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מהרורא שמירואה
כמנואר בהקדמות ,מהדורות הקודמות ,בעה"י ובחסדו
הגדול,ובזכותאבותי הקדושים ,אראליםותרשישים .אדם
מוע"מלעולם.

חייםאלעזר שמרא
בעהסח"םשו"תמנחתאלעזרד'חלקים,אותחייםושלום,מאמר
זכרוןצדיקים ,חמשהמאסרות,עולתתסיד,סאמרמיליףהמפידא,
דבריתוףהד'סהדורו,ע,דרכיתשובהעלהלכותמקואות(הנארי
חיבוריםבכתובים).והשלמותושזהותבספרידבירברבנןסראבא
אאמו"ראבוהוןורבןשלישראלהגה"קצש"עוכו'זצללה"הזי"ע:
דרכיתשובהעלהלכותנדה,תפארתבמםעלהתורהוסועדים,
בארלחיראיעלהתקוניחקרהקמושח"ג,דרכיאסונה.תםקצת
הנהוהבסידור חמדתישראללמקרבינוואה"קצים"עוכו'סהר"ש
ווימאלזצללה"הזי"ע.
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לשיקבה"ו ,אתחילהיום (ועש"ק בבוקר ,ד' תמוז תרפ"ט)

לכתוב דברי תורה מהדורא ו' יעורנו השם
יתברך בתיקון בחינת ו' אות ~ים יסוד ברית קודש מדת יוס"ף
בגי' ב' פעמים מולא שהוא ב' מזלי"ן בחינת מזל"א עילאה
המשפיע למזל"א תתאה והנה ארז"ל בפסחים [יף ד' ע"א]ז'ריזין
מ'קרימין ל'מצות עי"ש והנה כתב בפתיחהלים התלמוד על ב"ק
[אותי"ג דהגם [קידושין ל"מ ע"ב] דשכך מצוהכהאי עלמאליכא אבל
אם הוא בעצמו מזדרז וממציא עצמו להמצוה אז יש שכר טוב
גם בעולםהזהעיי"ש ובתפארתבנים לאאמו"רזי"ע עה"ת (פרשת
שופטים בד"ה צדק צדק תרדוף) .וזהו רמוז [פסחים ר' ע"א]ז'ריזין
מ'קדימין ל'מצות ר"ת מו"ל כי בעד זה הזריזות והקדימה יש
טובות ומו"ל גם בהאי עלמא כנזכרהיינו מזל"א תתא"ה בעולם
הזה להריק לנו ממזל"א עילא"ה בעלמא עילאה וזהו ב"פ מזלא
תריןמזלין כנזכר והוא בחינת יוס"ף המשפיע וממשיך בכ"ע כן
יגיענו ה' אלקינו ב"ב וששים ושמחים בעבודתו ובבנין עירו
בביאת גואל צדק ב"ב בכ"י2

המחבר

תשעב

ד21רי מהיורא שתיתאה וצררה

ב .ברוך הבא בשם ה' בדכנוכם מבית ה'[ .תהלים קרח כ"א י"ל
עפימש"כ בסה"ק רבדי חיים עה"ת [פ' תבוא] כי הקב"ה
נתן לעם קדושו לתקן בחינת עולם שנה נפש,היינו (שנה) הזמן בשב"ת
קודש ,ונפש במיל"ה ,ומקום(היינו עולם) בביהמ"ק עיי"ש ,וזהוי"לכי

בי"ת (שנקרא ביהמ"ק כדאיתא [בפסחים פ"ח ע"א] וכנודע) שב"ת מיל"ה,
ר"ת בש"מ וז"ש ברוך הבא בש"ם (כי על אלו הג' רבדים ר"ת ב'ית
ש'בתמיעה כנזכר באנולתיקםעולם שנה נפש בדצת) ה'( ,אבל כנודע
בספריםכי תיקון שנה נפש יש בכח האדם לתקן בעבודתו להש"י אך
תיקון מקו"ם הואבית המקדש ואנחנו על אדמה טמאהבגלותינו בעוה"ר
לזה צדיכין רק ישועת ה' בבנין בית המקדש ב"ב וזהו שצ"ל רק)
בדכנוכם מביית ה' (שיקרא סתם בית ה' וכנ"ל מש"ס פסחים):

ג.

בתהלים [ק"ו ר] חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו ,הדקדוק
נודע מה שכלל אבותינו הקדושים בהחטאים ובאמת
אבותינו חטאוואינם (לאהיו חטאים)כנודע מ"שבסה"ק ,וישלנולהזכיר
זכותם ,ולא חטאתם ,וי"לכי ע"ז התנצל דוד מלכנו ,היינו בעדנו ,כי
נורע שבאים נשמות הקדושות מאבותינו לסייע לנו בעבודתנו (בצוד
עיבור נשמה) בחיים חיותנו ,אולם כשפוגמים ח"ו ועוד חוטאים במצוה
הבאה בעבירה וכיוצא נמצא שהעונש נגד אבותינו מלבד החטא נגד
הקב"ה לאשר לקחנו כה אבותינו וחטאנו עמם ועי"ז ביישנו וציערנו
אותם ח"ו וז"ש חטאנו עם אבותינו (שעשינו החטא מצוה הבאה בעבירה
כנ"ל עם אבותינו בעיבור נשמתם אתנו ועי"ז) העוינו (נגדם) והושענו
(נגד הקב'") כנזכר ,ה' ירחמע ויסלח ויכפר וישיבנו בתשובה שלימה
בכט"ס:

 .רמזה שכתבנו לעיל (אות א') בשם המפרשים ובעלי אגדה כי
ד
שכר מצוה בהאי עלמא ליכא [קידושין ל"ט ע"ב]היינו על
דגגצוה בעצמותה אבל בעדזריזות המצוהמגיע שכר גם בעולם הזה הגע

217רחי מהדורא שתיתאה הצררתם

תשעג

נעיייביו נ"ב ע"א] (ומובא ברש"י סוף פרשת ואתחנן) היום
חז'לי
רם
שת
לעשו
מחד לקבל שכדם (דהיינו שכד מצוה בהאי עלמא ליכא)כי
א
ל
א
ה
ל
י
מ
ל
ד
ש
כ
ו
ל
ו
כ
שזקלין מקדימין
אמרו שם בפסחים כל "היום"
למצות עכ"ל הגמ' וכנ"ל וז"ש "היום" (מי שממתין עם המצוה עד סוף
היוםכיון שזמנה כל היום)לעשיתן (אז ,דק) ומחד לעולם הבא לקבל
שכדן (כנזכר) אבלמי שמזדרז בהמצוהואינו ממתין בזמנה כלהיום אז
מקבל שכד גם בעולם הזה כנזכד:

י'י

 .צנומת אדון עולם וכו' לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו
ה
נקרא (הפירוש כפשוסו ,הגםכי מלך יתברך שמו עוד
ד נברא אמנם לאשייך לקדותו רחום וחנת או סוב ומטיב
בסדם כליימ
או שופם ומחסל וכיוצאכי על מי יתקדי זה ומי אשד יקראוהו כןכי
%ן מלך בלא עם כמבואר בזוה"ק ובדרז"ל כ"פ ע"כ דק לאשד נעשה
בחפצו כל וברא כל העולמות "אזי מלך שמו נקרא" שקדאתעכןיצוריו
ובריותיו אשד ברא) .אמנם קשה לכבדהוצדיכין להבין פירוש והמשך
הדברים מ"ש "ואחרי ככלות דבל לבדו ימלוך ברא" כי אם הפידוש
ככלויית דבל שיכלה דבל וישוב העולם לתהו ובוו כבתחלהאיך יתפרש
דטמיך ליה '"לבדו ימלוך נורא" הלא עדיין יקשה
על מי ימלוך
י
'
נ
כ
ס
נ
כ
נ
(
.
נוראומי יקראוזע אזכן אם ישוב העולם לחודבט ע"כי"ל
כאן
הרמז במקום הפשט)ואחיי ככלותן הכל לשת נשמות ל"ט ל"ב] ותכש כל
העבודהוהמלאכהוהייםשיוגמד העולםלתכליתובתיקונו (בביאג"צב"ב)
נבפסחים פ"ח ע"א] לא כאברהםוכו' אלא
ילבדוימלוך מרא"עפ"י
'יבגאולה העתידה ב"ב וזוב יעק"ב בחינת
זה
חי
דה
כיעק"ב שקדש בית זהו מ
טר'אכטיע בסוד הגדול הגבור והבוראמתימרים בברכה א'כשמזכירין
שלשת אבות אברהםיצחקויעק"בבחינתנוד"א (כמ"ש בתשובת דושב"א
וח"א סימן תכ"גן וגם בהאר"י ובפע"ח ובשידוך בטנת תפלת ד"ה ושמך
פת"'א על כל מה שבהאת שממתבכין למדת יעק"ב ת"ת ,חדש) ובמדי
ככלו"ת הכל (שיוגמר השלם ותיקננו בתכלית המשלה בשליטת ,אז)

תשעך

דובשי מהדורא שתיתאה מצרעה

לנדוימלוך נור"א (במדת נור"א שהוא יעק"ב שקראו בית כנ"ל מהגמ',
וז"ש) והוא הוה וודאיהיה בתפאר"ה (מרת תפאר"ת יעק"ב כנזכר) והוא
אה"ד (כמ"ש בפירוש רש"י [נכרים ל' ד'] עה"כ שמע ישראל וגו' שרק
לעתיד ב"ב יתגלה שהוא יתברך שמו נשגב שמו לברו והוא אחדיחיד
ומיוחדיכירו זאת כל העמים וכו')ואין שני להמשיל לו להחבירה .בלי
ראשיתבלי תכלית (שהתכלית בסוףיהיהבלתי גבולוכשאחז'עבפ' חלק

[צ"ב ע"כ]צדיקים שעתיד הקב"הלהחיותןאיןחוזריןלעפרן ,ויקוים)ולו
העוז והמשרה והואאליוחי גואל"י(היינו בעת התגלות הגואל ב"ב על
ירי הגואל ישראל יתברך שמו לברו במהרה בימינו יהיה זה ויקויים),
וצור חבל"י (בעת חבל"י משיח שיגאלנו) בעת צרה (צר"ת חבלי משיח
אלו בכ"ע בכלל ובפרט,ויתןלנו כח לסבולולהיות בבחינת שברנאליה
בשביין תקיף הימנותא) הגלירי זה נזכה לגאולה שלימה ב"ב בכ"י:

 .בנזדזק"ק סף בהר [דף ע"א] ברע"מ אף על גב דקרבבין כלוש
ך
ק-ל כלא ופליג קרבבין למשריין דיליה,
לה' ,איהי נטר
מנהלפליג לכלביםאינוןקרבניןפאולין וכף ,ומנהת לשרים ראית בהון
כבעירןומנהתכמלאכי השדתוכי
,אליןדעובדיווןכמלאכין שעגקדבנין
דלהת למלאכים הה"ד [בראשית כ"ח]יע
זותיבני לחמי לאשיהמינוןקדבנין
דלהוןלאותלייןכבעירןדקדבניןדבעירןאינתדעמי הארץ,אינתקרבנין
דבני נשא צלותין וכלבדין סבין ,קרבנין דת"ה מאדי מדות אלין מנרי
רזי דאורייתא וסתרין גניזין רבהון קוב"ה נחית הוא בגרותה לקבלא
קרבניןדלהוןדאיהו תורתה' תמימהוכו'עכל"ה.וצריכיןלהבין דבשלמא
מאן דחלקי חלקדון לכלבים ר"ל הנזנו שהיודע תעלומות יתברך שמו
יודע מחשבותיו רק להנאת עצמו ולא לשם שמים כללוושטיזה מקריב
לבחונת כלביםעזי נפש לאידעו שבעד"[,טעי" נץ ה ק בטנם תחסר
למלאות תמיתם וגם למי שנותנים קרבנם לשדים היים שהיה מעורב
בבחינת קליפת נוגה ורובו לרע ע'ע הלך לבחינת שדים ויש בבחינת
שדין יוזדארן כנודע .אבל מ"ש "אליןדקיבדידון כממסכין פליג קרבנק

יק
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תשעה

~הת למלאכים" כנ"ל לכאורהאין שום פירוש והבנה לדברים הקדושים
האלו כי אלו שעובדיהת כמלאכים היינו שעבודתם לשם שמים בלתי
נטיה גשמית דק ברוחניות כונתם לה' כמלאכים משדתי מעלה ואם כן
למה לא יעלה קרבנם לריח ניחוח לה' לבדו ודק למלאכים (וכי אנחנו
עובדים למלאכים ח"ו).

אולם יש לפרשולהבין מזה כשיטתרבינו הבעש"ט הקדוש קמע
הנפש
שהגם שד~עניתים וסיגופים הם דברים גדולים
תי
ל,
ואהדתה מחטאיה וכמ"ש הקדושים ברוקח וקנה והאריז"ל
קמ
י"מ למי
שהתענית מחליש את גופו ומביאולירי עצבות אז יעסוק יותר טוב
מזה בתורה ועבודה וטבילת טהרה הלא יתענה רק תעניתים המחוייבים
[היינו ד' צומות ,וגם כתבנו בעי"ת כבד במקום אחדכי גםמיהומיה
את תנחידך וכל -9ום יעשה בדעת אםיוכל להתעשת את קצתתעניתי
התשובה ולא יחלישו גופו ולא יעצרווע ,וכמאחז'ע והענית -א ע"ב]
בחילוקם הא רמצי לצעורי נפשיה אז (היושב בתענית) נקרא קדוש ואם
לא וכו' ,וז"ב] ועכ"פ לת"ח החלושים בגופם כאשד הוא מצוי בעוה"ד
שפיד אמדו בזה בזודף'ק דאינק דעובדיהון כמלאכיך (היינו שמתענים
כמלאכים שאינן אוכלים ושותים) פליג קדבנין דלהת למלאכים (שהם
בעולם היציד"ה וכן בתעניתים אם צמא למים נאמד הכונה בסידור
בסוד ודו"ח אלקים "ע בבחינת דו"ח שהוא ביציד"ה בחינת
דמ~לראיכז
ים) מהשאיןכןקדבנין דת"חמאדי מדות אלומארירדידאורייתא
'"
י
דבהון קוב"ה נחית הוא בגדמיה לקבלא קדבנין דלהון דאיות תודת
כ
יתמימה (ההנו והאוכלים לעגם שמים העלידי זה יש להם כח לעסוק
ו'
ה
בתודת ה' תמימה עלידי זה יש להם לקרבנם בזה כח עלי" בתודתם
יותד עד בחינת בדיא"ה שנקרא שער"ה ובפרט דאורייתא עצם
זי
ישמהעולה קדבנם
רד
האלקותכביכוליתברך שמו שנחיתבעצמולקבלווע
בתודתם) כנזכר ,והמ"יוה'יאירעינינו ב"ב בכ"ע ,לעשות רצונו באמת
ובלבב שלש

ד'י

תשעו
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ז
 .בזוה"ק פ' במרמר[ין קהי ע"ב] ה' זכרנו יברר ,יברך את בית
ישראל .ה'זכרנויברךאליןגובריןרהוועאלין בחושבנא
רמרברא וקוב"ה מברךלוןואוסיףעלייהו בכלזימנאוכו' ,רכתיב [יבמם
א'] והנכם היום ככוכבי השמים לרוב לבתר מה כתיב היא אבותכם יוקץ
עליכם ככם אלף פעמים וגו' ובכלא בעי קוב"ה רחימותא דלבא ,ומה
מאן רמברך לחבריהבעי קוב"ה ריברךליה בעינא סבא בלבא טבא וכו'
עכל"ה .ופרבריםמתאימיםלמבין עםרברי המר"ר [פ' דברים] עה'ע הרבה
אתכם וגו' ככוכבי השמים לדוב ה"א אבותיכםיוסף עליכם וגו' (כנ'ע)
תפי"מ שפי רברי המר"ר אלו בקרנים ודןירין (סוף מאמר ") עיי"ש
על לחש ררב הונא נגרעין הרע .הצל כן צריכין ליזהר כשמספרים
בשבחו שלתבירו או בהצלחתו בתורה או בעושרורוב מעלתבניווכיוצא
לומר בכל פעםבליעין הרע (בלשון המרוברת)וכראמרינן בב"מ[יןק"י
ע"ב] צ"טבעין הרעעיי"ש (ובפרט בדורותינו כמקובל שולט ביותר האי
עינא בישא ר"ל) ע'עצריכיןליזהרביותר וגםי"לדהריזה
מברך
בכ~
ד"ת ח"ב
רעהו בקול גרול וגו' [משלי כ"ז חד] ,ה' ישמרנוויצילנו
[ :ועטן
אות ע"א].

