם כפשוטו הפירוש )נראה צואה קיאמלש
 שזוע )הייט תורה בסתרי אבל וכו'(, מלא דשלחנם ע"ה מבהינתיצא
 אוקמוה וע"ז( תורה, סתרי בפתוריה שיאמר וצריכה הראויה יותרמעלה
 "ע יצפי"ן בחינת )היינו לצפו"ן שלחן יתן יצפי"ן להעשירודוצה

 בה לקשרא בעי דין דאיהו לשמאלא שלחן הרי תורה( ובסתריבצפוניר'ת
 הרי עכו"", ה' ימין רחמי ראיהו מחסד ראיתיהיבת אורחתא דאיזזימינא
 השלחן על ר"ת שיאמר עליה( בני קצת כשמסובין )ובפרט מעלהשיש
 כדרכי תורה בסתתי רק כנזכר( ע"ה מדרכי עכ"פ )שיצא לבד כפשוטןלא

 אית ה' מהדשא יעיל בדבררן )יעיז כנזכר ב( שניה בכת שנזכרורפדיקים
ל"ד[:

 שלא הקב"ה של בידו מפתחות ג' ע"א[ ב' )ין תעניגי הנרישמד*
 המתים. תהיית השל גשמים חיל חיה של ליצליחנמסרו



 רצררה שתיתאה מהיוראדבריתתטז

 תליא בזכותא לאו ומזוני בני היי ע"א[ כ"ח ]דף במ"ק חז'י עפ"'ד"י
 לבנון מן ונחלתם ס"ק ד' ושה"ש לשת מלי"א והיינו במזל"א אלאמילתא
 )ולא זצ'ע מפאם הרמ"ע כמ"ש לבדו הש"י עלית רצת עילאהממחטא
 כאשד לרע או לטוב סולו לפי לכ"א יארע כאשר מקרה בדרך היינומזלא
 )דברי וזהו ע"ה[ אות ב' מהדורס בד"ת בדברינו ]ע"ז דעת( בלי ההמוןיאמרו
 אלו המפתחות כי בתענית הש"ס דברי עם יכות כנזכר( במ"קהש"ס
 אין השליח כי השליח המלאך ביד ולא לבדו הקב"ה ביד הםהשלשה
 המפרפרם )כמ"ש לא או יחטא אם בנ"א זכו"ת שרפא כפי רק לוותרבידו
 כי מפניו השמר וגף מלא"ך שולח אנכי הנה מ"א[ )כ"ג במשפטיםסה"כ
 "חיה" של מפתחות הג' וז"ש כנודע( לוותר בידו אין כי לפשעכם ישאלא

 "הפרנסה תכליתן היינו  "גשמים" ושל "בני" היינו זש"ק( שתלד)בעת
 מתים לפגרים נשמות המחזיר "חף" היינו המתים תחיית השלומזוני",

  שמו: יתברך כל את המחי"ה בקרבכל

 הרבה ספחים עשות הזהך בני מהמה ףותך -ב[ )י"ב קהלתמה.
 נשמע דאל דבר %ף בשר,  יגיעת הרבה ולהג קץאין

 בשם שמעתי ותה דמדם. כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלקיםאת
 צעירי חו"ב לת"ת הסכטות נותן ב"פ שהיה ז'י אחד וצדיק מיברקגאת
 אך להדפיסו להעולם נחוץ החיבור אין כי אם ואמר חיבוריהם עלימים
 לחבר בעית בתורה ולעסוק לשבת ללבם ומרהיב מלהיב זה ידי עלעכ"פ

 הרבה מדקדקים העולם לעיני ולהדפיס לפרסם שרוצים בדבר כיהחיבורים
 מיגעים זה ינץ ועל חידושיו על עליו ישיגו שלא סלולה דדךלמצוא

 אדם מכל החכם המלך שאמר י"ל ובזה עכ"ד. ביותר בתורהומתמידים
 מהמה ויותר ע"א[ -ד ]מגיה במסכת רש"י שחשבו כמו נביאים)וממ"ח
 עשות ובהר ביותר( זה על להזהיר צריך ע"כ שלם כנגד ת"ת)היינו
 ולחבר לעיין לכותב ספרים הרבה לעשות )היינו קץ אין הדבהספרים
 גדהלה היגועה ע"י )היים בשד יגיעת דובה ולהג יועילו( עכ"פובזה
 יצרו ישבר זה ידי על תאותו בשר ויגיעת רובה ספרים לחברבדתית



 תתיז נצררה שתיתאה מהיוראדברי

 של בשכל היגיעה שע"י כ13דע ביאה[ איסווי ה' )בסוף הרמב"םוכמ"ש
 לבב"ו תאות יסלק זה ידי על חן ויעלת אהבים אזלת שיניאהתורה

 כנ"ל יזכה בהם ויתיגע שיחבר רבים התפרים ע"י ועכ"פ און.ומחשבות
 סוף שעכ"פ היינו דבר סוף וז"ש( ומצותיו ה' תורת ולשמור יצרולהכניע
 שמור מצותיו ואת ירא האלקים את נשמע דגל מנה( יגיע הדברותכלית
 חיבורים שיחבר יותר עוד לפעמים שיזכה )היינו האדם כל זה כי)כנזכר(
 תכלית יעשה ובזה מהבע"ב להיראים או הת"ת לעולם ומועיליםטובים
 הטוב שמררך שמו יתברך לעליון אימ"ה על ונונה שהוא האר"םומטרת

 כנודע: תכליתו( חזם לזולתו להטיב הארם יעשה כןלהטיב

 והאבדת אויבי תצמית ובהסרך הב( קמ"ג )תהלים אמר מלכא ושרילב1ך*
 התפאר מדוע לדקדק צריכים עבדך. אני כי נפשי צורריכל

 תצמית ובחסד"ך הלשון גם ה' עבד עבדך הוא כי עעותעתו ברובלומר
 וכמו הגבור"ה מדת ע"י שיהו טיבי תצטית ובגבורתך דהול"לאויבי
 מאמרות בחמשה בזה מ"ש )יעיז תפילין הנחת אחרי התפלה נוסחשהוא

 ז"ל אמרו רהנה מילין, לאלוק עוד בזה וי"ל ל'[ אות הלקוטותבמאמר
 לו משחקת שדמועה רשע כי ע"ב( ד נבעבע" ד"א וכן ע"ב( י' נדףבברכות

 לו משחקת שעה רשע ואיבע"א גמור צדיק הוא אם זולת בו תתגרהאל

 ובתוכם הגדה~ם רבים שונאים לו שהיו המלך דור כן ואם עיי"ששאני

 יתברך השם לפני משד התמרמר כן על כנודע להט משחקת שהשעהמי
 העל גמור צדיק שווא לומר  עוצריכין ומה להפילם בהם לעשית מהכדת
 ענוותנותו( )ברוב מאוד ירא היה מזה ולדחותם לדבילם כח לו יש זהיזץ

 גמור צדיק בשם לקרותו שמו יתברך לפניו יצדק מי במנופט אםכי
 מעשיו כי בחסדו יאמר שהש"י מרובים וחסדים שטים רחמי ליהוצריכין
 )ת"ו(1 להם משתקת שדמועה שונאיו נגד לזכות גמור" 'לצדיקנחשבים

 אם גמור צדיק נגד גם שאני לו משחקת רשעה הב' לתירוץ גםאמנם
 זה נגד גם גחולה זכות בקיצת יש אולם נגדם לזכות בזה יעשה מהכן

 הצדיק נגד דעלמא במילי פרטי בשונא רק לו משחקת שעה~"ש



 רצדרה שתיתאה מהדורא קובריתתיז
 וקשה גדול מולו אז לו משחקת שעהונשתנא

 להפיקי
 מתנגד כשדכא אבל

 )וכמו ותורתו ה' שונא והוא הדת בהריסת וחפץ שמיא במיליושונא
 שהתפללה אסתר במגילת י"ב[ פ"נ אמהר מב"י נעיז במד"ר חז"לשאמרו
 כי וסייעתו המן נגד לאחשורש נכנסה טרם יתברך להשם המלכהאסתר
 מפני ותורתך שמו יתברך בעבורך רק עמי ואת אותי שונאים הםלמה
 מעשיהם ומכל מהם ומתרחקים עמהם שותים ולא עמהם אוכלים אנושאין
 והשגחתו יתברך השם נגד מיליה ול"ש שונאים( הם לה' כן ואםוכר
 שהוא עליו לומד הש"י חסדי )צדיך ובחסד"ך וז"ש ועבדיו, תודתובעד
 הב' ותירוץ להטענה )וגם אויבי תצמית שיהיה( שיזכה כנ"ל גמורצדיק
 זה על גמור הצדיק נגד גם להרשע לו משחקת כשהשעה ששאניבגמרא
 כי בשביל( רק נפשי ושונאי צוררי )שהם נפשי צוררי כל והאבדתאמד(
 השם ועבדו( ה' משיח מלכנו דוד ובפרט אסתר, בתפלת )כנ'ע  עבדךאני
 כן ועל וכנ"ל הש"י כנגד משחקת ושעה מיליי' וו"'ש ה' שונאי הםכן

 נפרף צודדי להם( משחקת שד,ו~ער, אותם גם )לרבות כלוהאברת
)כאמוד(:

 שיודע כל הונא א"ר הלבו וא"ך ע"בן סוף ר נגף ב:ברכדר7132.
 שלום לו יקדים שלום לו ליתן רגיל שהואבחבירו

 אבל וז'יד כתב שם ובמהרקי'א וכו' ורדפנו יהלום בקש ג'[ נפשרהשנאמר
 יתויר לא תבירו דשמא שלום לו יקדים לא שלום לו ליתן רגיל איןאם
 חסדא דדב נאמר ס"ק נגשיו הניזקין בס"פ ומיהו גח, ויקרא שלוםלו
 נמי אי שלום, לו ליתן ברגיל השפשר לעכו"ם אפילו שלמא מקדיםהיה
 לחוש אין שלהם לו יהזיד לא אם וגם לעכו"ם כן עשה שלום דרכימפני
 למשיב ארו שהדרך דלפי בזה שמעתי ועוד גזלן,  עכו"ם נקרא אםעליו
 היה התם כדאמרינן  לעכו"ם, שלום כופלין היו דלא וכיון שלוםלכפול
 היה השלו שולום, עכו"ם לו שיכפול כדי שלום לו מקדים חסדארב

 הדרך לפי שולום לו לכפול צריך חסדא רב היה שלום לו מקדיםהעכו"ם
  בעכי'ם כשפגע השלום זזא הקדים זה מפני היינו שולום דדכי ומפניארץ



 תתיט רפרופה שתיתאה מהדוראדבוריי

 להחמיר יש רבעכו"ם טשמע שכתב השני טעם ולפי ז"ל, המהרש"אעכ"ל
 לפני החשש שייך דלא משום בשלומו לשאול עמו רגיל בשאינו גםיותר
 ששמע ב' הטעם לפי והחשש כנ"ל לו ישיב לא שמא בעכו"םעור

 לו לכפול ויצטרך שלום  העכו"ם לו יקרים שמא כנזכר ז"להמהרש"א
 ע"א[ מ"ב ]ין בגיטין כדאיתא לעכו"ם שלום ב"פ לומד אסור וזהוכנ"ל

 בפשוטן בגיטין ז"ל רש"י הברי )מלבר בעה"י אמרתי לזה ]והטעםשם
 בברכות לקמן 1ע5ין עיי"ש[ ג'[ הלכה פ"ר ]שפיעית הירושלמי בהגהותשם(
 ואפילו בעולם שלום ארם הקדימו שלא ריב"ז על עליו אמרו ע"א[ י"ז]דף
 ישראל בין שלום לו ליתן רגילים שאין באותן אפילו כהדמע בשוק,נכרי
 לא שמא בישראל חשש ולא לכולם, שלום להם מקדים היה נכריובין
 ומקדימין משיבין הכל היו הדור ונשיא גדול שהיה כיון שלום לוישיב
 וגם מרתו(  וקדושת ענוותנותו מרוב להם מקדים היה הוא )יק שלוםלו

 ישיב שלא עור לפני ל"ש מטבלא בנכרי רק בודאי לו השיבו כןהנכרים
 הסידי זי"ע מאבותינו  שמעתי ובישראל יותר. להחמיר ורשי כנ"ללו

 זי"ע ממארב מהרם"ל ישראל אוהב רבינו א"א הב"ק זקיני כיעליון
 וכן )השכם"ל( בברנדי כשהיה נפלאה  מעשה מזה ומספרים בזה נזהרהיה

 בצאתו מאוד בזה נזהר היה אברפה"ק מהר"ש ז"'ע א"א הה"ק(10זמו"ר
 בעכויש, בע בישראל, בין בימינו אכן למקוה. השכם בבהירבאשמורת
 שים בכל רגשנות משהתרבה בישראל המפלשת ובהפקרות הדורבפירצות
 ביותר ישראל לפתאי עתה נתגלו רובם וצכרים וגם ללש, דאיתותניכא
 לא אשר )גוי אחרות במדימת מהם הרבה עתה ראומות כל בבלבולובש
 אחר ירצה אם מושבותם( במדינות וגם יכירונו לא והמה לשותתשמע
 מקודם לשולום להם לשאול ור"ח כריב"ז חכמים במדת ולנהוגלהחמיר
 כי ויכירהן במלנושיו ומצויין הצבור על מטתה ת"ח שווא מי)ובפרט
 ויקדים דשוקא ביומא ילך )למושל( ואם הוא( שלהם ולמשוב הלמדיםמזרע
 כמתעתע נחשב יהיה לפניו ושבים עוברים הבזוים ושכרים לכלשלום

 בעיני גם רואיו כל בעיני וללס  ללעג ח"ו יוערה בזית ממשומשתגע
 נכת בודאי מכיריו לידידיו שיכירום אותן )זולת כנ"ל הפושעיםהיהודים



 רצרושה שתיתאה מהדוראדבריתתב
 מסוים ויר"א ת'" ובפרט בשוק ההולר נוכל מגמרא( כנ"ל שלוםלהקדים
 ה'ן י"ב ]מק"י למשארז"ל ידמה אולי הנאספים המון לכל שלוםומקדים

 השם וכל ליכת[ שלם עלך שלם פטטא דהות דברי בת צילומיתל
 ה' ]מ"ק חז"ל שאמרו כמו הקב"ה של בישועותו ורואה זוכהשצרחותיו

 :ע"א[

 סבי מקמי קאי דדוי יוחנן בר" ע"א[ ל"ג ]בקידושין יותר עודרמונינו
 עיי"ש להן עבד הידור קאי לא מיקם רבא )עכו"ם(דארמאי

 דרכי מפני שם נאמר לא לזה והטעם ז'[ סעיף רמ"ד ]ס" ביו"ד פסקינןוכן
 עלייהו עדו הרפתקי כמה משום אמר יוחנן דר' טעמיה ואדרבאשלום

 אכמ"ל:וצ"ע

 מחול לעשות הקב"ה עתיד אלעזר א"ר תענית( מסכת ]במינםמח.
 ואחד אחד וכל עדן בגן ביניהם יושב והואלצדיקים

 קוינו זה אלקינו ותה ההוא ביום ואמר ב"ה[ ]"יעיה שנאמר באצבעומראה
 ונשמתה נגילה לו קוינו ה' זה ויושיענו לו קוינו ה' זה  ויושיענולו

 ה' זה ויושיענו לו קוינו ה' זה ונעמד באצבעו מראה ופירש"יבישועתו.
 יותר בזה ז"ל רש"י בעי ומה  עכל"ה, בישועתו ונשמחה נגילה לוקוינו
 מראה ואחד אחד שכל "ואומר' בתיבת דהחנו פשוט נראה הגמראמדברי
 יפלא אולם בתוס'. וקרין וגו' לו קוינו ה' זה או"א כל ואומרבאצבעו
 )רש"י( וכתב וגו' זה אלקינ"ו הנה דגתוב לשון שינה רש"י כי עללכאורה

 כמה מצינו כי והגם וגו'( נגילה לו קוינו ה' זה בסיפא )כמו קוינו ה'זה
 אמנם הכתובים בלשונות דלישנא שיטפא אגב רז"ל ברברי גם כןפעמים
 בדברינו ועיין צריכים, בודאי הקדושים דבריו ולתרץ לפרשבשיש
 כי עיו"ט ב'( אות תשית מסכת לסיום לעד סמוכים ]במאמר מאמרותבהמשה
 והכ"א הוא אלקים אצבייע ט"ח ת'  נשמות ע"ד הדין מדת הואאצבענו
 עליה הימנותא תקוף בשביין ליה שבדנא בעת שסבל ר"ל הצרותמראה
 שהיה בעת בנסיון )שהחזקנו זה ]מדה"ד( אלקינו הנה הוא דיןרמזין
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 זה זכינו( ע"כ כי ואמונתו שמו יתברך מדרכיו נטינו ולא מדה"דנתינת
 בישועתו ונשמתה נגילה לו קוית בהתגלותו( הרחמים )מדתהו"י'

 יתברך ד~י"ה בכח בגויה גניז סובא מדה"ד גם באמת והנה)באתגליא(.
 רמז ע"כ וברחמים, בחסד עולמו המנהג ברצונו הויות כל המדוהשמו
 ברישא )גם ויושיענו לו קוינו זה הוי"ה הנה לשונו בקדושת רש"יוכתב
 כנזכר: שמו יתברך ממקורו רחמים הכל בשורשו שהוא הוי'( שםכתב

 ה' שויתי כליותי. יסרוני לילות אף יעצני אשר ה' את אברך23ט.
 י"ל ז'[ ט"ז ]תהלים אמוט. בל מימיני כי תמידלנגדי

 עצ"ה לי התוה"ק )ע"י יעצני אשר ה' את אברך התוה"ק, עלדקאי
 ]פסיקתא במדרש וכדאיתא י"ר[ ]ח' בפשלי המלך שלמה כמאמרותושיה

 כשרוצים אמנם נווול הוי התורה מן עצ"ה ליתן בקשת אם י"בןדר"כ
 אמת ובתחבולת בעיון הרבה בה להעמיק צריכין התורה מן עצהליטול
 בלי הגוף בריאות צריכין בעיון להעמיק אמנם עצתו שאלת למצואאיך

 וביותר צילותא בעי שמעתתא ע"ב[ כ"ח ]מגלה חז"ל שאמרו וכמויסורים
 קירוביו רז'ע שאמרו וכמו בדעתו להתיישב ונוח  מזעפו נח שהעולםבלילה
 לא מ"ר לחד שם שאמרו ]ומה לגירסא אלא לילה איברי לא ע"א[ס"ה
 וכו' חרא אמר דמר ז'ע מרבותינו המליצו כבר לשינתא אלא לילהאיברי
 הת"ת את מניחים הם ע"כ ישנים והע"ה לשינתא לילה דאיותיכיון

 כי( עקא דא אך לגירסא( אלא לילה איברי לא ע"כ אז ~מורהרבבים
 בהם שיש )ביסורים כליותי ישנוני תורה( לימוד זמן )שהם לילו"תאף

 רק( הרבה כ"כ ולעיין בשמעתתא להעמיק אז שכל לא ע"כ תורהביטול

 הש"י בדביקות מחשבתי לכוין אוכל עכ"פ )זאת תמיד לנגדי הוי'שויתי
 בודאי הם שהיסורים בגוי' גניז טובא וגם זאת שענשה עולם פראשיש
 מימיני ע"כ( שלימה הרשאה יבוא וב"ב בזה גנוזים והחסדים לטובהלמרק

 שישא שמו יתברך בחסדו )הבטחתי אמש בל ימי"ן( בחינת)החסדי"ם
 בכ"י: ב"ב ויראתנו( ויושרינושהריש



 רצררפה שתיתאה מהדורא דביריתתכב
 שויתי ל"( )וסמוך כליותי ילדוני לילות אף הנ"ל שינות על א"ינ.

 מצדיקים ומקובל נודע הנה כי כנזכר, תמיר לנגדיהר'
 שימסק מי אלא חורין בן ל אין פ"ק ]אכוה המשנה על ז'ץוחסידים
 הקמ"י( מדביקות כרגע ישכח אם גם )מדביקות חורין בן היינובתורה
 לעש"ק הטו'ץ מר כנודע רייקא עוס"ק )שנו בתורה שעוסק מיאלא
 4ן מהדביקות שכח אם גם בדה  עמקותו לרוב ו(מ ולעיין לפלפלבר"ת

 זי"ע שמעלקא ר' הרבי הגה"ק של חסירתו מרוב  ]ועכ"ז אק( יחשבלא
 אחר זה על ממונה הקדושים תלמיריו 8ן עיון השיועד ליסוד בעתהיה

 זי"ע מסאאב ליב משה ר' הרבי הגה"ק זקיני הוא תלמידיומגבולי
 תמיך[ לנגדי רז" שויתי הכתוב לפניהם בקול פיו במו להוכיך עיונובעת
 בעיק לעסוק יכולים ונוין ביסורים )ח"ו כליותי יסרוני לילות אף בזהוז"ש
 הנני הו" )ברביקות תמיר לנגדי הו" שויתי אז( הקודם[ ובדיבורכנ"ל
 בבריות בעיון ללמוד בו להדבק ב"ב יוהרנו י כנזכר. אז( ביותרמחטוב
 מהדורא כד"ת ו"5ז בכ"י: ב"ב מעליא ונהורא והלאים יסורים בליגופא

 "א[. אותט'

 נעוץ חנתה( )בלילות ש"ס בחבורה דהן"ס בסיום שאמרתי מהנא.
 הלכות אלא הליכות תקרי אל שמסיים מה בתחלתהסופו

 גם )כי שבע"פ תורה והש מסיני למשה הלכה ובסתתות משנהפירש"י
 שיעוריהן על ושורפין וסוקלך מדאורייתא וצא כי אם מסיני למונההלכה
 יבריש הרמב'ש קראום ע"כ פה בעל למשה מהקב"ה שנמכרו כיקמ"מ

 ממשאי כנודע איש מפי איש לסופרים בע"פ שנמסר מה ה5מטפרי"ם
 תאימתי ומתחיל טריפות( להלכות בפתיחה והפמ"ג הרמב"ם שלכליו
 תשא נסורס תנחומא ממדרש כנודע בלילה )שנו בערבין שמע אתקורע

 יוט, אישתי בשסתם[ יוט סף ]בהיותו דבים מריה יודע היה ומנק ל"קס"
אלא

 כשהקב'"
 וכשהיה יום, עזיא יודע היה בכתב תורה מלמדו היה

 פרק בפה"א וש"ע לילה, שדשא יודע היה ותלמור כהונה פה עלמלמדו

 החתרה במעלת )שמספם טפו ונעוץ רוממיכות טחיך שפת- ע"כמ"ק



 תתכג רצררה שתיקה מהיוראדברי

 בלילה שבע"פ תורה שהמן כיון בערבי"ן וכו' מאימתי בתחלתושבע"פ(
 בחנוכה הוא ש'" בחבורה שסיום בעירנו מנהגינו שפיר ]וע"ככנזכר,
 וגו' תסור מלא צונו והיכן ררבנן שבע"פ תורה מצות שורש כן גםשהוא

 בעתו ורבר רוקא בליל"ה חנוכה נר ומצות ע"א[ וכ"ג בשבתכדאמרינן
 יחר( ויתאחרו טובמה

 ע"א[ נט"1 בעירובין וקא וכן ע"א[ וס"ה ע"ב כ"ד נדף סוכה בש"מנב.