ח.

בזוה"ק נשא [דף קכ"ו ע"ב] ער למטי לגבי קברא כלהו מתין
אתרגזון מדוכתייהו עליה ואמרי ווי ווי דדא אתקצר
וכו' עכל"ה ומזה נראה ראיה מפורשת ומבואר כמו ששמעתי מפה קרוש
מרן אאזמו"ר זי"ע מעה"ק ותבע ממקום אבותיו הקדושיםזי"ע (דינוב)
רצוקובלבידםכיאיןלילך להתפלל עלציון ואהל הצדיק בעת שקוברים
או בבית החיים הלו איום בר מינןכי אז המתים בבית החיים אתרגזן
י מפורש
ונתעוררודינים רעואין עתרצוןורחמיםאזולפי"רהחי"קהי
רכרלמטילגבי קברא כלוםמתין (בביה"ח הלו) אתרגזן מרוכתחהועליו
ואמרווויווי כנזכר ובעת תפלישו בקברי הצדיקים כשיכין לעת רצת
וישונה ה' ישמרנוויציינו:

ט.

דברי מהדורא שתיתאה וצררה

תעלוז

בש"ס חגיגה נדף ה' ע"ב] דבי וך'חייא הוו שקלי באחיחאכי

מסו להאי מתא אמרי איכא צורבא מרבנן הכא נזיל
וניקביל אפיה ,אמרי איבא צורבא מרבנן הכא ומאודעינים ועש ,א"ק ר'
חייאלרבי תיב את לאתזלזל בנשיאותךאיזיל אנא ואקבילאפיה תקפיה
ואזל בהריה (פירש"י תקפיה רבי לר'חייאוימיל רבי בהדיה) וכו' ,א"ל
ר'חייא לרבי ממאן שמיעא לך מפרקיהדרבי יעקב סוביןלי דר יעקב
הגמ' עח"ש,
איש כפר חיספסהוי מקבלאפיהדרביה כליומאוכו'
'
כ
ע
ינזיל וניקביל
והנה קשה בזה סובא ,א) מ"ש איכא צודבא מדבנן הכא
אפיה משמע צורבא מרבנן תלמיד חכם אחד ,והלא אםיהיה בעיר הזאת
הרבה כמו שמונים תלמידי חכמים (וכאשר היה שכיח אז בימיהםוכי)
ילכו לכל אמר לקבל אפיה וישארו שם כל היום בקבלת פניהם ולסובב
בבתים ורחובות מקוםמגורי הת"תויתבטלו מדדכם ,אלאודאיבעל כרחך
צורבא מרבנן דמתא היינו רק המרא דאתרא תהו נקרא צורבא מרבנן
דמת"א דכלמזלי "דמתא"עליה רמיאכדאמרינן במ"ק נדף ר ע"א] צודבא
מרבנן דאיכא במתא כלמילי דמתאעליה רמיאעיי"שהייט שהוא"איכא
במתא" "וכלמילי דמתא עליה רמיא" באחריותו בכלעניני הדת וע"כ
צריכין לכברו להמרא דאתרא העומד בעד דיבורה במ47ם ההוא גם
כשעובר שם נשיא וגדול ממט הרבהולילך אצלו מקודם .ב) וא"כעדיין
תיקשי למה א"ל רחייא לרבי תיב את דלף תזלזל בנשיאותך הלא גם
אםרבי הוא נשיא וגרול צריךלילך להצורבא מרבנן במתא שאיט גדול
כ"כ כמותו .ג) וגם מעיקרא מאי קס"ד שרצו לילך לקבלפני הצורבא
מרבנן ואחר כך נראה שחזר בו ר'חייא ואגללרבי לא תזלזל בנשיאותך
ואם בשביל שאמרו להו שהוא מאורעינים(סגי נהור) הלא עכ"ז צריכץ
לכבדו גם אם הואוזע ששכח(וכדין שבוץ לוחות כראמרינן בברכות נח'
ע"ב]) ובפרס שדשא בעל מום ולב נשברע"יסמייתו .ד) וגם קשה הרהרה
שהבי"ס מר' יעקב שקיבלפני "רבו" בכל יום הלא הייט 'סבו" ממש
מיירי שם הלא בצורב"א מרבנן במתא אשר המה עובריהירח דלף היה
רבםמעולם .ואם נתרץ הך קועךא (ד) אכסונהדדין מדע דאתדא באתריה

תשעת

דברי מהדורא שתיתאה רצרר~ה

כדין רבו ממש כמ"ש בכמה גדולי אחרונים ז"ל מ"מ קשה הקושיות
רכל ענין מעלת המרא דאתרא להיות כל מילי דמתא
הקודמות.
י
'
י
ו
האחריות עליו וצ"ל פועל עובד ממש כמ"ש [הומות " ע"א] כמדומין
ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם ,לעמוד על המשמר בכל
כלל ופרט ,משא"כ אם הואסגי נהור שמא חשוב כמת לא יוכל לצאת
ולבוא ולהשגיח במילי דמתא לדתה"ק ע"כ שפיר מיעוזיא גדול ונשיא
עדיף יותר מיניה (כיון שאין לו מעלת המרא דאתרא ולא יוכל לקבל
אחריות המילי כמתא כנזכר) וע"כ כשאמרו שהוא מאור עינים א'ע ר'
חייא לרבי לא תזלול בנשיאותךכיון שאתה נשיא וגדול ממש והואאין
לו מעלת ואחריות מרא דאתראכנ'ע( .רקרבינו הקדוש מרוב ענוותנותו
וחסידתו עכ"ז רצה לילך אליו ולקבל ממנו האי ברכתא עיי"ש) אבל
כשודא מרא דאתרא צורבאמרבנן במתאהעובדועוסקכנ"לצריכיןלילך
אליו גםמי שהוא גדול ממנו הלא חזר בו ר'חייט כלל ואתי שפיר הכל

בעה"י:

י.

טו 21כעס משחוקכי ברועפניםייטבלב .נקהלת ז']י"ל עפימש"כ
בספר תורי זהב עה"ת מתלמידי הבעש"ט הקדושזי"ע בשם
רבו רבשכה"ג הנ'ע עמשאחז"ל ומגלה כ"ח ע"א]מימי לא הקפדתי בתוך
ביתי (כי הלא לכאורה צריכין להקפיד ולכעוס ולמירמי אימה להזהרת
התורה .אלא) היינו שלא הקפדתי בתוך בית"י (הפנימיו"ת לבבי) רק
למראהעין החוץ הראיתי כעס לעת הצורך ,עכד"ה .ובזהי"ל טוב כעס
(הבא) משוצק (בתוךלבבו הוא אוהב ושוחק ברועתו אתחבידו) רקלפנים
מראה כעס כדי להזהיר על יד"א הנזכר .כי ברוע פנים (המראה לפנים
הכעסכנזכר אמנם באמת)ייטב לב(בפנימיתו באהבתתבירו)כנ'ע :נאחז
ד"ת ח"ה שת ט"ו].

יא.

בזוה"ק פרשת שלח נקס"ט ע"ב) א"ל תודשא ע"מ דכתיבניכויה
ג' א'ן והשטן עומד על ימיע לשטנו ,וכי יהושע בן

דברי מהיורא שתיתאהיצורה

תשעט

ושצדק כך ,שאדבני עלמא עאכו"כוכו' כו' ,אילכית דבר נש בשוא
עלמא (החע בעולםעליתיכבר המיתו עה"ש באור ואמה ומקדש מלך)
מה תועלתא אית לחטא שטן לאסטאהליה ,ולאדיליה דאפיק נשמתה
מניה וקטולליה ,א'לוכו' כיק דחוי הוצא שטן דלבושאדיליה אתדחהא
%א אתהשיב על דא אטטי ליה וכו' עכל"ה .ווצהעיין בדבריע בדברי
תורה (מה"ק אות פ'] מ"ש בתיקוני זוה"ק [יר ח' ע"כ] על השטן דדצא
משנאי' דקוב"ה ומ"ש דום ע"ד האגרא דפרקא וגם לתרץ דברי העבודת
ישראלעיי"ש והנהמרבדי דבתובוזוה"ק אלו נראה לצרצרה גםכן עלא
כדברי הקדוש בעל עבודת ישראל דהא לאחרפטירות כנ"ל לאיוכלעוד
להיות כונתו לסובה לדחיתו כדיההי
א ישמע לו מס יהיהבי 2רוח
להקב"ה (כר העבודת ישראלוזרי"שבדברינו באורך) דהא לאחדפסידתו
אזאין עוד בהירה לתקן שם או לקלקל .אלאודאי דהוא שונא להקב"ה
ובני אדם שנקראים ישראל עם קרובו יתברךשמו .עלםי"ללפי דבריע
שם [כד"ת כנ"ל] לנאהדבנדבןביהמ"ק נקרא שונא להקב"הוכנסיי (משא"ע
העבודת ישראל מרבד בעת התאבקות יעקב אבינו עם וש"מ שהיה אז
הדבה מקודם) ווצהיושפעבןיויצדק הכהןהיהמהעוליםלביתשני אחר
כנדבן ביהמ"ק הראשך כבד (ועיק ש"ס שכהניר נ"ב ע"א] ואת הצצני
ארחיק מעליכםוכו' ששתןעיניובבית נחשק שתריבווכרעיי"ש) ונקרא
כבד שונא ,על כן נאמד והשטן עומד על ימיע לשסע וכו' וכדברי
הזוה"ק שגםלאחריפטירחצ רצהלאס"אליה עי"ש וכנר וכדרךעינא.
ה'יצילנו ויזמדע בב"א:

 .כר2רב:רר[ 2דף ה' ע"אןגדולים מעשהצדיקיםיותר ממעשה שמים
יב:
וארץ ,האילו במעשה שמים וארץ כתיב ["זעיה מ"ח]
קי יריסדה ארץוימיני טפחה שמים,וגוילו במעשהידיהם שלצדיקים
כתיב (שטות ט"חמכת לשבתך פעלת מקדשה' כנמוין-ךעכ"ל הגם',
ופירש"י מקדש מעשה ידי צדיקים הוא עכהף'ה תצא פליאה נשגבה
לכשירהדגרניהוביההנימ"תסתרא"ינינדר ,דקאמדבמעשיידיצויקים.

י

תשם

דברי מהרורא שתיתאה מקררה

היינו הביהמ'א כפירש"י הנזכר ומביא הכתוב שנאמר מקדש ה' כוננו
ידיר ,וכהנטע פשוט שהש"יכונן הביהמ"קואןנו כללמעשיידיהצדיקים
אולם יתיישב שפיר בעה"י על פי מה שכתבנו בעולת תמיד (בדף ט"ו
בהנדפם) בענין הביהם"ק שיבא ב"ב האנד ומשוכלל מן השמים כמ"ש
רש"י ותוס' [בסוכה דף מ"א ע"אן ועכ"זיכינו בו מעשי הצדיקים הבונים
אותו בשמים בתפלתם ותורתם בכ"י (ולאבנין גשמי) כמו שביארנו רום
ועייןעודמגהבדברינוברבדי תורה [מהדורא תליתאי אות ע"גןעיי"ש,ולפי
זהיובן שהוא באמת מקדש ה' כוננו ידיך (בשתיידיו כביכול) עיי"ש
אבל הוא עלידי תורת ותפלת ישראל כשיעבדו כראוי ובפרט הצדיקים
[כמ"ש שם בעולת תמיד] אזיבא בקרובבנוי ומהמוכללמן השמים ע'ע הוא
טעשיידיצדיקיםגםכן (משא"כ שמים וארץ שהוא רקמעשיידי הקב"ה
כביכול בעצמו) ושניהם אמת ואתי שפיר ונכון:

יג.

בקנה הגדול [יף ת"ו ע"ב מד' קארעץ] וז"ל הלל חכמה אחרונה
נאמר [מ"א ה' כ"ו] וה' נתן חכמ"ה לשלמ"ה כי אמר
ומאיל ושמך כשמי אתן לך את בתי שהיחשד הוא.השלום ונותןלו הה'
להוציאפעולותיו והשהיא העטרה בת אברהםונתנהלשלו"ם הוא ומחו"ד
וזהו שנקרא שלמ"ה שלם עכל"ה לעניננו ,יובן נ"ל קצת בעה"י
ויותאמו (ברמז) הדברים עם מ"ש בע"ח [שער הכללים פהבןכי ממלכו"ת
ושב"א נעשה בטנת הנקרא צפור"ה אשת מש"ה שומא יט"ד דאב"א
עכל"ה עיי"ש ,והנה אב"א נקרא חכמ"ה קןלא"ה כנודע בכהאריז"ל
ומש"הרבינו הואיסו"ד דאב"אכנזכרוזהו העטר"ה בת אברה"ם (מלכו"ת
דאב"א שנקדא אברה"ם כנודע) ונתנה לשלו"ם הוא היסו"ד(היינו יסו"ד
דאב"א כנזכר צפור"ה אשת כהנה ניתנה למש"ה[ועיןבסידור כונת ר"ת
מץמור שיר לקום הישבת] אותיות שלכף'ה וגם צפר"ה ג'י שלמ"ה,
למש"ה) ח~צ שנקרא שלמ"ה שלם ה' (היינו כמ"ש מקודם בקנה כנודר
שניתנה לו הה' להוציאפעלותי ,וגם מ"ש שהה' היא העטרה עפימש"כ
בפוך'ח [שעד כ"ט שער הלולב ט"ב] וז"ל ודנה נודע אצלינוכי ה' אחרונה

י

דברי מהיורא שתיתאה רנורה

תשפא

שבשם הוא מלכות דז"א שהיא העטר"ה שלוואינה בפ"ע עכל"הלעניננו
ועיין ע"ח [שער הכללים פ"ב סדר הריקק] שכתב שדוו היא הנוק' וכבד
העירע"ז אאמו"ר הקדושזי"עבגליון הע"ח שם ואכמ"ל ועכ"פלעניננו
זהו העטד"הואות ה' ל ה הדבוקה שבשם ובתזוגו שלו' וכל הרמזים
הנ"ל) וכל רבדינו בררך אפשר והי"ע.
ולא אמנע טוב להעתיק קצת בזה מכתי"ק אאזמ"ר זי"ע מפה
שלמה פ' שמוהל עה"כ [שמות ג' כ"אןזיתן את צפר"ה בת1
משה'י"
לו
עפימש"כ בלק"תלהאריז"ל שיתדוהיה גלגולקיןותיקת החטא של
ה
עלידי צפרה וזהו י"ל שבהקלקול כתיב [בראשית ד' ה'] ואל קץ ואל
מנחתו לא שע"הובכן כשנתתקןבודאי אז שע"ה אל מנחתוע"ע צפד"ה
ג' שע"ה .עוד מרומז בשמהויתן ניתר"ו) את צפרה בתו למשה ששיכת
למשה שכן צפר"ה ג" למש"ה עכל"ה:
[שם

יד* כתובות [יף " ע"ג] תמרים וכו' ומבטלות ג' רבדים מחשבה
רעהוכו'ופירש"י מבטלות מחשבה רעה ,דאגה ,לפי
שמהמוית את הלב וצהרים שעת שרה וצהלה היא עכל"ה .ויתמה כל
מה שפירש בזה מחשבה 787היים דאגה דהא בכל מקום
"
ש
העכוובנרה פשתנה מחשבה דעההיינו הרהורי עבירה כמודקיי'ל [קידושב
'מ'
ין
ע"א] כשטובהישה אץ הקב"ה מצרפה למעשה[ ,הגם שסע בדוחק דלכך
לא רצה רש"י ז"ל לפרש בזה הרהורי עבירה זנות וכיוצא ,דאםכןהוי
ע"ב] מהעטשתה עבירות שאין אדם
קשיא מה שאמריץ בב"ב [ין קמ"י
ל
ו
כ
א
ל
ע
י
ו
ו
ה
ם
ת
ד
ניצול בכל יום ואחד מהם הרודד עבירה
כן
תמרי
בצהריםוהיהניצול מהרוהרעבירה ,אלאודאי דבזה הכונהבתמרי כנזכר
מחשבה רעה הזזנו דאגה מכל מקום קשיא כנ"ע ממה שאמרינן בכל
מקום מחשבה רעה של עבירה כנ"ע] ושל דרגה אחז'ע קידמתן נ"ב ע"ב]
יצרועול אדם מנגברעליו גבליוםוכו' הכלמלא הקב"ה שעתרלו אונו
עלל לו ,והנה קף"ל נשבה* ע"ב)שזין השכינה שורה כביכול מתוך

תשפב

דברי מהרורא שתיתאה ולררה

עצבות אלא מתוך דבר טשטשן ,נמצאממקיא כשהוא בעצבותאין באנקו
(כביכויה יתברר שמו עמוואין שורה להצילו מיצה"ר אשר בלב חשוב
כדכות חמת עכשובכרמילו במזימתו משא"כ כשהוא בשמחה שמתכינה
ו וזהו מצילתו ח"ש מחשבה רעה דאגה כשניצול מן
שורה כביכולעיי
הדאגה או מם"לא ניצול ממחשבה רעה זול חטאיםכיון שהקב"ה מצילו
כנזכר ,כיה"ר:
טד* אמרתי מם שה נתוך הדרשה בעה"י עה"כ נת"לימ
ה'רעי לא אחסר בנאות דשאירביצני עלמי מנוחות
י הנה אחז'ע [אנוה
ינהלנינפשיישובבינחניבמעגלי צדקלמטע שמו,כ
פ"א מ"כ] על גולשה רברים העולם עומד על רמזרה ועל העבודה הצל
גמולת הבדש וגם אמרו [שם -8ז] על ג' דברים העולםקיים על האמת
ועל הדין ועל השלום ,ווצה תורה עבודה גמ"ח הוא מהדברים הנודעים
ואשר אינם תלולים כ"כ להונות בהם ולהטות לדרך שקר כית ספחן
בעצמותם ,כאשריעשו אותם ,כגת תור"ה
הסחים נ' מכן לעולם
י
'
ז
ה
א
יעפוק אדם בתורה ומצות אע"פ שלא לשמה וכר וכן עבוד"ה ועשיית
ומצוה בדיעבד לכף-ר מצותאין צריכות כתה ,וכן ג~'ח הינו צדקה
י אפילו שלא לשמה (אפילו שעיקר עבודתה לוגמה חולא להתרשת
מיע
בפירסום וןיוצא מנם)כית שהעני נוצה ומחיה את נפשו ע"כ לא בטל
כ"ג א']

ושזזתיומצותו בהתיפחןאפילו שלא לשמה.

רז"ש [שטוח ג' כ']בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על
ההד הזהדהיינו קבלתדיקורה ע"כ רמח [שם -ב לרן ויאפו את
לא
הבצק עג"ת מצויתכי לא חמץכי גורשו ממצרים ,החנו
י
פ
ש
א
ש
הוה הכתה לערם מצהר מצה רק שנעווה בעל כרון מפני מהירתן רק
מצותכי גורשו ממצדים ווונדזו ליקח להם עכ"פ צדה לדרך לאזמל
ה זה שורש המצות מצהונע הואיומן ר-ת
מעםומיד בפנטזם מ"מהי
תירה ורבודה גאולתחיו דומה למצותשעטי שכנ"ל ,כןאלוהשימטה

דברי מהיורא שתיתאה מצררה

תשפג

י ובפרט
דבךם תרה עיבודה געלת הם גם בלתי כונה האמתיותמיצ
בדיעבד ,משא'עבהג'דבריםאימת רץ שלום ר"ת דש"אצדיכין שמקרה
יתירה עלא לוחנות את עצמו חשו אחריםכי אםילכו באלו הג' דברים
בדרך שקר אינם כלום ה-ע אמ"ת כי אם ילכו בדרך עקלתון ושונ-
אינו אלא כלום רק שקר ,וכןדי"ן המכריע ושופט עםמי הדשן עטה
י אינו די"ן .וכן
ואתו דממת בצדק ,ואם יעשה הדין בשואויפקרהי
שלו'ט אשר הדרךמקילם ובפרט עתה בדורנו בשל"ר כל ומחבולות
ציפרכס
שקר ומרמהוכלהמחלופית אשר יתפוש אישבכנף רעש
אגף~
יל
מבקש לחלק
מכמודת רשת וצץ לפעמי תבירו ויאמרכי -י שלוםז
עמו רעלידי זה באים כל המחלוקות ותחבולות מרמה לחח"ד חתירות
תחת רעהו במעטה השלו"ם ע"כ ע"ז צריכין רחמי שמים לבקש לכתן
באמת אל האמתוהדין והשלוםכיזולתזה אעםכלוםכנ"לבניצת דש"א
(ר"ת אשתדיןשקיום)ירביצני עלמי מנוחותינהלני נפצר ישובבינחני
הגולשה כנ"ל מדרך דואוי
יבנמועצוגליבמעצגדלקילצמ"דעק שבזמהו(סיעל-זא להמ"שטובתזהבא"י
בשער אוזק קצה במאמר הלקוטות
(בחמשה מתמרדת) אוה -ג ומד"ת מהדורש ב'אית ל' במופק:

סי*

רשעים שלו ל פתחו שלגיהנםאינםחסרים בתשובהנייייכין
ט ע"א) וידוע קושית העולם דמה שייך גם אם היוחוזדץ בתשובה על פתוצ של גיהנםוכי מפגי עוד הלאאין להם קוד
שם בחירה בעגלם העלען כי על כן לא יוכלו לשוב רק בעולם הוה

אפילו שעה מצעסת קודם מיתתן כמ"ש רומב"ם ז'ל .אהלם בדרך רבן
וצחות ,אמנם כן הוא מעך-ם באמת ,בימקצ ,רעל זה נבט חכמינוכי
שם (באווש דף ועותד) אמרינן ג' פתחים יש לגיוסם אחד במדבר ואחד

ם חפשי בירשלים עפימש'ע כבר נע-ז בדם 1-בד"ת מהדורא ד' אות ל'
בי
ל"א] רמז הענץ של פתחתם אלו לגיהנםלהמריאבני אדם .א) במדבר
הינו הפקר כמדבר המה הקאנצניסטע"ן (באלשעוךקע"ח סיומה הפקר
ן בני אדם הוא
ונחפרים הכל ר"ל סה~ת דין דיין וכל מנצניויצ

חית

תשפד

דברי מהדורא שתיתאה רצררדץ

הפקד כמדברלהםכיס אחדלכולםלפישיטתם .ב)בים,היינואמעריק"א
בחילול שבת רובם ככולם בעוה"ר וסתםים הוא ים אהדינוס וכמדע
בפוסקיםוהוא מעבד ליםאוקיינוס .ג) בירושלים המההציונים וקוממיות
כל הקאלאניסטע"ן וכ'ץ מקוים בדרא האוממ הקע ,וז"ש בזה דהרשעים
האלואפילו בפתח"ן שלגיהנםהיינו בהג' פתחי"ם שלגיהנם הפבוארים
שם להלן נחשבו לעיל ,במדבר עהקאמוניטטע"ן) כשא' כבר מעם טעם
מינות שלהם גם אם ברח מקרבם ומארצם יוק שאין לו פרנסהכי כל
מנהיגיהם רק לגדמיי' דעבדי מלבד שנאת כיהודים שיש גם בישתם
כנודע עתה במדינות סאוויע"ט עכ"זאינו שונא לדםוהמינות וההפקרות
נשאר מפעפע בקרבו ואינו חוזר בתשובה ,וגם ב) בים הינו אמעריקא
וגם כששב משם ערום וריק בלי פרוטה מחמת צוק העתים גם שמה
והרבה עשירים ידדו מנכסיהםואין למצוא עבודה אפילו עלידי חילול
שבת נדאהכיאפילוחילול שבת לאיועיללהמציא פרנסתו גם שםעכ"ז
שבת גם בביתו וגם חפץ לחזור לשם
אינו חוזר בתשובה והורגל
לח~
ג)בירושליםהיינו הצפנים וכתותענפיהם בכח המאנדא"ט שלבעלפעור
(באלפו"ד) באשר עתה ראו סופםכי ורה רק חלום רע אשרהוליכו אותם
ממשלת אנגליה שולל ולא הועילו כל בקשתית וכנהרותינו להם שלא
לילך לשם בדרך הקאלאניע"ן מהמאנדא"ט שלהם וכמ"ש בעולת תמיד
ועוד בחבורים בשם רבותינוזי"ע ,וגם עתה כאזור חזרו המלוכה
י
'
נ
ה
מכלזכות דמדומה הנ"לעכ'ץאינםחוזרים בתשובהלשוב מדעה הנפסדה
הזאת לחזור לתורת ה' ומצותיו ולהאמין ולהכות בביאת שאל צדק ב"ב
באמת .כי כל באיה לא ישובע ונבאו לנו חכז'ע פה שיהיה באחרית
הימים האלו ה' יצולנו ויגאלנו ב"ב:
טחוב* בשק"ם ח~יזניף ד ע"בן דמושל מקשיב על דבר שקר כל
משרתיורשעים (כדאיתא בקרא במשלק הה"ד מושל
מקשיב על דבר אפח כל משרתיו צדיקים ע"כ יהושפט בעל כרחו כל
פשדתיוצדיקים ע"5ש .רקשה סובאדדוי אץזה מוכרח כלל דהא מצית

דוקרי מהדורא שתיתאה רנררדץ

תשפה

נאלישע הנביא שהיה לו משמשו גחזי (ואין לומר בשבילשדחית אחר
כר מלפניו כשסביר רשעתו דאםכן גם בגברי דיהושפטאין ראיהנוהיו
צדיקים מה שזבחו ודילמא וביר בהם אחר כך ברוע מעשיהםועכ"פ לאו
כללא הוא מה ל ה שם בגם' הולין) 1אולםי"ל עפי"ר הערבי נחל
[כפ' פרא] מה שביאר בארוכה (ועלפי משלים) החילוק דכשהרסחרם שהם
סביבות הצדיק בעירו סרנם שומעים לקולו (כגון אנשי הדום) אז כל
הנצוצי קדושה מתדבקים רק בהצדיק והמה נשאריםרקיםורשעיםגמורים
משא"כ כששומעים לקולו אז יש גם להם שייכות 8מ הצדיק עי"'ש
ב14רך .וזהו שפיר החילוק י"ל דבעבדי וגברי דיד,ושפט (או לעומתו
אחאב)כיון שהיו מלכיםוכית דאימת מלחות הוא על אנשיוועבדיו על
כן שפיר בעל כרחוהיו גם עבדי דיהושפט (הצדיק) המלך גםכן כשרים
שיש להם שייכות עמו ,מה שאין כן אלישע שלא היה מלך רק נביא
ודבוק כלימיו בעבודת ה' ובמעלת הנבואה בשמי שמים ועבדוגהזי לא
היה שומע בקולו ושינה בכל פעם מדבריו ופקודתו (כדאיתא בקראי) על
כןשפירכלהנצוצי קדושה דבקו רקבאלישעהצדיקהנביא,וגחזי נשאר
ריק (ור12ע גמור) וכדברי הערבי בתל בהסברו .ואתי שפיר ונכון[ :המק
בדברינו כד"ת פהדודא ז' אות ע"ח].

ת"י.

בתפלת מנחת שבת אברהםיגל יצחקירנן יעקבובניוינותו
בו מנוחת אהבה ונדבה מנוהת אמת ואמונה משהת
שלום ושלוה דה1קט ובטח מנוחה שלימה שאתה הוא רוצה בהיכירובניך
וידעוכי מאתך הוא ממחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך .הענין
שכתב הלשת אצל אברהם (מדת החסד) יגל (שהוא גילה לשת (תהלים
ט"ז סו שמחלביויגלכבודי התגלות השמחהעלידיגילוי כבודו יתברך
שמו) יצחק (מדת הגבורה) ידנ"ן (לשת רננ"א ברחימא כדברי הזוה"ק
[ח"א רכ"ט ע"כ) שהוא גם הרינה ממדת הגבורה) יעקב ובניו ינווט בו
(הלא נאמר בו לשון ששש'ץ; בשום שמות נרדפים) עפימש"כ
י
'
ז
י
ר
מ
ד
כ
ב
[שסה"כ ,ערבית ליל שכת ,רף ע /ד"ה בוצת חיקק) 12לכךאין אומרים ישמת"ו

י'י

תשפו

והברי מהדורא שתיתאה רצדרה

במלכותך במנחת שבת משום שאץ אזיזי
ד שמעלץ אז את הז"א בדיקנא
דא"א ונוק' נשארת למטה מדוחקת ממטואין לשת שמחה רק בעתיחוד
ז בדברתן בחמשה מאמרדת מאמר
ע"כ לא יאמרו א? ישמחווכו'עכד"ה[ .יעי
נוסח התפלה אות כ' ע""שן ולאוסר יעק"ב מדת ז"א הוא כנגד סעודה ג'
במנחת שבת על כן לא נאמר בו לשת שמח"ה בזה רק לשון מנוחת
אהב"ה (כמדעבבני"שבנוםהוריקמהרצינה בעל עטרתצביזי"ע אהב"ה
בכ"ל ליב אהב"ה בכ"ל נפ"ש אהב"ה
מאו"ד ג" שב"ת) ונדבה
י
"
כ
ב
(מחשה טובה ישלי בביתגנזי ושבת
[שכת
שמה
ל
'
ז
ח
א
ש
כ
" ע"א] העט
בבחינת מתנת נדבה) מנוהת אמ"ת (תתן אמ"ת ליעק"ב)ואמונה(מאמינים
בנימאמינים שהם זדעיעקבאביהבניםכולם כדאיתא בגנר וברש"יסוף
וסיום מפכת ברכות עיי"ש) מנוחת שלום ושלוה דיסקט ובטח מנוחה
סתימה שאתה הוא רוצה בה (היינו שלא יפריעו אותש ההס"ה מעבודת
ב מיתה [סנהדרין ג"ח
ה'כי להםאין שיכות עם שבתכינכרי ששבתחיי
ע"בן וישראל קדושיו הם מעידים על הקב"ה והשבת מעיד על שניהם
כדאיתא במדרש ומובא בתורפות רחגיגה [ג ,ע"ב] ולהםאין צ"ל מנותה
גם בשבת כי מחויבים לעבוד אז יוםוקילה לא ישבותו) יכירו בניך
וידעוכי מאתך זרא מנוהתםועל מנופשםיקדישו את שמך (כמו שפירשת
בדברי תורה מהדורש ר אות ק"'א עה"ב) למליצת זכות עלבני ישראל
לפני אבינו שבשמים כיה"ר בב"א:
* זבש"ם נ~ת נמ( 9יף ק"י ע"אן תביא אר"ש בן עזאי בוא
יתן
וראה מה כתיב בפרוות קרבנות שלא נאמד בהן לא
אל ולא אלקים אלא ה' שלא לותן פתחון פה לבעלדין לחלוק עכ"ל
( .ובושר פרדס הוא חלק ר לדברי יוסף להג"מ יוסף שווארץ ג'ל
הגי
ד ונדחק בבלדד הקלק
מירושלים [בדף רמ"נ מבנדפס] האריך סעי
ובמחילת כת"ה לא העלהבידו בזה שום דבר שישבו טעם) ,ונ"לבעה"י
כיפסים הואהייט קי הדברים שנאסרו בזוה"ק משפטרם[יף ק"ת ע"ש
ז"ל וקרבנץ לא קרבין לעפתם דאלקי"ם אלא לשמא לע"ד היש וא"ו פ"א