 ג' הארץ מן גבוה נופו אין אם הארץ על המיסךאילן
 בו מטלטלין אין יהושע דר' בריה הונא א"ר וכו' תחתיו מטלטליןטפחים
 והנה אמה(. מאה בשרך )שומא המשכן כחצר פירש"י סאתים ביתאלא
 ער נשה נופו אילן שיהיה במציאות אינו שכמעט שלנו בארצות יובןלא

 במדה מעשער 58 בערך )שדכא אמה מאה במשך נסמוך( )ג"טלארץ
 מאתים בית אלא בו מטלטלין שאין דקאמר כיון יותר ועור כעת(הנהוגה
 חיש כזה, תצמצא תחתיו לטלטל אכדר מדגללן הנופים משך ובשארכנב
 מהם )אשר וסביבותיה ואילנותיה ישראל ארז בשבח להזכיררשמתי
 דאדץ ופיתות דאילנות ודבותי" בשבחן ע"א[ וקהב ע"ב קי"א דוכתובות ש'" ועתן מאור עד ויפים ורוחבם בגודלם בבבל( בימיהם הש"סדיברו
 נראות גודלם מרוב עיגלי כי קימי דהוי )קטפי( אשכולות ובהניישראל
 פירותייך מוציאה אתה למי פירותייך הכניסי ארץ ש-ץ ריב"ל דאמרכן

 כעיזי קיימי דוה חזינוש להתם תהב ר' איקלע לשנה וכו' הללולערביים
 שנתקטע אחרי רגם י'ע עכ"פ עיי"ש חברך כי לן תעביר לא זיל א"עוכו'
 ערלני וגם רשוילעת אבל בך5לגה גדלם מרוב והפירות האשכולותקצת
 ששלט במקומות רק אז נתקטנו שלא י"ל וגם בגדלן עוד נשארוסרק
 יגזור שהקא חחא לר' וא"ל נתייראו )וע"כ ריב"ל של ריבורו מחמתבהם

 פשוט. וזה נתענשו לא אחד במקום אבל בנ"ל( שיתקטנועוד

 רק זה שכיח שהמז מחדי לא ועירובין בסוכה ש'" דהך וא"תנג.
 ורתח גרול אילן יארע אם שכר( וקנל )דרוש שאלהבדרך



 רוררחצץ שתיתאה מהדורא דברימנד
 ועוד כזה, ורחב גדול אין, שכיח דהיה שם פשוט נראה דהא ז"אבה,
 ע"ר וטוש"ע שחיטה מהלכות פרג וברמב"ם ע"ב, קל"ט נבחולין הר על רקדהא

 בזה נתפלאו כבר הנה אדם עול בראשו קן לו די91ב ג'[ סעף רצ"בס"
 אמרו שם רק רחמים שני הדביק ע"א[ נע' המקשה בבהמה וכןהעולם
 בזה אבל המציאות היפך כמעט הוא כי אם שכר וקבל דרוש בדרךשהוא
 בארץ שם כאלו גדולות אילנות שכיח שהיה משמע כלל, כן  העירולא

 בספר נא עיין אדם של בראשו קן לו דישב ובהך כנזכר. ובבלישראל
 בהנרמ"ח קכ"ה נעמיד זי"ע מזידיטשוב מהרצ"ה להה"ק טוב ועשה מרעסור

 דחכז"ל. דברים קיל בסודן מ"ש אמ"ת[ הוצאת תשנ"ו,ירושלים

 עם פ"א בויכוחו שהראה ווילנא מחכמי אהד בשם כביר זהלשמעתי
 חז"ל דברי על והתיל צחק אשר ברוסיא שם מפורסםקראי

 )הנ"ל( אלו הש"ס דברי את מפץ לכלי לו ולקח ושטותם( הקראים)כדרכי
 האדם יניח ואיך במציאות זאת יתואר איך כי אדם של בראשו קן לוישב
 והשיב בראשו, קן שיעשה סובא זמנים זמן חיה צפור בו לשלוטחי

 ממעשי המספרים )גריכי"ש( יון בלשון העמים בספרי החכם לווהראה
 גם מהם )ונזכרו מאוה"ע גם כן( גם הש"ס חכמי בימי )שהיוהנזירים
 בחלק ורק הגשמיות בביטול שעסקו ספרים( ושארי וכוזרי הלבבותבחובת
 מהם ויש בגופם דביגופים כל עשו כן ועל בטהשבתם ישתמשוהצורה
 עד בשפו כלל תנועה שום בלי במדבר או בשדה רב זמןשעמדו

 וישבו חי מבלתי אדם גולם הוא כי וחשבו עוד מהם יראו לאשהצפרים
 מחאה בלי זה לו לעשות שיניח מהסגופים וזהו קן להם ועשו ראשועל

 וחכמתם, קורותם בספרי שם הסופר מספר ככה דהו. כל בתנועהאפילו
 הנ"ל, עכ"ד כנ"ל בפועל לזה מציאות אז והיה חז"ל דברי שפירולפי"ז
 גם ראש  שהיה ז"ל הרמב"ם שרביע מה שפיר יתיישב דבריו כניםואם

 שלו ה"'ד בספר כנ"ל להלכה זה הביא והטבעיים הפילוסופיםמחכמי
 ומציאות בטבע זה יתואר איך כלל העיר ולא אדם של בראשן קן לוחישב



 תתכה ווורה שתיתאה מהיוראדברי

 ]ועחז כנ"ל בימיהם הנזירים מעשי ידי על מציאות שפיר היה הנזכר~פי
 כ"ה[: אות ח"זד"ת

 וודא והכישוף, השדים מציאת הכחיש הרמב"ם יבינו ואשרנד.
 כפשוטן לאמתן רז"ל רברי וגם המציצת.מכחיש

 הגר"א עליו הרעיש שפיר וכאשר במציאותן ומשישים הש'ט בכלמלאים

 בסימן ברבריו עור ועיין תגן ס"ק קע"ט ]סימן יו"ר הגר"א בביאורז'י
 ואמונת באהבת טהור מלב היוצאים רברים מתלקחת באש י"חן ]ס"קרמ"ו
 ורומיהן ז"ל( שלום שר ער אבי )להג' חכמים אמונת בספר וכן רז"ל.דברי
 ז"ל הרמב"ם על וצווחו שהשיגו מה לרורותם ישראל מחכמי קורשספרי
 ברפושת מפורסם חכם גם שהיה ז"ל הרמב"ן מרבנו גרול לנו ומיבזה,

 שמנחשים והעופות וכו' השדים במציאות והורה חכמות ושאייוטבעיות
 הגזירות הכרזות באויר ששומעים שיהיה מה קרובות לעתים שיודעיםבהם
 וכן לעזאזל הכלניר ע"ר אחרי )בפ' עה"ת בפירושו עיי"ש וכו' לסבבין

 אליעזר רר' בפרקי עור נמצא וכן רוכתי בכמה ועור( קרדמיםבפרשת
 ונותן ראשו את ומלחו שנה י"ג בן בכוך ששחטו התרפים ענין~פל"ק
 )וכמובא ממנו ישאלו אהגר לכל משיב והוא הטומאה שם לשונותחת

 יכחיש ואיך לבן( של התרפים בענין המוסגר בפ" ש"ו[ ]יינ"ראהבפיך"א
 אלו. כלהרמב"ם

 להציל לשמה עבירה כעין עשה אך זה מכל הרמב"ם דידע ודאיאלא
 מהם, וכיוצא וידעוני כישוף של החמורים מעונות ישראל בניאת

 כח עצמם על למגבירים רק הם הס"א כוחות אלו שכל ירוע הנהכי
 וגם ההיפנאטאז"'ע מבעלי יבינו ]ומעתה בהם ומאמיניםהמרמה

 השפיריטאזע'י וגםה~געססיא"ן
 למאינם אבל ואכמ"ל[ מזה נשתלשו

 רוע שאמרו )וכעין ישחיתו ולא יועילו לא להם תושרכם ולאמאמינים
 ודלא בהדיה, קפדי יקפוד כל רמלתא כללא ע"ב[ ]ק"י פסחים ערבינפרק
 כנודע( להם וחושש ומאמין רקפיד למאן רק והוא בהדיה, קפדי לאקפיר



 רצררה שתיתאה מהיוראדבריתתנו
 באיסלם עליהם לשהיד כפשוטה ההלכה הרמב"ם כותב היה אם כןל

 עכ"ז סקילה וחייבי החמורים תודה איסורי המה כי וכיוצא וידעוניאוב
 יהיה, ולא ישמעו לא כי בכשפים האדוקים בהמותיו נפש צדיקיודע
 לשמוע אזנם אטומים ז"ל( הרמב"ם של מנודו כבוד )מקום במצריםובפרט
 היה לאשד וכו' דוחות של תעתועים ומעשי מכשפים למנוע תורהבקול
 מועילים היה ומסולא חז"ל מדברי כנודע מעולם הכשפים מקודמצדים
 איסורי בשביל מזה למנוע לנו מה אומרים והיו בם שהאמינו כיוןלהם
 יורו האלו וכרשפים  ענינינו בכל ויועתק אותנו ירפאו הכשפים הלאתורה
 נפש חיי כמו אצלנו והוא להצליח, ובמה לילך, איך ודרכים, עצותלנו
 עמוקה עצה ז'י הדמב"ם המציא ע"כ מהם. להפרד אפשר שאי עדכ"פ
 להכניס העם את רעת ולמד אותם הכחיש אשר וצדקתו חכמתובדוב

 וכיון ושגעון רוח ורעות להבל ולהחזיקם כ% בהם להאמין שלאבלבותם
 כיון מהם להפרד להם נקל ויהיה יועילו לא ממילא אז בם יאמינושלא
 יפרשו כן על יושיעום ולא יועילום לא כי עוד תועלת בהם שאיןשידאו

מהם.

 קדושים(  )בפרשת רעברעצין בק"ק בביהכ"נ בדרשה אמדתירבנזדק
 לשון אלילים לעבדם. האלילים, אל תפנו אל ר[ ס"טשפירש"י

 דבר על לומד והיתכן י[ שם ות"נ חז"ל מדברי והוא חשוב. הוא כלאטל'
 ולא" "אל שהוא כנ"ל שדיברו התרפים כגון נוראים מופתים ממנוהנראה
 וכו' בו הנוגע כל נפש ומטמא טמא הוא כי בתוה"ק לומד לו היהרק

 העצה בפ הלכו ז"ל ורש"י חכז'י שגם שנ'י אלא החמור.ועונשו
 העולם בעיני שימאסום כדי ולא אל בשום ולקרותם ולבזותםלהשפילם
 לא ומכללא בם יאמינו לא שימאותם זה ידי הצל התורה( ושומרי)קוראי
 לעיל שכתבנו ]ומה כנזכר. בנקל מכולא מהם יפרשו זה יפץ ועליועילו
 ואדוקים בכשפים שטופים אז היו במצרים הרמב"ם של במקומו בודאיכי

 סרק דיעות ננהלכות ז"ל הרמב"ם לשון להבין יש בזה גם ע'ע אלובכסו

 נוהגים שמועתם ושומע יודעם שד"א המדינות כל היו ראם א'[ הלכהו'
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 אלו( תיבות )שתי הזה והלשין עכל"ה וכו' זמנינו" "כמו טובה לאנדדך
 ק"ה[ אות הגעא ]מהדורא בד"ת בזה מ"ש ועיין לבנו יחדד זמנינו""כמו

 ההיד"א כמ"ש בנמנו במצדים אז שהיו הקראים מפני ליישב שםוכתבנו
 במדינתו היינו בזמנו כן קדאום זה מטעם גם ,,,ל ואולי  וייזםיע

 מאוד הטהור לבו והרע בכשפים אדוקים שהיו במצדים ישראלבתפוצות
 במנח"א בדברינו ]ועיד כנ"ל. ותודתו השם למען התחכם כן ועל ככה[על

 ע'[: אות ח"ה ד"ת ועיף מק"ו. דס"ו סימן שלום ובאות )כ"י( ע"ג סימן ה'חלק

 ]תהלים דכתיב וכוי חיטייא כפד איש יעקב ע"ב[ ר ]ד, בחגיגהבה.

 כי השחת יראה לא לנצח עוד ויחי ברבנן בהומ"ט[
 כמה אחת על בחייהן יחיה במיתתן חכמים הרואה ומה ימותו חכמיםיראה
 סעיף שלייט סימן יוייד בשייע למדו הנזכר ]ומהכתוב הגמרא עכיילוכמה
 קייו זהו מה קשה ולכאורה נשמה[, יציאת בעת לעמוד  שצריכיםדי

 בכתובות מציע הא עאכוייכ, בחייהן במיתתן חכמים הדואה מהדגמרא
 העוהייב לחיי הוא מזומן דרבי אשכבתיה בעת קול בת דיצתה ע"ב[ ק"ג]דף
 וכוי הכי דשמע כיון אתי לא יומא ההוא קמיה אתי יומא כל כובסהדכא
יצתה

 בי"
 עכייל הבא העולם לחיי הוא מזומן כובס ההוא אף ואמרה

 חכמים דואה והיה יום בכל דבי לפני לבא רגיל שהיה דאף הדיהגמרא
 עולם לחיי מובטח אינו מיתתו בעת היה שלא כיון עכייז יום בכלבחייהם
 אותן מהדואה יותר גדול במיתתן דהרואה והרי כנזכר הבייק כפיהבא

 מכל למעליותא שנשתנה מיתתו בעת דבי דשאני לתרץ יש אולםבחמתן
 אמדה כאשד כי והגם סירכן ליל בכל לביתו שבא דודו וחסידיחכמי

 צדיקים על לוה להוציא שלא כדי מלבוא פסק הכא דבי  שתוקיהאמתא
 ח11-י ובא לחשיבותא בזה נשתנה באמת היי מיימ עיייישהראשונים
 מדוב בזה נשתנה פטידתו בעת שהיה מי גם יע כניע לביתופטירתו
 אבל הבא עולם לחי מזומן פטירתו בעת שוהה מי בייק ויצתהקדושתו
 בהגיגה קייו שפיד עיע במיתתן צדיקים לשארי מזה ולדמות להקשותאין
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 וגבורתו, כחו בעוד ממעשיו, ללמוד שיוכל משום עדיף בחייהןדרואה

 כמובן: בכ"ע תודתו ולשמוע המשמד עללעמוד

 )מפני בשלחן תגעו שלא הזהרו להם ואמרו חגיגה( טף )במתני'נר.
 שכתוב ולטובלו משם כך אחד ליקחו אפשר היהשלא

 מצים דהא לכחודה וקשה תמיד(, לפני פנים לחם השלחן עלשיהיה
 עם ע"ב[ מ"ט )פסחים חז"ל שאמרו התלמוד וחכמי המקדש בזמןבע'ע
 ושונאי רשעים שהיו מפני בשבת להיות שחל ביוהכ"פ לנוחרו מותרהארץ
 לחכמים הע"ה שיאמדו ע"ב[ כ"ב )חגיגה וכדמצינו החכמים ובפרטהיהודים
 שלא הוודו להם יאמדו אם אהני מה וא"כ וכיוצא טמא ושלך טהורשלי
 להחכמים בשנאתם להיפך יעשו ואדרבא לנו ישמעו לא הלא בשלחןתגעו

 שבדגל ציותה שהתורה משום נראה ודאי אלא עליהם. ומצוויםהפוקדים
 המהדות על גם הע"ה נאמנים הם אז ביהמ"ק אל לירושלים לעלותבבואם
 לעזרה בבואם ובפרס בירושלים להיות לרגל עולים כשהםובע'צ

 בתוכה, הם אשר מקדשו )ממורא ה' ופחד אימתה עליהם תפוללביהמ"ק
 תודת לקול שישמעו יפעלו( יחד שניהם הלז הרגל הזמן קדושת ידיועל
 עד איש מפי )איש והכהנים הנביאים עבדיו ידי על ונמסרה שנתנהה'

 בשלתן יגעו שלא להם שיאמרו אז אזהרתם לקול וישמעו רבינו(משה
 למבין: פשוט וזהכנזכר,

 בספר מעשיך וכל שומעת ואוזן דואה עין ממך למעלה מה דענו.
 אדומו"ר קדוש מפה שטמעתי ע"ד י"ל רפ"ב[ )אבותנכתבים.

 בת שמעי י"א[ ב"ה )ההלים עה"כ משינאווע זי"ע קדישא הסבארבינו
 בתו נדיב ב"ת ע"א[ ג' )בחגיגה )כדאמדינן כנס"י נקראת ב"ת היינווראי
 עברינן בגמרא )נגלה( היינו ונסתר נגלה ללכוד צריכין אבינו( אברהםשל
 חז"י תא לשת הוא בזוי'ק ובנסתר )שמעתתא( שמיעה לשון שמ"עתא
 ודאי כך( ואחר כנזכר שמ'"3 תא נגלה מקודם )שילמדו בת שמע"יוז"ש
 הנגלה )ללימוד אזנך והטי כך( ואחר כנזכר נסתר היינו בזוה"ק חז"י)תא
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 בספר זה אח'ע נונרפס הנסתר( האמת ררך על כן גם להבינושלמרת
 הצדיק מפי שנשמע רבר חביב כמה ער ומובן נודע אולם יחזקאל,דברי
 יחזקאל דברי ספד כמו ומדפיס הכותב שמע מאשר יותר בעצמוז"'ע
 שלא ברברים וגרע קצת והוסיף ששינה כ"פ הלז ספר הכותב שעשהכמו
 הק' ארומו"ר שהגיר בש"ק רברים ובאותו ואכמ"ל. ולהרפיס לכתובניתנו
 אמר סוד, עפ"י להבינו הנגלה ללימוד אזנך והטי וגו' שמעי עה"כהנ"ל
 בעל מווישניצא זי"ע מהרא"ל הגה"ק הראשון( )חותני כמו לרוגמאאז

 )ובפרט קודש שבת ליל סעודת אחדי בקודש דרכו שהיה עילאי דביאדיה
 ספר עם הגמיא ללמור בביתו ולוקח יושב היה בחורף( הארוכותבלילות
 הקרוש הגאת רבינו )הוא אבי אמנם בפ"ע( רק נרפס אז )שהיהמהרש"א
 שכל עילאי( דבי האדיה )על עליו אומד היה ז"ל חשם( דבריבעל

 גם יפרמט המור ע"ר כולם הם החול בימות אפילו בנגלה גם אזלימודיו
 יתפרש נלע"ר הנ"ל זי"ע משינאווע רבינו רברי פי ועל ואכמ"ל[כן

 גבוה ומעלה במדרגה )כ"א ממך למלה מה יע רפ"ב[ ]אבותהמשנה
 הקבעה חכמת חל'י תא )הוא רוא"ה עין הוא( גבוה השותרמחבירו,
 ]דף וב"ב ע"א[ כ"ח ]דף בפכה וכראמרינן גבוה היותר במררגהלמרע"ה

 הויות קטן רבר ]ואח"ז[ המרכבה מעשה גרול רבך בריב"ז ע"א[קל"ד
 שהיה בשעה אז וזהו כנ"ל. שמ"ע )תא ההמע"ת ואוזן שהוא( ורבאדאביי
 וכל אשך( יותר ירדנו ירר בימינו ואח"כ שבע"פ תורה לכתובאסור

 כל ונרפס )נכתב נכתבים בספד שבע"פ( תודה בחינת )בעשיהמעששך
 בביהמ"ר  עצמם את מייגעים שהיו מקורם כן שאין מה בפוסקים(הדיעות
 מפי איש שומעת מאוזן ורק  השמועות לסרר והאמוראים התנאיםרבותינו
 כנ"ל בנסתר לימודם ס"ה ולמעלה יותר גרולה ועבורה במישגה תויואיש
 ]הדין כנזכר: למטה ממעלה המררגות כסדר זו במשנה קחשיב כןעל

 הד[. אות ו' מהדוראבד"ת

 מלכותך תראינה ומינע ש"ק, שחרית בקדושת מתפללים אנונח.
 ימלוך צדקך משיה דוד ידי על עהך בשירי האצעדכרבד
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 רבשלמא קצת לרקרק "2 ולכאורה וגו'. ודור לדור צית אלקיך לעולםה'

 זהו וגו' ימלוך לאמור כתוב קדשך וברברי שאומרים הול שלבקרחתה
 יתברך להמליכו בתהלים כתוב וכן הקדושה מענין בתהו כפשוטותורתו
 מלכותך תראינה ועינינו טענה כעין קורש בשבת שאומרים מה אכןשמו,
 בקרוב במהרה זה שיהיה שם כתוב היכן וגו' ימלוך וכו' האמורכדבר
 אפקיך כי שם בסידור הכונה עפ"י וי'ע מלכותך. תראינה  שעינינויעי
 ]אצל'ץ[ עתה רחל כן כי לעולם יתפררו הלא אצל"ו ר"ת ו'רור לדורצ*ת
 שפירשתי מה פי ועל עכל"ה, ועד לעולם ימלוך ובזה לו חדוה יעקבאצל
 ובורה( נבעת ס"א )כי  נבעת והמן יששכר[ ]בשער פורים במאמריכבר
 מלכו במגילה ומבואר הכתוב מלך )סתם ר[ ז' ]אסתר והמלכה המלךמלפני
 ט"ו[ ]מגיה ובש"ס ט'[ פ"א ]אסתר במד"ר כראיתא שמו יתברך עולםשל

 נפהרים החיצונים אז והמלכה המלך יחוד כביכול שהוא בעתוהינו
 שאין ח"ו הקטרוג בשביל )ואי מלכותך תראינה ענינינו וז"שונתבטלים(

 כרבר שמו( יתברך לפניו בתפלותינו נמליץ ע'ץ לגאולה עור כדאיםאנו
 משיח בעצמו רוד )הוא צדקך משיה דור ירי על עתך בשיריהאמור
 ו'רור לידור ציון אלהיך לעולם ה' ימלוך כמ"ש( ב"ב ויגאלנו יבאצדקנו
 רינע כל אז הגמור ביחור אצלו שהוא וכית מכהאריז"ל כנ"ע אצל"ו)ר"ת

 ויהיה ה"ו( גאולתנו לעיכוב עלית קטרוג שום ואין כנ"ל מינהמתעברין
 בב"א: צדק גואלביאת

 הה"ק כגון עלית קדושי אמת מהצדיקי לנו ספרו אבותיה הנהנט.
 טמדעיש צבי עטרת בעל ז"'ע מזידיטעיבמהרצינה

 כי ואמר הוטרף בימות ורוה שלג גדולים הקורים שהיו בעתעולם
 פעם כשהיה ז"'ע יששמר בבי בעל ההפק העני וכן אדם, בנימצערים
 וכר וקור העילג זה על רשימונים השרים את קילל ונורא גדול קורגהת

 הוא כי ידעו תורה וגדולי האלו הקדומכם הלא הבין בלי יפלאולכשרה
 ]בפרשת בתורה וכמ"ש תשרף קיץ תדם קור העולם ררך יתברך השםמאת

 העליהם ארצה צרור יפול לא מדבריו אולם בעתו. דבר וכל כ"כ[ ה'נח
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 מטן ע"ב[ הב ]דף בחגיגה מפורשת גמרא הוא כי נא ותראה יבוללא
 ברקיעא וצי בגמרא( )ופריך כו' וכו' ברד ואוצרות שלג אוצרותשבו

 וכו' הארץ מן ה' את הללו דכתיב איתנים בארעא הני )הלא(איתניהו
 והורידן רחמים עליהם ביקש דוד רב אמר אר"י וגו', וקיטור שלגוברד
 וכו' רע יגורך לא אתה ר17ע חפץ אל לא רבש"ע לפניו אמרלארץ,
 ועיי"ש עכל"ה לפורעניות אלה כל כו' שלג אוצרות בד"הופירש"י
 לא ומאתו לפורעניות הם וכו' שלג דקלו הרי אגדות בחידושיבמהרש"א

 אדמתן על שדויין ישראל שיהיו היה שמו יתברך ורצונו ח"ו הרעותתצא
 פרסה מאות ד' היתה )ואז ויעקב יצחק אברהם לאבותינו הבטיחכאשר
 מירין וכדאמרינן ט"זן י"א ]דניאל בה כתיב הצבי ארץ פרסה מאות רעל
 החורף נראה שפיר ודים ישראל( בארץ לי צר אדם אמר ולא ע"א[נ"ז

 נרזע הנצנים אדר ובשבט שלג נראה לא וכמעט החסד במדתוהקור
 חטאתה מפני אבל )ואכמ'ע( בתורה כמ"ש שעורים קציר ובפסחבארץ
 הקור מקום בחו"ק בכא הים במדינת מדחקים למקום מארצםגלינו
 המד בגלות בהיותם כנ"ע( )כפיר7י'י, לעונש זהו כן אם הנוראוהחורף
 שפיר ר"ל העונש ומבינם שלוחי חבלה מלאכי ועל מאדמתינו.נתרחקנו
 לגדפים לשעמים העונש ערץ ולהמתיק לקללם וש"ל להצדיקים רשותהיה

 הארץ:ק

 מ"צ וקשה רחשים עליהם ביקש דוד דגמרא דברי יובן שפירובזה
 כמעט אשר  החלשות לגופות לארץ שדירייך והטובותהרחמים

 ישחיתו הלא ירעו לא ממעל בשמים שום וחלא ולסובלם להכילם כחאין
 אלא במקומם. יזיקו לא שם וכשיהיו הגופות ומיואשי יסורי איוושם

 לבקשה בהכנה עליהם וביקש לארץ והצרידם רחמים רוד דהמשיךודאי
 מקורם דרה אם כי עכ'ש ולדמתיקם לבטלם בארץ הצדיקים קרוכלזותפלה
 גבוהים במקומחז הם כי אווי עליהם להרעיש לצדיקים קענה היהבשמים
 במיעוטא רק באה"ק לא )אפ"1 בארץ כשהם כן שאין מהונעלש
 אמת צדיקי תוכלו שפלים עליהם הממונים א במקרה( לקרקשדמיעוסא
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 תחתית ובשאול השפילה בארץ גם ושל כי אם כנ"ל יותר בהםלגעור
 לפי הח"קק ענין יבין המשכיל מקום מכל שמו יתברך בהשגחתורק

 כנזכר: מקומםמעמד

 מוידיטשוב הנ"ל מהרצייה הה"ק עליון מחסידי בזה שמעתי וגםס.
 קדומים( דעת )בעל זי"ע צבי יהודא מ' הה"ק לחתנושאמד

 לבני ומזיק גדול קוד שהיה בעת ופ"א רשדלי אבד"ק כבר ששהיה
 דמי להם היה שלא תורה( תצא שמהם )ולבניהם לעניים ובפרטאדם
 רב בתור צדיך אתה צחות( )דרך הנ'ע לחתנו אמר בביתם להחםעצים
 אב"ד לרב שייך זה מה וא"ת הזה גדול הקוד ולבטל רחמים לעוררואב"ד
 שנעריה ע"א[ )י בשבת ואחז"ל לאמתו אמת דין דן הייתם אם והא כןהנה

 ע"א[ ג' )עיכוביו חז"ל בדברי וקיי"ל בראשית במעשה לדקב"השות"ף

 כולו העול"ם כל ע"א[ ע"ד נפסחים שאמרו כמו העול"ם )נקראקדרא
 האויד בעולם היה ואז קרירא ולא חמימא לא שותפי דבי קדד"ה(ככיסוי
 ת"ח של חולין ]שיחת עכד"ה גדול קור לא החורף בימות גםממוזג
 מה אפילי ופירש"י ע"ב[ כ"א ))ין בסוכה חז"ל שאמרו כמו לימודצריכין

 8ן בזה השיחים תחת ופ"א ואכמ"ל[ עף"ש ושמחה צחות דרךשאומרים

 מאטיניא זצללה"ה מחם מו"ה המפורסם הה"ק ובש"ב ידי"נ)להבחל"ח(
 לזה לחוש צדיכין האדמורי"ם אנחנו גם זה לפי כי ואמר זה לווספדתי
 קי"ט )שבח רז"ל דברי פי על ודיינים( בהרבנים דוקא לאו זה תלוי)כי

 נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה שבת בליל ויכולו ואומר וכו' כלע"ב[
 ויכולו קידוש עושים )והאדמורי"ם וכנ"ל בראשית במעשה להקב"השותף

 שבת(: בליל ויכולו שאומר כ"א וכן שלהם העולםלהוציא

 אבותינו( בעיני חשוב )יהיה )ץ[ ה' א' נמוסס עמנו ישקיע ה' יהימא.
 הפצם עידן כען עמהם שהיה )כמו אבותיי עם היהכאשד

 )כוה( יטשנו השל מרזבנו אל הזה( בעולם בניהם לטובת העליוןבעולם

 ]אע אבותינו את ציוה אשר וגי דרכיו בכל ~כת אליו לבבנולהטות



 תתלג זוררה שתיתאה מהווראדברי

 ה"א יהיה וכאשד הטובים בדרכיהם שנלד אבותינו של ומאוייםרצונם
 כנ"ל: עמהם( היה כאשד הוא בדדכיהם, שנלד לומדנו בזהאלינו

 שיחות זדים לי כדו משפט ברודפי תעשה מתי עבדך ימי כמהסב.
 וסמיכות המשך י"ל אפק ]כתשש כתורתך. לאאשד

 )ועיי"ש בימי שאראה משפט בדורפי תעשה מתי פירש"י הנה כיהכתובים
 ידי על כי לחלוק המקטרג דין לבעל מקום לכאורה היה והנהבמצודות(,

 הצדק להם גם יען ועונש משפט ברודפיו שרעשו מה ונתאחד נמשךכן
 כדו אמד זה על עונשם. היינו משפטם נתאחד כן על כי נגדוברדיפתם

 דוהם )היינו כתורתך לא אימד שיחות כנזכר( הרודפים )היינו זדיםלי
  יפדיעו זה ידי על וגם רדיפותם בדדך התודה פי על שלא נגדיהולכים
 ישמעו לבל כתות כתות בעשותם והתורה הדת החזקת ומוסדותמוסרות
 חיש עונשם. את לאחד אין כן על כמובן יבלבלנו וגם תודה קולבקולי
 באמונה מחזיק )והנני אמונה מצותיך כל השלישי( הכתוב המשך כןגם

 כן על ידדפוני ומזימותם שקד )בדרכי דדפוני שקד והם( אבותיכדדך
 וכנזכר(: שמו )יתברך שדני ובמשפט( כהוגןביקש

 דש"י לשת ע"ד עו"ל ד"ת י"ג[ ג"ח  ]ישעיה ע'נג לשנת לקראתסג.
 לישראל ניתנו ליהנות לאו מצות ע"אן כ"ח דף ]ד"הז"ל

 העוגל ונחשב ניתנו, צוואריהן על לעול אלא הנאה, להם קיומםלהיות
 עגל ע"י גשמיות ההנאה נחשב לא מצוה בהדי הגוף הנאת שגם כךכל
 ע"א[ ל"א סוכה זבח" הרשב"א מדברי כנודע להאדם לו שיש המצוהשל

 הכחמ"ל זו בשגיא ה122דע לולב[ מהל' ]פ"ח בעיעה"מ שהעלה מהכפי
 אגדתא ובמאמר דוכתי בכמה בעה"י בחיבורינו מזה כתבנו וכבדבפלפול,
 טפטירין אין וכי אומד הוא מה חכם בפירכא פסח של הגדה עלדפסהא
 וההנאה טעם שידגיש פסח טעם בפיו נשאר שצ'ק אפיקומן הפסחאחד

 לשם כונתו להיות שצריכין כיף והנסית דבות" וזהו המצוה שלגשמיות
 יגלים לא ממילא פסח על דניעם ידגיש לא ואם בלבד שמים לשםמצוה



 רצררה שתיתאה מהדודא דבריתתלד
 שמים לשם כונתו אם שבת בעונג וכן שמים רצון יקיים ולאהמצוה
 מצות קיים לא כן אם עונג לו יהיה ולא יהנה לא העול ומחמתבלבד
 שמים לשם כונתו יהיה זה כל ועם העונג להרגיש שצריך ודאי אלאה'

 הראשון אדם מעשה אחרי ניתן אשר המתהפכת ההרב הלהט בחינת)וזהו
 לנצבת הקראת ר"ת כן העל בגשמיות שבת ענג במצות וזהו הנחש(שגרם

 וכנזכר: רש"י כדברי צוארינו על עול להיות עו'יע'ונג

 זבולים )ההו"ק( אומרים החול בימות תורה ספד הוצאת נעתהנהסד.
 כן שאין מה יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו ד'[ל"ד

 ישראל שמע כ'[ ה' רכים פסוק מקודם )החו"ק( אומרים קודשבשבת
 יצר ע"א[ מ"ז ]סוטה חז'י דברי פי על וי'י בעי, וטעמא אחד, ה'ה"א
 שהוא הטעם ברש"י )ועיי"ש מקרבת וימין דוחה שמאל תהא ואשהתישק
 ויאבד יברח פן תינוק וכן בפו"ר, יקוץ שלא כדי ה' ומצות גבוהצורך
 רעה לתרבות תצא ירדפוה ואם קלה,  דעתה היא אף ואשה  עצמו,את

 ולקיים לשמור בה לקרות תורה הספר כשמוציאין החול ובימותעחייש(
 את"י לה' גדלו פותתין כן על המעשה ימי הם החול ובימותולעשות
 דק בימין לדחקן )שלא יחדיו שמו ונדוממה אישה( תענוק "צד)ר"ת
 כי ום(עמ יחד ומצותיו תורתו ולקיים יתברך שמו לרומם כדילקרבן
 שמו "נרומתם כן העל וכנ"ל גשמיות מצות ע"י רק בשמים לאתורה
 שאין מה טבח[ ר"ח כמאסר יששכר בוועד כדכרינו ]יעיז כנזכר( עמהםיחדיו"
 אלקיך לה' שבת ה[ כ' ]שמות בו שנאמר יום שהוא קודש בשבתכן

 ]יעיז  שתא דכולא שבתא ע"כ[ כ"ט ]""ג בזוה"ק נקרא וצדיק חכםותלמיד
 תערובות בו שאין לבדו לה' בלתי שרגא ב'[ ס"ק קל"ו סימן או"חכנימוקי
 שפיר כן על סקילה באיסור אסורים נפש אוכל מלאכות אפילוזרות

 שמו יתברך הידו על להורות אהד ה' אלקים ה' ישראל שמעמתחים
 חגיגה בתופפות וכמבואר קודש השבת ע"י בו ודבקים ימדר טסואנחש

 ושבת הקב"ה זה על זה שמעידים הם והשלשה המדרש בשם ע"כ[ ג']ד5
 כמאמר מאמרות בחמשה כיפית ]יעיו עיי"ש בעולם יחידים שחםוישראל



 תתלה רצדרה שתיתאה מהיוראדברי

 אילים ד"ת אי"ש והיינו עח"עק ר' ג' ב' אות קרושים פרשת שבתשרת
 המדרש מרבדי כנזכר ביחודם זה על זה המעירים השלשה ש'בתי'שדאל
 כן על בראשונים כמ"ש אהד ה' ה"א ישדא"ל שמ"ע אי"ש ד"תוגם

 על לרמז בשבת תודה ספד בהוצאת ישראל שמע זה בפשקפותחים
 וגם בד"ת כנזכר שמו יתברך ביחוד ועש"ק התודה עם ישראלהתאחדות
 ע"ד אלקים ת'ודה י'שדאל )ד"ת את"י לה' גדלו )חו"ק( כך אחדאומרים
 יחדיו שמו ונרוממה חד( וישרא"ל וקוב"ה אודיית"א ע"א[ ע"ג ]ח"גהזוה"ק
 ישראל שמע דפתחו למה כן גם נמשך וזהו כנזכד( חד שהם השלשה)אלו

 ביחוד"ו הכל שנכלל וגו' אלקינו הוא אח"ד )חו"ק( אמדו וגם)כנזכר(
 תודה ניתנה בשב"ת עלמא לכולי ע"ב[ פ"ו ]שבת חז"ל וכרברי שמויתברך
 )כחמשה שכת תורת כמאמרינו ]יעחז כנ"ל וגו' אתי לה' גדלו אומרים כךואהד

מאמדותי
 : קרושים[ פרשת

 ישראל דאתנדיבו שעתא בהאי ע"ב( מס"ט ]יר ואתחנן בזוה"קסה.
 ולפרוע למול )פירוש בבשרהון קדישא רשימאלנלאה

 וכל דיליה חילא כל כנש ברית נקם נוקמת הדב האי כדין עצמם(את
 עכל"ה וכו' דסיסרא עימיה קרבא לאגחא קדבא מגיחי אינון וכלזיינין

 דישראל משנאוי' עם קדבא יגח דוקא מילה מצות שבזכותוהשייכות
 האי לאעברא [ ] המצלה בענין כ"פ בזוה"ק המבואר פי על פשוטנראה
 ע"כ קודש[ בדית ]יטר איברא האי על דחפיא בישא חויאערלה

 העולם אומות יניקת שמשם בישא החויא כח הערלה וכורתיםכשמעבירץ
 העולם מן ונכרתים מפלה להם יש אז דישדאל משנאוי' מלכיהםוראשי
 הוא לאשד מילה בדית לכל בא שהוא לטוב זכור הנביא אליהו כחוזהו
 היינו סנהדרין( בסוף )כמבואר הוא קפרן קדושתו בכת הבביאאליהו

 ועיין מלכיהם ואת אותם להעביד ושדיהם העולם הסומות עלשמקפיד
 בהקדמתינו מילה( לבדית הנביא אליגע )שבא בזה בעניותן שכתבנומה

 עיי"ש: זי"ע הה"ק לאאמו"ר חשכה על אמונהלח-כי



 רצורה שתיתאה מהיורא דבריתתלו
 שנהגו למה ומקום רמז שיש זה ידי על יחשבו אולי ולכאורהסו.

 והעולם, המוהלים לומר אשכנז מנהג קפלותבקצת
 עד וגו' אלעזר בן פנחס פנחס[ ]פ' הפסוקים למול, התינוק שמביאיםבעת
 האלו בהכתובים שייכות שיש אולי ואל שלום, בריתי את לו נותןהנני
 כדי הקדום[ ]באות הנ"ל פי על מילה ברית לענין וגו' את בקנאושהם

 שקינא דזמדי במעשה דהתם אינו זה אך כנ"ל. העולם מאומותבמנקמו
 ע"ב קי"ד ב"מ וברפ"י פמ"ו, בפרדר"א ועהן תשע"א, רמז ]לקרוש )למ"רפנחס

 רשעי על דק העולם אומות דשעי על היה לא אליהו( זה פנחס לאו[ד"ה
 התגלות התכלית דק שהכונה המילה בעת אז לעודר ענין אין ובזהישראל
 כמבואר אד"נ' אלקי"ם ג" שהוא בקנ"א האלו הכתובים לעוררהחסדים
 כן גם ממנה ונדפם א' בתשו' וכמ"ש שם[ פנחס ]כפרשת להאדיו'עמלק"ת
 הה"ק כי מילה( דיני )על הברית זוכר ספד בריש הלא ממכתביקצת

 המילה בעת אלו פסוקים לומד הנוהגים על אז וצווח הקפיד זי"עאאמו"ד
 וכו' הכסא זה לומר צדיכין ודק בכהאריז"ל מקוד שום לו שאיןואמר

 שלנו: בסידורים המצודדיםוהפסוקים

 אמר כאשר ע"א[ ע"ג זח"א ספכ"ט, ]פרכא המבואר פי ל וגםסז.
 בדיתך את עזבו וגו' קנאתי קנא להקב"ה הנביאאליהו

 שיקיימו מרלה ברית לכל זה בעד שיבא לו אמר ע"כ י'[ הס א',]מלכים
 ומקיימי ה' ברית את עזבו לא קדושים ישראל דמיך שידאה והיינוישראל
 שקנא מה עוד אז לעורר אין זה ולפי יומתק, זה ידי חדל בזהמצותיו
 וסיעתו זמרי ברית המפירי נגד אליוע( זה פנחס )למ"ד הנביאאליהו
 להמשיך אז צריכין אדרבא ר"ל ההוא בעת מישראל אלף כ"דושנפלו

 כנ"ל: הנביא אליהו בכח והחסדיםהרחמים

 בכת"י עה"ת ושלום חיים בחיבורנו בעה"י שכתבתי מה פי על י"לרערזש
 על שלום בדיתי ראת קטיעא הוא"ו בענין רמזים פנחס[]כפרשת

 סלוא בן זמרי נגד פינחס ל ותאמך הל"אן פ"א טומא הידהטלמי דבריפי



 תתלו הלררה שתיתאה מהיוראדברי

 לתיקת כן גם היה כי )אם מחה לא גבעה בן בפילגש היסור( )לתיקוןמחה
 שלו"ם בתיבת שלו"ם )י%"ד( בחינת אות שהוא הוא"ו כן ועלהיסור(
 זצ"ל מהרצ"א הגה"ק וזקיני זצ'י הגדעק"א לדעת בתמונתהקטיעא
 קטיעא ורק קצת ארוכה כמו שם צ"ל היא הוא"ו שלו( בהס"ת כן)שכתב
 זה פ' ולומר לעורר ראוי אין כן ועל להאריך ואכ"מ וכו' בסופהלמטה
 ולא בשלימות שלו"ם קודש ברית היסוד תיקון שהוא מנלה בריתבעת
 וילקט: במדרש כנודע ב"ב לגאולה נזכה מילה הברית ידי ועל קטיעאו'

 שלום משום עדיף ביתו נ"ר ע"ב[ כ"ג ]יף בשבת חז"ל אמרוסח.
 נ"ר והוא בשבת נ"ר הדלקת זו בפירש"י עיי"שביתו

 בגי' נ"ר י'י כן על טובה פרנסה נמשך וממנה כנודע יחודים ג'בגי'
 ר"ת הצעי"ף ותקה ס"ו[ כ"ד ]בראשית רשומות דורשי שאמרו ע"דצעי"ף
 אלו יעקב ובית ישראל מנהג י"ל וע"כ פירנסה, צליכין "שראלע'מך
 שב"ת של מטפחת או הצעי"ף לובשים שבת נ"ר הדלקת בעת כיהנשים
 יום בכל מקום מכל שבת מקבלות המה שאז מפני לכאורה הטעם כיאם

 נ"ר: מספר בצעי"ף מדקדקות ואז קצת בזה יקילוהשבת

 מלך פני באו"ר בתיקונו אד"ם נשמת ה' בנ"ר ממשיכים חיי"םדגם
 בניעם ליה הוין בנר הרגיל בשבת שם כדאיתא בנ"י וגםחיי"ם
 עיי"ש: שבת של נר על גם דקאי ופירש"י חכמיםתלמידי

 שבת מנ"ר שנמשכו בני ובענין חב"ו בענין בו דברי ומריסט.
 לכאורה שנראה מה להעיר אזכרת זכור בסמוך()כנזכר

 עצי ארון ועשי בד"ה תרומה )פרשת אלימלך נועם הקדוש בספרפליאה
 בנ"י על רמז הם והמנור"ה והשלח"ן הארו"ן דרגה בזביל שכתבשטים(
 נמשכים הקדושה ההרדה דע"י חי"י על דמז האדו"ן דהיינו ומזונ"יח"א
 כולכם תחם אפקיכם בה' הדבקים 41עזם ד'[ ד' רברס כמ"ש לעולםחי"ם
 ע"א( כ"ח נמרק בגמרא ואיתא מזונ"י, על רמז ממילא ותא והשלח"ןהזם,

 הצדיק ידי השל וכו' במסלא אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני בביחיי



 יידרדר שתיתאה מהדורא ד21ריתתלת
 עובד כל ויתמה  עכל"ה וכו' ומזוני בני חיי כו' הנ"ל השלשה אתממשיר
 ענין והחסיד בשלשה וסיים והמנורה וששלחן באדון בשלשה התחילכי

 אבל שנים דק הם כן ואם כלום כתב לא המנוד"ה כנגד שומא"בנל'
 שבודאי בדפוס המשדד או המעתיק סופד טעות שהוא כרחך בעלפשוט
 כדאיתא בנ"י כנגד הוא ]והמטד"ה בכתי"ק באמצע כתוב שהיה מהחסר
 נד שהיינו וכפירש"י הכמים תלמידי בנים ליה הוין בנד הדגילבשבת
 שבת בליל האדיז"ל בזמר וכמ"ש למנורה זכר שהוא חנוכה ונדשבת
 ובדוד: פשוש וזה לפענ"ד, כצ"ל וכו'[ דסתימא מנדתא לדדומאאסדד

 מפה"ק זי"ע לאאזמו"ד עה"ת שלמה שם כתי"ק נשד ראיתיע.
 פני אל משה ציוה אשד את ויקחו עדי'כ שמיני)בפרשת

 הדב גיסו אותו ששאל וכו' הרבדים תוך שם בקודש לדרכו מועד(אהל
 בעל אדומו"ד מראשון, וחותני דו"ז, נהוא יאיד שרגא מו"ההצדיק
 ובאו בשמחה ה' את עבדו ב'[ ק' )תהלים דכתיב מה זי"ע[ עדות אדוןספד
 צ"ל לפניו ובאו בשמחה  שח"ל עבדו כאן כתיב למה ברננה,לפניו
 פ"א[ )אבות המשנה על האלשיך מדן רבדי בהקדמת לו והשיבברננ"ה

 יש דהנה פדס, לקבל מנת על שלא הרב את המשמשים כעבדיםהוו
 ההע שדהו וכידוע לחרוש כגון לגופו שחוץ המלך עבודת שעובדעבד
 כיון אכילתו( )מלבד זה בעד מחשה ש פדס המלך לו שיתן מהדלךאין
 להביא כגון עצמו דיילך את העובד כן שאין מה לו קנוי גופושד"א
 להיות יוכל זה כל עם למלך קנוי גופו זה גם כי אם ידיו ולרחוץמאכליו
 שיתן אפשר עבודתו ורואה ומכירו דללך של משכיתו בחדרי שהואכיון
 התנא שאמד ועץ כנזכר( מחויב שאינו )אפילו ופרס מתנה איזה המלך%
 כן פי על השף משכיתו בחדרי בעצמו הרב את המשמשים  כעבדיםהוו
 האור דברי פי חשל זי"ע. יכולותיך עכ"ד פרס לקבל מנת על שלאיהיה
 שאין מה שיריים לשון הוא שיד"י זמד"ה בשידתי הבוחר שפירשהשאיד
 השם בוחך בזה בקול פפמר וודא ~ד במחשבה לד,וצמינם יכולים הלבכלי

 במחשבה משמחה במעלה גדול להטת יוכל ודנן דזמר והרי  עכד"היתברך



 תחלט וצררה שתיתאה מהיוראד21ר1י

 הוא תמרתו בשכיות שלא להיות יוכל עבודה )סתם ה' את עביוהדו
 אפילי להיות ויוכל כך כל גרולה עבורהאינו

 שאינו ורנן בזמר שלא
 ברננה לחוץ שיריו כרחך בעל שיצא כך כל גדול ואש גרולהבמדרגה

 בחדרי שמו )יתברך לפניו ב11 כן( שאין מה בלבו בשמחה רק הוא כןעל
 להשם מתלקחת אהבה ואש יותר גדולה עבודה עירא המלך שלמשכיתו
  עכ"ר כנזכר, ברננה הוא( כן ועל כנזכר לחוץ יוצאים שיריו אזיתברך

 שלמה: בשםאאזמו"ר

 ה' ]דף חגיגה מסכת חז"ל רברי פי על זה באופן י"ל לפע"ראמנם

 ותרוה 8י בראי בבתי כי בראי בבתי הא גואי בבתי האע"ב[
 דברי ונודעו ,ר"'ו1 )כביכול( וגף תבכה במסתרים גואי ובבתיבמקומו
 )החנו רננ"ה כי ברמש"א רננ"ה בצפרא ,1טהה ע"ב[ רכ"ט ]ח-'אהזוהרך
 שחרית תפלת בצפרא כן שאין מה מנתה תפלת בעת צ"ל בבכיהתפלה
 את עברו ח"ש ואכמ"ל( גלויה אתמחה הסדו ה' יצוה יומם רק בכיהא"צ
 לפניו ב1 אבל( )כנזכר. בשמחה צ'ק( ירא בראי בתי  עבודת )היינוה'

 רננ"ה מזוה"ק )כנזכר ברננה זהו( חמדתו בשכיות לפניו שהוא גואי)בבתי
 כנ"ע: נפשי( תבכה במחתרים ששם גחיי בתי עבורת שהואברמשא

 שם כת"'ק בספר זי'1 אאזמו"ר מדברי לעל מ"ש ובהמשךעא.
 דגיחד ענין על המאיד שד סה"ק בשםשלמה

 קמא מהדורס בר"ת בעה"י שכתבע מה עם הדברים יתייסדו זמרהבשירי
 אלקיך 8ן לכת והצנע וגו' אים לך הגיד ח'( ר ]מיכה עה'צ ה'(]אות

 שמים ירא צ"ע כי הענין ותמצית עיי"ש מעיל ררך על העניןבהבנת
 פי על בגלוי להעבודה מעלה בזה יש אמנם חילוק בלי כבגלויבסתר
 בבחינת בצינעא מכסה הוא שאפשר שמה כית הנ"ל המאיר הגוררבדי
 בגלוי שמבר מה אבל וכיהוא במחשבנת ףי1דים בכפות וע' לכתהצנע
 הוא פנימה לבבו בתוך להצניע עוד אאשר שווי זבי"" שיר"יבבחינת

 יתר גדולהמעלה
 כנ'ץ~



 רצררה שתיתאה מהדוראדבריתתם
 הזוה"ק בענין ק"א[ אות ג' ]מהדורא בד"ת שכתבם מה ברברעב.

 וכו' לביש פקידה אית לסב פקידה אית ע"א[ ]ק"מויצא
 שעכ"פ דומעם כיי"ש לטובה ופקדוננו זכרוננו ויבא ביעלה לפענ"דשצ'ק
 קדחם שכתב הרשני ועכשיו כן, ויאמר לנפשו יחוש הלבב ורךהירא
 שרצה ז"ל דבריו מתוך הנראה וכפי מזה קכ"טן ]אות דפרקא באגראזקיני
 בלשון שהוא מפני ופקדוננו זכרוננו ויבוא ביעלה שאומרים מהלתרץ
 רבים בלשון ע"כ רבים( לשון בסוף בוא"ו ופקדוננו זכרוננו )היינורבים
 )מ"ש ממקומה זזה לא משנה לענ"ד ועכ"ז לעניננו עכתד"ה קפידאאין

 שאמר מ"ש הזוה"ק דברי על עוד לעורר יש הנה כי כנ"ל( ג' סהדוראבד"ת
 על נחמיה ספד נקרא שלא כיון רק זאת אמר נחם" רק ]ובאמתקרא
 אמרינן ע"כ ע"ש צ"ג ודף סנהדרין ש"ס ועיין עזרא בספר נכלל רקשמו
 )במקום נחמיה שאמר החדשים דפוסי זוה"ק בספרי ג" ויש קראשם

 על דסמיך משום לטובה אלוקי לי זכרה -ט[ ה' ]נחמיה נכון[ והואעזרא(
 זכרה אמר הוא באמת והלא שם( דפרקא ובאגרא שם מק"מ )ע'זכותיה
 כית "לביש" גם זכירה דאית החשש ל"ש כן ואם 'לטובה" אלוקילי

 יש וגם לביש(, ולא )לטב 'לטובה" בצלותיה בפירוש קפפרש הוידאיוע
 נקרא לא מה מפני נים סנהדרין בש"ס כנ"ל מצינו באמת דהאלדקדק
 כמ"ש לעצמו סובה שהחזיק מפני בעזרא( נכלל )רק שמו על נחמיהספר
 אלוקי לי זכרה במ"ש יפה לו עלה דלא היי לטובה אלהיי ליזכרה
 בלשת אמר וגם כנ"ל, זכותיה על ובטח השלם אדם שהיה הגםלטובה

 כנזכר. )בפירוש(לטובה

  שכתב במה דפרקא האגרא ע"ד להבין זכיתי שלא במה להעיר ישדעדד8
 דכליל ופקדונם" "זכרונם שסח ויבא בערלה דקאמריגן מהעל
 דודינו זכאין סגינכן רבים ביןגרגרה

 בכ~
 בדפן וכמ"ש וז"א. ישראל

 בית עמך כל אוזכרת וכר צבותים וזכרת כך אחר דאמריק כלתנום
 ישראל בית כלל על לאו ופקדוננו" "זכרוננו מקודם דמ'"ם הריישראל"
 מקודם מ"ש דהכונה חיצו אלא בכפיל"א, אמדו למה כן ראםכונתינו



 תתמא בוררה שתיתאה מהיוראדברי

 לומד הוצרכו )וע"כ ביתו בני על דק היינו רבים לשת ופקדוננוזנדוננו
 דמפקדין לחוש יש  עדיין כן ואם ישראל( בית עמך כל וזכרת כךאחד
 שם. כ~'ש לטובה ופקדוננו לומד מהראוי כן רעל כיתיה דבניחוכיה
 הנוראים כהזיח וחבלי ר"ל הקליפות התגברות עת האלו דבדודות י"לחדוד
 הרבד ואין הקיצין כל שכלו רואות שעינינו כיון ביותר לחושצריכין
 הקטרוג מחמת כרחך ובעל דגל מחבירו קשה יום וכל בתשובה אלאתלוי
 כדאיתא לביש פקידה דאית כית חוביה דמפקדין ביותד לחהש יש כןאם
 ופקדת"י פקד"י וביום הכא תשא[ ]בפרשת בפסוק נאמד וגם בזוה"קשם

 ע"א[ ט"ז ]ר"ה ש"ס ועיין ר"ל חטא אותו קטרוג שנתעורר חטאתםקליהם

 לבקרים ותפקדנ"ו הת[ ז' ]איוב שנאמד יום בכל נידון אדם אומד יוםדבי
 זכרנו בזכרונות ד"ה מוסף בתפלת דקדק ע"כ דיניה דמיפקדאהיינו
 ופקידה זכירה ולא ורחמים" ישועה בפקודת "ופקדנו לפניך "טוב"בזכדת
 ישראל בית עמך כל וזכרון הנוסח שם דקאי כשנאמד גם ע"כגרידא
 כית מרחיק ואתי דחוק הוא כי הגם דקמיה מה על וכו' לטובהלפניך
 בודאי ע"כ ביתו בני על דק ופקדונם זכרוננו מ"ש כנ"ל מקודםשנדאה

 כנ"ל: לטובה ופקדוננו לומד לחושיש

 ד"ע מהצדיקים בידינו ומקובל הקדושים בספרים נודע הנהעג.
 המבקש אם כי תפלתם ולבקש ברכתם לקבלשבאים

 והולך ובדבתו הצדיק בתפלת שלם בלב אמונה לו יש הבדכהומקבל
 עצמו בתפלת כן שאין )מה בחי"ר נושע הוא אז ושמח בטוח בלבמאתו
 עצמו תפלת אחרי בלבבו שנקבע ושמחה הבסחת את במשקלצ"ל

 תפלתו נתקבלה כן על יתברך השם בחסדי דצת עת הוא כי רקשיחשוב
 ומזכירין ח"ו דיניה מיפקד אז כראוי שהתפלל יחשוב אם כן שאיןמה

 ]ד"ת מזה וכתבנו ע"א[ ]ד"ה בברכות חז"ל שאמדו תפלה עית והואעונותיו

 במדה רק ובסיח שמח הלב להיות צדיך ע"כ במק"א ה'[ אות ב'מהדורא
 אחרים בתפלת כן שאין מה זאת עשתה תפלתו שכח יחשוב שלאממוצעת

 מהני( 4ת הצדיק ובדכת תפלת שנתקבלה ובטוח מאמין אם הצדיקהוא



 זוררה שתיתאה מהוורא דבריתתמב
 לכי מאמר עלי ניען "'ז[ א' א' ]שמואל בנביאים מפורש הדבריםואלה
 האשה ותלך וכו' מעמו שאלת אשר שלתך את יתן ישראל ואלקילשלום
 היו לא ופניה )והמצודות( פירש"י עוד, לה היו לא ופניה ותאכללדרכה
 וה"ז מיד ישועה לה הי' כן ועל עלי בתפלת בטחה כי זעם של פכיםלה

 הנ"ל:כדברינו

 בבא מסכת סיום בסעודת בעה"י שאמרתי ממה נזה ארשוםעד.
  הע"י שלע תשובה( )דרכי רבתי בישיבהמציעא