דברי מהיורא שתיתאה אנדרה

תשפו

דהא לגבי דינא קשיא מדת הדין לא מקרבין קדבנא דכתיב וייקרא
אדםכי יקריב מכם קרבן לה' ,להוי"ה ולא לשמא דאלקי"ם ,וכי תקריב
קרבן מנחה לה' ,זבח תודה לה' זבח שלמים לה'וכו' עכ"ל הזוה"קוהיינו
והיינו כונת אגדת הש"ס בכל הקרבנות
ניי
כנדאבמררירהקש"לסהויה"נהזכרולא אלקים ולא אל כי גםכיאל הוא ממשיך דכ
ם
ינ
בבחינת ותהלים ז' חב] ואל זועם בכל יום שלא ליתן פתחת פה למינים
ולס"א שהמה נמשכים (בתר אלפי אלפים לאין שיעור השתלשלות)
הרומזים לגבורה ודינים ובפרט טוום אלקי"ם כנודע
מהשמות
בהאריז"להענ
ייכוונו בהקרבן רק לשםהוי"הכנ"ל.ועיין בהרמב"ן עה"ת
'כ
"
נשמות כ"ב י"ס] ז1בח לאלקים יחרם שכתב בלשונו הקדושויש בכאן עוד
בדרך הזה סוד עמוק יובן ממנו ענין הקרבנות ויכול המשכיל לדעתו
ממה שכתבנו במקום אחרואונקלוס רמזלו בכאן[הייע שתרגום אונקלוס
שם בלתי לה' לבדו לשמה דהוי"ה בלחודוהי] ועוד נרמזנו אנחש בתורת
כהנים בע"ה יתברך שמו לעד ולנצח עכל"ה .ועיין במקדש מלך שם
במשפטים מה שפירש בזה דברי הרמב"ן שפי' ובפרשת יתרה ויקח יתרו
חותן מעוה עולה וזבחים לאלקי"ם היינו טרם בואם להר סיני (לקבלת
התורה מפי הוי"ה יתברך שמו הקריבו עוד לשם אלקים)והבן.
א']

שציין הרמב"ן לדבריו בתורת כהנים נראה פשוט סההו למ"ש
בפרשת ויקראז'(י
עה"ח עולה אשה ריח ניחוח לה') עישש שכתב
בסוף מנשתכנ'י) שלאיזכיר בצוואות של
כךולכן אמרו(היינו
ז'קי
כ
ח
י"ם אלא אשה ריח ניחוח לה'כי הכונה לה'
קרבנות לא אתל הלא אל
לבדו תהיה לאיכוין המקריב ולא יעלה במחשבתו רק לשם המיוחד וכו'
עכל"ה הרי מפורש כנ"ל ועין בהיכל הבדכה על הווכחו שם [לחוט
זצ'ע] בפרשת משפטים עה"כ זובח לאלקים יחרם בלתי להוי"ה לבדו
שכתב שלא לכוין ח"ו בעת הקרבן שם אלק"'ם כמבואר בגמרא (על
כרחך לגמ' סוף מנחות הנ"ל) ובסבא ובר"מ עיי"ש מה שהעלה לקדש
השם אלקים בזה בקידושי תנאי וספק לחומרא ועחן בקסת תשופר מ"ש

דמי

תשפח

דברי מהיורא שתיתאה נצררה

ד נכתוב "
נימוקייו"

בזה [תחן בשו"ת אבני צדק (מסיגוט) חימד מה ק"ג] ובב"
עוד מזה בהלכות ספד תודה בעה"י:

כ.

למענין לענין מהשריכדתי מספר פרדס ח"ד מדברייוסף (להג"מ

יוסף שווארץ ז"ל מירושלים) מה שנדחק ע"ד הש"ס
מנחות הנזכר בסמוך .הנני מצאתי אתעצמימחויב עלפי התודה לעורר
על דברי הספד הנזכד מדיונמייבו בדוב אהבתי לנחמדי העדותיו בדוב
המקומות ,רובו ככולו מחמדים ולהיותו ת"ח גדול ומאמין ויד"א ,ומבקר
ומתחקה על שרשי האמת ,וגםהיהלויר בקבלה קצת .אך דובידיעותיו
בחכמות הנכריות אשד למד בחיק זדה (סדם שב אל ה' בכל לבו ונפשו)
המה הטו את לבו במקומות מועטים לנטות מקו האמת וכפי מיסת העת
ארשמם קמא קמא כמה דמטולידי בעה"י:

הנה מ"ש בפרשת בראשית [בדף ע"ב מהנדפס] בד"ה ואולי נוסק לפרש
בדרך רמז על רבדיהם לשון המקרא הנזכר נר ד] אשדיבוצעבני
האלהים אל בעת האדםוגו' המההגבורים אשד מעולם אנשי השםעכ'ע
היינו למ"ש מקודם לוה וחשבם בשמותם הטמאים של אלילי יון
(ומיטהאלאג"י שלהם) בהבליהם ועל אלו כיונה התודה ח"ו שירדו מן
השמים ונעשה הרבודים האלילים ,ד'ע מהאי דעתא הנבערה ,הס
מלהזכיר ,הלא המה להד"ם לאהיו ולא נבראו וכמו שפירש"י [ייקרא י"ס
ד ],ודחז'ע בפרשת קדושים אל תפנו אל האלילים 8לולא .ומה שאמרו
בזוה"ק מי המה הקליפות האלו וכן מה שמחז"ל [ע"י ח' ע"א] שמות
התגאות והבליהם היינו כדי שלא לישא וליתן עמום אז ולבטלם וכו'
וכיוצא (וכן כחבנו בעזה"י בת" חיים ושלום פרשתויחי בענין חגיהם
"בית לחם" עם מיש בקנה הגדולכי שם מקום אחוזתםוהיינו כ"ז כדי
לבטלם) ולא לתת מקום ורמז כחורש להם ובפרט שמותהאליקים שלהם
ז אות
שליון אשר להד"ם8 ,ל ולא ,כנ"ל תה ברור ופשוט[ ,יעחזיקמ

ג"ד].:

דברי מהיורא שתיתאה צוררה

תשפט

וכן מ"שידף רכ"ז מהנדפס] שם בם" חגיגהכי בןעזאי ובן זומא ה"

(ח"ו) אחד מהם במחלת נואש לחייו ר"ל (פערצווייפלונ"ג) וא'
שאיבד עצמו לדעת בידיו ר"ל .הן כד נהם ושכיב בשינת האולת
הפלוספיא וחכמות זרות ומיטת אמר ע"ד שמעתתא כדברי הבל אלו ר"ל
אשר להד"ם ולא יאמד כזאת על תנאים קדושים כאלו אשר מפיהן אנו
חיים בתורה שבע'ש אשר בה התדבקו לחח החחם כלימי חייהם באמת
ובאהבה ובשמחהואין צריך להאריך עוד ולטפל לבטל דברי הבל ורוח
רעה כאלו[ .נ"ב :שוב ראיתי להרב המחבר הנזכר בהקדמת ספרו גום
שהרגיש בטעותו וכי נטה לדעת החיצונים ח"ו ומתנצל אבל בתירוץ
שאינו מספיק כלל].

וכן מ"ש נאר הנזכר
ך
מ
א
נ
ש
שנשתנו שםבמדינה
ע"ה ע"א]בזה"לכיאיןזה בגדר הטבע
ההוא סדרי מעשה בראשית שחי נשתנה למדבר וצומח לחי או לרומם
עכ"לוהניחזהליסור מונחוקיים ושכח ש"ע מחבר מפורשביו"ד הלכות
תולעים[סיס ,פ"ר סעיף ט"ו] בעופות הגדלים באילנות (מורכב מצומחוחי,
והיינו משתנה מצומח לחי בעצמותו) ועיי"ש בדרכי תשובה ס"ק ק"ע
קע"א קע"ב קע"ג) שהם מצויים בעולם בטבע כמו שהביא שם מגדולי
[בדף ר"ל ע"א מהנדפס] בהידוקי בבא בהניא [דף

הראשונים ואחרונים ,וחכמי הטבעיים:

כל אלו רשמתי למען האמת והאמונה ואם ימצא עוד שם מטרן כל
חמירא וחמיעא דאיכא ברשותיה וחידושים דלא חמיתיה ודלוף
ביערתיהליבטילוליהוי כעפרא דארעאלגמרי(כיאיןהזמן מספיק לדיק
ולעתן בכולו ממש) והוא במחכ"ת דהמחבר ז"ל כנ"ל שבש .וניחאליה
בזהכי היכא רתיהוי ליה כפרה ושרי ליה מאריה ,ולכבוד התורה ,כי
אך מעט נשארו סיגים אצלו (שלא לרצונה מחיבוק חיק זרה מלפנים
(כנ"ל) ה' יצילנוויושרינו ב"ב:

תשצ

דברי מהיורא שתיתאה ועררה

כא .עור

שם נשר הנזכר בח"ג הנקרא פררם במאמר "יהורה" [בדף
הא ע"א מהנדפס] 12הנ"ב שנה שנאמך בשבת [קמ"ה ע"ב]

שלא עבר איש ביהודה ער שגם עוף השמים הלכו משם והעלה בעש
בגי' הירושלמי ופסיקתא זוטרתא שנאמר שרק עוף השמים נדרו הלכו
(נ"ב שנה) ולאבני ארםומסייםוכן מוכהמענין הש'ש מנלן רגלו הכונה
על העופות והבןעכ"ל .והנהדבריו ז"ל נסתרו מגמ' מפורשת ביומא [נ"ר
ע"א] רמפורש שהקשו ה"נ דלא גלו והתניא ר' יהורה אומר נ"ב שנה לא
עבר איש ביהודהוכו' הרי משמע ברור דלא עבר איש ביהודה ולא רק
עופות ראל"כ מה מקשי מעופות על בני ארם עיי"ש אמנם קושייתו
מנהמי' והפי' שם פשוט רנשארו בני ארם עוד בירושלים מיד אחרי
החורבן זהועדיין צ"ע .והי"ע בכ"ע ב"ב[ :שו"ר מש"כ בספרו בהשמטה
בדף ס"א ע"ב עיי"ש].

כב.

לנסיים בני טוב זהו ציון וירושלים במ"ש בספר הנזכר
כ"ד ע"ב מהנדפסן בך"ה [תהלים מ"ח ג'] הר צצן ירכתי
צפוןוגו' הקושיא נורעה דהלאלעינם נראה ונקרא הדציון אותו שעומד
בדרום ירושלים (ולא בצפון של ירושלים) ותירץכי הכתוב אינו מדבר
בירושלים דוקא כי אם מכל המחוז בארץ ההוא יפה נוף ובארץ ומחוז
ההיאירושליםוהרציון בתוכולירכתיצפון עכ"דוהוא דחוק קצת .ויותר
נראה לומר כמ"ש בספר חיבת ירושלים [במאמד מבשדת ציון דף ל"ז ע"ד
מהנדפס בירחמלים שנת תר"ד] בשם הגה"ק מ' יעקב שמשון זי"ע
משפטיווקע שהשיב על ששאלוהו היכן צית והשיב בדרום ירושלים
ושאלו אותו חולא כתיב הרציון ירכתי צפון שמשמעות הכתובכיציון
עומדת בצפת וכן פירש המצורות והשיב (הה"ק הנ"ל) ריגל הפירושכי
הךצית ירכתי צפת (שלו ,הוא) קרית מלך רב [העיד הגדולה ירושלים
וביהמ"ק) עכתך"ה ,והיעו רבאמת הר ציון ושא לצך דרום ירושלים
(~נראה לעיננו וכן הוא בסח בכל וסימנים) רק לצפון הר ציון הוא
קרית מלך רב ירושלים כנזכר:
[בדף

כג.

דברי מ"דויא שתיתך וצורה

תשצף

דוד מלננו אמר (ההלים ל ],במזמורשיר חנוכת הביתוגו' הסתרת
פניך הייתי נבהל אליך אקרא השל ה' אתחנן מה בצע
ברמי ברדתי אל שחת וגו' .וקשה לכאורה וכי ימתין האדם ער שיהיה
הסתר פנים ח"ו מאת הש"י ורק אז יקרא ויתחנן אלח' .אולםיובן על
פי המשל הנודע מרבינו הגה"ק מהדד"ב המגיר הגדול ממעעוטש
זי"ע באב שאוהב אתבנו הקטן (בן ד אוה' שנים) ורוצהלחנכו הלחכמו
ולהרגילו שלאיירא משום פחד חנםעלכן הוא מורחק ומלביש את עצמו
עור של רוב בארבע רגליו ובא לחסך הבית מכוסה ומלובש בזה ועחשה
תנועות איומות (כמו הרוב) וכיוצא והילר מתפחד מאוד מתחלה הסה"ע
כשאביו רואה גודל בהלתו ופחדו אז מסיר אביו המעספה ומוכיחו מרוע
תהיהעורכנער קטן ומפחד בכל דבר הלאיכולת לשערכי רוב לאיבא
לתוך הבית וכשהילר הלז הוא חכם ומבין מדעתו כתהו אביו ,מלובש
בעור הדוב ,אז יצחק תומ"י ויאמר הלא אבי אתה ,ונם אביו מנד מסיר
את מעטפה האיומה ומחבק ומנשק אתבנוורוהבו מאז והלאהביתר שאת
ועוזכי עלכן בא רק לנמתו אםיבחיןויבין .והנמשל מובןכי הקב"ה
אב הרחמן יתברך שמו לפעמים ינסה את בני ארם הטווב לו בהסתר
פנים מ"ו של פנים איומות וצרות רבותוי
ם כאשר יקרא האיש להשגי
ויאמר הלא הכל הוא ממך יתברך שמו א יסיר את המעטפה והסטנצה
ם מעתה
החוצצתבינינולבינויתברך שמוויאהבנוויקרבנובחסדיםמגויי
וער עולםכי רק מנסה הוא אותנו בזה כמדע וז"ש הסתרת פניךהייתי
נבהל (טאימת הסתרת פנים ולבוש ר~יום כנ"ע בהמשל אבל מיד
נתיישבתי ואמרתי הלא הכל הוא ממך יתברך שמו ,ע"כ)אליך ה' אקרא
ואל ה' אתחנן (ואביהם) מה בצ"ע בדמ"י (לשת רמיו"ן ומעטפה איומה
בבחינה הסתר פנים כנ"ל) ברדתי אל שחת (על יזר זה מנפילת העצבך
עלידי הסתרפנים ובהלת הנפשח"ו)ה'יצילנוויעודנובחסדיםמגהים
ב"ב:

י

תשכב

ז:24רי מהדודא שתיתאה נצררה

כד* מה אמיתי נתעורתסיום הש"סונעוץלתחלתו .מהשמסיימים
תנאדבי אליהו כל השונה הלכות בכליום מובטחלו שהוא
בן עולם הבא שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות
ומתחילין מאימתיקורין את שמעבערבין משעה שהכהניםנכנטין לאכול
בתרומתןוכו'.כי הנהיש לדקדק לאשרהליכות הוא כפשוטו לשקהילוך
הייתהול"ך מתדרגה למדרגה מהשאיןכן הלכ"ההוי דבר הקבועומוחלט
כבר כמו הלכה מאי .היית לבסוף מחליט כן .ולא זהו עיקר התכלית
לסיום עבודתו ותורתו רקלהיותמוסיףוהולך .ב)וכןיפלא לכאורה לשק
מובטחלו שהואבן עולם הבא והלא לא זהו עיקר מגמתינו לשכר עולם
הבא רק לעשות נחת רוח להבורא ומשנה מפורשת שנינו [אבות פ"א מ"ג]
אלתהיו כעבדים הכממשין את הרבעל מנת לקבלפרס .אולם בהתחלת
המשנה בברכות ונעוץ סופו בתחלתו יובן הענין כי גם ההלכו"ת יהיה
רק בבחינת הליכו"ת נבשורשן מלשון הכתוב) היינו להיות מוסיף ודולך
לאיוש"ט בתורת ה' [וכמו שהבאתי במאמר מילידיבפידא הנספח לספר
עולת תמיד בהטפה על חותני הראשנן ה"נ דו"ז מ"ק מביאלאבזעגז"'ע
[א"ת מ"ק אות נ"ה .ח"ג אות ס"א] בגזם הגה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע
אשר בעת חליו כ"פ בימי זקנתו קראו בכל פעם נעפ"י פקודתו) את
הגה"ק היהודי מפרשיסהא ז"'ע באמרוכי אחרי שהוא זקן בא בימים
ולבליהיה השלים נפשו ותתמו ח"וימיחיי שנותיו ובבואלפניו הגה"ק
היהודי לדבר עמו הוא ממציא בכל עת דרך חדש עמוק לעבודת השם
יתברך על כן צריך עוד לחיות זמן רב לעבוד גם בדרך ההוא עי"'ש]
וז"ש שגם בת" השכר עולם הבאהיית שגם בעולם הזה ירגישו נעולמך
תראה בחיך) טעם עולם הבא בתורה ומצות ועבודה מוסיף והפלך וז"ש
מאימתיקורין את שסעבערביןהיית התחלתהיום נכם"שויהי ערבויהי
בקר ותנא אקרא קאי בשכבך ובקומך כדאמרינן בגם') משעה שהכהנים
נעובה ה') נכנסים נבתחלת עבודתן) לאכול בתרומתן ותרומת הקודש
לה' ,בכניסתן לזה)היינו שבכליוםויוםמתחילין מחדש ולא גמרועדיין

דברי מהרורא שתיתאה רצדרה

תשצג

מאומהכנזכר .ה'יעורנוויוסיף לנו שנותחיים לחרדתו ועבודתו ומע"ס
ז אות ל"הן:
עד ביאת גואל צדק ב"בניע=זיקמ

כה .אעתיק קצת ממ"ש בתוכחת מוסר לאנ"ש מחכמי ירושלים
עיה"ק תובב"א .הנה מכתבכם הגיעוני ומה שרצה
(עםכל אנ"ש הת"תויר"א הקנאיםבעיה"ק תובב"א) לשמוע חוו"דהעניה
מהו ,אחדי מפלת זכות (או חובת) הבע"ל-פעו"רבענין ישוב הארץ .הנה
ן נדף י"ס ע"אן
אמרתי זה מקרוב בעה"י במקהלות דב ע"ד הגמ'בעידובי
רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה [מה שנכתב
בזה כברלעיל אות ט"ז עיי"ש] ועתה אליכם אישים אקרא ,אחייורעיי
אהוביי וידידיי הקנאים ת"ח ויראים השרידים אשר ה' קורא בעיה"ק
תובב"א הנהזהו השלישי (הנסית הפתח שלגיהנם בירושלים)הכי נכבד
וכבדה חטאתם זהו האחד ותחשב בזה האם לא ראיתם העלה נדף אשר
הוציאוהאג"י זה מקרוב אחרי נפילת הבע"ל פעו"רובכלותיו מתחלהועד
עתה כנ"ל ורשעים הנ"לאינם חוזרים בתשובה רק בעבודת הפועליחפצו
ובין שורה לשורה מבחשך השורות (הטם4צת) כל הציונות ועבודתם טמון
בתוכם ,אוי להםואוי לנפשותם .ויחשבויעףלהתעות לבותבניישראל
הכשרים ולהוציא ממת לעבודת הפועל שלהם (שלהד"מ) ,ועד מתי אתם
מחשים האם אינכם בכלל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה כשארז"ל
ו מעונש החמור ר"ל ,וכבר ביארנו ובד"ת ח"ב
שבת דף נ"ד ע"ש ה'יצילנ
אות צ"לכי תיבת "למחות"היינו רק פראטעסטירע"ן כמו מחאה בחזקת
הבתים בתוך הג' שנים גם אם השדה עומד ביד חומסיו עדיין ,אבל
מדשתקו רבנן ש"מ דניאל להו חלילה.
ותאמינו לי באמת כי אהבתי כ"כ את אה"ק תוב"א ובש-ט אתכם
מאהביי אנ"ש הקנאים לה' ותורתו ואמונתו אהבה בכלות
הנפש והי"ג ימים שהייתי בארץ הקודש בעה"י [כנגד הי"ג שנה שהיה
רשב"י ור"א בנו ז"'ע במערה כדאמרינן בשבת נדף ל"ג ע"ב) ובנטיו%ת

תשצד

ד21רי מהדודא שתיתאה רצדרדן

נדור האחרון הלז יום לשנה בחסדו יתברך שמו יחשב לטובה ואכמ"ל]
חקוקים בזכרוני בעה"י עד ביאת גואל צדק ב"ב ועד בכלל גם בלילה
לא שכב לבי מחדדת קודש כאלו הייתי שוכב בביהכ"נ ובתוך האדון
הקודש ,ע"כ אציע לפניכם האדו דברים אשריהיו לפניכם ובתוך לבכם
למען תדעו להשמר ולהזהר ביותר.

א)נודעו דברי הפמ"ג או"חנסיתן תקס"א א"א ס"ק א'][ומובא גםבדברינו
בעולת תמיד] בשם הגה"ק הר' גרשון קיטיווער ז"ל גיר
של רבינו הקדוש הבעכו"ם ז"ל כשבא לירושלים ,בדאותי כל עיד
(בגשמיותה) על תילהבנויי ועיר האלקים (בעד ה' ותורתו ,החלק הזה)
מושפלת עד שאול תחתיה ,עד שתרחם עליה יתברך שמו ,ב"ב ואידך
פירושאזיל גמור ומובן לכל בר דיעה.

ב)ועיפרו לנו זקיננו בשם הגה"ק מ512פ'ט5ווקע ז"ל בבואו לארץ
הקודש הגיד (בדרך משל וכליצה) וסיפה הןבנסעי לאה"ק
אמרתי להבע"ד טרםנסיעתי מסטאמבול על המפינה בילע"ט שלנסיעה
עולה לסך רב אמדתילו בחר לך אחד משניאופנים או אתה תסע לאה"ק
ואני אשאר בחו"לויהיהלי טוב כלעדך בהו"ל ,או אתה תשאר בחו'ע
ואני לבדי אסע לאה"קכי לתולם שניבילעט"'ן בעדשנינואיןלי ממון
%א כח ,ובחרלו לישאר בחו"לואני לבדי אסע לאה"ק וזהו בודאי טוב
מאוד ושמחתי בנסיעתי על הספינה ובבאי לאה"ק מיד על הנמל דצותיו
להבע"ד עומד שמה וצעקתי מכאבלבי מה אתה עושה פה הלא הנחתיך
בססאמבול ואמרת שתשאר שמה וזויתי בעיניו כמתעתע ,ויען ויאמד
אתה תשאלני מה אני אעשה פה (אחד בא לגורוגו') הלא בכאןאני דר
בקביעות דירתי ,ומ"ש שדיברת עם אחד כתמונתי בסטאמבול ,זהו היה
בודאי שלוחי בחו"ל ,עכד"ה.

ג)וכמי
ק עמקו דחליל ובפרט תלמידי הבעש"טז"'עכי דבריו מבוארים
בפירוש בעשרה מאמרות להדמ"ע מפאנוז"'ע נמאסי חקוריק

דבירי

מהדודא שתיתאה נצררה

תשצה

ח"ב ת"ז] עה"כ [זכרה ג' ב'] יגער ה' בך השטן ויגער ה' בך הבוחר
בירושלים שלפי"ד המפורשים מלת הבחרד מחוברת 8מ ה' כאלו כתיב
ויגעדה' הבוחרבירושליםבךוהוא דוחק שמלבדשצדיכיןלומד שהמקרא
מסורס יקשה גםלה לתואר הבוחדבידוסהיים לכאן ,ועלכן נדאה לדוב
,הדמ"ע מפאנו) לחברו כפשוטו והכונהיגעד ה' בך השטן להתגבר כנגד
הצדיקים אנשי ירושלים וכו' עכ"ל היד יהודא ,ובפנים כתב שם בזה'ע
שזהו פשט אמיתי נכון ובדוד עיי"ש והדי זה מפורש כדברי דוב הנ"ל
בדד לו מקום מושבו בירושלים הנ"ל ,ה'יצילנו ויגאלנו ב"ב.

שהבע'י

ד) ערוץ אשיםפני מעט אל הקדושים המקובלים מגדולי הספרדיםז'ע
בספד אמתליעקב [מערכת ק' אות ל"ה] באמצע הדבוך מנהוז'יד
צ'ט הכתוב רומיה ל"ב ל"א]כי על אפי ועל חמתי היתהלי העיד הזאת
י הקליפה היא על אפו ועל המתו של הקב"ה וז"ש הכתוב [יחזקאל ה'
כ
ר] זאתידוסולים בתוך הגדים שמתיה למקום ביהמ"ק במקום אמצעי של
ידושלים וכו' כו' ולכן עתה שחרב ביהמ"ק וגברה הקלי' אנהם דואים
בחוש הדשת דיש בארץ ישראל תגבורת הקל" מאוד ובפרט בירושלים
עיה"קואני דקדקתי בזה מאודודאיתי וכרכו' והשש טעמאכיון דמקום
אחוזתם הוא בזה המקוםיש להם כח גדולואינם רוצים להניחבני אדם
שקלידי מעשיהםולימודיהםעושים להםביטול,יהירצון שהקב"היעביד
ממשלתזדתמז הארץ והיה ה' למלך על כל הארץ עכל"העיי"ש.

רעיצה

שימו לבבכם לכל הדברים האלו ארבעה ראשים ,מחכמי חדשים,
ונבוני לחשים ,דגנה הקדושים ,אהאלים ותדסזישים ,כי את זה
לעומתזה עשה האלקיםוצריכיןבירושלים להתגברביוחד ולהתחזקביתד
שאת ועה של תורה ועלידי זה נצא בקרוב מאפילה לאודה אתם מהתם
ואנחנו מהכאיהיה ה' עמם ויועקנו ולאמצנו בכ"עיוסיף אומץ ושוכט"ס
ואת אשדבכחי בעה'עבודאי אעשהוכר וותקו ואמצווזכרו זאת דגועצבה
בשולמהית דמבה"נע"י כל מפלגות הגהץוהאגודיי"ם בתוכםובצביעותם

תשצו

דברי מהיורא שתיתאה סוררה

המה הרעו לנו יותר בזה מכל רשעי ארץ האלו וכאשר ראינו כשלונם
לאחריםוחורבנובין בארץובין בהו"לונא לעמוד בגדר ובפרץ בכלפינה
ופינהוכו' (והארכתי קצת בדברים פדטיס הנחוצים) נא ירחם ה' על עכו
רגל ארצוויקנא לשמו ואמונת תורתו וב"ביגאלנו גאולת עולםבביאג"צ
ושוכט'ש:

מך* מ"ש דוד מלכנו יהלים קט"ז ט"ז] אני עבדך בן אמתך .ולא
י שהוא מת
של
קאמרבן עבדך על זכות אביו"~
י
ט
ו
ב
נחש שלא היה בו שום חטא כדאמרינן וב"ב דף י"ז ע"א] .וי"ל דהנה
לכאורהקויה איך שייך לומר עלבני אדם שמת בעטיו של נחשהיינו
שלא היה בו שום חטא והא כתיב נקהלת ד-כ'ןכיאין צדיק בארץ אשר
יעשה טוב ולא יחטא אלא ודאי דה"א כמ"ש בספריםדהיינו אשר יעשה
טו"ב (דווקא דשא מ"ע) הלא יחטא (בזה,היינו חסרון סתימתולפי ערך
הנעבד יתברך שמוכי איךיכולין ובפרט בשר ודם לעשות זאת לעבדו
בשלימות) אמנם שמירת הל"ת הוא אפשר לצדיק ליזהר (כי באמת
החטאים אשר נאמרועל האבות אועל משהרבינווכהנהמייתננושיהיה
לנו זכיות כמותם כבודע וכתבע מזה במקניא) והנה בנשים העיקד הוא
השמירת הל"תכי מ"ע שהזמן גרמאכגת קריאת שמע ותפלה (רק תפלה
אחת לצורכה כמ"ש הרמב"ם) אינה מחוייבת וכיוצא ואם כן שפיר היה
ברור אצלו יותר זכות אמו בצדקתה (שזכתה לבן כזה דוד משיח אלקי
יעקב) בשמירת הל"ת כנזכר מה שאין כן באביו שמחוייב במצות עשה
מי יצדק לפניו יתברך שמו לצאת "'ה כראויכיאין אדם צדיק בארץ
(כפי' הנ"ל) ע'צ הזכיר יותר בלשון אמתך כנזכר.

אמנם שלמה המלך (בע) הזכיר רק ודה"ב ר מ"מ] זכרה לחסדי דוד
עבדך הלא הזכיר זכות אמו בת שבע הנודעה בגוחל צדקתה
והכמתה (וגם לפי"ד שונאי דוד אשר הקו דוד הטא במעשה דבת שבע
מ"מ היא היתה קרקע עולם וכידוע מדברי התורפות בסנהדרין מתה ע-ב]

דברי מהיורא שתיתאה הגררה

תשצז

דאינה מחוייבת אשה במס"נ משום דקרקע עולם היא עיי"ש ולפי"ד
המפורשים ובספה אור חדש ובשארי אחרונים ז"ל כי בת שבע היתה
אנוסה כשלקמה דוד המלך אםכן ש הזתה צריכה למס"נ אולםע"זיש
לפלפל עוד והאמת הוא הא לא חטא דוד עפ"י דינא כ~ ,וממילא לא
חטאתה גם בת שבע ולמה הזכיר רק לחסדי דוד)היינו בפשיטות"עכי
זה הזכיר בפתיחת שערי ביהמ"ק [מד"ר וחרא פ"ח א' ,קהלת פ"ר פ"נ
ובהנחומא וארא ז'] (אשר הביא ארונו של דוד מושך המערה והעמיסו ואז
הבטיחזה לדוד
פתחו השערים) *) אשדהיהזהלו לטענהיען
'"
ב
ק
ה
ש
א' ב"ב -ר]
אביו שהוא היה רוצה בחסידותו לבנות הבית
ש
"
מ
כ
ו
[י""
בעניי הכינותי לבית ה' ורק יתברך שמו אמר לו [ר"ה ח' י"ז] לא אתה
תבנהלי הבית וגו' אם כן הצריך להזכיר רק חסדי אביו כמובן:
 .בסוכה[יף נ"א ע"א]במתניתיןחסידיםואנשי מעשההיומרקדין
כז
ם
י
ר
מ
ו
א
ו
לפניהם
לפניהם באבוקות של אור שבידיהן
דברישירות ותשבחותופירש"ידברי תשבחות ,מפרשבגמ'עכל"ה ,והנה
בגמ' [להלן ע"ג ע"א] אמרו מההן השירות ותשבחותישמהן אומרים אשרי
ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו וכו' ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו
וכו'וכן שם הלל הזקן אמר כן אם אני כאן הכל כאן וכו' והלא קשה
לכאורה שכל אלו אינן שירות ותשבחות להשם יתברך רק בשבח עצמן
זה מילדותו ,וזה מזקנותו ,מהתנהגותו( ,הגםכי אלו דברי מוסר לידע
מהםאיך להתנהג כ"אבילדותו אובזקנותו בתודתבעל תשובהוכןדברי
הלל הזקן הם בשם הש"י שהגיד מוסר כפי פירש"י עיי"ש מ"מ אינן

ק לזן סמי"ר ,פמ 7קלמסוסיסמחכייק סיס יו7פ מס
*)""ס"פס
ילספפלל~גי סקכ"ס ,מס פקס קלמס ארז"לול"
סלך
לפקח.ספחיל
קל ואמל[י"ס כ'ו']ס'"לקים מקכפגימקיחך .ח"גכולסככיי
"כמוחס
ס
קעסחיםורר ,וסכל ממך ~רוקקכזהידלצמר[חסליס ל']ס'מפליחנעקפול
נפקיחיימגימיורתי נור,וסיס ק~סיקמלרנוןסשלמיס פקסכיסוס קל"ס
ס ב' ו']"נןס להססי חדר 0ץ 7גפר :וון'.
קג"מר[י"

יוי,

"ל

"לוע

תשצח

דברי מהדודא שתיתאה רצררה

לשת שבח והודיה שירות ותשבחות לה2ר'י) וכפי הנראה מלשון הרמב'ש
[בסיום וסוף הלכות לולב] וכ"כ במצותהט"מ בזה [בסוף הספר] 12אמר 1שירות
ותשבחות להש"י ,ואיה הם .אולם בעל כרחך כשארז"ל [ ] כי שבח
הצדיקים שמספרים %א חשוב לה שמספרים בשבח הקב"ה עלכן נקרא
שבחים ותשבחות להש"י ומה שאמרו בעצמם בשבחםהיינו בהתנהגותם
הוא לא היה אפשר בענין אחרכימיידע דרכם יותר באמת מאשר הם
בעצמם מנערותם עד זקנתם[כי מה שהיה באפשרותהיה גםכן בבחינת
הצנע לכת ,וכמ"ש בחי' ד"ת וכה"ק אות ה'] ועוד בכמה דוכתיואכמ'י]
וכדי ללמד מוסר לבני ישראל איך להתנהג כמדותם .על כן כ"ז נקרא
שירות ותשבחות להש"י.