 במאמר בדברינו עיין הנה קמן( )פורים ראשון אדר י"ד ביוםבנעימים,
 וב"ב( ב"מ )ב"ק אלו הבבות מסכתות בסיום מאמרות[ )בחמשה לעדסמוכים
 הג' הנה מילין, לאלוק ועוד ע""ש ס"ד[ ]אות חנינא מהדורא בד"אוגם
 נא )יהיו נזיקי"ן דסדר הגדולות דקרדניתא רישיי' אלו התקופותבבות
 הנה גליות ד' חשבו כי והגם גליות, לג' רומזות י"ל ב"ב( לישועו"תלנו
 בתוך  שחשבו יש כי נחשבו איך ז"ל ראשונים במקובלים פלוגתא בזהיש

 מידי ב'בל רק שחשבו ויש הגליות( ראשית )שהוא מצרי"ם אתהארבע
 ב'ני מתעי אלה בר"ת עמוקות במגלה כמבואר גליות להד' איוםייון

 אלה שם רומז יה ועל מצרי"ם השבו לא הי"א אלו הנראה )וכפילשראל
 אשר מלבד( נחשבו אלו גליות הד' כי מצרים מארץ יצאו אשר וגו'מסעי
 בין עמם נחשב לא אשר מצרים יציאת אחרי )היינו מצרים מארץיצאו

 היה כן כי לא', מד"י בב"ל השבו בע"כ מצרים את השבו ואשרהארבע(
 ראשך בית שבין גלות שנה בהשבעים כחד ומדי בבל הב' אלובאמת
 שכל כיון גליות הד' בין נחשבתם איך הקשו כבר יו'ץ גלות ועללשני,
 וביטלום החשבונאים מלכי אז שבאו עד שני בית בזמן רק היה יוןגלות
 בזמן לומד שייך ואיך ישראל בני ראשי מעל הקשה עולם אתופירקו
 מנחת בשויי בדברים ועיין )יו"ן( לגלות לחושבי קיים דשקדששבית
 כי כפשוטו י'י אולם בעה"י, בזה שאשבנו מה "[ סימן ד' )חלקאלעזר
 מצרים )ויציאת הגליות ראשית מצרי"ם גלות הא' גליות ג' רק הםבעיקרן
 הלז אדום גלות והג' וכנ"ל, כחד ומד"י בב"י והב' הגאולות(ראשית



 תתמג נמררה שתיתך מהיוראדברי

 )חשך דבות הכנות הם גליות השלשה אלו וכל בעוה"ד, והמדהאדור
 לגאולה הכנה היה מצדים גלות דהיינו בתים, השלשה לבנין לשד(קודם

 ממצרים העם את בהוציאך -ב[ ג' ]שמזת כמ"ש התורה קהלתשבזכות
 לבנות לארץ שיכנסו וכדי סיני( )הד הזה ההר על האלקים אתתעבדון
 על כי שמות בפרשת ונתובים אלו בכל כמ"ש ראשון בית המקדשבית
 ררה ומדי( )בבל הב' הגלות מצרים, בגאולת אז שמו יתברך הבטיחכן

 שנים( שבעים לבבל )למלאות תכליתו היה חזו שני הבית בניןלתכלית
 והיה בגלותם, למלכות השני בלשן, מרדכישהיה

 מעווי
 בית ובוני גולה

 והמד הארוך הזאת אדום גלות הוא השלישי והגלות שני ביתהמקדש
 ולתיקת העוטת את ולמדק ולכלות בשלימות הניצוחכן לבידוד)בעוה"ד(
 סיום וזהו ב"ב, צדק טפל בביאת ג' בית הגדול בנין לתכליתהגמוד
 אבני"ם מסתת"י ת"ד מצדים( )גלות קמא גלות כנגד שהוא קמאבבא
 על דקאי בהקדמה חכמים בסמיכות כמ"ש ההנו גזל משום בהםאין

 חלחלה גזל משום בזה וזוין ונתעשר מנוה יעשה אבנאם הלוחו"תפסול"ת
 תעברת ממצרים העם את במוציאך כמ"ש מצרים גלות תכלית היהוזון
 משה הוריד אבנים לוחות ושני התורה בקבלת הוה ההד על האלקיםאת
 למסכת הזה סיום והנה לעד[, סמוכים במאמר ב"ק בסיום שם כדברינו ]ועידבידו
 דשב"י ד"ש( )סתם שהוא שמעון לד' נמטיה אפרית הוא מציעםבבא
 נתחייבו מה מפני תלמידיו ששאלוהו ע"מ ע"א[ ]י"ב במגזלהשאמד
 שכשתהוו מפני וכו' להם אמר כליה הדוד שבאותו ישראל שלשונאיהן
 אלא עמהם עשה לא הקב"ה אף לפנים אלא  עשו לא הם א"י וכילצלם
 דהירה לפורים[ ששק, עגי ]במאסר הששהד בשער בעה"י מנה וכתבנולפנים
 על מותר מתכוין שאינו דבר ע"ב[ מ"א ושבח רס"ל דייקא לשיטתוד"ש
 ח"ו הלב בבונת ולא לפנים רק עשו שלא כית להם נמחל בזה גםכן

 בנביאים כלביתא זרה פטישן היה רמשת בית חודבן עת והכהעי"'ש.
 יוממים היו ואם בעון ד'ע משוקעים היו כמה ער סנהדרין ובש'שובד"ה
 מעכב ה" אחשורוש בימי אז זרה  עבודה עת על פעלה של בדיןחייבים
 וכו' נכמר אשד ובקוץ גלו זה ימי שקל כיק שני בית ובניןדגאולה



 וצררה שתיתאה מהדורא דבריתתמד
 לשיטתו זכות דשב"י עליהם למד לאשד דק וביע"ד במדרשיםונמבואד
 על מהצדה ונגאלו מרדכי תפלת והועילה אז זכו למפרע זו בשיטהע"כ
 הב'( הגלות כנגד )שהוא מציע"א בב"א בסוף וז"ש כנ"ל ב' בניןידי

 ועל כנ'ל, לשייטתו שמעון לר' נמטיה אפריון כנזכר[ שני בית]ולתכלית
 פי על והעלי"ה הבי"ת והלכות בפרק מציע"א בב"א מסכת מסייםכן

 כנגד מכות מעלה של המקדש שבית ה"ה[ פ"ר בדכות ]ירושלמי חז"לרבדי
 ]יעהז ידיך כוננו ה' מקדש י"ז[ ט"ו ]שמות שנאמד מטה של המקדשבית

 ויתחילו הלז הגלות ימי כשייגלמו אמנם שמן לעד סמוכים במאמרבדברינו
 וידד יבא אז ג' בית ובנין בתד"א בב"א כנגד שהם המשיח ימותב"ב
 ע"כ ע"א[ מ"א ]דף סוכה ותוספות בדש"י כדאיתא למטה המקדשהבית
 הבי"ת שנים עוד יהיו שלא והעליה הבי"ת פ' להסליקא

 בנוי למטה תבוא והעליה אחד הכל יהיה דק מעלה( )של והעליהשלמטה( )ביהמ'"
 כן ועל סביב, אש חומת למטה אחד והכל ג' בית להיות באשומשוכלל
 השליש הגלות וסיום כנ"ל המשיח ימות כנגד שהוא בתד"א בב"אבמסכת
 הארוך ואכמ'י[ ויון, מצדים עם גליות ד' כשנחשוב הרביעי]שהוא
 אבינו( יצח"ק רמז )היינו די"ן דבי"ת דעד"ב בהאי הסיום מכולםוהגדול
 קרבית הא יצח"ק שיאמד ע"ב[ פ"ט  ]שבת כדאיתא נפשיה ומשעבדגמד
 הגאולה תכלית יהיה וזהו ישראל בני ינצלו זה ידי ועל גבךנפש"י

 בעה"י: ונכון שפיר ואתי מפן כנזכד ג' בית בבניןהשלישית

 בני ליה דמדחמין מדבנן צורבא האי ע"ב[ ק"ה ]דף בכתובותעה.
 דלא משום אלא טפי, דמעלי משום לאמתיה

 צדיק בשם בזה הפירוש העולם אומדים דשמיא. במ"ש להומוכח
 מעשירם על אותם להוכיח )שתם. להו שכה דלא דהיינומפורסם
 שאינו ברבד החייב שהוא בדבים עצמו את שמוכיח אלא בדביםולביש
 מעשרתם( להשיב מוסר הם ויקחו ישמעו המה זה ידי ועל כהצףמתנהג

  עכ"ד: דשמיאבפגלי



 תתמה לעררה שתיתאה מהיוראדברי

 עצמו את יבזה בדוד אנ"ש או העיר המנהיג אם באמת אולםעו.
 כלל לו ישמעו ולא בפניהם כבודו יושפל אזבפניהם

 קטני המה גם כן אם כראוי מתנהג שאינו הוא כן אם יאמדוואדרבא
 מהר"מ הקדוש הדב שאמד וכמו רבדיו, כפי שעושה ממעשיו ילמדועדך

 מלאנצהוט זיע הקדרה הרב *קיני זי"עמפרימישלאן
 יודעי )בע'"

 מפה"ק זי"ע הה"ק אאזמו"ד הוא בנו עם מהתנאים נסעו בעתבינה(
 ]כמדכי עה"כ כת"י( שלמה שם)בע"ס

 תתקעו הקהל את ובהקהיל ז'[ ר
 ידי על כי עצמם את וישפילו יבזו לא הקהל את בהקהל כי תריעוולא
 את ינהגו ואשד תוכחתם לדברי ישמעו ולא השומעים בעיני יתבזוזה

 קכ"ח[: ]אות ב' מהדודא בד"ת ברבדינו בארוכה עייןהצבור

 שמות ]פרשת אלימלך בנועם הקדוש דבינו כדבהי בודאי הוא האמתע"כ
 חסידו את להוכיח הדהדה לאדם סימן עוזה וז"ל משה[ רמסככד"ה

 מחשבה בלי לשמים דק היה שכונתו ידע איך קדרנה רבדי לדבראו
 כועסים והם מופגנים שאינם אנשים לפני ברבדו דואה אם אחדתופניה
 דבדיו ובעה"י לבד לשמים שלימה בכונה דבדיו היה בודאי רבדיועל
 דמרחמי מרבנן צורבא האי כנ"ל חז"ל שאמדו וזהו עכל"ה, דושםיעשו
 שאין היינו השמיא" "במילי להו מוכח ללא מעים וכו' מתא בניליה
 שכ' הסימן )כפי עליו כועסין אין וממילא שמים, לשם בתוכחתוכונתו

 כנזכר. ליה מדהמין כן העל כנ"ל(בנו"א

 מפאריסוב )מהה"ק צדיק לראש עטרה בספר נתוב ראיתי13זוול*
 זי"ע מפשיסחא היהודי הגה"ק נכד שהיהז'ע(

 אשד מפעהסחא היהודי מהה'ק המקובל המעשה כתב ואתחנן(ונפרשת
 לשתו יחוד איזה שיש  בעידו אז היו עלא הצדיקים אמדו פטידתוביום
 ודוב יסתלק בחו"ל וכשיכוונו באה"ק רק איש שום לכוונם יוכל שלאיום

 מתיראים נפש( במסירות יתברך השם בעבודת גדול נצחן )להיותוהימדי
 ושוד( )העק שנפטר היה וכן בדצ"ל דרדור זה דקדנס דודניי יעשהשלא



 ווורד שתיתאה מהיוראדבריתתמו
 המו"ל שהכותב עיי"ש הזה היחור מהו רמז שם וכתב זי"ע, היוםנאותו
 ודעתו סברתו לפי בצירוף וגילה הרבה רברים וצירף וגיבב העניןביאר
 ארך כי מכאיב לצחוק המבין( )את מביאים ודבורו עלז ויחוד צידוףאת
 בקומתו חמה שהעניק זי"ע הקדוש היהורי כונת את הכותב הואירע

 הלז הספר ומרפים הכותב שכיון האמת אם העיקר( )והוא ועודומררגתו,
 )בחו"ל( אתר על מת לא מדוע כן אם מעולם רר בחו"ל וזרא הנזכרליחוד
 ניבא ולא ידע ולא בכונתו ממש שאין ודאי אלא מלז היחוד כיקבעת

 כנ"ל. הקרוש היהורילכונת

 מסטרעליסק אורי הר"ר וכו' מהה"ק קדוש אמרי בספר שנמצאונחדד
 על אמד וז"ל ז'ע( וואווטשי מ' הה"ק תלמידו כתב )אשדזי"ע

 הצדיק יוד פשיסהווער הנקרא מפרשיסחא יצחק יעקב הר"ררצדיק
 איך ישראל בני ללבות למשה מלמעלה חרש ררך להמשיך רוצה היההזה

 אמנם בעולם היה לא  עדיין זה ודבר יחדיו ותפלה בתורה ה'שיעברו
 עתידין כך ומתוך הענין את גמר הלא  העבודה באמצע לעולמו חולךנפטר
 כי אם עכל"ה, העבודה בררכי בהסתר הניתן הררך מן לטעותאנשים
 בתורה ה' שיעברו "איך בחריש ובפרט ההבנה ביאור עדיין צריךלשונו
 למבין קצת יובן אך כנ"ל בעולם" היה לא עדתן זה ורבר יחדיוותפלה
 אנשים עתידין מ"ש אמנם בכתובים. פה ולהעריך להאריך וא"אובקי
 כך אחר אצלם נתקן חן וגם כונתם לאיזה ידוע וכו' הדרך מןלטעות
 רוב כמעט כמו אצלם, נתקלקל שוב ועכשיו ואכמ"ל התורהבררך
 אבל ואכמ"ל, עקרים ב"'ג מאבותינו המוחזקת האמתיות האמונההעולם,
 בחרט לתאר אין קה"ק הקדוש הוא בעצמו זי"ע הקדוש היהודיהגאת
 וגם וצ(זזציז ברוב ותבעתו, לחסידכם חקר וזרן גרולתו רוב גליתעלי

 זי"ע: בדרכיו הלכו בניו ובני הלהתישמבניו

 בדרותי שם עלומי בימי לי שסיפר מה מלתאהארכיןמזל"א.
 אזור עתד מופלג פשיסדא( )סביבותבמדינה



 תתמו וצורה שתיתאה מהקראדברי

 סיפר חקם ז'ל ציזסור אבד"ק הישיש הה"ג זקנו אצל בנערותולמד
 בצל להסתופף ראשונה בפעם עלומיו בימי ובא זכה איך בארוכהלו

 בעה"ב לו ונתן בכפר בהיותם בארוכה( )והמעשה זי"ע היהדתהקודש
 אברך( בהיותו הנ"ל )הרב והוא שחרית להתפלל מיוחד קטן חח-)להיהודי(
 טלית היהודי שלבש איך מהפתח החרכים ררך וראה התפלה קודםשימשו
 צפרני ונעץ לארץ עצמו וזרק הודו( קודם כבר אז עומד )ובהיותוותפילין
 וי אז עולם של "רבונו אמר בטן חדרי היורד נעים ובקול ורגליוידיו
 אויך דארט דיך איך והעל אריץ תחתית שאול די אץ ווארפען מיךוועסט
 לשער ויוכלו וגו'. עלילותיו בעמים הודיעו בשמו קראו לה' הודודינען,
 בראותו זה עשה אשר בלבבו אש ורושם וחלחלה הרעדה עכ"פבמקצת
 בקדושה גדול גש"ן מפי יוצא מפורש האלו הדברים ובשמעוהמחזה
 דמסידות ולדרכי הקדיש להיהודי נפשו נתדבק והלאה ומאז וכו'ובטהרה
 בבשתנו ונשכבה פנינו כלימה כיסתה ואנחנו וכו' ועבודה בתודהבאמת
 אאמו"ר כ"ק והנה ב"ב, ירחמט, ה' עמדתם, במיעוט כחנו מהבזכרנו
 מפי ששמע וצ'ק לי שסיפר מה האלו הדברים מאתי בשמעו זי"עהה"ק
 אאמו"ר של בקודש ררתו היה ]כאשר מיד הגיד הנזכר עובדא שראהזקנו
 כוונתם ורמז מקורם איך זי"ע רבותים הצדיקים דרכי כל אתר עללפרש
 בכונת האריז'ל בהידור רמוזים הדברים כי האריזתן[ בכתבי אובזוה"ק
 הקב"ה )על עלילותיו )בקלישת( בעמים יצדיעו בשטו קרש לה'הודו
 שרצה אפשר( )בדרך והיינו בסידור, עכל"ה הקלישת( יפחדו זה ידיהשל

 שאול לתוך בכונתו  עצמו להפיל ענותנותו( )וברוב עבודתו בעומקהיהודי
 הם גם שיכירו כדי שמה גם שמו יתברך הלעבדו הקלישת מקוםתחתית
 בעמים ההשעו וגו' דודו פי' מכונת )כנזכר יתברך מהרום ויפחדושמה

 דבריו קצת ושבן שמו יתברך לפניו נ'י העבודה עיקר וזהועלילותיו(
 זי"ע אאמו"ר עטי כנ"ל בל"אהקדושים

 וו-
 למבין:

 ביית אות רבן ס"ה תעב ע"ב, ב' דף ובהקדמה בתתוי'ק נודעעט.
 ך'ע מזלה, אות תפילץ (9ת שבת אות וביניכם ביניהיא



 רצףףה שתיתאה מהיורא דבריתתמח
 המבואר ש"ע ב"פ בסוד תטו"ם ר"ת מקלה ת'פילין ש'בת הג' אלו כירמוז
 שבת תורת ובמאמר עיי"ש תש"ם לא והאדמה בסוד סהג[ א"א ]שערבע"ח
 נמשך שבת מבחינת כי והיינו עי3"ש מצורע[ ]כמרשת מאמרותבחמשה
 ז"ל הראשונים במקובלים כמבואר לבינה השביעית ~מדה ביסו"דשהוא
 וכן או"א ביסו"ד ודר"ת דרש"י שהם בתפילי"ן וכן וכהנה( אורהשעףי
 אחד הם ולאשר נהוףין מהש"ע רויחי חביו נמשך ביסו"ד עיקרומיל"ה
 בע"ח, שם כמבואר תש"ם ג" ש"ע ב"פ הם כן על באמא ואחדבאבא

 למיכרת: לע"ערשמתי

 ירושלים אנשי של מנהגן היה כך ע"ב[ מ"א ]דף סוכה בש"שפ.
 בידו לולבו לביהכ"נ הולך בידו ולולבו מביתו יוצאאדם

 אדם יאחז דלא מהך ומקשה ביה מצלי קא צלויי שם לזה וקודםוכו'
 בהו טריד ולא נינהו מצוה הכא וטריד נינהו מצוה לש התם ומשניוכו'

 אין קליו מצוה שחביבה ומתוך היא מצוה ולקיחתה נטילתה הכאופירש"י
 רש"י מלשון וקשה ז"ל, דש"י  עכ"ל טריד ולא קליו כבר ושימורהמשאה
 לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל דמללה"נ ע"א[ כ"ח ]דףבר"ה
 בסוכה שכתב בלשונו נינהו סיתרא"י מילי והני עכל"ה ניתנו צואריהםעל
 עליו" כבד ושמירתה משאה "אין המצוה חביבות שמתוך המצות עלבזה
 ט"ג[ אות בזה לעיל ]עין ניתנו" צואריהם על "לעול המצות כי בר"הושם

 צ"ע: מ"מ בזה ולחלק לדחוק יש כיוהנם

 וביד בס ביד ~לביתו( לולבו משגד לביהמ"ד נכנס ]כטחה[ שםפא.
 ויפול בשמעתא טרוד לביהמ"ד. נכנס ופירש"י וכו'עבדו

 בכונה טרוד בביהכ"נ התפלה בעת גם הא קשה ולכאורה  עכל"ה.מידו
 8מ חד הוא ע"כ מצוה והא שרוצפלה משום ואי מידו שישל חיישינןולא

 גדילה מצוה היא השמעתא גם הא מידו יפול ולא ליה וחביבאהלולב
 טירדתו  בעת מידו שיפול בזה חיישינן ועכ"ז כולם( כנגד)ות"ת

 טירדת כי נ'[ ]אות לעיל כמ"ש לחלק צדיכין ובע"כבשמעתתא,



 תתמט נצררה שתיתאה מהדודאדברי

 חכז'ע אמדו זה ועל שאני. והלכה( בפלפול העומק )להבילהשמעתתא
 בתודה שעסק מי אלא יתברך( השם )מדביקות חורין בן לד אין פ"ו[זאבות
 מ"ש בד"ת לעיל ועיי"ש הש"ז רבדי פי על העיון בעומק דייקאעוס"ק
 מהרמ"ל הגה"ק וזקיני מנ"ש זי"ע שמעלקא הד"ר הגה"קבשם

 להשם דביקות בין החילוק וזהו השיעוד בעת שנהגו זי"עמסאסוב
 שמחשבה כיון מידו שיפול חיישינן דלא וחביבתה המצוה בעתיתבדך
 משושש שהוא שמעתתא עיון במחשבת כן שאין מה וכנ"ל היאחרא

 כן על כנ"ל מהדביקות אפילו זה ידי על אז ופשור בזה דביםבענינים
 כנזכר: לביתו ומשגרו הלולב מידו יפול שמאחיישינן

 )בתוככי שהדפיס מה וכו' הדב לידידי מ"ש בזה אעתיקפב.
 )בשם תשובותי מכתב תובב"א( עיה"קירושלים

 באמצע נמצים רבדים הרבה החסדתם הנה האגודה, ע"ד האיגדת(דבדי
 מפני יראתם כי זכות לכף אתכם דנתי מהם ובאיזה התשובההאגדות
 ותודע )קו"ק( המשדד רבני ראש שם את להזכיר הממשלהבקודת
 המינים של ומדמה ובהרעבות השתאים, שלו מירוס בספדיבכפירתו
 )בעון וצא אשד שם, הממשלה ומשפסי הבקודת מפני ידאתם כימלאים,
 דברים כמה כן על בכחם. קודש, עם ראשי על ופוסע שודדהדוד(

 אעתיקם פנים כל על לההסידם צריכים היו לא אשד מכם בדפוסשנשמשו
 ולמען ויתעלה שמו יתבדך מפניו דק איתת ולא אירא לא כי בעה"יבזה

 ותודתו. אמונתו שמוכבוד

 מדרשים הבתי שנתרוקנו מ"ש אודות ג' אות בשףהנה
 המפלפלים מבחורים זד( הלא דאו עיני )אשדבקאנגדעס-פוילען

 והמתעניינים מדגגשיפים דק מזה התכלית שאין בדאותם בגפ"תועוסקים
 עיי"ש כו' וכו' הציונים של ודרכם בלשונם "האגודה" לצודךוהתעכללות

 האגודתם קלקלו( באמת )אן תיקנו זה ידי ר"ל ב' סעיף כתוב היהושם
 ותעמולה תחבולה מלבם ובדו לו קראו )אשד היומי דף יום בכלללמוד



 נצררה שתיתאה מהדוראדבריתתנ
 הגמרא לימוד ועיון התורה חכמת טעם שמרגיש ומי גפ'א עיון במקוםזו(
 יוכל איך כי התורה, וביטול מכאיב, וצחוק טיפשות הוא איך וידעיבין

 ב' העמוד בסוף הענין באמצע כולם כמעט המסיים דף יום בכלללמוד
 ויתקדש יתגדל ויאמרו יפסיקו וכיוצא הכי אי ש תימא, ואי בתיבותכמו
 ויתקלקלו היומי" "מדף ימשכו הלא ענינא כקליק עד היילמדו וא"תוכו',

 יתבטל ימים איזה ובעוד ביומו יום דבר דף לכל שלהם ולווסתהחשבונות
 ודאי אלא שלו. דף יום לכל בלוחות כנזכר שלם מהדף ההשבוןבע"כ
 רעל שיח, עלי מלוקח הקוטפים לדפים המפסיקים הבליהם מדרכי זהדבל
 נשרין הגמרא לימוד שכל טעם של החיוני וריח תורה של טעמה תשגכן

 המתהנים גם כי ובהקדמה[ זצ'ע מסאכאטשוב להגה"צ טל אגליבספד
 לשמה לימוד בכלל כן גם הוא הזה התענוג ומפורשים הגמ' פלפולמטעמ
 פירוש בלי ענינא באמצע יום בכל ומפסיק המס" בר' ולא כנזכרעיי"ש(
 למק"א בתשו' בזה הארכתי ועוד והבנתו, הלומד בדעת הלשוןוקישור
 דברי ולסלף חכמים עיני לעור עשו זה וכל בזה גם הבליהם דעתבביטול
 תכלית בעומק יתחקו ולא הענין בשטחיות לתומם המאמיניםצדיקים
 חכורים ענינים בהרבה ח"ו יתפשו מסולא לאגודתם ובהתחברםהדברים
 ע"ע באגדותיי. שביארתי כמו עולם של ברומו ועומדים גדוליםהיותר

 בזה. שםדברינו

 ,כנראה יראים שמם לאמיתו אמת שהם רבדים כמה  עוד החשדולגט
 מה השחתם בזה אולם ביצה"ר. כזה חצוף בדור הפוליטיקימפני

 הנה וז"ל שכתבתי מה א( אות בריש ברישא מחמרא חמוףידאיכא
 סעמינארי"א פולאני"א ובלשת סעמינא"ר הוא אשד ובווארשא(המתיבת"א

 ללה"ק( פולין מלשון האלו התיבו"ת בזה ,נעתק פווי"ן בטדינ"תומבניעם שיי סעמינארי"א הלז דהבית טבלא על ובפולין( בלשונם כתובכן
 ביה אהלינן הלא כנ"ל סעמינאר"'א וחתימתה ניירות" כל על הואוכן
 והנה וכי. רבותעו ש(שמרוהו וג"כ( שעמא בתר אלא בלבד שמאבתר
 חמוש מה'א שנציר חלב כזית בין נ"מ אין כי שם כמ"ש כן הואבאמת



 תתנא יוערה שתיתאה מהיוראדברי

 אין כן חד איסורם בפ"א כשאכלם יותר או כזיתים עשרים וביןכדת
 כנ"ל חכמים עיני בעיווד )אשד בהסעמינא"ד שם כשלומדים מינהנפקא
 הגימנאזיו"ם של קלאסית ח' מסאובת"א( הוא ובאמת מתיבתא גםקראום
 הגימנאזיו"ם מלמורי קלאסע"ן ד' דק או מאטוד"א לקבלת ראוייםאשד
 בזה דחיקא בשינויי לחלק ואין לכל, כנודע רעא'י ד' כן כמו המהאשד
 המינות למודי בהם שיש כיוצא ווידע בפעסט מהסעמענארען זה שאניכי

 מהד"א הגה"צ וכמ"ש ז"א, וכו'. הד"ע-בני"ם אתשלומדים
 הגימנאזיר'ם ע"ר הנעלה מכתבו שנדפס כמו זצ"למסאכאטשוב

 דבריו ולפי בקדאקא בדאר( )מאונג' יונג הד"ר אז לעשות שדצההעבד"י
 ועם וכו' להדבנים כלל מינות לימודי לומדים היו לא שם גםושיטתו
 שם וכתב הנ"ל הגה"צ ובתוכם הדוד וצדיקי גדולי כל אסדוהו זהכל