י"ל על פי מה שכתבתי כבר בחידושי בעה"י ע"ד כמה צדיקים
קדושים ז"ל שהתפארו כ"פ ודיברו בשבח עצמם והתנהגותם
ומדרגתם [יעיז מ"ש בזה בד"ת מהדורא ה' אות כ"ג] ע"כ בשמחתם שמחת
בית השואבה ולבבם היה נשבר לאלף שברים הן הבעלי תשובה וגם
הצדיקיםגמורים כדרכם חשבופן לא יצאו"'חלפני מלך הכבוד יתברך
שמו [וכרצף לצדיקים בדרכיהם ומחשבותיהם] וחששו פן יתעצבו בימי
השמחה הגדולה בביהמ"ק אז ע"כ הזכירו רק משבח עצמם וזכותם כדי
שיוכלו לשמוח בלי עצב כלל תהו תשבחות להש"י שיוכלו לשמוח
בשמחתו ועבודתו ית"ש[ .ויתר הדברים על הכהגנה הזאת כתבנו בעה"י
בשער יששכרמאמרי חדש תשרי במאמרימי החג לשמחתבית השואבה)

גמי

כח .בתפלת י"ח בברכת ולירושלים עירך [או תשכת וכו'] שאנו
ירושלים על חץ
מבקשים על תכלית הגמוד בנין
ביאת גואל צדק ב"ב וכסא דוד בתוכהתכין (במליתה) והנה אח"כ מרד
אע מבקערם את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וכו' והלא מקודם בקשנו
(בברכה הלקדמת) שיוגמרבניןירושלים עלידי כסא דוד (במלאתותכין
דוד היינו כאלו יתחיל
לתוכו) ואח'ע אך נבקש שיצמית את

צי"

דוברי מהדודא שתיתאהישורדו

תשצס

*צמש קרן ישועה בתכלית צמיחתו של דוד והלא כבר בקשנו למלאתו
(והני מילי כסתרא"י נינהו ח"ו) אלא ודאי בעל כרחך הנכון כמ"ש
מהאריז"ל בפע"מ ובסידור כי הכונה (בברכת הירה2ליס עירך) וכס"א
סויד היינו של מרויח בן יחנף שלא יהרג והוא (משיח בן יוסף) נקרא
כס"א דו"ד עיי"ש על כן שפיר מתפללין כסדרן בתחלה על משיח בן
יוסף וכסא דוד מהרה בתוכהתכיןשד"א הכנה לכסא דוד ואח"כמתפללין
את צמח דוד וכר וקרנו תרום בישועתך שיתגלה מהניח בן דוד והרם
קרן משימך בביאת גואל צדקב"ב .אכי'%ר:
כט* בש"ש פסחים [דף מ"ח ע"ב] רב ששת כל תלתיןיומין מהדר
ליה תלמודיה ותלי וקאי בעיברא דדשא ואמר תדאי
נפשאי חדאי נפשאי לך קראי לך תנאי עכ"ל הגמ' .ויפלא לכאורהוכי
זהו תכלית השלימות שיקרא וישנה האדם רק בשביל טובת נפשו בעצמו
לקבל שכר וגם להשלים נפרע אינו עוד שלימות לפני קדוש ה' כרב
ששת ודומה לו מהאמוראים וכמושדימעתי מ84אמו"ר זי"ע שראה אצל
ם זי"ע שנתן לו תסיד אחד פיתקא (קוויט"ל)
רבינו בעל דברי חיי
בארוכה ואמרלו (מרןבעל ד"ח) אמורלי תמצית העיקר מה אתה מבקש,
והשיבלוד4סידהנני רוצהלהיותעהרליכע"ריו"דוגערבורבינוהדברי
חיים הלאזה תבקש לטובתך להשלמת נפשך ומעלתך שתהיהעהרליכע"ר
יו"ד שגםזדןאינו נקודת תכלית האמת רקשצריכיןלחפוץ לעשות רצץ
הש"י עכ"ד ,אמנם י"ל בזה לפרש דברי הגמ' שבאמת ר' 1ס~זהיה
מתיירא מג14ת בעת שהיה מדאר תלמודיה בכלל'יום עלכןתלי נפטרה
בעיברא דדשא היינו לחשוב בנפשו שעדיין הוא עומד בעיברא דדשא
(בפתח השעד שלא ד24לים וריק נפשו ולא זכה ליכנס פנימה) ואמר
חדאי נפשאי (בעת שהיה שמה בלבו כאשר חור על כללימודיו הרבים
בטף הליום שובהשפיל את עצמו ואמר ,אבל רק)לךקראיולךתנאי
(לדה1למתנפקני הלאלעשותרצון השםיתברךבלי עדם חפץ טובתנפשי)
על כןאיןלי במה למשוגעת .כן הגיד מרוב קדושת ענוותנותו:

תת

ל.
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בזוה"ק פרשת ומני [ויו"ט ע"בן האי קהל לעירה ולשרקה בני
אתנו] רזאערכאההואוכו',עירהעירמיבעיליה ,אלא
רזא הואלדרדקידמינתדבי רב לאסתמרא מהאיגיראדעירוכו' ועישש
בהגהות מאשן להחיד"א ז"ל דהיינו לנערים הלומדים אצל הרב מביא
בשם הרבהמג"ןז"ל שקיבל שפסוקזה טוב לאומרועל ראשהילדויוקפל
לעה"ר עכל"ה[,יעיז בדברינו במיעד "עשכד לחדש אדר מ"ש מזהן ,והנה אלו
ע"ב וח"ז
הדבריםיתייחדו ויתפרשו עם דברי הזוה"ק פרשת בלק[יףנ"י
ע"א] בד"צ וירא בלק בן צפור וגו' ר'יוסי פתה [משלי י"ג] אל תלחם
את לחם ר"ע עי"ן וגו' דא בלע"ם וכו' כו' בתלין כתרין תתאין אית
מסטרא דשמאלא אתנ"י וכו' ואינת דשמאלא
ימינא ואית שמאלא
י
כ
ו
ק
י
פ
נ
עיר"ה קטרוגא
כלילן כלהו בחד ראיקרי אתו"ן דהא מסטראה
דדרדקי כמה דאוקימנא וכו' עכ'ע הזוה"ק,וכיון שזהו המאמר נגר ר"ע
עי"ן שהוא בלעם כפתיחת המאמר עלכןזוע כחו מסטרא דאתנ"ווהיינו
הכתובעירה ולשרקהבני אתנ"ו שהוא מסוגל לעומתו לבשלהעין הר"ע
כנ"ל ,ועיששבזוה"ק [בלק ת"א ע"ב]ובאודף'ח מעןאיך כלכחו של בלעם
היה רק מצדהעין הרע ר"ל:
ע כפשוטו כמ"ש שם באור החמה [בלק ל"ז ע"א] בד"ה דהא
וגם יי
מסטראהוכו' לדורות שהאח~"ןילדההעי"ר ואמר קטרוגא דדרדקי
דהיינו אטכר"ה שנפלה בתנוקת ר"ל ביום ד'עוזיא מצד מיעוט הלבנה
שהיתה מן השמאל אתנת הפר עשר אתרת וכו' עכ"ל האוה"ח ,ושם
ונפרשתיחקבזוה"ק עה"כעירה ולשתקהבני אתנווגו' פירש האוד החמה
בד"ה לדרדקידבי רברואין פוגםיותר אלא בתינוקות שלבית רבןכדי
לבשל התורה ועוד שהפגעיםמצויים בקטנים יותר בסוד אסכר"ה כדפ"
בפרשת פקודי עכ"ל אוכרח ,וז"ש עירסה (שוואנולד החמת בניע (של)
צ הכתוב לבשל השות הנ'ע וגם נאמר זה
אתנ"ו כנ'ע מזוה"קחי
הכתוב אצל יוצדה מלכות בית דוד שהוא בחינת הלבנ"ה חובן:

לא.
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תתא

בחומת אנך יהחיד"א זצ"ל] עה"ב וישסע א'] כל איש אשר
ימרה אתפיך הלא ישמע לכל אשר תצונו יומתוגו'
פירוש כל איש אשר ימרה אתפיך ולאמיבעיא שימרהויתריס אתפיך
אלא אפילו שלא ישמע את דבריך בשב ואל תעשה בלי הוראת מרד
יומת דמורד במלכות לאצריךלמדייניה כמ"ש פ"ק דמגילה עכ"ל החומת
אנך .וצ"עמניןלוזה דגם בשוא"תהוי מורד במלכותויש רשותלהמיתו
ולא צריך למדייניה .וממגילהניו י"מ שםאין ראיה דהתם נבל חירף
וגידף כלפי שלוחי דוד וווי בקום ועשה (עקימת שפתיו הוי מעשה),
וחשבתי לכאורה לומר דהוי כהאי ראמרינן ובדכות דף ד' ע"מ קולא ירא
אדם באמן השדה בערב ואומר אלךלביתי ואוכל קימעאואישן קימעא
ואחר כך אקרא ק"ש ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצאישן כל הלילהוכו',
והעוברעלדברי חכמיםחייב מיתה ,אםכיהוי העבירה בשוא"ת שיאחד
יאמר ק"ש או תפלה קודם חצותלילה .והלא אימת מלכותהוייותר
מאימת חכמים (העושה משפט לעצמועפ"י התורה) ובפרט מורד במלכות
על כן פשיטא ליה (לבעל חומת אנך ז"ל) דהוי גם בשוא"ת מורד
הנ"ל על
במלכות .ובהסבר מה שנודע מדברי היערות דבש ע"ד
"
'
ש
ה
דרך מ12ל משומר פתח המלך אשר אם אחד לא ישמע לקולו הוא מוציא
חרבו ואירגו (מ12א"כ משפטי המלך הם לכל העובר רק במאס -אמה
ימים ,לפעמים .וכיוצא לפי ערך החטא) דצם לא כן לא יחתו מפניו
וכנודע( .וגם יורמז בזה כית דדברי חכמים הם תורה שבע"פ בחינת
מלכו"ת פה תורה שבע"פקרינן לה וכדאיתא בתתוה"ק(י"י ],ע"כבחינת
מלכות מלך ישראל שתהא אימתו עליך בעולם הזהעפ"י התורה בודאי
עוד חמור יותר) אך זהו רסוק מן דפשט [וגם אין לומר ראיה מהאי
דפסהניו ס"ד ע"א] שהעמידו כשילין של ברזל להכות ולגדוע רגלי
הבורח מהמלחמה (אשר היתהע"י המלך) דהתםהיית בקום ועשה שברח
מהמלחמהוגם שם משום רתחלתנפילהניסהכדאמרינן שםבגם']ולתרץ
דבריוז'"לבפירוש הפשקולאישמעו את דבריך לכל אשד תצונ"ו יומת

היא
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היינו הציוו"י נמצות עשה) ולא ישמעו לך נבשב העל תעשה) וגםהוי
מורד במלכות במשפטו ואתי שפיר כנזכר:

והנה מ"ש דמורד במלכות היה סברא לומר ררק בקום ועשה .הנה
מלשת מור"די"ל סהן"ס פסחים [דף נ"ה ע"ב] כתרנגלת שברחה
וכו' ,אמר ר הונא לא שנו אלא תוך ג' למורד"ה חשתםהוי רק בקום
ועשה נשברחה) מרידתה ,אך מעוף אין ראיה לאדם ,וי"ל באדם גם
בשוא"ת מקרא מור"ד .וכן להתירוץ הראשת בתוספות בשםרבינו מאיר
[בקדושין מ"ג ע"א בתוס' ד"ה מורר במלכות הוה] שא"ל רוד ליואב ערלך
לביתו וכו' והוא מיאן בדבר והוי מורר במלכות גם בשוא"ת .וגם
ד מ"ג ע"ה]
משאחל'ל ליקדי מורד"ת באשה נגד בעלה בכתובות [י
ובטוש"ע אהע'ץ [סיטן ע"ז] וכן ביבמות [דף ע"ב ע"א] ובאה"ע שם [סימן
ע"ז סעיף א'] המורד ל אשתו החנו שמונע ממנה תשמיש ומחנו בשוא"ת
וכןהיא שמורד"ת רק מתשמיש בשוא"תוזהו נקרא מור"ר ומורד"תוי"ל
דשפיר כתב השמת אנך כנ'ע וכאשר אסמכינהו אנן לעיל נבעניותן)
אקרא שם לכל אשר תצונ"ו (שיעבור על מ"ע שיצונן) ,אך עתה הרי
ראיתי מפורש ברברי רומב"ם [מ"ג מהלכות מלכים הלכה ח'] כל המורד
במלך ישראל יש למלך רשות להרגו אפילו גזר על אחד משאר העם
שילך למקוםפלוני הלא הלך ) 9וולא יצא מביתוויצאחייב מיתה ,ואם
דצה להרגו יהרג שנאמד כל איש אשד ימרה אתפיך עכל"הועיי שגם
אם טר על אחד ערלך למקום פלוני ולא הלך (שעבר בשוא"ת) גםכן
נהרג .ולכאורה קשה באמת מנ"ל לרבינו רומב"ם זה כית דרז"ל לא
ררשו כלל הקרא אשר ימרה את פיך לרבות גם בשוא"ת אם כן מנ"ל
זה ודילמא באמת רק כשעובר בזדך בקום ועשה כמ"ש רומב"ם שם
בסמךמי .תע כלרמיצה את המלך או המחרפו
המכה]
[באי
יש לסלך רשות להרגו וכר עכל"ה נפייט בקום ועשה בזדת בחירוף
וגידוף בעקימת שפתו חף פעשה בחציפות כזה ולא שמעינן עדיין
בשוא"ת כלל וגם קשה להבין איך רשות להרגו כמועבר בשוא"ת הש

א
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תחג

יצא מביתו רילמא היה חלש אז ,או שכח ,וגם כשלא שכח רילמא אונס
חולה כנזכר וכיוצא ,ורוחק לומר רק כשנתברר שהיה בזרת בלי שום
שגגה ואונס ראם כן היו צריכין התראה ,הפא שייך בזה .על כן י"ל
רגם הרמב"ם סמך גם כן על הך אשר תצונ"ו (כדברינו) רגם בשוא"ת,
רק (בקצרה)הביא רק ר"2א רקרא אשרימרה אתפיך כררךחז"ל בכמה
דוכתי להניא רק ריפוא רקרא או מתניתין אםכי כונתם לסיפיה ,ואיך

להאריך:

לב .עוד שם בחומת אנך ניהושע י"א] מאלה מלכי ר~רץ אשד הכו
בני ישראלוגו'כי אמרז"לנחי"ימא משפטים י"ז] שהמלכים
הנסגרים כאןהיו מלכים ומושלים נמלכיות אחרות גדולות בסוף העולם
אלא שלא וכה מלך חשוב אם לא היה לו חלק ממשלה בארץ ישראל
שנאמר~ימי" ג'] נחלתצבי צבאותגוים ,ואפשר דלהכיכתיב מלךיריחו
אחד וכן כולם דלא תימא המושל ביריזע זהו רוכוס או שר יקראכי
ידיחועיר אחר הואואין זה נקרא מלך ,לז"א מלךיריחו אחרכי הוא
מלך גדול שהיהלו מדינות רבות שהוא מלךעליהם ,אך הוא יקראטפך
יריחווכן כולם שכל מלך הגם שהיהלו מלכות גדול לא היה נחשב אם
איןלו מקוסבעיר אחת בארץ כנעןיהיה נקרא מןיריחווכןכולם .הפה
כתיב מלך יריחו אחר שהיה מלך אדיר אחר המיותר וכן כולם עכ"ל
ההומת אב"ך .וצ"ע מפירש"י בשף שמואל (ב' כ"ד כ"ח הכל נתן ארונה
ה עכל"'ה והרי דשר
המלך למלך פירש"י ארונה המלך ,שד ומבוסידי
בלבד(היינו כמו דוכוס כר' הג"ש) נקרא גם כן מלך דלפי פשוטו היה
ארונה רק שרהעירירושלים (שנקראיבוסי)חשכ"ז נקרא מלך והגם דיש
לדחוקולומדכיקדהיבוסי הואמז'עממיןע"כהיהלו גםמדינות אחרות
במקום אחר שדוה מלך קליהםכי עלכן נקרא בחודמלך .אזזהאינו,
דהא מפורש בכאן במקרא חשב גםיבואני וגם חשב מלךירוטהל"'ם שזד
שלכדוהו אםכן נתבטל מלכותם לגמרי ורקוירונה נשא -שהיה רק שר
העירוהגחץהיה טלו (כדרך השרים)וקנאותדור המלךמידוועכ'ז נקרא

תתר

דברי מהדורא שתיתאהרצורדו

טלר כנזכר והן אמת דחכז"ל הוי קים להו הכי רכל מלך מל"א מלכים
ורבדיהם אמת לאמתו אךאי משום הא
היה לו מדינה אחרת וכו'
י
'
נ
כ
(דאיה שדצה להעמיס החומת אנך ברבדי הכתוב) לא אדיא .כנזכר:

לג.