 טוב עם בתערובות רע היתה מעולם כי והסביר והנעלה הנחמדבמכתבו
 בזה שייכים הטעמים אלו וכל וכו' תערובות בלי כולו מדע מסוכןיותד
 הטמא הזאת( המגילה את אכיל א'[ ג' ויחזקאל )לשת יאכל אחד בביתאשד

 ת"ח במעמד והוכחתי שהדאיתי מה ]מלבד באגדתי, כנזכר יחדיווהטהור
 ועוד בזה ותכליתם מעשיהם כל על הידוע( הגה"צ )להדב ורבניםגדולים
 ויצילנו יאריך, ששתינו את יתברך והשם להאריך, אכ"מ אשדעניניהם
 גואל בביאת יוציאנו, גדול לאוד ומאפילה יצילנו, וה' בכ"י[ ב"בויגאלנו

 ב"ב:צדק

 בדברי בזה מ"ש עיין לצדיקים ליתן שנוהגים הק1ויטלע"ד ע"דפג.
 ח"ז ת"ת נועיד הענין טעמי כ"ז[ נאות קמא מהדודאתורה

 מרבד אחד וקדוש צדיק בשם שמעתי לתלין. לאלוק עוד 1יש פ"א[.אות
 הוא שהקוויט"ל ז"ל, ענוותנותו ברוב לאמד, הוא לגדמיה )מדוסיא(זי"ע
 שמחזיק זבולון בבחינת בזה הוא ת"ח( הוא אם )גם החסיד שהבעה"ביען

 והקדיש שתא רכולה שבתא הוא אשד יששכר בבחינת והוא הח"חלהצדיק
 בנתינת בידו מחזיקים והחסידים ועבודתו ותפלתו ה' לתודת ימיוכל

 לשמה עוסק יששכד( )בבמינת דצדיק וכאשד קוויטלי"ך עםפדיונות



 נצדדה שתיתאה מהדורא דבריתתנב
 ובבריות עסקיו בכל להצליח בידו המחזיק )הזבולון( צריך נמצאבעבודתו
 לשמה עוסק אינו הצדיק אם כן שאין מה מפעליו, ובכל וביתו הואגופא
 וזהו הזה בעולם הצלחתו מהזבולון חסר כן על כראוי ועבודהבתורה

 ושארי ובפרנסה הגוף בבריאות לו יחסר מה הקוויטי'ע בתוךשכותבים
 שכיח הוא )כאשר וכיוצא ומרודפיו וארנונות ממסים לו שיש נפשעגמת
 ראה כלומר יששכר בחינת להצדיק מראה וזהו תמיד( בגלותינובעוה"ר
 הדברים אלו כל לי שחסרו עליך לי יש )מוסרי( חוב מורי אתהאיך

 עד צדכיי אלו חסרו מקום מכל שהחזקתיך והגם להושע קויתיובזכותך
 מראין כן על בפירוש האדומו"ר להצדיק לומר זאת בושים ולאשרהנה
 מדעתו: למבין ודי לפניו. אשר את יבין והוא כבוד בדדך בהקוויטי"ללו

 יבגרו ע"א[ ל"א ]נרוים וכו' בישדאל אסור שבת משובתי הנדהרפד.
 מצווין שישראל היינו קתני, ועושה מצווה אבייאמר

 ובתוס'. בד"ן עיין השבת את ושומטים עושים ישראל סתם השבתעל
 )אשר שבתות מחללי הפושעכם שאומרים מה על נצחת תשובהומכאן
 ע"א[ ]ה' חולין כש'ש ב' ס" ביו"ד כדפסקינן גמור ומומר כנכרידינם

 יאמרו באמעריקא ובפרט זרה( כעבודה ליה חמידא שבת תנאההאי
 רובם ח"ו היו הבית בזמן גם כי ומסיתיהם( כמיליהם נכלומדחכמיהם
 משא תוציאו ולא אותם שהזהיר כ"כ[ י"ז ]יכמיה כדכתיב שבתמחללי
 אינו ווה שבת. מחללי אותם שראה י"ג[ ]שחמיה וכן השבת ביוםמבתיכם

 הכתוב ופרסמם שבת שחיללו נמצאים היו דומעים איזה רק אז באמתכי
 ]לקיט חז'ע כדברי מקושש את בתורה שפימפמו )כמו וכתוביםבנביאים

 אש ברוב הפחה נחמיה והכם ומדטם הנביא דוכיתם וע"ז שלח[(פו"פ
 וכן שבת שומרי היו כמלם רובם אבל לה' ושבת ותודתו לה'קדושתו
 מאות כמה החורבן לאחר הגויים בין ומפורד מפוזר כבר שהיו חכז"לבזמן
 וכו' בישראל אמד שבת משובתי ההנודד בזה כבקינן זה כל ועםשנים
 )בלי סתם ככולם דובם היו רכן כדתך בעל היינו ועושים מצוויםדהם



 תתנג רצררה שתיתאה מהיוראדברי

 היה לא כן לא דאם השבת יום את ושומרים עושים ישראל כלספק(
 ופשוט: בדוד וזה כנ"ל הנדדאסוד

 בתוספות ופ" נמי מעע"ז הכי אי בגמ' שם דקאמרינן במה אולם83ה.
 לכאורה יש זה הלל השבת את ששומרים נכריםכשיש

 זה בענין גם השבת יום קדושת וגדולת מעלת גודל ידוע דהאלתמוה
 אלילים לעובדי מלכנו הנחלתו ולא הארצות לגויי ה"א נתתו ולאכמ"ש
 השבת את ישבתו לא ולשון אומה שום כי ערלים ישכנו לא במנוחתווגם
 מכל שמו יתברך שבת בו כי מורים ומהם הם כי )הגם השביעיביום

 בזמר מ"ש והרמז בעלמא לסימנא בזה ואמדו העולם( בבריאתהמעשים
 האומות דוב כי כלה וביניתו ושמאלא ימינא קורש שבת בלילהאדיז'ע
 יום שומרים המחמרנים הם ובמדימותינו בעולם שנודעים דביםהיותר
 הוא ש"ק של ימין )מצד ימינא והוא ועש"ק ביום שלהם(  )שבתאידם
 שהוא הא' יום ששובתים הנוצרים הם שמאל )מצד השמאלא הששי(יום
 האמיתי מלכתא )קייק כלה וביניתי שממלא( והיינו ש"ק אחד השנימצד
 יום ששובתים עע"ז וערלים נכדים ימצאו ואיך כידוע  השביעי(יום

 שלע(. )ש"קהשביעי

 בזמן שקידש נכרי ע"ב[ ט"ז ]דף יבמות הש"ס דברי פי על י"לאולם
 כיק וכו' הוא השבטים מעשרת שמא לקידושין חוששיןהזה

 הנוחם מיעוט אותן שהמה י"ל כן ואם עי"'ש האומות בין ונטמעושנבלעו
 לבם ששורש יען חזי ומזליפת השבטים מעשרת הם שבתששובתים
 אמו הוא אם נפשך דממה לומד ואין בקרבם בועד מישראלוקדושת
 כנ"ל המדצות לגויי מזתו ולא גביה שתך ושוב כנכרי דינו כן אםמנכרי
 קושית להקרשות שייך הלא כישראל דינו כן אם מישראל אמו הואואם
 דבאמת אינו זה ישראל דק נכדי דאינו כיון כנ"ל נמי נכדי כן אםהגמ'
 שכונת הגיר קושית גביה שייך כן אם האומות בין נבלעים רהםכיה
 וזה לנכרי מנשב הקללם דבעיני כיק שבת ששומד בסר לנכרי גםהנודר



 יצוררו שתיתאה מהדורא דבריתתנד
 אבא רא"ר רקביעא ברוכתי ראמרינל יבמות בגמ' שם תראה וכןפשוט.
 ארץ ונ"ב כצ"ל מהרש"ל וכתב וכו' חמרן זו מדי וערי וכו' כהנאבר

 נראה כאשר מבין לעין ניכר וכן ז'י המהרש"ל עכ'י ערוךאשכנ"ז.
 אשכנז מחיל ארמע"ע הזי"ר המלחמה התפרצות בעת פה בהיותםלעינת
 פניהם על הכירו ווירשעמבער"ג זאקס"ן ממרינות שהיה החיל צבאאותן
 להציען אין יומין, עתיק שכיבשן ברברים ואכמ"ל היהורים שורשצורת
 שונאי האלו במרינות תראה אם הקורא אהובי בעיניך יפלא ]השלברבים.
 כן גם כעת שמרברים אומות כמה עם נתערבו כי י"ל וכו' הרבהישראל
 התיקון )קודם ברע עתה להיותם כי העיקר והוא ועור אשכנז,שפת
 בעצמותם הנכרים מאומות גריעי ע"כ ישראל מומרים בכלל ב'צ(הגמור
 אל פנים כל על להאריך[. ומכ"מ מעט מזה ורשמתי כנודע,ושורשם
 שחברו בימינו תמצא אם האלו הרברים הקורא וחביבי אהובי בעיניךיפלא
 והלא האומות משארי וגם אשכנז מערי שבת" "שומרי מהנכריםחברות
 כן על שורשם כן בוראי זהו כי וכו' הארצות לגויי נתתו ולאאמיינן
 ]פרק סנהררין בירושלמי ועיין כנ"ע. להאריך ואין בקרבם תפעםרוחם

 החלק וגם השבטים עשרת ישראל שגלו גליות קילש מענין ה'ן הלכהחלק
 ואכמ"ל: עיי"ש סמבטיון לנהרמעבר

 )זקנת בשם קל"ב ]אות תנינא מהרורא בר"ת צתבנו מהפו.
 מהמבורג יצחק מ' הגה"ק בת זי"ע( אמי מצרמשמחתינו

 חמץ מששהו שנזהר מי הלענין וכו' ע"ב[ ה' ]דף בחוליו התוס' ע"יזצ'ע
 בל במסיע גם זהו אם מ"ש עיי"ש השנה כל חטא לידי בא שאישבפסח
 נאעוויסש אלימלך מ' החו"ב הבחור סי'ב עוררני עתה והנהיראה.
 כמפרש נראה ע"ב[ יה"ב ]דף תצא פ' הזוה"ק מרברי כי מאונמוארנ"י
 מאכלים וכל שהוא בכל ושאור מחמץ ונטורים שמורים למומי וז"למ"ש

 גופיה וששר מחמץ לת רנטר ומאן נטורין, כלון רפסחא( )מאניומשקים
 רק רמיירי נראה הרי עכל"ה לעילא ונשמת" לתתא מיצדו'ר נסיראיהו

 דילהת: וטיפין ומשקיןמלצלין



 תחמה וצררה שתיתאה מהיוראדברי

 אשך מ"ש אות תליתאי נמהדורא בד"ת הנ"ל, והראני העתי עורפז.

 "ד(3ן וי'ל ע"א[ ק"ע נזף שלח פרשת הזוה"ק ע"דעוררתי
 הצה הדברים, לפירוש כ% זכינו שלא ליליא" כל בריש קברי לביפקדין
 רוחק כד בד"ה משפטים[ נפרשת לסבא הארשול פירוש הוא הרקיעבזוהר
 כדריש הארץ עדן שבגן רוחות כי דקברות פקודת ענק כתב וגו'פקדין
 קברי בבי לנפשיה ופקדין אולין כנ'ץ( ליליא כל בריש כמו )היינולילה
 נפש הבחינה אז פוקדות היודות והיינו עכל"ה וכי לילה חצו"תעד

 כנזכר: אז, אדם בני ולא בהקברששורה

 פסקנית רוח אמרה ל ע"ב[ מ"ר ניו בסנהדרין רש"י בש"שפח.
 מ"ח נאות מה"ק בד"ת ובדברינו עיי"ש הקב"הלפני

 וסימו חסידים בספר ראיתי שוב באורך. קכ"א[ נאות תנינאובמהדורא
 כמו הוא עילתה וגזירת חז פסקנית גימסריא וקדי"ש עי"ר וז"לתתשס"ט[
 בין שמכרעת פסקנית נקראת לכך למעלה גוזרין כך פוסקתשהיא

 ובהפירוש. עי"ש עכל"ה מזכין ומקצתן מחייבק כשמקצתןהמלאכים
 הביא פסקגיתן רוח ומערכת חטרה ברגל זקיני קדוש כי  עתה הראוניושוב
 נראה זה ולפי רה"ש. מס'ש שרגא דעתו שנראה עמוקות המגלהבשם
 מקחחם כתב זהו נשם[ במהדק בד"ת בדברינו כמובא דפרקא באגראשמ"ש
 כתבתי כבר 1לם ישרה ברגל עמתףת המגלה בשם זה הביא כךואחר
 בהאריז'ע כן נראה הוא מס"ט הוא פטקנית דרות זום כי מהזק בד"תשם

  עיי"ש: ובסידור היחודיםבשער

 מירושלמי מ'"1 הי"ו וכו' הרב ש"ב לידידי מ"ש בזה אעתיקפנט.
 ורף כ"ה[ ג' ניריאל פסוק על אשה במה פרק סוףשבת

 01טרו מלאך ירד שעה בניתו ראובן ר' אמר אלהין לבר דמי רביעאהרי
 זה העל וכר ליה אית בר וכי מהיך תקין ואגל פיו על רשיעהלהדשא
 שמיה בריך ע-א( ח"ו נשמת המהר מאמר את אומרים אנו והלא כת"התמה
 כתות עשרה שם שיחשב בזוה"ק וגם פמיכנא אלהיה בר על היאוכר



 נצררה שתיתאה מהיורא דבריתתנו
 מה הנה  עכ"ד, אלקים בני הוא מהם ואחד ותרשישים אראליםמלאכים
 באיוב מלא ממקרא להקשות הוו"ל יותר אלקים מבני מזוה"קשהקשה

 הראשונים כפירוש המלאכים שהם אלקים בני כל 1יריע1 ז'[]ל"ת
 הכוכבים כחות סההו שם שפירש המלבי"ם דעת לפי וגם שםוהמצודות

 שם וכן ר[ ]א' באיוב שם וכן כנזכר וכו' ליה אית ברא וכי קשיאמ"מ
 וגם שם כפירושו וחובה זכות מלמדים המלאכים האלקים בני א'[]ב'

 בני שמציע בלה"ק האלקים בני לשון בין לחלק לי נדאה אולםבדחז"ל,
 גשמיי בן לשון ואינו הנביאים תלמידי היינו בכתוב פעמים כמההנביאים

 למי זולת דנבואה בריה מצינו לא זה בלשון כי אלהין" "בד כן שאיןמה
 לקרוא בכתובים הקפידו לא כן ועל הגשמיי( בתולדה וגם ממש בנושד"א

 מצינו תרגום בלשון גם אך כנזכר בלה"ק האלקים בני)למלאכים(
 כי )אם  דמועדא" "ברא חג לאסרו דקרי כנודע ה"א[ פ"א ]ע"זבירושלמי

 שגם אלהין בר על להקפיר להם היו לא כן ואם בגשמיות( ממש בןאינו
 חלוקי"ם מדרשים כעין בכה"ג שמצינו אלא כנזכד, הנביאים בני כמוכן

 ראובן ר' המ"ר ובפרט זמ'ץ. שמיה[ בריך בנוסח ]ייקהו[ הזוה"ק עם]היינו
 אצלינו מהגירסא שמיה בריך מנוסח שהעיר מה והנה שבת, בירושלמישם
 ובסידור שם בזה חלוקות גירסאות יש הנה סמיכנא" אלהין בר על"ולא

 על "ולא כתב זה במקום רק זה נמצא לא אמשטרדם הישן דפוסהשל"ה
 נחפזו כן תמהו ורבים וכו' דשמיא באלהא אלא סטיכנא" שמיאמלכא
 זרמיה כמ"ש פשוט דכונתו כ"כ. קשה לא אך שמה, זה בדאותםורעדו
 דהיינו בקראי( כ"פ )כמ"ש השמים למלכ"ת מקטרות ויהי י"ס[מ"ר

 ארמית בלשון וז"ש  העע'ץ להם עובדים שהיו והכוכבים השמיםמערכות
 דשמיא באלהא אלא סמיכנא לא וכוכבים מזלות היינו דשמיאמלכ"א
 מ"ש ]יעיז ושוכנר'ס ולק"מ. סטיכנא שמו יתברך סוף האין הקב"השהוא

 הנזכה: שכת הירושלמי בהגהותשם

 לו ונאמד בשעה רב אמר יקידה א"י ע"א( ל"ב ]דף בנברריםמב.
 לפני שתהלך א'[ י"ז ]בראשית אבינו לאברהםהקב"ה



 תתנז רצררוץ שתיתאה מהיוראדברי

 נתקדרה ובינך ביני בדיתי ואתנה כ'[ נשם לו שאמד כיון וכו' תמיםוהיה
 )וכן שלך מאיצטגנינות צא הקב"ה א"ל וכו', החוצה אותו ויוצאדעתו,

 לפני התהלך הכתוב הלא יחד כוללם זה מה וקשה ע"א( קנ"ו בשכת זההוא
 אותה ויוצא וזהו מילה מצות ציוי ויצנין שמן לך כפרשת כתיב תמיםוהיה
 מאיצטגנינות צא שדרשו הכוכבים וספור השמים נא הבט ויאמדהחוצה
 ומה ביני' אפסיק הסת"ם( )בכתיבת מקודם שלם א' בדף מקודם הואשלך
 )בד"ה שלום לאות בהקדמה שכתבם מה פי על וי"ל כאחד, דרשםזה
 הוא וכן מילה במצות תלוי פו"ד כי וכו'( דיסוד דרגא קודש בדיתאות

 יהי'( )עי"ז תשמור בדית"י את ואתה ט'[ נשם הנזכרים בכתוביםמפורש
 ע"כ ז'[ אות תליתאי מהודרא תודה כדברי ניעיץ לדודותם. אחריך וזדע"ךאתה
 יקרא לא זהו ישמעאל בנו לאברהם לו שהיה שמה )כיון יחד כללםשפיד
 מנלה מצות 8ן אברהם של פו"ד זרע( לך יקרא ביצחק כי דקזרע

 כנזכר: אזשנצטוה

 אל אלהי אתה, ומפלטי עזרתי לי, יחשב אדנ' ואביון עני ואניצא.
 עני ואני שאמד כיון לדקדק יש י"ח( מ' ותהליםתאחר.

 שם נאמד למה א"ע וחסד צדקה רק ומבקש מעשים לו אין א"כואביון
 לי יחשב הו"י'ה הוול"ל החסד במרת לבקש שבא כית לי יחשבאד"נ'
 יחיל, הלב הדי"ן מאימת והלא דינ"א דמלכותא דינ"א שהוא אד"נולא
 כל כלו כאשר דלי"ם עווד שמו יתברך שהוא קיי'ע דהנה י'עאולם
 מה12ם דק לו תשועה אין כי בלבבו באמת ויכיר באדם ויביטהקיצין
 הבעל אך וחסדו יתברך השם לרחמי רק מצפה ואביון דל ודואיתברך
 לו בחד אשר  טבעית לישועה דק יחשוב האדם כאשד ח"ו מקטרגדבר

 אז ואינו הזה החיל את לו עשה ידי ועצם כחי בלבו יאמרולפעמים
 עני ואני ח"ש הישועה מעכב וזהו ונפשו בלב ואביון" "עניבבחינת
 עני בלבי אני כי )ויודה לי יחשב אד"נ'( הדי'ץ מדת )שגם אדנ'ואבית
 אלהי כנזכר( דלים ועתר )בבחינת אתה ומפלטי עזרתי זוזיה( ואזואבית,



 נצררה שתיתאה מהדוראדבריתתנח
 הישועה ויבא ממדה"ד, גם קטרוג עוד יהיה לא כי )הישועה תאחדאל

 ל"ו[. אות ז' מהרורא בר"ת ]ועין דירן(:במהרה

 בלבי ועלה הרהרתי גדול ת"ח משכן חולה לבקר כשנכנסתיצב.
 חולין דוב ע"א[ כ"ח חייטיו הש"ס ע"דנשען

 בתורה העוסקים שהת"ת ידוע כי ידוע והנה למיתה, גוססין דובלחיים,
 לה קרינן שבע"פ תודה פה ומלכו"ת ימינו. ואודך חיינו הם כישבע"פ
 דגלי' ה'[ ה' ]משלי במלכו"ת נאמד ]אמנם ע"א[ י"י ]יר בתיזוה"קכראיתא
 שאתי פ"ט-נ"א[ ]תהלים מלכנו דוד שאמד מהכתוב )וכידוע מו"תיורדות
 ד'וב ד"ת דג'ע כי דגל"י' וז"ש ואכמ"ל( וגו' עמים דבים כלבחיקי
 ד"ת ע"כ וכנ'ע ימים המארכת בתוה"ק שדבוק מי אמנם ל'מיתהג'וססין
 רח"ל היחוד בהיות היינו ל'חיים ח'ולין ד'וב מלכות( בחינת )שהואדח'ע
 רח'ע וז"ש וכס"ס, ושפע חיים ונמשך שלים יתודא הוא אז דודהוצן
 אנכי מת"ה אין ואם בנים לי הבה א'[ ל' ]בראשית זוגה בן ליעקבאמנו
 דבב מיר"ם בחינת דק מת"ה אינה כבד אז ממנו בנים לה כשהיהמשמע
 גם כי תראי אל י"ז[ ל"ה והראשית לה שאמדו וז"ש כנ"ל ליחייםח'ולים
 כיון הקדושה נפשה בצאת כי גם היית מלכות( מדת זה )שם ב"ן לךזה

 ]פ"ר בנדרים כדאמדינן ד'י מת נקרא בנים לו רואין )ומי בנים להשהיה

 שהוא בנימי"ן בנה כך ואחר יסו"ד בחינת יוסף כבד לה שהיה וכיוןע"ב[(
 יסו'י וחישד הזוה"ק במפרשי כמבואר אלכסון גבולי י"ב מלכו"תבחינת

 מלכו"ת לבחינת עולמים ח"י מיפ"ד חיי"ם הממשיך יחוד הואומלכו"ת
 כמדע ימי"ן בן היינו בנימין לו קרא ז"א( )יעקב שאביו וז"ש כנ"לרח"ל
 חפר כלפי מטה האמצעי להעמידם איך הדסים וג' הלולב אגודתמכונת
 רח"ל כי רמוז וגם והבן, לימי"ן שנוטה ב"ן-ימי"ן בנימי"ן וז"שלימין
 הכונה כ~'ש ד,נק ח" לעל ד"ת ודא כנזכר( ל'חיים חילים ד'וב)ר"ת
 וכמ2ואריע רצון חי לכל ושמביע כא"י ב"ז[ קב"ה ]תהליט עה"כבסידור
 נמשך וממנו דיבוב הוא לח"'י מתב"ע רחמנא יהיב כי ע"ב[ ח' ]ירבתענית
 כנאטם ממקודו חד והמל כפוני, יהיב חיי דיורב מזק העולם מאמרכנראה



 תתנט רצודה שתיתאה מהיוראדברי

 אחד גדיל ח'[ ט"ז ]נקרא הגרלו"ת בשני מ"ש  עוד לרמז ישאמנם
 ד'וב ד"ת )חסד( גד"ל בחלק גם כי לעזראל אחד וגריללה'

 אז הקדושה וחלק בצד ותודתו לה' דבוק ותא אם עכ'ץ ל'מיתהג'וססין
 הוא אם כי הרוב אחדי נפשות בפקוח הולכין אין ע"ב[ ט"ו ]נתובותקיי"ל

בכ~
 ור"מ ענני דמאיר אלפא בחינת מהני כן גם ח"ו למיתה גוססין רדב
 מהרצ"ה הה"ק בשם ט'ן אות קמא ]מהדורא בד"ת כמ"ש למיעוטארחייש
 אמנם כנ'ע  לעזאזל הגדיל וזהו עיי"ש צבי עטרת בעל מזידיטעצבזי"ע

 וכט'ש: לתהם בכה"ג גם מהני לה'הגדיל

 מגדמה לה דלית לבנ"ה בחינת שהוא רחל בחינת בענין אמנםצג.
 עד נאלמה  כשה עיינין לה דלית שפידתא עלימתאכלום

 ב"ב. שמו( יתברך דעליון )מהסדו ז"א בחינת השמש מאוד עליהשיופיע
 ע"א[ כ"ט ]דר בסוכה חז"ל שאמדו הלבנה ליקוי בענין פה ארשוםוהנה

 עיינו צחקו זה העל ישראל של לשונאיהם רע סימן לוקה שהלבנהבשעה
 אשד בכל בכללות התכונה חשבון זהו הלא הכופרים וירקדוהצעירים
 תוכל לא אשד והירח השמש בין הניגוד באמצע מפסקת הארץתגיע
 יוכל ואיך אוד בלתי שחוד גלגל כמו אז ונראית מהשמש שדהלקבל
 שזהו כתב רבש ביערות הגאון ובאמת לטוב, צ לרע אם סימן זהלהיות
 )כאשד הלבנה על שונות ומדאות כתמים כשנראה דק חז'ע ברבדיהכונה
 אין זה על אשד משונים כאלו וירח שמש בליקויי הדודות בקוראיסיפרו
 לא כנ"ל המאורעות לסימן וזהו דיגמנה( בספדי מקודם ודעתחשבון
 מקודם, הלוחות בחשבת ישנה אשד וכיוצא השמש מאוד הניצצתהליקוי
 להג"מ חכמים אמונת בספד ומובא פהח ג' ]מאמר עולם יסוד בספדועיין
 בדדך סבות על חז"ל לרבדי לפרשו שכתב ]פ"ו( ז"ל שלום שד עדאבי

 נפלא יותר אהד צצן עוד לה יש ואפשר כתב דבריו ובסוףתוכניות
 בדרך יפרשהו העקידה בעל כתב וכן  עכ'ע ידעתי לא ומנבי אמתויותר

 השכל. מצד עלמשל



 רצרר4ה שתיתאה מהדוראדבריתתם
 בדבריו, )עיין שם סוכה על לנד ערוך בספד דאיתי קשה חזותרהבה

 וז"ל רבדיו( ותמצית ובאמצע וכו' לוקה שהחמה בזמן ת"דבד"ה
 על ידעו זה כל עם הטבע פי על הם שהלקויים 12אף הורו בזהאמנם
 הם הליקויים של והזמנים שהעתים להם הנגלות ה' משפטי סודותפי

 שהרי דוחק זה וכל וכו', לרעה עתות ויש לטובה עתות שיש הדיןעתות
 השם לרעה דק הוא שהליקוי הזאת בעת ההשגחה ח"ו מכריח כמוזה

 והן בזה דבו והתירוצים נודעה כבד ז"ל הדמב"ם מקושית ובחידההידיעה
 נתונה והרשות  ועכ"ז( שמו, יתברך )מאתו צפוי דבל כי שניהם גםאמת

 דברי פי על עכ"פ להאריך. ואכ"ם שמ ]כאמות[ בתויו"ט וכמ"ש)הבחירה(
 כנ"ל, יתדהו אשד ותמיהות זרות עלינו להוסיף בא אתה לנדהערוך
 לנד בערוך שם כמ"ש דווחנו ברוחק בדבריו ליישב יש הנושאולחומד
 ]כראשית כתיב מאדת ה"מ פ"ר תעיית ]ירושלמי חז"ל שאמרו למהלדמותו

 אסכרא ח"ו יפול שלא דין עת הוא המאורות תליית 2ןמן י"ר[א'
 לנר  בערוך שם ומ"ש חלילה, הדינים התעוררות ענין והיינובתינוקות.
 נתתי קשתי את עה"כ הג[ ט' נח )כפרשת ז"ל הדמב"ן מדברי דאיהלהביא
 מאתו עד לעולמי אות הוא זה בל עם טבעיי ענין שהוא שאףבענן
 כלל לכאן ראיה אינו זה עף"ש לעולם מבול יביא שלא שמויתברך
 שאין מה בענן הקהות שנראה בעת דוקא ולא עד לעולמי אות הוארהתם
 מקודם החשבון וזהו מגיהיה מה הליקוי בעת רק וכו', סימן שהוא הכאכן
 כתמים 12זהו כנ"ל דבש היערות כרברי מחורתא  עכ"פ הנ"ל, כקושיתוגם

 בחשבון. שאינםולקותות

 בעה"י שכתבנו כמו ל'ל ומליצה רמז ע"ד בזה לידרש ניתן רשותר4שט
 לנו נא אוי בעונותינו, כי ד'[ אות הקדוש יום ]מאמר יששכרבשער

 שבשמים לאבינו ישראל בין )ח"ו( המבדיל מסך ח"ו עשינו כי חטאנו,כי
 פנים ההסתר ב"ב( ירחמנו יתברך )השם הקדוחיה השכינה גלות עניןוזהו
 הבאה השפע יאיד לבל ומבדלת סוככת ברזל מחיצת ובצורה  עכורהוחומה
 ומדותיו ספירותיו ע"י תמיד כביכול המשפיע שמו יתברך %ף איןמאור



 תתסא וקדרון שתיתאה מהיוראדברי

 המקבל חסדו7 מפאת הכל וכו' הרעות תצא לא מאתו אשר כידועהק'
 בכל וכנודע השפע את יקבל בלתי בעצמו( )האדם בעדו סיכראשד

 רע סימן לוקה שהלבנה בשעה רז"ל מאמד בסוכה "י ובזההמפדים,
 דהא ]כנ"ל[ התמיה ליישב נלאו המפורשים וכל ישראל שללשונאיהן

 תוכל ולא לירח השמש בין היציץ כדוד יבא בעת חשבת שהוא ידוע,זהו
 ליקוי וזהו כלום( מגרמה לה לית בעצמה היא )כי השכהו אוד אתלקבל
 יתנהג הלא סימן מהו זה ולפי בעצמותה, ליקוי שיגיע לא אבלהלבנה
 חכמים דברי בעומק הכונה י"ל אמנם וכו' עולם לימות ולוה השבתלפי
 בינה הארץ כרוד אז  שעומד מה דק נקרא הידוע הלבנה לקוי כיאחדי
 ישראל וכנסת השמש. אור מלקבל בעדה וחוצצת כנ"ל השמשלבין

 בסוד וכידוע צדקינו, משיח המלך דוד וכן פ"ק נשהש"ר ללבנהנכשלה
  מהשמש האוד שפע מקבלת רק כלום מגדמה לה לית והלבנה הירחמיעוט
 שבשעה וז"ש ב"ה סוף אין שפע אור מקבלת כביכול הק' השכינה מדתכן

 השמש לבין בינה וחוצצת הארץ שעומד הכונה )ובע"כ לוקהשהלבנה
 רע סימן וחשוך(  עכור ונשארה טורה שפע נלקח זה ידי על אשרכנ"ל

 הזאת[ בתמונה כן ]גם ישראל צרות שה'ץ סימן )זהו ישראל שללשונאתך
 למיעוט שרומז כנם"י[ הבנים ]אם כביכול השכינה וגלות הגלותבהשכת
 שהמשכם האדצו"ת הוא הארץ  שעומד היינו הלבנה ליקוי זהו וגםהירח
 מהנוגע שם דברינו תורף ע"כ כנודע( פנים ההסתר וזהו מלמעלהעלינו

לעניננו:

 בנימוקי במ"ש מילתא אדכרן הלבנה ליקוי בענץ בו דברי וכחדיוכד.
 ליקוי היה ראם בהלוחות מ"ש ל ג'ז ס"ק תכ"ו נירמזכי"ח

 חודש( בחצי רק להיות יוכל שלא החשבת והא )כאשר חודש בחציהלבנה

 הלבבה כשחודה גם המולד מן תשצ"ג "'ב כ"ט רחצי השיועד קודםגם
 בברכה השיעור תוך יקדשה לא דלמה ותמהתי קיד לקדשה איןלאורה
 סחררה נחשך הלא העצמותה נלבנה הליקוי היתה וצי הליקוי אחרגם
 זה ר"ל עישש, דיחוי בזה שייך וכי וכנ"ל הכב"ו בעדה שחצץ מהרק



 פוררה שתיתאה מהדורא דבריתתסב
 מחזיק השעור"ה ]ואין בגאליציען( הידוע )מגליל אחד רבהדפיס

 כי ובפרט תודה, של במלחמתה עמו להלחם כדאי יהיה אשרכשיעור"ה
 ולרבד ביו"ט לפתוח העלקטערי זרם איסורי"ם מתיר עזיא וראינושמענו
 והיא וגר ענה בד"ת ע"ב[ ל' נשבח חז'"5 אמרו אבל בשבת עודואהלן
 נשי בב"י הלא כי צווחות, בקול הרוחות, לכל והפיצו בלוחות,פירסם[
 על רואין שאנו כיק הליקוי אחרי איש לברך שאין זה כתב תמ"קסימן
 וכוי י"ב כ'ש חצי תוך שהוא אפילו וע'ע האמיתי נגוד הוא הליקויידי
 טרדי קשה לא באמת אבל זה. על מ"ש בד"ם ועיי"ש עכת"ד לברךאין
 בע"כ בש"ע זה כלל הביא הלא נ'ץ בשם רק זה כתב הב"י דמרןכיון
 כרחך ובעל זה דין כלל הביאו לא וע'ע הרמ"א הלא  להלכה קבורשלא
 כרחך על זה כלל הביא ולא הב"י אחרי מרן חיבר שהש"ע כיק להודקים
 ולוחות  בעברוטת רק אפילו העוסקים תכונה לחכמי כ"פ נודע אםגם וכי כ"ט י"ב חצי עד לקדש רמותר שהחלטנו דכית וס'י בו חזרבודאי
 בכה"ג גם פלוג לא זה כל עם אמיתי מהמולד חודש חצי אחרי כברשהוא
 האמיתי בניגוד רק הוא דהליקוי הכלל זה שגם דכיון לברך ומותרכלל,
 4חף אז איש באמת וגם כמובן. העברותה, לחכמי רק כן גםטדע

 להעולם: כללהניכר חסרי

 ביתא דתפ"4ע הבתים בסדר יס"בן ניף ואתחנן פרשת בזוה"קצה.
 מה וירין רש"י כסדר הכל וכי תליתאהתניינא

 ראינו ועתה בדיה ק'ש עמוד ג' )ס"ק ל"ד סימן חיים באות בזהשכתבנו
 בסופנן בא נטרשח מזוי'ק להוכיח שרצה מי נגד וכי( השלחן ערוךבספר

 מפרשיות רק שם דמיירי כיון ראיה את דמשם וכתבט רשפי כדעתררק
 בתורה כתובות שוע כסדר רק בודאי היא דשרשיות כתיבותוהיינו

 שהן כסדר כחזבים בכתיניע דרגת תפ-ין וגם א'[ סע" ל"מ כסינוןניכמכואר
 נוכל וכן עה"ש להדדי וחויות מניחים בבתים בהנדתן ורק בתורהכתובות

 שם דקאמר הגם ע"א[ ומל"ח פנתם פרשת בזוה"ק גם וקימר לרחוקאווי
 ספד בסמוך לה* שם דחשב וכמו בכללן י'"5 היינו בתחלה תפיליןבתי



 תתסג רצודה שתיתך מהיוראדברי

 גם דחשיב הדי מלבר ש"ד' שם כתת הם וכו' דתפילין ובתידרצועי
 הו"י אותיות ד' שחשב מה כן גם "ע ע"ע בעץ הנ"ע שם בכונתהבתים
 כאן אמנם דחוק( קצת שד"א )הגם כניע בכתיבתן היינו פדשיות יבסדר
 משמע כנ"ע וכו' ותליתכם תניינא ביתא בפירוש כתב ואתחנן[]הא"א
 עיף צריך וודא בפנים( )עחן ודל רשתי כדעת בבתים הנחתן דגםלהדיא
 וד"ת דש"י בבתים בהנחתם שניהם כונת שכתב ודו"ח מדבריגדול

 חיים. באות שםוכמבואר

 טקאמארנא פהד"'א הה"ק לחו"ז הווה"ק על חי זוהר בספר שמצאתיער
 יד בשל כולהו הכא אף בד"ה מ"ג )בדף שכתב שם( בא ]בפרשהז"ל

 אחרונים בדברי אלא וחחהר בכל נרמז לא דד"ת תפילין וענין ח"יוכו'(
 כלל יתבייש שלא ומאוי שמן אף הנעלמים במדרשים מועט רמזאיזה

 שם( כתב )ועוד כו' וכר התפילין וחיות אוד שטועם מי ביחדולהניחם

 מצוה לתום שניהם המניח הדי וכו' הזוהר ברבדי להעמיס אפשרהיאך
 ודד"ת דדש"י שתפילין אף באמת כי מיקדי ודימע תוסיף בל עלעובד
 הרי פנים שני סיני בהר למעתה תאמרו היים אלקים דברי ואלואלו

 דוי הזה בדוד למעשה להלכה שזרנו מה ויכוין וכר למעשה ולאלהלכה
 כזקן )המע מיתה תחב מצוה לתום שנרחם טויח ואם בעלמא כרצועותהם

 עיי"ש. הי בחשר עכ'ע וכר תוסיף בל על שגיבר איקרי וךשעפמדא(

 זכינו לא כי אומד הקדושים דגליו כצת לפני והשתחויה הקידהואחרי
 והמה מובנים, בלתי דברים עוד ועיי"ש כלל לשונולהבין

 הילל, מתלמידי רשב"י כי מ"ש א( בפחכתה"ג. מדוד ונפלאיםתמוהים
 ד' תלבוד הוה ורע"ק היה לריקק מובהק תלפיד רשב"י אדרבאוהלא

 הרה שד"א מפני אתי כונתו )ואם כנודע ב"ש מהגמיזה הואאליעזר
 מרווק ואתי דהיק המעם חי ותלל, מתלמידי היה וריב"ז ריב"ז,מתלפתת

 ספית לינותו שמותי דרגא חמכ'ש ע"ב[ ]ק"ל  בשבת דמחצ כפגש פשושכי
 ד"א תלוכד חק דמע כיק כדברעו יזהר קרוב כן ואם וכדעתםשמאי



 וצררה שתיתאה מהדודא דבריתתמד
 נ' ניר בנדרים דאמרינן מפני לומר עוד וחשבתי רשב"י. הואותלמידו

 אוגף כן השל יהוידע ור' ר"א לפני שנים י"ב ללמוד הלך דרע"קע"א[
 נחשב כן ועל בלימודו יוושע לר' ר"ע אז הלך לר"א כשבדכואו כךאחר

 ר' ענין דמה ענין לו אין כן גם וזהו תלמידו. ר"ש וכן להמתלמידי
 והילל שמאי והלא ב"ה עם לדשב"י ובפרש דייקא הילל בית עםיהושע
 עומד להיות לרשב"י כלל מצינו ולא אתריהם התלמידים רק נחלקולא

 וכלל(. כלל וב"ה ב"ש במחלוקת המלתמהבקשרי

 כרש"י או פרשיות בהנחת בזה וב"ה ב"ש פלוגתת כלל מצינו ופיכןב(
 בש'" לא וב"ה דב"ש פלגותא שום מזה ידענו לא כר"תאו

 הראשונים שהביש ומה הזוהרך או רז"ל מדרש בשום לא וידח~למיבבלי
 שהיה כת"י ירושלמית מנתות מטבת ןהיינו ירושלמי מש"ס ופוסקיםמתום'
 בזה וב"ה ב"ש פלוגתת לא אבל להדדי הויות ר"ת כדברי לפניהם(אז

כלל.

 קיי"ל הלא ב"ש, לדברי רק ר"ת וכדברי וב"ה ב"ש פלוגתת היה אםג(
 כמה ולדברי משנה אינה ב"ה במקום ב"ש ע"כ( ל"ווכדכות

 וכמו כב"ש דהם משום דר"ח תפילין להניח אסור היה לפי"זהאחרונים
 על שעברת בעצמך לחוב היית כדאי ע"א[ נד בברכות במתניתיןרמצינו
 כב"ש, להחמיר כלל מותר אם במק"א מ"ש להאריך ואכ"מ הלל ביתרברי

 אינו. דעה ודאיאלא

 מובן אינו "אחרונים" בשם הנעלם ומדרון חדש להזוהר וקרא מ"שר(
 פנים כל על דורות בכמה העה"ק לאתר נסדרו אם וגםכלל

 מה לכ"ע סבוראי רבנן ש האמוראים בימן מ-אשת בקודשיסודתם
 כ%  בשתייך להחמיר אמרו והם ותלמידיו רשב"י פמדרשי אזשהעתיקו
 וכמ"ש ע"א ל"ד נאה בקפוץ אבוה ר האתקין תשר"ת התקיעותוכעין
 ששל היש ובשו'א ובעט"ז חכמים באמונת ויל שלום שר עד אביהג"מ



 תתהה נצררה שתיתאה מהקראדברי

 ]ס" חיים באות בעה"י בדברינו והובא ז"ל חיד"א להג"מ א'[ סימן]ח"א
 כנ"ל. ב'[ ס"קל"ד

 האדיך התכלת[ ]בפרק המשניות על שלו עדן בעצי בעצמו הה"ק רבנןה(
 האדי הנה כרש"י להלכה הכריע הב"י כי ומ"ש זה בכעיןמאוד

 הב"י מרן מ"ש על ע""ש וסק"ט[ ב' ס"ק ל"ד ]ס" חיים באות ברברינונא
 שירא כתב לדינא ואדרבא לדינא הכריע ולא כרש"י העולם מנהגרק

 שניהם יניח בחסידות ומפורסם מוחזק חסיד ורק שניהם ידי יוצאשמים
 גרולי כמה כדברי התפלה אחר ר"ת של יניחו העולם השאר אבליחדיו

 בזה.אחרונים

 להכדיע לחכמים נמסד דק הללמ"מ וד"ת דש"י ששניהם שם מ"ש גם1(
 שנמסר חוה"מ במלאכת רק כזה שמענו לא הנה ופור דורבכל
 ולא בפוסקים, דיעה לשום בתפילין לא אבל אסרוה מלאכה איזולחכמים
 לענחת כלל מובנים הבלתי עדן בעצי שם דברים בכמה בזה עודאאריך

 המלות פירוש אפילו מובן אינו חי בזוהר בקצרה מ"ש כאן אבלדעתי
 זו פיסקא החסירו ולא שהרפיש והמעתיקים המסדרים עשו יפה]ולא
 הה"ק מבנו וכידוע ת"ח. לשום ז'י לדבריו הבנה אין אשר חיבזוהר
 בסיפור כלל התעסק לא זצ"ל( חותני אבי )שהיה אליעזר רמשקבעל
 דמשק ספרו בהקדמת ובעצמו בכבודו שהתנצל וכמו זצ'י אביוכתיק
 אך הזדעק דברי בפירוש אחר באופן דרך יש לו כי הזוה"ק עלאליעזר

 כנ"ל( לתמוה יש והמעתיקים המטפריםעל

 זצ'י הגר"א דעת ליישב עויף בזה חשבתירדינה
 הניח שלא סווילנא

 עיי"ש[ ל"ד סי חיים בשת בזה פלפלת ]ואשר דר"תתפילין
 במקום כי זצ'ע צבי החכם אביו בשם יעקצץ ששעת בשרית הסבואדכעץ
 ובזוה"ק בהלכה מחולקים הראשונים גם ר'מ~רשים רק בש"ס מבוארשאין
 בחיסוריי[ כ"ס מזה וכתבתי ]והבאתי יכריע הזוהר אז מינהת כחדנמצא
 בזוה"ק והיוו כנ'י בלבד רש"י כדברי בזווע- דנראה כיק נסיתעל



 רצורה שתיתאה מהיוראדבריתתסו
 מש"י, כדברי הכריע כן על דבתי סדורא דחשיב כנ"ל ואתחנןבפרשת
 כשניהן: להחמיד כך אחר מבואר חדש בזוהר דהא אינו זהאך

 שרבינו במקום הזוה"ק דברי בפירוש ולדגאעפק לעודד לנו מהאך
 הפירוש ידע הוא לה שניהם שצ'ק וכתב ופירש הכריעהאריז"ל
 שינוא: כל לזיז אפילו מידי לא ותו ואכם'י, בזוה"קהאמיתי

 ס"ק ל"ד וט" ~ים באות שם שכתבנו כמו הוא הענין וביאורובו.

 מדינות והיו התנאים בזמן גם מחולקים היו דבע"כב'[
 שהניחו וגלילות מדינות כן גם ולעומתם דש"י כרבדי שהניחווגלילות
 כמו מספק דתפילין זוגי תרי חדש בזוהר אמרו זה ועל ד"תכדברי
 רבנן בזמן )ובפרט אמוראים בסוף דהיינו בקצרי אבוה ר' דאתקיןתקיעות
 כרחך בעל ור"ת רש"י אך שניהם ידי לצאת לי"ש תיקנו כברסבוראי(
 הארץ ועמי אחד זוג רק לקנות יוכל שלא למי העיקר המה מינחלקו
 כשמניח מדילם"ם י"ח יצא בודאי תפילין מנח דלא קדקפתא יהיהשלא
 דפדשיות( )בהנחתן העיקרית היא דיעה איזהו נחלקו זה ועל אחד, זוגרק
 רע"מ היינו הזוה"ק לדברי סתירה אין וממ"לא כנזכר כר"ת או כרש"יאם

 עניים תורה דדברי משום זו, לדיעה הידנו כרש"י שנראה ואתחנזן]פרשת
 בשם ע"ב הד בכריהות התוס' ]כמ"ש אחד במקום ועשירים אחדבמקום

 כנ'י: ליד"א כתרווייהו כהב בזו"ח אחר ובמקום דכה[ פ"ניחשלטי

 למבצע שם דקאמר ע"א[ וע"י ניר עקב ברע"ם תמצא כן וכמוובז.
 אוריתא לוחי בתרי רמיזין דאינון בשבת ככרות שניעל

 נינהו סיתרא"י מילי להני )חלילה( יחשוב ונוולי יפלא ולכשרה עיי"שוכו'
 למשה תפלה בעידוד ז"ל ברמ"ק וסובא ברס"מ אחר במקום מ"שעם
 וי"ל ב'ן ס"ק רע"ד ס" או"ח בניטוקי בדברעו נועיל בשבת חלות י"בדצ'ה
 מהרי ודועם ישראל בני מסתם אחד לכל פירי עקב( )בפרשת דהכאשפיר
 בחמשה בדברים כן ועשן אהדדי סתרי הלא בכונה דגודקדקיםליד"א



 תתסז נצררה שתיתאה מהיוראדברי

 ההוזה מלובלין דבינו הה"ק בשם תרומה[ פרשת שכת תורת נכסאסדמאמדות
 עיי"ש: חלות י"ב שיקח עכ"פ צ"ל סגולה מיחידי בעיד שאחדזי"ע

 הוא צויתי לא אשד ע"כ[ עד"כ ניר עקב פרשת בדע"מ שםזבת.
 שבתות בלילי הספרא ועברין וכו' בישא דשפחהפולחנא

 מיעדות ונודע מש"כ פי על קצת יובן והענין ועיי"ש, לעניינו עכל"הוכו'
 השב"ת ביום לאשד אמדו הראשונים הנכרים וחכמי האיצטגנונים כידבש
 על ר"ל רבד לכל  ועצבון והשבתה הריסה המוליד שבתא"י שליטתוהא
 ובטפשות לפגם בטעמם )ואמדו השבת יום את ביגון והספידו נתעצבוכן

 ממילא כי השבת ביום מלאכה לעשות שלא ישראל נצטוו כן על כידוחם
 נצטוונו לזאת אמנם לפומיי'( עפרא ונהדס נשבת הוא אז הנעשה דבדכל

 נפשיי שמחות מיני בכל ולהתענג זמידות בו ולזמר השבת ביוםלשמוח
 מאמרות כחמשה ניעלז הנ"ל עכ"ל הנ"ל הטועים מדעת להוציא כדיוגופני

 זה[: מענין מ"ש בא פרשת שבת תורתכסאתם

 שו"ת על השגות ס"ה[ ס" י' שיק אלעזר מנחת בשוען ברבדינורעיין
 אפילו בשבת בביהכ"נ להספיד שהתיר מה הספרדי בדבשצפיחית

 עיי"ש: מקודם שנפטרו חכמיםעל

 מפי ששמענו. מה גלינא. ופודתא אמינא. הוי דמסתפינא לולאודינדן
 אריה קרל שו"ת בעל דפדיק הגאק מפי ששמע ז"ל אחדגדול

 כי האשכנזים אצל והמנהג המעשה עץ14 שרע שאמד מאד( )מה'ז"ל
 אלי בניגף הכל וכו' דודי לכה בביהכ"נ אומרים המצרים ביןבשבתות
 כדבשנו ויעיז דפרהסיא אבילות כמו דהוי _( י. בקעות )הפזמון וכרציון

 שמע באוניו כי העיקד והוא ועוד ואכמ"ל[, כ'( ס"ק תקנ"א )סד או"חבנימוקי
 בו שם שקונת אחד בית )בוו-מאד( בקערו היה חכם הללם תלדבהיותו
 לצנות הדרים הוכרחה כי עד והעליה הגג על דגל והרותת והשדיםהלצים
 של בנינת דודי לכה שאמרו החול בימות בלילה שם ושמעו הביתק

 הס"א וחם ולקלס ללעג בנו מתגרים הם וכאלו הנ"ל, הנוהג ציןאלי



 רצורד2 שתיתאה מהרורא דבריתתסח
 כן על דודי, לכה קודש בשבת זה בניגון שמזמרים מה כנראהנהנים
 מאן ]וחזי עכתד"ה, המצרים בימי קודש בשבת גם כן לנהוג שלאראוי
 ואשר התורה ושר שבחבורה ארי הנ"ל הגאון עליה דקמסהיר רבהגברא
 שהארכתי כמו בדוקט שאינם מעשיות סיפורי כמו דבריו על לחושבאין

 ובפדל מאוד דייק הוא אבל תודה דברי בחי' רבות במקומותעליהם
 שראו מה בגודלן להעיד נאמנים ואלו ע"א[ ]ע"ח בכתובות חכז"לשאמרו
 דהוא הנ"ל הזוה"ק בדברי זה מובן זה ולפי בקוטנן[ אזניו ושמעועיניו

 הניגון הס"א שמחבבין היינו שבתות בלילי דספידא דעבדין דס"אפולהנא
 בהחלט אומר לא כי הגם כנ"ל, דודי( בלכה שבתות )בלילי קינותשל
 גדולי בפני נהוג הדבר היה אולי כי וכו' האשכנזים בקולי ישמעו לאוגם
 מיהא למיחש אבל דבר אומר לא כן על ז"ל האחרונים רבותינועולם

 ושוכט"ס: רע, כל יצילנו וה'בעי

 ז'[ ש"ז ]משלי אתו, קפלים אויביו גם איש דרכי הו"י' ברצועצט.