ר קהא ע"א] ששלחו ליה אחוהי לדבה (מארץ
בש"ש כתובותני
ישראל לבבל) שיעלה לא"י ואם אין אתה עולה הזהר
בשלשה רבדים אל תרבה בישיבה שישיבה קשה לתחתוניות ואל תדבה
בעמידה שעמידה קשה ללב ואל תדבה בהליכה שהליכה קשה לעינים
אלא שליש בישיבה ,שליש בעמידה שליש בהילוך ,כל ישיבה שאין בה
סמיכה עמידה נוחה הימנה עמידה ס"ד והאמדת עמידה קשה ללב אלא
ישיבה שאין בה סמיכה עמידה שיש בה סמיכה נוחה הימת וכן אמדו
(לאידעתי פירושוכי לא פירשו רש"י ותוס' והמפרשים וכנראה קאי על
אחי דבה שאמדו המקובל בא"י והם אמדו) יצחק ושמעון וששעיא אמרו
רבד אחד הלכהכר' יההןה בפרידות דתניא ד' יהודה אומד פרדה שתבעה
איןמרביעין עליה וכו' אלא מינה (עיי"ש בפירש"י משום שפרידה היא
ממזר מחמוד ומס) ולאזכינולהבין מהזוענין לכאן באמצעעניני ארץ
ע"5ש ,ועיין בפנ"י שתניא בשם
ישדאל והתנהגות התלמיד חכם
י
'
נ
כ
 ,ולפלא מה שבדובנאונוז"ל נדחקליישב
דבינו חננאלוח" מהד"'טז'י
על דדך .אגדה היינו יחוששין לזרע האב והיינו לזכות אברהם ושדה
וגרסא שנאמר שחוששין לזרע האםהיינו שרה ג"כיתכןלפי פידושועל
כן לאזכיתי לתנין שיהיה בדרך קרובעיי"ש.

רי"ל דהענין "ישיבה" היינו יושב אהלים של תודה שאינו דהרה לידע
כלל מהתנהגות העולם אך אםיעסוק רקבעית התורהבחיך ד"א
של הלכה ולא ק-צה לידע כ %למוות בבני דורו ברוב החטאים אשר
נפרצו מיום ליום גם זהו חמרת לא יוכל לדממת וכל מי שיש במץ
למחותוכו'ויאמרו מדשתקורבנן דגרסיבאורייתא ש"מ דניחאלגןואינו
עת כ"כ וכנודע ומבואר בחיבורינו כ"פ ,הלעומת זה (כתב) העומד בפרץ

דברי מהיורא שתיתאה נצררה

תתה

יגדור גדר ומחשב תמיד רק ברעועת ופרצות רשעת הדורואיך ללחום
עמהםוכיון שכ"פ לאיוכללעמודנגדתחבוויהם תדק פשעתםכדאמרינן
במסכת תמיד ע"ב ע"א] (שהשיבוזקני דרום לאלכסנדרוס מוקדק) שיטנא
נצה (ח"ו) ועלידי זה יכאב לבו תמיד ויסתכן הלילה במחלת הלב מרוב
צערו שיודע ומרגיש ברצועתם להרוס ולעקור כל הדת ה"ו מעיקרו ,הה?
עוד כת שלישית והעוסקים כ"כ בתיקון העולם %י שהולכים בדרך
ומנדנדים את עצמם בנסיעות לתיקת הדת ולעסוק עם הפושעים
והעבריינים כ"פ בסתרובגלוי אולייעלהבידו לתיקקהניצוחית ולמוציא
יקר מזולל ולתיקת הדור והעולם ,אך יש גם כן כית שרוצה לפעול
עמהם ועלידי זה שמוכרה לעסוק הרבה עמהם ועם בני ביתם ומוכרח
כ"פ לבאלידי הרהור מהסתכלות בנשים ובשמוע רבדיהם גם מהאנשים
וכו' ואף שקלמר מצוה לא ידע דבר רע וגם הוא לוחם בנסית זה עם
יצרו בעצמו עכ"זד"א דבר קשה מאוד כידוע להשמר תמיד ע"כ שפיר
עצה היעוצה שלא להיות מובדל ומפריש את עצמו לכל אחד משלשה
(כתות ,הינו) דרכים הנ"ל רקיעסוק בכל אחד מהם בשלישהזמן והכרע
לכל אהד ואהד וז"ש שליש בישיבה (לישב באהלו של תורה בתמידות
אך לא בזהבלבד.כי אםיעסוק רקבתיקת 3פש בלבד כברנודעמדבינו
הקדחם בעל נר'א זי"ע עה"ח נוהמיה כ"ג כ"ד] אם יסתר איש במסתרים
[ויחשוב בנפשו]אני [הוא הקדושלעצמי והנזהר ,אז] לא אראנו אמר ה'
צבעת [מהמת גשת לבו ונפשו] וגם יבאלידי קטמת המוחיןכשיעסוק
רק בעד עצמו לתיקך עצמו כנודע וגם בה" כ"פ בעה"י גם כן ז"ש
שהוא) קשה לתחחשניו"ת (היינו מווסת נמוכים וקטנות ,לצורך עצמו
בלבד והדאבעודכי הואצנועועניו כנ"ל) עלכןצריךלגרות רקשליש
סנה .ושצל"שהב'שליוח בעמץד"ה (לעמו"ד בגדרנגדהפורציםוהמדרסים
אכן כשיעסוק יותר מזה)היינו קשה ללב (שיחלוש וגמזכן בלבו מפני
צעד נפשר כנ"ל והשליש הג') שעוסקים קדד בהליכיה (ונסיעות תמיד
בכל עתלתיקת בנ"א) קשהלהפנים(שישורתהעיני"םכיתשיעסוקתדיר
עמהםכנ"עוביהםפתריסרפורידעבירהכנודע בחצרה) ונעצריך לשלש

תתו
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עניניו נטם שיוכל הלא יסתכן בנפשו וטפו כנ"ל ,וזת האזהרה לח"ח
ויר"א ובפרט למנהיג העיר ש הגליל והדור שצריך לעמוד בפרץ
י
'
נ
כ
ת
ו
וכיק שצריכין לזה למדר ולהכין כתות בני אדם המסייעים להי בני
חילו ללחום נגד המורדי אור של תורה .וצריכין לזה גם כת בני אדם
שאינם ת"חויד"אנמרייםכ"כ רקשיוכלוללחוםעם הרשעיםוזה לעומת
זה וכמבואר בש'ט סוכה נגף מ"ג ע"א] 2ןד~צדוקיםגנזו הערבות תחת
אבנויכ
ילמחר הכירו בהם עמי הארץ ושמסום מתחת האבנים והבישם
ם
הכהנים חקתם וכר פירש"י ד"ה עמי דחרץ שלא היו בקיאים באימר
טלטול והם היתה ידם עם הפרושים עכ"ל רש"י ז"ל ח"ש להתנהגות
הקהלות בדרך צחות) פרדה שתבעה(לזווגםיחדעם כת הת"תויר"א
יחד עם(
י שהוא בבחינת ממזרוכפירש"י )012איןמרביעיןעליה אלא
'ה
י"
ע
מינה שלאלהזדווגהיחד עם הת"חויר"א רקיהיה הע"ה משתן שנקראו
ערב רב (בזחתך ובכל דרז"ל)וכו'בסיוע בפ"עבמינםלבדם .רקשיעמדו
בזהיחדלסייע הפרושים (וכמו שהיה בזמן ביתשני שהיומסייעים לצד
הפרושים) מפירש"י כנ"ל והבן:
לד* (שהויטאמר סמוכים לעד) בסוף כואבות מה שאמרתיבסיומי מסכת
כתובות בחברה ש'ש ביא"צ של צויק זי'( 1כהודות ע"א)אין
ק -לא מנוה
 ,מוציאין מנוה הרעה לטה היפה אבל
מוציאיןפעיר לקררוכי
היפה למה הרעה רשב"ג נטמר אף לא מנוה רעה לנוהיפהמפני שולוה
כרשב"ג וביש"ע אהע"ז ס" ע"ה סע" ה'].והענין
היפה בודק וכן
יובן ברסןעפ"יפמס
יוידוע ששאלההיק מהר"ממ8יימישלאןזי"ע
יה
קש
ע
את רבית רקדוש מצאנו ויגע (בעל דברי תחם) בבוש אליו שברצונו
לשנות את דירתו שיש לונוה רעה דירות קטטת וחדרים צרים וברצות
לפוגמן דירתו לנוה יפה דירות מרווחים ונאים וט' (תה שץ פה האסף
המשך המדובר והעובדא) וכונתו וצתה מדידת הקולם הוה השפל לדירות
טחת ופלטריןבגןעדן ושעו הוה בשנה המשרהטה קודםמשירחן[זי"ע],
וידוע כי בעם הלהמק"ט עליה להנשמה הקדחשה והטמירה בכל ששה

דברי מהיורא שתיתאה רצךךה

תתז

 ,ולכערה מה זו שמחה עושה שקוראים אותו יומא
ישנה הגבהלמעיה
דהלולא הלא אדרבא נתרחק מאתע יותר בכל שנה ביום ההוא ,אלא
ודאי בבהינת ניזמות ט"ב ע"ב] החב לפקוד את אשתו צהייע תלמידיו
ואנ'" 1ענפיו של האילן רב וצינו השייכים לשורש נשמתו המה בחינת
אשה המקבלת שפע בזכותו מלמעלה למטה) בשעהתיצא יוצא לדרך
צהגבה למעלה)יפקדםבזכותווכח קדושתו בפקודתישועהוהתמים משמי
שמיקדם ,כל אחדבישועתו ,בכ"י,ניי=זי"ת ח"ט אותי"ב ל"ד]צואכם'י).
אולם למה אמרינן בגם' זניהם הב ע"א] כיום שמת בו אביו עפצא יום
צרהותעניתומייריבליחילוקובע"כ גםבאביוצדיקאמיתיוגדול ,אלא
ך ממדרגה למדרגה עד שבכל שנה נמשל לו
ודאיכית שביום הדההיל
העולם שהיה מקודם כמו עולם שפל לשומת מעלת העולם שעולה פנן
כידוע מסהרה ,וע"ע הוי כמו בודקי"ן מעה הרעה לעה ורפה שעולה
ו בודקי'ט בהתעוררות דגצקטריגים והדינים ח"ו לכמו
אליה לשםויזיינ
קודםכליהודועליה כמדע בכונת ד"1ר] ע"כ ו1איום אימה בתחלה עד
העלותו ואז יהא מרד השפע למטה מיום הלולא כנ"ל .חוש דסמוךליה
נבמחגיתין שם] הכל מלין לארץ ישראל נדמיירי בעליות נשמות וכל
ומשמותכשעויין שקיוצן דרך ארץ ישראל ודצשערת דגשכפלה כנודע
בסה"ק)ומסיים דגתני' נוהמסכת) רשב"ג 1מר עתן לה ממעות ק4וטקיא
נשא אשה בקפוטקיאוגירשהבקפושקיאנותן לה ממנות קשטקיאצוהייע
שורה דעתו במעות המיג במדינה אשר הוא שמה)חיש ושמיך ליה
בתחלת מסכת נדרים צוכסדר וטעמי הרמב"ם ז"ל בפ" רכושניות כנודע)
כל כקטיי נדרים כנדרים צהייע גם כן ושגודר דקורו כלשת בבי אדם
בכל הכיבמים וכדאמרינן בגם' והר'ץ דלם"ר כימיים לשת נכרים הם
פשותיותרוהייםכהנכריםשרגיליםבמדינית)ונעוץשפיד מוש דכתובות
בתחלהו דנדדים הפמוך לו[ :ועין לקטו ומהדורש ט' אות ע"ד].

לה.

עוד ולמאמר משנים לעד) בס15ם ההיש כל השונה הלכחו בכו'
יום מובסת לושיצאבן עולם הבת שנאמר וסיכות עולם

תתח

דברי מהיורא שתיתאה פוררה

לו אל תקרי הליכות אלא הלכות ונעוץ סופו בתחלתו דש"ס מאימתי
קורין את שמעבערבין משעה שהכהניםנכנסין לאכול בתרומתן .היינו
י"ל כמו ששמעתי מאאמו"ר הקרוש זי"ע שיאה עבודתו ררבו רבינו
הקדוש ז"'ע (בעל דברי חיים) מצאנז כי מלבד עבודתו הנוראה
בעצמותה היה אצלו עיקר גדול הכנה והליכה לבית התפלה לשחרית או
למעריב וכמה פעמים אשר חזר מאמצעהדיך לבהמ"ר שבביתו והלך
לחדרו וקרב או עמד קצת והכין את עצמו במוחו ועבודתו והלך פעם
שניתכי כנראהעדיין לא הוטבבעיניו הליכה הראשונהוכן כהנה ,וזהו
הרמוז כל השונה הלכות בכליום מובטח לו שהוא בן עולם הבא (אך
אל יחשוב שהוא בא כבר לתכלית השלימות להיות בן עולם הבא על
יזר הלכות וגמ' שלומד בכל יום שעלידי זה יצאידי חובתווהמהיים
אצריכין להתחיל בכליוםויום מחדש
נפשובמביימתו ,תהאינוכיאייב
לילך ולהגיע ללימוד האמיתי וז"ש) שנאמר הליכו"ת עול"ם לו (היינו
יהיה בלב וכונה רואויה
לשת הילו"ך והכנהליך ללמוד ולהתפלל
סה~
)
ל
"
נ
כ
ולעולם לא יעסוק רק בבחינת הליכ"ה והתחלה מחדש
אל תקרי
הליכות אלא הלכות (על קוטב זה ילך וילמוד כנזכר) [וזהו שפירש"י
ם ל"ד הכן
ומסיים "הלכה למשהמסינ"'היית כידוע בספרים עה"כנחהיי
לכובנים (כאשר דולכים מהדישה אז) שמעולי (זון התכלית
ה
צ
ר
נ
ה
כי
בעת ששומעיםבודאי נכנע לבו ומקבלעליו לשמור הלעשות רק העיקך
שישמע אחד כך בעת הליכתו משם כנודע) ומכ"ש בשעה ששמעובסיני
מפי הקב"ה על יזה משה עבדו אך העיקר הלכ"ה ,למשהמסינ"י בעת
שהלכ"ו כבר מסינ"י לשמוע אחר כך בקול משה רבינו (שאמר מפי
הקב"ה)] וז"ש המשנה בתחלת השנם מאימתי קורין את שמע בערבין
הינו בהתחלת המעלא'ע (תנא אקרא קאק לעבוד את ה' משעה שדגצצים
הוא ההליכ'ן :והכנעי'ה לאכול בתרומתן
(עובדי ה') נכנסים (העיקי
תרומת הקודש) כנזכר נחצין לעיל אות כ"ש:

לך.