 הושיעה ה' הקרבנות בכונת האריז"ל בסידורוהנה
 בר' ורבוע פשוטה הוי"ה כמנין תרצ"ו בגי' קראנ"ו ביו"ם יעננ"והמל"ך
 ח"ן בג" ביו"ם כי שם עוד וכן עכל"ה וכו' ב"ן מ"ה ס"ג ע"בשמות
 תיבות הר אלו של תרצ"ו המספר לכונת ח"ן ענין מה וצ"לעיי"ש
 ה' ברצות הכתוב מ"ש הענין כי וי"ל כנ"ל, קראנו ביום יעננ"והמל"ך

 שמו, יתברך ]ברצונ"ו ה' בדצות הוא אתו ישלים אויביו גם אישדרכי
 ואויביו שלוחציו חייו את לו ולהנעים איש עם להטיב ברצו"ן( טעםאין

 מפריע באין יתברך השם את לעבוד יוכל זה ידי ה3ל אתוישלימו
 כי מאוד קשה דבר וזוצ בזכותו לפעמים א( אופנים. בכמה וצאובמשחה

 אבותיו בזכות ויש ב( מעשיו. ידי על בדין, שמו יתברך לפניו יצדקמי
 בהם שנשתמש ידי על אבותיו וכות כשתמה לפעמים קשה רבד חנווגם
 מעולה והיותד ג( כלתם ]כמעט( עצמו בזכות לו אין לאשר הרבהכבר
 אז וגם כנ"ל, ברצת טעם ואין שמו, יתברך בחסדו ברצוח כשהנאהוא
 שמו יתברך בעיניו חן כשנמצא רק היא כי לקטרג המקטריגים יוכלולא



 תתסס נצררה שתיתאה מהיוראדברי

 ע"א[ ק"ח ]סנהררין חז'י שאמרו מה בבחינת והוא אתו ישלימוואויביו

 דין גזר נחתך נח על אף ה' בעיני ח"ן מצא 1נה ח'[ ר ]בראשיתעה"כ
 אאמו"ר של טדוה בחיבורי הזה בענין ]חמין ה' בעיני חן שמצאאלא

 קראנ"ו ביו"ם יעננ"ו הכהף'ך כי בסידור הנ'ץ הכונות ושייכותההמשך י'י וזהו בעה"י[ בחיבורינו בעניותן אנן וגם רבות במקומות זיעהקדוש

 אויביו גם איש דרכי ה' ברצו"ת )היינו רצו"ת אותיות( שהוא )תרצ"וג"
 חן ידי על כשהוא כנ"ל ביו"ם )בג" ח"ן ע"י( וזהו כנ"ל אתוישלים
 אתו( ישלים אויביו וגם קטרוג שייך אין ואז שמו יתברך לפניושמצא

 הימנו נוחה המקום רוה מ"ק ]פ"ג באבות חזק שאמרו כמו בפשטותוגם
 )שאז הימנו נוחה הבדיות רוח שמח יתברך המקום לפני ח"ן שמצא)היינו

 כנ"ל: בעינידם( גם ח"ן שימצא אתו ישלימו אויביו גםהבריות

 ב"ר אלעזר )דר' נפשיה ניחא קא הוה כי ע"ב[ פ"ר ]ין בב"מק.
 ולא עלי דרתיחי ברבנן ידענא לדביתהו לה אמרשמעון(

 דרתיחי ופירש"י הגמרא, עכ'ץ וכו' בעליתאי אוגנין שפיר בימיעסקי
 והוא ז"ל. רש"י עכ"ל קרובין להן והיו ידי על גנבים שנלקחים עלעיי
 קרובים שהיו )שבגלילתו( שבדודו החכמים הרבנים כל על לומר פלאדבר
 רק היו שלא בר"ש ר"א בפקודת ונתפסים הנלקחים הגנבים אותןלהם
 המאורסה נערה על ובאו ונואפים פחמנים רוצחים רק בלבדגנבים

 ר'ש שאמר שם בב"מ חז"ל שאמרו וכש המורים איסורים וכהנהביוהכ"פ
 כמה אחת על שלכם ודאות כן שלכם ספיקות אם מעי בני שישובר"ש
 משפחה לך אץ ע"א[ י"ס ]ין בשבועות חז"ל אמרו והנה עיי"שוכמה
 השם עישש עליו שמחפין מפני ליסטין כולה שאץ ללסטין בה ושישוכו'
 חלק להם שהיה בעולטתו, דורו חכמי כל על )ח"ו( לומר היתכןכן

 היו שלא החכמים שאחי עכ"פ מלהרבעם שהיו ממשפחה חכמים אייההיה אחי ואם כנזכר ליסטץ בעצמם( הם )גם שיקר14 עד הליסטיןבקרוביהן
 והיו בר"ש ר"א על כלל בלבם הוה לא ככולם רובם בודאיקרוביהם
 ע"ב[ מ"י ניו סנהדרין בש"ס דמצינו ממה וא"ת כראוי, עמומתעסקין



 רנרך4ה שתיתאה מהיוראדבריתתע
 ועיין דהגיגה[ ]מ"כ בירושלמי )ומקוויו שם ב"ש, שמעת של רבנובמעשה
 סנהדרין פי על מכשפות שמונא שדוג יגע ואכמ"ל( ע"כ[ ט"ו ]חגיגהבתוס'
 שטח בן שמעת של בנו על שקר והעידו המכשפים של קרוביהםנתקנאו
 להם הדומים קרוביהם( מתם )כפ"ש קרוביהם היו דהתם לק"מ זהווכו',

 היו לא )אבל שקד והעיזץ בליעל אנשי המכשפות( )שלבמעשיהם
 לא אבל  עדותם(, קבלו כן על קלותם, מחמת עדות לפסולימפורסמים

 ממשפחתם. החכמיםשהע

 שבעידו והים שבדורו, התורה חכמי כל יחזיקו איך קשהועוניין
 בעל ודאי אלא כנ'י, הליסטין של למשפחתם לנטותוגלילתו,

 אמרו הנה כי בעה"י קרובה השערה אפשר( )בדרך לומר נראהכרחך
 בעולם ברשעים להתגרות דמותד דס'י ברשב"י ע"ב[ ז' ]יף בברכותחכז"ל
 42היו ע"ב[ -י ]ין מעגלה ש"ש ועיין דוכתי בכמה עוד וכן עי"שהזה

 ויענ"4ם החכמים לגבי אפילו דבר באיזה יקפיד שלא מרשב"ימתייראים
 עיי"ש. קכ"גן אוח כ' ]מהחיש בד"ת בדבריי חמין ובפירש"י עיי"שח"ו
 מתערה מצאת וחרב יוחאי בר הזמר ז'י לביא מטר"ש ההצק שחסדובמה
 כעומר לל"ג שני גל מאמר יששכר ]ובשער כן ג"כ נראה צורריך נגדשלפת

 בו עיניו רשב"י שנתן ע"ב[ ל"ג ]דף שבת ש"ש וזויין בעה"ק מזהכתבהי
 טעים לא דך"ן ע"כ[ ס"1 ]ין נדרים בש"ס ונע עצמות של גלונעשה.
 שקילל בר"ן ועח"ש ממקומו 42מעון יזוז השל אלמנה בבי כל ימותוואמר
 מיתתו לאחר בניו קילל ועוד אלמנה אשתו ותהב שימות הבעלר"ש

 היה רע"ף )של ימ15 8ר ע"מ ג"כ ]דף נזיר בש"ש וכן הם, גםשימותו
  תעניותיו מפני שיניו וישחתו הצב יודע טעי בו חזר משמת אםמטמא
 ררך שאין מפני  תעניותיו מפני רען של שיניו הושחתו דועספותפירשו
 התום', עכ"ל רבים ימים השעגה השב זה בלשון רבו על לדברארץ

 מלמדני אתה אין אם רבו לרע',ק רו4ב'ש ששמיר ע"א[ י"ר ניו פסחיםוקרין
 שולא הדברים עיר[ גל מאמר יששכר שעי במקנא בעוף'י שפירשנו הגםוכו'
 סומר קמטו ושלישי פלטכן 4ש ברעש נראחם הדברכם עקש א-יקשו



 תתעא כקדרה שתיתכנה מהיוראדברי

 הקדושים התנאים שניהם כי אם שם[ י"ג ניו בשבת אמרו מוכ"זואמוראי(
 בעניני בהיסקים אדם בני על ואמרו לה' בקנאתם הרעישו בע ור"אר"ש
 שם אמרו כן פי על אף שעה בחיי ועוסקים עולם חיי מניחים הזהעולם
 אני לעולם די בני א"ל מסוטך ר' מסי אלעזר ר' מחי דווי היכאהכל
 ]עצמותי מאביו יותר בקטעת מקפיד היה דה"א הדי עיי"ש וכו'ואתה
 שרפי האלו הקדושים התנאים מגדולת לדבר רעדה ואחזתני נחרוכמוקד
 ואינני מרום בשמי למעלה והמקדש הקו"ש את שרש ובע אבמעלה
 כל על צריכים אגו וללמוד היא תורה אך  שמותם להזכיר אפילוכדאי
 קרובה ]בהשערה שפיר זה לפי ונמצא מדותם[ למצות קצהו באפספנים
 כ'1 מחניפים כ% שהם מה על דרבנים להחכמים מוכיח ענניהכנ"ל[

 היה ום שבודאי הגם ועוז שאת ביתר להש"י בקנאתו וכיוצאלהידהמם
 ביותר, לקולם ישמעו קצת שיחניפום זה ידי על כי שמים לשםכונתם
 בעולם לרשעים להחניף מותר ע"ב[ מ"א היטה כמ"ר וס'ל מהם שיירשואו
 לבו ודוה בוער היה זה ועל כן ס'ל לא יר"ש ר"א כן שאין מההזה,
 פועלים שאין כנ"ל ולשיטתו יר"ש ר"א השרף האלקי הקדוש התנאשל
 תורה בדברי ]עיין מהם( מעות כשמקבלים )ובפרט לדם בחניפתםכלום

 ובודאי ואכמ"ל[ בעה"י בחיבורם דוכתי בכמה ועוד נ"ז[ נאות קמאמהיורא
 בתחלה להם )כשאמר הזה לדבריו שומעים החכמים חביריו היו לאאם
 שאמרו וכמו תורה של כדין אותם ומבזה ברעש מוכיחם היה בנחת(פ"א
 מתא בני ליה כמשוטרן מרבנן צורבא הנר ע"ש ו"" נדו בכתובותחז"ל
 ת"ח גם מתא בני ובכלל השמיא בטללי מתא לבני ללא מוכח בלאמשום
 שונאים דובה היו כן ל ע"ס ע"ה אות לשל במזרע נזריק בכלל שםהדרים
 ברעם ר"א אמר ושפיר כנ"ל ככה על לרום והוכחות קנאתו בשביללו

 כנ"ל: עלי דרתיחי בדרבנן ידענאלארדע

 לר"א קרחה בן יהועדן ר' לוה שקהית ע.א[ פ"נ נדף בברם דאמרינןיבלה
 מן מכלה אני קוצים לוה ע"ח וכו' פתי עד יין בן רומץברעש

 בהישלמי הוא וכן קוצי. את ויכלה הכרם בעל יכף לזה עלתהכרם



 נצררה שתיתאה מהיורא דבריתתעב
 לילך לו ה" לר"א ריב"ק שא"ל שם דאיתא בקצרה ד'[ הלכה פ"גלנעשרות
 הש"ס ובגליון עח"ש קוציו את שיקוץ הגינה, בעל להניח העולםלסוף

 באנשהו דמיירי כונתו ונדאה שמ"ח[ ס" ]חו"ב לב"י צייןבירחסלמי
 ועיי"ש דפטור ממונו את ולהביא פלוני לבית לילך עכו"ם אוהטלכות
 מעשרות מירושלמי לא אבל החובל[ פרק ]כ"ז מירושלמי זה שמביאבב"י
 כנ"ל גדול קנאי היה במדתו בד"ש שר"א כיון יותר הכונה וי"למכאן
 שונא והיה גמורים הרשעים עבירה עוברי את לסבול יכול היה לא כןעל

 שהוא כאלו רקיעים לו שנזדמן בב"מ שם מ"ש וכעין נפש במסירותנפגום
 דיעות בהלכות הרמב"ם מ"ש ונודע ביוהכ"פ, המאורסה נערה בעלוובנו
 כזה מ"ש ]ועיין טובה לא בדדך נוהגים המדינות כל טנאם א'[ הלכה]פ"ו

 למעמות יצא 1כ1' רשעים נדומה נ"ט אות ר ומהדורא ק"ג אות כ' מהדוראכד"ת
 יכול היה לא בר"ש שר"א נמי והכי הקדוש[ בלשתו ]עיי"שומדבריות
 שילך ריב"ק לו אמר שפיר כן על בליעל ואנשי הרשעים אלולסבול
 בהם יעשה ולא מהם ושיתרחק הנ"ל הרפב"ם כדברי הינו העולם,לסוף
 אבל שם הש"ש בגליון שהעיר ממה יותר קרוב פירוש וזהו בידיםמעשה
 ]שלא שיטתו לפי בתשובה ולהחזירן לקרבן לו היתה אחרת מדהריב"ק

 בזה: לעניננו ונחזור להלן[ כנזכר כ"כ גדול קנאיהיה

 ע"כ[ ז' ]דף וג'ז בסף'ס לשיטתו אחר דרך לו היה רינ"קאמנם

 בפרהסיא והפחסעים המינים אלו רכל ע"א[ ל"א ]דףובבכורות
 מזמים דהיינו מיבבים בנים שובו שנאמר בתושבה אותן מקבליןעכס

 ש"י יומא פש"ס להעיר יש אלו ז"ל ר,1"י ]וע"ד שם כפירש"יבפרהסיא
 נערות דהיית ע1ם פירש"י שובבים  דמעיקרא שובבים בנים שובוע"א[

 מזיד ואינו דעת בלי ושוגג שטות החנו וזהו עכל"ה ושובבותושטות
 מ"4 הני ועכ"פ ושכמ"ע ישראל טיבה מאמד יששכר בשער כההוכתבם

 ]ין בסנהדרין קרחה בן לריי מצינו וכן וצ"ע[ בפירסף'י נינותכסיתרא"י
 ההר את שיקוב כפשפשו הדין לחרוץ הלא בפשרה לבצוע דמצוה ע"כ[ר
 ק רני שיטת תבע א* ומכל עך"'ש וכי לעני זכות שיודע תלמידוכן



 תתעג וצורה שתיתאה מהיוראדברי

 כל על דרכו. יאחז צדיק וכל בקנאות ולא חסד בדרך להרבותקרחה
 הררך בזה דמחולקים כיון בר"ש לר"א ושלה שצווח מה מובן שפירפנים
 שהע"ב כמו אש כשרפי קנאותו במדת אחז בר"ש ר"א התנא אךכנ"ל,
 קצת: ומובן וכנ'ע פלוגתתם ובזה כנ'י הכרם מן מכלה אני קוציםלו

 ר"ת בדברינו  עור עיין ומנוחתו ור5תלקותו בר"ש י"אלמענין
 ומהרורא פ"ר אות תנינא ומהרורא ק"ז אות קמאמהדורא

 רוכתי4 בכמה ועור מ' אותג'

 כהנא רב אכריז נפק חלש חלבו רב ע"ב[ ל"ד ]יף נדרים בש"סקא.
 וע' אתי דקא איכא לא נחלה( )פידוש באיש חלבודב

 תליש חלבו שר' ווודעה הכרזה אחרי גם מרוע עובר כל ויתמהעיי"ש.
 חכז"ל שאמרו יען לכאורה אמיתי הפליאה ולגודל לבקרו. אתולא

 שהיה וכיון הונא ית' מפירקיה נעקר חלבו שר' ע"ב[ ס"ד ]יוביבמות
 בטבע הם בנים להם שאין סריסים או עקרים ואותן בנים לו ואיןעקד
 פירש"י עיין ע"ב[ י"י ]ין בסנהדרין חכז'ע שנארו כמו רחמנים אינםרובם
 התנאים אך בטבעו רחמן היה שלא וכיון רחמנים שאינם בשבילשם

 הקדושה במדת זה את הכניט ל'"ג( כן, מהם אחר )כשהיהוראמוראים
 דבר להם יהיה שלא כדי נפש במסירות ועבודתם תורתם התמרתלצודך
 כל לה' כולו רק ד"ה לו )כשזוין בניו טירדת לא כן וגם איש שוםעם
 בני באו לא י"ל זה יזה רעל הבריות בין מעורבים אינם וממילאימיו
 להם היו לא כי וצדקתו( בחפרתו המדע כקץ לגודל )גם לבקרואדם
 ודמ"ע להוכיחם כהבא ר' שדבררך ער כלל עמו והיכרות עסקשום

 דמים שופך כאלו ועעלה את מבקר שאינו כל כי רע"ק בנוםהכגמרא
 ישראל מבני הולים משאר בודאי בזה חלבו ר' גרע לא שהואדהיינו
 לא שחלה רע"ק מתלמותי אחד בתלמיד מ"ש ומדוייק יבקרורו לאולמה
 כנודע לוה זה קנטרנים היו רע"ק תלפידי שגם והינו לבעלו חכמיםנכנסו
 בדעותי ומעורבים מרוצים היו לא זה 1ל8י ע"ב[ ח"ב ניחמות חז"למדביי



 ועררה שתיתאה מהדורא דוהריתתעד
 חבריות( החכמים )גם חכמים נכנסו לא כן על לזה זה גם הבריותש

 מתלמידו קום הדיפון ו(י'ש לבקרו לילך בעצמו רע"ק שהוכרח עדלבקרו
 חלבו( ר )ערך הדורות בסדר שכתב מה לפי אכן כנזכר, חלבו לררע"ק
 שאמרו דמה ובע"כ בנים לו היה כן ואם חלבו דר' בנו היה ברכ"רר'

 ר' בנו היינו ובנים אשה לו שהיה לאחר הינו חלבו ר' דאיעקרביבמות

 בנים(. עוד )ואוקלברכי

 מרגליות זעליג מהר"א וכר הה"ג ידידנו לדברי ראיה כן גם]רכמזדק
 התנאים אלו שכל ארזים עמודי בחיבורו ת"ו מירושליםירחיה

 רבם בישיבת תודה ללימוד רגלם וכתתו עצמם את שדפקירוואמוראים
 עצמם את הפקירו כן דיל ובנים אשה בעל כבר היו רבותשנים

 הינו זולת ולא כנ"ל ראיעקרו עד כך כל בתורתם ועבודתםבהתמדתם
 ידידנו שביאר כמו הרבים את ומחטיאים חוטאים זקנים בחוריםלהיות
 טעם. דברי ודבריו הידועים, נגד חכז"ל. בדברי בבקיאתו באורךהנ"ל
 ברכות בירושלמי הדורות בסדר שציין המקור באמת אך להאריךןואכ"מ
 חלבו ר' יסב ר' הג" לפני אשר זיטאמיר דפוס ובירושלמי ד'[ הלכה]פ"ר
 )דהיינו חלבו ב"ר ברכ" ר הג" ותון וכר בשם בה מטי חלבו ר' ברכיר'
 וצ'ט שלי הנ"ל בדפוס ס"ס ובודאי חלבו ר ברכ" ר' רק חלבו( רבן
 בש'" דאמרינן מה לפי וגם כנ"ל בן לו היה כן ואם תלבו ב"ר ברכ"ר'

 ומונו חתן מסעודת הנהנה כל הונא ר בשם חלבו ר' ע"ב[ ר ]דףברכות
 דורש נאה היה בעצמו הוא ובודאי עה~ש קולות בחמשה עוברמשמחו
 היה כן ואם וכלה חתן משמח והיה הונא( )ר רבו וכדברי פק"פונאה
 שהיה לומר גדול )ודוחק זה ידי על עליהם וחביב הבריות ביןמעורב
 קשיא ום'ש לשמוח( הקא ליתהני לא כלל חתן מסעודת ליהנות שלאנזהר
 ערך לגודל כי לומר כרתך ובעל לבקרו, העולם הלכו לא מדועכנ"ל
 כמותו גדול באדם ובפרט דבק"ח כ"כ גדולה שדמצוה ויען קדושתורום
 היצה"ר התגבר כןעל

 חנתעצןי
 הלא חצירו על אחד כל סמך או כ"א

 בעי": בעניותן בהיבודם וגם בסמ"ק זה כעין וכתבו לבקרוהלכו



 תתעה רצררה שתיתאה מהדודאדברי

 את ויפה( )היטב המסיך לאיתן( מהרכיל נפתלי )הר הרב מ"שאמנם
 מ"ש על בהגויותיו שם תרמ"ב וואדשא ברפוס הרורות סדךספר

 עחכר חלבו ד' הוא וז"ל כתב "מטיבה" חלבו ד' במה"ד הגאון שםבסמוך
 עשה כן על תואר או שם הוא "מטיבה" שם כי הבין כי ומפנימקודם
 בה" "מטי ביארו ובאמת הוא, חרש אמורא כאלו עצמו בפני מרורלו

 עכ'ע כנ"ל( שם ברכות בירושלמי )היינו חיפה דמן אבדימא רבש"ס
 הגה"ק פירוש ממנו נעלם אולם עוד שם העיר הנ"ל המגיה הנ'ע.המגיה
 מטיבה, חלבו ר' וז"ל כתב שם ברכות בירושלמי שם ז"ל החרדיםבעל
 היום ער כפר שם הוא טיבה רשמה עירו שם על מכונה חלבו ר'היינו
 ברפוס ואם שם הירושלמי על בפירושו החרפים בעל עכ'ע ישראלבארץ
 דאיה אין כנ"ל( תימת )בשתי בה מטי הג" כן גם )זיטאמיר(שלנו

 לכת"י מכת"י הירושלמי  בהעתקות שנתהוו ושבושים הגירסאותמחילופי
 בעל הקרוש הג' ובפרט ת"ו( )בצפת בא"י ותינהו ברפוסים ובפרטכנודע
 ומקומותיו ובלשונותיו הירושלמי של בדרכו יותר בקיאי הוי ז'עהחרדים

 כנ"ל: מטיבה אחת תיבה דדואשם

 שנאמר מנין התורה מן חולין לביקור רמז ר"ל אמר ננררים שםקב.
 בל ופקודת אלה ימותון האדם בל כמות אם ט"ז[]במדבר

 אלה ימותון האדם כל כמות אם רבא אמר משמע מאי וגו' יפקדארם
 הר"ן פירש וכו' אותן מבקרץ אדם ובני בערימץ ומוטלים חוליםשהן
 עליהם יפקר אדם כל ופקודת רכתיב והיית אותן מבקרע אדם ובניז'ע
 אלה ימותק הארם כל כמות אם דכתיב כיק לכאורה וקשה הר"ן,עכ"ל
 חולה רכל משמע כנזכר חולין ביעוד על דדרשינן וכר כלופקידת
 הוא חולים הביקור אררבא והלא למות מוכרח האדם כל אותושמבקרין
 לנגון בפשוט יתיישב פולם וחיותו, רפואתו לצוףך עלז לפקח כדיהמצוה
 שנתרפא, תולה היה לא אלישע דעד ע"א[ פ"י ~יף ב"מ הש"ס רברי פיעל
 דעד אמרינן ס"הן נפרק תולדתן ובמד"ר ע"ב[ ל"ז ]ין ב"ב תווןחצין
 )שחידש אבינו מיעקב עכ"פ ושכמ"ע. שנתרפא דולה היה לאומקהת



 ועררה שתיתאה מהיוראדבריתתעו
 על שנתרפא חולה היה לא קרח בימי והיינו חזקיה או אלישע 3ףהחולי(
 כמות אם קרח עדת נגד דבינו משה שאמר להכתוב בזה דרשינן שפירכן
 שנתרפא חולה אז היה שלא כיון חולין לביקור וגו' ופקודת האדםכל

כנ"ל:

 ]יף בעירובין הש"ס דרך על י"ל הקדומן ]באות הנזכר ומעניןקג.
 והושיב ישעיהו והלך חזקיה ומחלה מלמד ע"א[ט"ו

 ליכנה הפת למלאך רשות יהא שלא כדי )פירש'* וכו' פתחו עלישיבה
 חלה ההם בימים א,[ כ' ]מ"ב נאמר מלא מקרא דהא וקשה ויתרפא,שם(

 ה' אמר כה אליו ויאמר הנביא אתץ בן ישעיהו אליו ויבא למותחזקיהו
 לו 12אמר מה ע"אן " ]דף ברכות ש'ש ועיין וגו' אתה מת כי לביתךצו

 חזקיה על עליו שנגזר וף מפי הנביא ישעיה שהגיד וכיון הנביאישע"
 גזירת נגד היד בחזקת לעשות פתחו על ישיבה הושיב למה שימותהמלך
 שאמר שחלה הזאת בפעם היה וזהו כנזכר, לו לומר עליו ושנצטוההמקום
 הכתוב וכתה כ'ן ב' ]בסלטים שם כמ"ש כנזכד עליו הגזירה שנגזרהלו
 כנזכר. בעירובין זה שם דרשו וגו' התיכונה החצר יצא לא ישעיהוויהי
 דוכתי ובכמה תולדות במך"ך הקדום[ באות ]כנ"ל ומבמריק כיק קשה עודב(

 )כמ"ש למות חזקיה שחלה וכיון מחליו שנתרפא אדם היה לא חזקיהדעך
 שימות אז ברור היה כן אם בעלמא( מיורש ולא ממש כבד חולי היינושם

 ולמה עוד( חי ולא עוד מתרפא שלא חזקיה עד שחלה כ"א )כמומהליו
 בפשיטות, מבטלא הנודע בדבר ח"ו ולמגן לריק הנבואה ישעיהא"ל

 כדברי ואם ג( בזה( הם חלוקים מדרדרם כי ולומר לחלק גדול]ודוחק
 הבא לעולם תחיה ולא הזה בעולם אתה מת לבשרו שם בברכותחז"ל
 הגיד למה ס"ו[ אות ]סה"ק תורה בדברי כבד שהקשינו מה קשה כןאם
 כן אם נבואתו לכבוש כשלא בשליחותו מוכרח היה ואם ישקיע זאתלו
 כ% ודאי אלא עי"'ש וצא נבואתך כלה וא"ל יחזקיה בו גערלמה

 וכדי עלילות נתכת לו שמו יתברך אשר מהקב"ה היה שזהו שםשיישבנו
 ועל פס כמ"ש מאוד ויבכה רעה הבשורה ידי על )חזק"( עונתנושיקבל



 תתעז רצךךה שתיתאה מהיוראדברי

 פי על הענין בביאור בדברינו )ועיי"ש ויתרפא ויחיה לו יתכפר זהידי
 ישעיה הושיב כן העל הכל נתיישב זה פי העל זי"ע( קדוש רבמעשה
 הנ'י( )כפירש"י ר"ל המה"מ להכניס שלא להצילו ביתו פתח עלישיבה
  עמוקה הכונה היה כי אם שימות הגזירה הפרגוד מאחורי נשמעלאשר
 כן נשמע כאשר מ"מ ולהתרפא להושע מסתיי' ועציבותיה שיצטערכדי

 לשלוט ח"ו החיצונים זה ידי על יתגרו פן הנביא ידי ועל כנ"להדיבורים
 ונותנת ומצלי מגינא ותורה חדרו סביב ישיבה להושיב הוכרח כן עלבו
 אחר דלת"ח בעירובין בגמרא שם אמרו ושפיר החיצונים ומברחתחיים
 חזקיה אצל רק היה דזה כיון לאגרויי ליתי דלא כן  לעשות איןשחלה

 כי כן יעשו לא לאחר אבל ח"ו לרעה הדיבור כבר שיצא כיוןכנ'י
 ידי ועל לרעה הדיבור שיצא מחמת שיראתם החיצונים יחשבו פןאדרבא

 שאמר מה נתיישב וגם וכו', פה יפתח ולא שם( )וכדאמרינן יתגרוזה
 ימות שנחלה שכיון אז חזקיה 3ף היה ברור כי אם וכו' הנביא ישעיהלו

 יחיה שלא לו לומר בברכות( הש"ס )כדברי היה הכונה העיקר אבלכנ"ל
 זרע וידאה ויחיה לו ויתכפר ביותר יצטער זה ידי ועל הבא בעולםגם

 וכנ"ל: ימיםויאריך

 אות מה יריע" אל הזקיהו ניסמך ח'ן כ' נכ' במלכים שם ומ"שקד.
 ה' מאת האות לך זה ישעי' ויאמר וגו' לי ה' ירפאכי

 מעלות  עשר לנטות לצל נקל יחזקיוע ויאמר וגו' הדבר את י יעשהכי
 אשר במעלות הצל את וישב וגו' מעלות עשר אחורנית הצל ישיב כילא
 שת זה על חזקיהו ביקש למה מאגד קשה ולכאורה וגו', בכהליותירדה
 )כבר( ויחי השחין על ששמו תאנים דבלת ירי על נתרפא שכבדכיון

 עוד לו ולמה ונתקים שיתרפא ואח"כ כנ'ע הנביא שניבא ראהוכבר
 ומראשית אות שביקש אבינו באברדין מצינו ולמה השמש בירידתושות

 שיקוים לעתיד על שהיה הגם אות וביקש אירשנה כי אדע במה ח,[ט"ו
 לא ולמה ופיוט( במדרשים )כמ"ש לחטא נחשב זה כל עם לבניוזאת
 אבינו באברהם ששם וי"ל כנזכר. אות ששאל לחזקיהו חטא ליחשבנאמר



 יוררדן שתיתאה מהיורא דבריתתעח
 ט'[ נשם כמ"ש למקום בינו שמו יתברך שיראנו דק ששאל האות היהלא

 נס בעולם לפרסם ולא הבתרים בק בבדית וגו' משולשת עגלה ליקהה
 יתברך המקום לבין בינו האות זה לו ולמה שמו יתברך מלכותוכבוד
 שבעל בתודה גם התודה לימוד שהחזיר המלך בחזקיהו כן שאין מהשמו,
 וביקש ע"מ צ"ד וסנהדרין חז"ל שאמדו כמו וטהרה טומאה בהלכותפה

 מעלת ומהי ע"א[ נשם חז"ל שאמרו כמו משיח לחזקיהן לקמרותהקב"ה
 בכל ומלכותו בתחתונים גם שמו יתבדך מלכותו כבוד שיגלה דקהמשיח
 שנתרפא אחד אז דבות שנים עוד הקב"ה לו כשהבטיח כן עלמשלה
 העולם כל לשרני השמים במערכת נס הקב"ה שידאה האות ביקשמיד
 של לבן להשיב יוכל זה ידי ועל המערכות משדד שמו יתבדך הואכי

ישראל
 לאבידי

 וגו' לנטות לצל נקל חזקיהו אמד כן על ותודתו שבשמים
 ביקש כן על העולם כל לעיני כך כל תגלה ניכר נס עוד זה ואיןכנ'ץ
 קהותה ה' יד דק כי העולם כל וידאו אחורנית מעלות קמ?ד הצל ישובכי
 כל ראו כי על בשלומו ולדרוש לבקרו שבאו חז"ל שאמדו וכמוזאת
 היום שפנה השמש בידידת הזה הגדול הנס ומדינתם בביתם או"המלכי
 התגלות ידי הצל ומפורשים( בדש"י )עי"'ש מיד לבוקר וחזר ערבלהיות
 מלכותו כבוד ולהחזיק לפדסם עוד חיותו בשנות כח לו יהיה כזהנס

 כנזכר: תורתו וקיום שמויתבדך

 בשמי בתפלתם הפחמים שבגולה דבותינו הצדיקים אצל ראינוקה.
 הלכות יי'ד בסייע וכמבואר החחים בעד ובפרטמרום

 ועכ"ז רחמים עליו ויבקש חכם אצל שי ס"טן של"ה ]סימן חוליםביקוד
 ד"ת ]רישן דפלמת סממני לפעמים וכתבו טבעיות סגולות לו נתנוהמה

 להם שנותבים כהוום נראה וטעמה בסופק ל"ז ל' אות ח"ג ק"ת, אותח"ב
 תם שמו יתברך חנם להירפא תפלתם בעד מעות לקבל רצו ולאפדיונות
 דפנתה להמבקש כטשצכיחו וכר בדשם אני מה ע"א[ ד ]חגיגה בכללשהוא
 כיף ורפואה התיקף חזן ועבודתו יתבדך השם בחרדת התנהגותובעניני
 תשמצקצ כו' חי עת בלא עציים אין ע"א[ נ"ה  ]שבת חיילשאמרו



 תתעש רצורה שתיתאה מהיוראדברי

 כן על דדינא( ומעיקרא שכר לקבל אסוד דאורייתא במילי בפרטומלמדו
 חז"ל שאמרו וכמו פדיון לקבל מותר זה רעל טבעיות רפואותנותנים
 פדיונות שנותנים שהמנהג כית וגם שויא. מגן דמגן אסיט ע"אן פ"הןנ"ק

לאדמו'י
 בשכר שמרפאים מקום כמו הוי כן על רפואות כותב והוא
 וכיוצא: בטילה שכר שהוא וגם שמנתו דזהו כיף ליקחדמותר

 את להלביש כדי טבעיות רפואות שנתנו להם היה לשבח  טעם עודדגש
  מתפללין אין כי  קטרוג  יהיה ושלא  הטבע בדרך ורפואההישועה

  כשיושע וגם וכנודע, לכך ראוי הדור שאין זה מטעם נסים  מעשהעל
 עשתה צדקתו בכח כי בלבו לומר מתגאה ח"ו המתפלם יהיה לאהמבקש
 אצל ילך ע"א[ ח' נדף בתענית חז"ל שאמרו וכמו ונענה פירותתפלתו
 דעתו ומגיס בידו העלתה לחש ואם וכו' בתפלה עליו וירבה שבדורחסיד
 רפואות לו כשטתן כן חשל הגמרא עכ"ל וכו' לעולם אף מביאעליו

 חכם שהוא ורק עשה צדקתו כה ולומר דעתו להגים יוכל לאטבעיות
 בשוקי, איכא רופאים וכמה בזה יפה וכיון הרפואה וחכמת בסממניויודע

וכמובן:

 נועם בעל והקדוש הגדול רבינו מכתי"ק מכתב כבר נדפסדי48שירצי
 עניה חשובה אשה לקרובתו מליצה שכתב יי"עאלימלך

 כעת הוא אבל לעזרה אליו באתה כי שם וכתב בגלילותיו שנסעהאחת
 הפדיונות ממעות לה לתת כעת לו באפשרי ואין ל"ע דוי ערש עלשוכב

 אנשים מכניס שלא יען וכיוצא רפו(1"ת להם שנותן הבאיםמאנשים
 עליה ולרחם לה לסייע מאנ"ש מבקש כן על המטות בחדר עצורלהיותו

 נשמעים דבריו אשד כמוהו מי אלימלך הנועם רבינו והלאעכתוד"ה
 כנ"ל רפואות לתת הוצרך ולמה ובארץ בשמים מופתים ועשהבשמים
 בין הלז הטעם בפשטות כן גם לו היה הנ"ל מטעמים כי י"ל ודאיאלא

 וקדושתו גודלו רוב לפי בחיווי לו שהיו ועמוקים גדולים רביםטעטים
זי'"ן:



 רצררה שתיתאה מהיוראדבריתתפ
 רפואות עניני בכל בקיאים זי"ע הקדושים חכמינו היו ובאמתקו.

 ערמה שכנתי חכמה אני י"ב[ ח' נמשלי כמ"שוחכמות
 וכן עיי"ש ע"ה[ ס" ג' ]חיק אלעזר מנחת שו"ת בחי' שביארתי וכמווכו'

 ועוד ח"ד[ צ"ג ח"ב ט"ו אות ד' ומהדורא ס"ג מ"ב אות ]מה"ק תורהבדברי
 ס"א ]דף ברכות בש"ס ולומד הקורא אהבי אחי תראה הנה דוכתי,בכמה

 את יועצות כליות בברכות בפירש"י עיי"ש ע"א[ -א ]דף בחולין וכןע"א[
 כי ורופאיהם זמנינו חכמי צעירי עלינו יצחקו זהבה עכל"ה כן  ומסההלב

 מאיברי רק והמחשבה השכל איברי אינם כה( עד דעתם )לפיהכליות
 יוכלו ואיך לחוץ ההשהנה תלך נקיותם ידי ועל דרכם אשד מעייםהבני
 והנפלאים( הדקים המחשבה )עורקי המוח את או הלב את לייעץאלו
 )קרעמפפ"ע( יסורים לו שיש מי כי רפואתם בספרי יאמרו עתהאולם
 הכאב אותו וקורין להכליות ההולכים מאוד הדקים הגידיםבמקום

 הדקין הגידין הצטמקות ידי על לדעתם וחינו קרעמפפ"ע()נירען-זאנד
 %ל כמו והוא הכליות מן ששייך מה המאכל עיכוב בתוכם יגרמומאוד
 וצעד הלב דאגת ידי על בא וזהו )נירען-זאנ"ד( כן יקראוהו כן עלהדק
 יזהרו כן על בנפשו עצות לתת יוכל שלא בלבבו ומתרגז בקרבוגדול

 וזהו כלל לחשוב ולא בלבבו להצטער שלא העיקר לזה גשמיתהרפואה
 כי חז"ל לדברי יודו בע"כ אשד רפואתם, מחכמי מסברתם, גםדאיה
 אז בזה הדבה ויחטיב בנפשו עצות לתת יוכל וכשלא יועצותהכליות
 העימול חול כמו ויעכבו ויצטמקו להם הסמוכין ועורקין הגידיןנתעוררו
 אמת ושפת ר"ל גדול הכאב יגרמו זה ידי העל כנ"ל לשם השייךמהמזון

 עד: לעולמי וקיימים חיים חכמיםורבדי

 וכבודי שמי הוא ה' אני ע"ב( רע"ז ברע"מ תצא, ופרשת בזוה"קקו.
 לא ח'[ מ"ב ]"דייה לפסיקים ותהלתי אתן לאלאחר

 מ"ש תבין ומרה עי"ש,  עכל"ה תר ויו"ט שבהקת דמחלל למאן להיהיב
 לענין נ"ט אות קמא ]מהדורא בד"ת בדברינו ומובא דפרקאבאגרא

 לעצמם רעה שגורמים מעללים מדוע פדיונות מעות המקבליםהאדמורי"ם



 תתפא רצררה שתיתאה מהיוראדברי

 עבירות בעלי בכל החמיר זקיני קדוש כי ואם בדברינו עיי"ש העולםיכל
 כפי נזהר אם בעה"י לנו די האלו והחשוכים השפלים בדורותאמנם
 רבינו הקדוש מאדומו"ר )ובפרט זי"ע דוקדושים ורבותי מאבותישראיתי
 שבתות, ממחללי פדיונות לקבל של4 משינאהע( הרב זי"עיחזקאל
 חמידא שבת תנא האי ע"א[ ]ה' חולין בש"ס שורשם הם האלווהדברים
 ותהלתי בזה ברע"ם הוא וכן ב'[ וסיטז יו"ד בטוש"ע כן ופסקינן כע"זליה

 זה הרי מהם הנהנה ומסולא ויו"ש שבתות מהללי היינו )ע"ז(לפסילי"ם
 בעה"י: דוכתי בכמה עוד כתבנו לאשר בזה ודי - ר"ל ממש מע"זנהנה

 ס"ה: אות ה' מהדורא לעיל]ועין

 צערא ראקדים ושפיר ע"כ[ )וע"ח תצא מהימנא ברעיא שם עורקרע.
 לפום מתניתא מארי חז"ל אוקלמה דא ובגין לרחמיודינא

 בבכי רמלה ורמז ברחמי דנפקת לבתר צערה לה אית וכו' אגראצערא
 ובאור עיי"ש וכו' יוודע וממנה ליעקב הוא צרה ועת ובג"ד וגריבוש
 שהיה בלשן מרדכי ידי על ברחמים היה שני הבית דבגאולת שםהחמה
 מה שלימה גאולה היתה לא כן רעל וכו' כורש ידי רעל למלכותשני
 ע"כ ר"ל רבות וצרות משיח חבלי יזר על שהוא ותלישי הבית כןשאין
 האלו וכדברים עד לעולמי רבים וברחמים שלימה הגאולה אח"כיהיה
 וכר( לפק טהודענא ז"ל טהר"י ר"ה בפיסקא המצות חג טשער ס"ז )בפע"חתראה

 הגלות נמתק שמקוים ובבל מצרים )כהגאולת תדהה לא מלזו הגאולהכי
 וזהו עיי"ש גדולים חבלים ידי על רק כנ"ל( וכיוצא השיעובדוקושי

 משמיע בספר שנדפס וכמו חשוכא, מגו דנפקא נדורא הגאולההתקרבות
 עיי"ש: )בימינו(ישועה

 דוק עוד כי גק ב' )חבקוק עהעכ העמודן ]בסוף ברע"מ שם עודקמן.
 לה דנקיבו אחרנין ואית וכו' יכזב ולא לקץ ויפחלמועד

 מאן כל שניחא דנוקבא ובזמנא מוזמן סליקו הלא רבא לתדומא דמטיעד
 אמנם החמה, ובנער עיי"ש עכל"ה וכו' סליק %י לא תמן נפילדדוי



 רצררדו שתיתאה מהדורא והבריתתפב
 בלי ח"ו ולהבריח הקץ את לדחוק שבאים אותן על ומנבא רומז כינראה

 בשם שכ' וכעין יד בחוזק רק ובקשות ותפלות להעולם תשובההתעוררות
 לו עלתה ומה משיח ולהביא להכריח שדצה ז"ל דיינוס דילו יוסףהר'

 דמטי עד לה רנקיבו אחרנין ואית וז"ש לשיזבן, רחמנאולתלמידיו
 לספר ובמפח הנזכר שינוס דילו הר"י של זה( )כמעשה רבאלתהומא
 )כמו ר'י ונענשו  שנפלו 3ך מתמן סליקו ולא עי"'ש ז"ל האר"ישבחי
 המקרבות ומצות ותפלות תשובה ידי על ורק לטהר מזהירנו זה ועלהנ"ל(

 דוכתי(: בכמה בעה"י בחיבורינו )כמבואר ב"ב הגאולהאת

 הגאולה את המעכבים אותן לבבנו את וימסו אותנו ישיאו ופןקי.
 ]שיר עה"כ ע"א[ קהא ]יף כתובות בש"ס חז'ע הנאמרוממה

 )ח"ו( ומיה שתחפץ עד האהבה את תעוררו ואם תעירו אם ז'[ ב'השירים
 בהשבועות שם אמרו הנה ב"ב, צדק גואל ביאת על כ"כ ימהרו לאנראה

 בש'ט וזוב בעונם פירש"י הקץ את ירחקו שלא לישראל הקב"השהשביע
 הדבר ואין הקיצין כל כלו כי האמת הוא ]וכן אחרת גירסא בלישלנו
 נגלען ישראל אין תשובה( ]בהלכות הרמב"ם פסק וכן בתשובה אלאתלוי
 ומבנלא ענלעה נגאלים מיד התשובה משחמין וכיון התשובה ידי עלאלא
 רשני[ כדברי עונותם ידי על הקץ את מרחקים תשובה עושיןכשאין
 ירחק"ו( שלא )במקום ייחק"ו שלא 1"א שם[ ]בכתובות הביא רש"יאולם
 דש"י  עכ'ע מדאי יותר כך על בתוצונים ידבו שלא דוחק לשוןהיינו

 מאן כי מאוד יוחק לשון באמת הוא הנזכר הב' והפירוש והנוסחאז'י
 במקנא בעה"י כבר וכמ"ש זה על מראי יותר בתפלה מרבה איזהו לןפליג

 הזאת[ הצרה בעת ]שנדפס ישושה תשמיע בספר מ"ש וזמיןבארוכה
 יום בכל ג"פ התפלות אחרי גם כי רואות עינינו הלא כי ב'()מאמר
 הגאולה על ומבקשים המתחננים ופיושים סליחות ז"ל דבותינו אח"נתיקנו
 לשעבר על ותזעק קינות כמו רק דהוא לומד ואין חצות תיקון וכןקרובה
 וכמ"ש שמו יתברך מדחקיו אחדי מהרהר בכלל זה הדי כן ראםח"ו

 תקמיטי ס" ט"ב הלכות בפחצה"ש דריכם תענטז[ ובמסכת הקדושדושל"ה



 תתפג וצררה שתיתאה מהיוראדברי

 ב"ב לגאולה שנזכה לעתיד על ותיקון בקשה רק שהוא צומות הר'לענין
 שראוי א'[ ]סימן או"ח בטוש"ע מ"ש וכן מעשיש ותיקון התשובה יריעל
 עצבות בדרך אינו ביהם"ק חורבן על ורואג מיצד להיות שמים יראלכל
 ט'ן ל"א ]ירמיה כמ"ש ותחנונים בקשה רק לשעבר על וצועק בלברח"ו

 במק"א הארכתי ועור כנ'י הגאולה להתקרבות לעתיר על וגו' יבואובבכי
כנ'אנ

 )לאאמו"ר דואי לחי ובבאך ע"א[ פ"ח ]דף כ"ב תיקון בתיזוה"קיעיין
 גירסא להך זי"ע שפירש"י רמה אתכם  השבעתי בד"ה שםז"'ע(

 בלא תפלות רק היינו מדאי יותר כך על בתחמנים ירבו שלאשהביא
 גירסא לפי פ" בכתובות שם המהרמ"א וכן עיי"ש וכו' והרימודחילו
 יש ועוד זה על כתב  בעונם, הקץ את ירחקו שלא שפירש"י דילןבש"ס
 הגאולה מן מתייאשין כאלו רהוו"ל רחוק הקץ בעיניהם יהיה שלאלפרש
 קרובה כי א'[ נ"ו ]"זעיה כם"ש קרובה הגאולה זמן בעיניהם יהיהאלא

 בכ"ע בקיוי כרבריט זה והרי ז'4ל מהרש"א עכ"ל וק"ל וגו' לבאישועתי
 ובתפלה שיבוא( יום בכל לו אחכה עקרים בי"ג מאמין באני שהוא)כמו

 כמובן עליה השתוקקות ידי על הגאולה להתקרבות טוביםומעשים
 לפרש יש הקץ את לדחו"ק רש"י שהביא הב' הגירסא לפי וכןבפשיטות,
 בברכות הפ" שהוא כמו להלצה לדחותו הקץ את ירחקו שלא היינושפיר
 דגלי דוחק כאילו אמות ר אפילו זקופה בקומה המהלך ע"ב ע"ג]דף

 דוחקה והוא שמו, יתברך כבוזיו הארץ כל מלא ו'[ ]ישעיה דכתיבשכינה
 היים לדחוק שלא נמי והכי במהרש"א ועיי"ש הלאה מלפניוומרחקה
 וכגירסת העיקר וממילא כנזכר, הקץ את לעתיד הלאהלהרחיק

 דאמרו מה פשוט, וזה הקץ את לרחק שלא הייו כבש נ"א שום בלידיו, הש'"
 בלי ח"ו ~בריח חכמות  השבעות ידי על ילכו שלא הוא בזהליודו

 וכנ"ל: ב"ב שבילם בתחבונים רק הקדומן ניאות כנ"ל ותפלהתשובה



 בדרוך שתיתאה מהדורא דבריתתפד
 עליון קדושי בנום ששמעתי מה בזה ומובן הוא כן אמנםקיא.

 מהרצ"א הה"ק זקיני משם ובפרט זי"עמרבותינו
 באמרו מאור והתמרמר צרה בעת פ'ש שאמר יששכר בני בעלזי"ע

 יכולים רוצים היינו אם עלימה הגדולה שאודות לפניך וידוע גלוירבש"ע
 אמר וכך ומסגרות המנעלים לפתוח המפסיקות החומות לשבוראנחנו
 מה ואך געריסען( אויף שלעסער געבראכען מויערן וואלטען )סירבל"א
 ב' ]שה"ש כמ"ש יד בחוזק לילך שלא השבעתנו שמו יתברך ואתהנעשה

 נגד ח"ו ההכרחי בכח לילך שלא )והיינו  עכתר"ה וגו' אתכם השבעתיז'[
 כי בתפלות להרבות שלא לא אבל כנ"ל הזמן קודם שמו יתברךרצונו
 ומעורר ובכיות בתפלות הרבה ימיו כל כי בקודש דרכו ירועאררבא
 הזאת השבועה המעכב מהו קשה ולכאורה שלימה( הגאולה על רקאחרים
 מפתחות לשבור הקץ את לדחוק שלא הגירסא לפי כונתו היה אםגם

 נאמר אם גם )שבועה( סוף כל סוף הלא ק"מ[ ]אות כנ"ל והיינווחומות
 צאתם בעת ישראל כנסת את שהשביעו מה לבנים אבות שבועותשחל
 אדרבא הרי חמור היותר סקילה איסור היה השבועה אם גם מ"מלגלות

 משבת וק"ו ישראל כנסת את להציל כרי השבועה על לעבורמחוייבים
 בלבד שעה לחיי רק ואמדוהו חי ומצאוהו אחד על הגל עליו דנפלויוה'ע
 ע"א[ פ"נ ]ין ביומא כדפסקינן אחד של שעה חיי על שבתדמחללין

 אשר מישראל אלפים לאלפי ק"ו של בנו בן ק"ו וטוש"ע,וברמב"ם
 יום בכל כ"פ מהם והורגים בעולם ישראל קהל כל ובשביה בצרהנתונים
 התורה פי על מיטייב איש האם ואלפים למאות העכו"ם מרוצחיויום

 יתברך מהשם קבלה מפי שנאמר כיון ודאי אלא השבועה עללעבור
 לכלל יועילו לא כנ"ל ובכח בחיל ילכו אם גם ע"כ וגו' אתכםהשבעתי
 ולמה ק"ט( אות לעיל דמובא מעשה )כהאי א"ע יזיקו ואררבאישראל
 ושפיר שמו יתברך מאתו הנרצה תכלית לבלי לחנם השבועה עליעברו
 כיון ההכרח בכח יעשו לא ע"כ וע' אתכם השבעתי שנאמר כיקאמרו
 וגו' אתכם השבעתי שאמר כיון שמו יתברך רצוע נגד עמשא יועילשלא
 ומצות ותפלה תורה ותשובה ובקשות תפלות ידי על אך והבן.כנא



 תחפה רצררה שתיתאה מהיוראדברי

 ל"א )יכמיה וכמ"ש כנ"ל איכא ותיובא מצוה בודאי הגאולה אתהמקרבות

 י"ר[ )נ"א בישעיה הנביא שאמר וכמו אובילם ובתחנונים יבואו בבכיט'ן
 מלך של הבוקר  כשנתעכב )הגלות לילה וגם בוקר אתא שומראמר

 הפשוט וכפי' ובקשות בתפלות )להרבות וגו' בעיו תבעיון אם אז(המשיח,
 הספרים ובכל מפורשים מקראות וכיוצא אלינו ויבא ישוב אזשם

 בעת ב"ב שלימה לגאולה רצת העת שנמצא יתברך השם יעזורהקרושים(
 רצו"ן ע"ת ה' לך תפלת"י ואני י"ר[ ס"ט )תהלים וכמ"ש זה עלתפלתינו

 ברוב אלקים בסה"ק( וכמ"ש לתפלתינו רצון העת שנמצא נבקש זה)על
 פ"ח[ ורף בפסחים ]כראמרינן בי"ת שקראו )כיעק"ב באמת ענניחמרך

 אלא ישע אין כ"ז[ פרק )א"ר בתנר"א כראיתא )האמתית ישע"ךוהיינו(
 בב"א: כיה"ר המשיח(לימות

 משתיקה. טוב לגוף מצאתי ולא החכמים בין גדלתי ימי כלקרב.
 מצאתי ולא לשון זה מה עובר כל ישתומם פ"א[ סוףןאכות

 טובת משנהגות המוסר דרכי הוא אבות הלא כי משתיקה טוב"לגוף"
 כ( הנפש. חשב ולא "לגוף" טוב שהוא מה דוקא ירצה זה ומההנפש

 מינה נפקא זה ומה ר4כמים בין שנגדל ימיו שכל מה שחשב זה מהוגם
 הנה כי באמת י"ל אולם משתיקה טוב לגוף מצאתי שלא הזאתלהמימרא

 ומוכיחים ותורתו לה' קנאים מהם יש שונות דיעות החכמים ביןיש
 חכמים יש זה הלעומת כוחם. בכל הדת ומהרסי  עבירה בעובריומוחים

 כי ויאמרו ותורתו ה' מלחמת לוחמים ואינם בלבד ה' בתורתשעוסקים
 והשחתת סכ"נ הוא כי וגם וכיוצא נשמעים חכמים דברי ובנחתבלחש
 יתרשלו ובאמת הרשעים נגר ומלחמה ברעש יוכיחום אםעורקין

 שר'מ רבנן מדשתקו הרשענה יאמת וממילא עמהם ולהתקוטטמלמוכיחם
 הב' מכת החכמים על בר"ש ד"א כנראה צווח היה זה )דבל להודניחא
 העכ"פ ק'( אות בדברינו לעיל עיף עליו לבם זעף זה ירי העלהנ"ל
 ירי על גופם להשחית רוצים שאל"מ טענתם וזהו להם יש הזאתרמעלה
 הדם מרוצת כל וזהו העורקים וישחיתו ירעו זה ירי שעל בתוכחתםכעסם



 לפדרה שתיתאה מהדוראדבריתחפו
 שונות מפלגות )והם החכמים בין גדלתי ימי כל ח"ש ואיבריו.נגוף

 מצאתי ולא לכ"ע( ועכ"פ עבירה, עוברי על להרעיש אםבדיעותיהם
 ישחיתו לא זה ידי על )כי משתיקה טוב להנפש( ולא"לגוף" )דוקאלגוף
 זהו כי הדת עוברי על המרעישים החכמים גם יודו וזהו ועורקם(גופם

 כח הנותן יתברך השם בחסדי בטהרים אך גופם והשתתת נפשמסירות
 ה' תורת ובריאתם גופם ויחזק וירפאם ישוב כי ירבה עצמה אוניםהלאין

 : מ"ג[ אות ח"ד ד"ת ניעלז לאיוש"ט, ואמונתו תורתו בעד וללחוםועבודתו

 ע"ד שכתבנו למה נבהמשר תצא פרשת ברע"ממ שם עידקיג.
 ועד קי"א אות עד ק"ז אות בסמור לעיל שםהרע"מ

 ויחזרת ישראל יתפרקון ובגינך להרע"מ ונאמרו ע"א[ וע"ח נדדבכ~[
 איבון ובגינך מינך בר לישראל למפרק למשיחין חילא וליתלאחדייהו
 אינון "ובגינך והלשון עכל"ה. וכו' אלין יקירין מילין אשליםמתעכבין
 יעכב שהרע"מ לומר יתכן איך הלא ויתפלא עובר כל יתמהמתעכבין"

 הזוה"ק דברי פי על בפשיטות יובן אולם לגאלנו, לבוא המשיתין)ח"ו(
 רק כי הקדמות לשער זי"ע מהרח"ו בהקדמת וכן דוכתי בכמהותיזוה"ק

 בהקדמת ועיין ב"ב צדקנו משיח יבוא האמת חכמת סודות התגלות ידיעל
 הגהות עם חיים לאוצרות בדוהמתו וכן ח"א ראי לחי לבאר זי"עאאמו"ר
 שישלים להרע"מ וא"ל קודש ספרי בכל וכן שלימה" "איפההנפלאות
 שיתגלו עד שמתעכבים המשיחין יתגלו זה ידי על כי הסודות ויגלהמ"י'
 וכט'ש: ב"ב צדק גואל בביאת ב"ב ירחמנו יתברך השם כנזכר המודותכל

 בכט=ס ה' ייזרה כן ששית מהדורש השלמתי וחסדוונעה"י
 לאירה. ובזכה תורה. דברי המהדורות שאריבחיבור
 בב"א. ישראל בכלל ארושל. ובנין הגואל.ובבושת

תוו~לב"ע.