דברי מהיורא שתיקה רצורה

תתט

בסנהררין (יר צ"ט ע"א]כי דבר ה' בזה זה האומראין תורה
מן השמיםואפילו אמר כל התורהכולהמן השמים
חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו זהוכי דבר ה'
בזה ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים תוץ מדקדוק זה מק"ו זה
מג"שזו הואכי דבר ה' בזה עכ"ל הגמרא .ועישש בפירש"י מק"ו זה
מג"שזו [ושא"ל רבו גזירה שוה] לא גמר מרבו עכל"ה ,ועדיין יפלא
הלשון "ק"ו" בזהכי רש"י לא פירש רק על ג"ש (היינו שאינו מאמין
שרבו גמר ג"שזו מרבו ולמעלה עד הלל"מ מסיני) אבל מהוענין ק"ו
לכאן כשאינו מאמין שהק"ו אינו מקובל מהללמ"מ הלא ק"וניתן רשות
לידרש אפילו לא קיבלה מרבוכיון וההוא בשכל אנושי לדון טעהו קל
תה המור [וע"כ אין עונשין מן הדיןהיינו ק"ו כי שמא טעה כסברא
ולימודו וק"ו פריכא ונמצאו הורגין או מכין זה לחנם ח"ו וכנודע
במפרשים] אם כן למה נקרא כי דבר ה' בזה על שלמד ק"ו מסברתו
ושכלוויודע שזהואינו מקובלמפי משה מהללמ"מ רקניתןרטית לדרוש
אלא ודאיטוצריכין להאמין בע"כ שגםכשיכוין בדעתו לדרוש ק"ו שזהו
ק השמים או מסיני מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשהיינו ק"ו וכדומה
שזהו ניתן רשות לחדש משכלו (משא"כ היקש געשאין לומר רק אם
קיבלה מרבו ורבו מרבווכו').
ל14דשס:רן מילתא שייכות לזה מה ששמעתי מפה קודש אדומו"ר הרווק
מטוינאוועז"'עכדהוינאטליא ברשיתסמישנין(בחתונתי
הראשונה) שהיה אז אדומו"ר הנ"ל על סעורת ז' ברכות ונמנו וגמדו
שהחתן (אני הפעוט) יאמר ד"ת חלוקא דרבנן ואמרתי אז דבר היודד
וניטבבעית מרן(משינביע)חימר כדרכו בקודש אםכי לאעינתי עתה
בשגיאזו אם הדברים מתאימים באמת ולהלכה אך דשנתיכי הוא נאמר
בשכל ישר ונמרץ ומקובלני מפי חו"ז (הראשך) הה"ק מאיהעל ז"'ע
אשרהיה דרכו לדרוש בחרישת על מדרדרפליאותועלהבדעתו ונצטער
גל פעם על ככהכי גם אםאני אומר ורורש בשכל וחריפות אהל לא

תתי
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היה זה כונת בעל המימרא ונמצא אינו תורת אמת ח"ו ,ונתגלה לו מן
השמים (בחלום) כי אם אומרים בשכל הישר וצח (ומשלבים הרברים
במקדמות ראויות וטובות) 4ת גם אם אינו אמת בזה מקודםהיינו כגק
שלא היתה כונת בעל המימרא בזה עכ"ז נעשה עתה בשמים אמתכיה
וכןאני אומר עתהעל רבריך עכר"ה (של ארומו"רמשינאווע הנ"ל)אז.
זי"ע בכ"ע ב"ב.

[ריטוניך) תשבו לשלב רבעיו אז כי זהו מ"ש בישמת משה כי
ירב את הרחוקים בזרועהיית על
נק
נתגלה לו בחלום שמצוההל
המדרש פליאות שהוא רורש ומשלב וכר ויש לקרב הרבריםכי א' הם
אמנם זהו ששמעתי וזכיתי לשמוע מפי צדיק אמת ארמו"ר
עם
י
'
נ
ה
ז"'עותייג ארם לומר בלשת רבו] ובזה יובנו לקרב הדבריםכי וכילבו

בזה ארז"ל בברייתא האופר כל החגרה כולה מן השמים תוץ מדקרוקזה
פירש"י חסרות ויתרות ספדו נמסר מהללמ"מ איש מפי איש .מק"ו זה,
מגזירה שוהזו 12ע"כ נמסר אישפפי איש כנ"לוהעמיר באפצע לרבותא
שגםמק"וזה שהואניתן לררוש בשכלאנושי גםכןצריךלהאמיןבודאי
שניתן לו זה השכל מן השמים וכאשר תיאש זה אם יזכה מן השמים
בסברא נכונה ואמתיתיאפיןכי זה נעשה אמת גם בשמים כרבריו הנא
ואין רבר ריק וברוי בשכל ת"ו גם במה שניתןרשית לררוש כבן ק"ו
וכו' רק הכל השפיעו בהשגחה מן השמים כנזכר:

לז .אשרי

הא"ש ירא את ה' במצותיו חפץ מאוד ותהלים
(ההנושריבד כל ימץ וביראה גדולה ומהדר ומחפש
עלידיזה שבתלשוכווסתיו
י מצותה' א12ר תפץ בהם מארד
אחי

י

הת"ו
ווצמלצומיייד
בנים אשריהיר

קבס א']

חלושי כחכינולרו
ועורקיו ,ובררך הטבע
הדית ת"ד מ"ט] האב זוכה לבש
האב חלש בטבע וכו'
ומכזו'רעובכה חן 1כיק שנון לאבכיש
ויחזק ,אעפי"כ מבטיחם בנבואת ה'
תח
ושכ

דוקרי מהדורא שתיתאה ווררדץ

תתיא

המלרהחסידכי) גבור בארץ(היינו גם בגבוד"ה אדציו"ת וגשמיות)יהיה
זרעו דוד ישרים יבורך (כיה"ד):
 .מ"ש בשאף המלר ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפול ערום
לח
וגו[ /שמואל א' י"ס כ"ד] ויפלא מאוד היתכן כפשוטוכי
בעת נחהעליו דוח ה' אז יתנבא עדו"םבלי לבושואולי גםאין חגורה
המפסקתבין לבו לערוה כמו שנדאה מלשון עדום כפשוטווכיזהו כבוד
הנבואה מאת ה'ודיבורו אז ,אלא ודאיכי סובאגניזבגויהכיזהו היתה
מדת שאול המלך בדוב ענוותנותו נחבא אל הכלים [ש"א ה מ"ב] (בעת
י כמחדיש [שם
שדצו להמליכו) ובני בליטל אמדו וכו' ויבזוהו וכו' ויה
כ"ז]והיה משכמו ולמעלה גבוה מכל עם (בגודל מוחו גבוה מאוד)ובנתיב
לאירעו עיט ובהצנע לכת מבני אדם מגודל דביקות בהש"יכי עלכן
נאמד [שמואל ב' ר] 1תצא מיכל בת שאול (דייקא) לקראת דוד ותאמד
מה נכבדהיום מלך ישראל אשד נגלההיוםלעיני אמהותעבדיו כהגלות
נגלות אחד הדקים (לפזז ולכדכד ולרקדבגלוי כמ"ש שם מקודם)כי היא
לא הודגלה מאביה המלך שאול להתגלות באופן עבודה גלויה כזו דק
בהצנע לכת בלבו ומוחוכנזכר .וז"ש כנזכד ויתנבא (שאול המלך)ויפול
עדום (עדום ביראה בהצנע לכת גם בעת הופיעה הנבואה .כל שאפשר
להצניע):

משא"ש דוד המלך שקיםיד"א בסתרובגלוי ובעבודתו להשם יתברך
וילמדו אחדים גם כן מדרכיו להועיל לכלל ישראל וכמו
שאחדיל [סוכה ס"ט ע"ב] עדף'מ [משלי ל"א] פיה פתחה בחכמה 1ת1דת הסד
על לשונהוכי יש חגרה על הסדויש תורה שאינה של חסד וכו' תורה
ללמדהזו היא תורה של חסד תורה שלא ללמדה זו היא תורה ווגינה
הגמרא.וזויינו תורה ללמדה שנלמדו אחרים ממנו איכא
חסד
תשולרה ומהעוכך'י
זזן תורה של חמ"ד וחמ"ד ה' מעולם ועד עולם הנדקתו

תתינ

דברי

מהדורא שתיתאה ר2רר~ו2

לבני בנט ושא"יה'כי לא תמנו ע"כ נתקיימה מלכותו גםלעתיד ב'צ
נניאת גואל צדק בקרוב:

לט* אשרי נועדי עדותיו בכל לב ידרשוהו אף לא פעלו עולה
בדרכיו הלכו[ .תהלים קי"ט] הנה אמדו חז"ל בקידושין
ודף ל"ט ע"כ] יקוב אדם ולא עבד עבירה הרי זהנחליב לו כעושה מצוה,
ופשוט דרק שבעת הזה שישב ולא עבר עבירה היה מחשב על כל פנים
לעשות מצות השם יתברך או שנסית בא לידו א ועמד בו וניצל אבל
כשיושב בטל ואינו מחשב כלל בדצת ה12ם יתברך אדרבא מפנה לבו
לבטלה ח"ו למהיהיה נחשב כעושה מצוה .וזהוי"ל אשרינוצרי עדותיו
בכל לב ידדשווע (היית כי בזמן הלז אשד בלבבו עכ"פ דורש את ה'
ומצותיו בכל לב כנזכר אז) אף לאפעלו עולה (דאף דק שישב ולא פעל
עולה ועבירה מ"מ נחשב לו כאלו) ברדכיו הלכו (כעושה מצוה) כנ"ל:
 .ררך מצותיך אדוץכי תרחיבלבי .נשם] י"ל בפשיטות כי הנה
23
פירש"י נפרשת ויצא כ"ט א'] נישא יעקב דגליו משנתבשר
ב"ס נ12א לבו את דגליו ונעשה קל ללכת וז"ש חיך מצותיך אדוץ
(במדוחה ברגלי קל ללכת)כי תרחיב לבי (בהרחבת הלב והדעת בב"ס
ושמחת הלב) כנודע ומודגש:
23א .במוכה נדף נ"ה ע"אן בממ"י בך"המייקוםלי עםמרעיםוכו'
מ"ש מדברת על צדותן שהיו משובעדין בבית שני
תחת מלכי פרס ומלכייון ,וכתב שם בתוך הדבור "האף עלפי כן אשן
נמנעים מלשמוח שמחת מלכם ומתפללים מי יקום לנו להצילה מן
המריעים האלו" וכו' עה"ש ובדברינובתאיבת מנח"א נחלק ד' ס" " אות
ג'] שנראה שהללך "ואעפי"כאין נמנעין מלשסות שמחת מלכם" נראה
נתוקי מהצענזודי"א כי אין לוה פירוש והמשך עם מ"ש מיד אחר זה
ומתפללים מי יקום לנו להצילם מן המדיורם האלו ואם כן לא שנער
בשמחת מלכם (פרס ש יון) אדדבא התפללו שיצילום מן הרשעים

דברי מהיורא שתיתאהרצררד:

תתיג

המריעים האלו עישש .אולם עתה בלימוניי שם נתיישבתיכי אין צריך
לומד כ %שזהו נתוסף מהבקורתנאםכי כ"פ הארכתיבדברינובחיבורנו
בעה"ילהסיר מכשול אשד הוקוםזיופים מיד המבקרים כאלו] אלא שיש
הפי' כפשוטו שאעפ"י שהיו נכנעים תח"י מלכי פרס ויק ובבואם אז
לביהמ"ק בחג השכות בשמחת בית השואבה אםכיהיה לבם מלאעצבון
ומרידות על אשד המה והביהמ"ק (בית שני) הוא תחת מלכי ע"ה עכ"ז
כאשד בא שמחת ביתהשיאבה בשמחתםלפני השם יתברך בביהמ"ק לא
נמנעו מלשמוח שמהת מלכם (זרא מלך מלכי דשלכים הקב"ה) שהוא
מלכם ומלכנו יתברך שמו ונתחזקובבטישן בלבבם ומתפלצים על להבא
שיצילנו מיד המריעים האלו (אשר המה היו גם אז בבחינת שפחה כי
תירש גבירתהלהיות המה המושלים על ארץ ישראל וביהמ"ק)ובזה מובן
קישור הדברים ,ראין צריך לעובש הספרים ,ולמדנו מזה שלשה דברים.
א) שקורא כש"י הקודש בלשונו הזהב שמחת מלכ"מ היינו מלך
המיוחד שלנו יתברך שמוכיאיןלנו מלך מבלעדוד"א
כנראה לכאורה דקאי שמחת מלכ"ם על מלכים שהיו נכנעים תחתיהם
מכאן מוסר השכל דלא כאשד
כנ"ל ואם רששז"להיהכונתוזה
י
ע
ו
ר
י
פ
ב
דרךהרבנים גםהגדהים בספריהם ובדרשותיהם לפרש כמה מקראי קודש
שכונתם למלך הכבוד יתברך שמו ש עכ"פ למלך דוד ומלכי יהודה על
המלכים הערלים מאומות העולם ואם התידו ואמרו שרכות ד' ע"א]לעולס
ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ,דלא לקראת מלכי ישראל בלבד
אלא אפילו לקראת מלכי שמות העולם שאםיזכהיבחין וכו' ,אבל לא
לגלות פנים בתורה שבכתב בכתובי תנ"ך שלא כאמת וכהלכה [הגם
שכ"פ הוא כמו סכנת נפשות שמוכרתים לזה מפני תוקף הגלות מערץ
המלוכה ולהמליץ ולדרוש עכ"פ בגרזה פסוקים מפני כבוד ד~מלכיות
וכמצווה עלים מפי דבביא נוהמיה כ"ט ד] ידרש"ו את שלום העיד חטו'
ן באבות נשג מ"כ]ובכל ובכלדחז"ל מ"מצריכין לצהרכל מה שאפשה
ווי
למנוע והש'" יצולנוויעורנו ב"ב בביאגצ"ב)

תתיר

דברי מהדורא שתיתאה נצררה

ב) שלא הק אז בחג הסוכות שמחה גשמיות יען שהוא חג האסיף
באספך מגרנך ומיקבך ויאסף רכל הביתה לפרנסת כל השנה
כמ"שבעלי מחקר וררוש הפשטנים הראשונים ראםכן בעתשהיונכנעים
בצרת מלכי פרסויון לשמחה מה זו עושה אם הם תחת ידם העריצים
שמצערים אותם בכל עניניהם וכל מה שקנה עבר קנה רבו בלקיחת מס
וכיוצא אלא ודאי רהשמחה העיקרית בסוכות ביותר מצוארי רגליםיען
שהוא הכנהז'ימים לשמחת יחורא שלים בשמ"עוהרי זה שמחהתליונה
ונשגבה ועל כן לא היו נמנעים לשמוח בביהמ"ק שמחת מלכם (מלך
עליון המיותר יתברך שמו) כנזכר.
ג) מה שמקובל מפי הראשונים שלא להיותיר מוחקת בספרים מסברא,
היינו מוחקת (דייקא)לגמרי אבללהעבירולצייןבקויחצי לבנה
וכיוצא מותר לעורר כנורע בספרים שגם זהו מסתברא לכאורה שהיה
ט'שהיינו רוספות הצענזורכי שמחת מלכם נראה לכאורה כפשוטו רקאי
על מלכם המרובר מפרס אומיתכי למלך הכבור יתברך שמו ררכו של
רש"י והפוסקים לקרוא "הקב"ה" עלכןהעירותי שפיר .אמנםכדי שלא
למחוק ,נתיישבתי עתה שי"ל עכ"ז שפיר דקאיכונתועל הקביה כנזכר:

מב .קול ה' בהר"ר( ,תהלים כ"ט דין שהוא בבחינת ת"ת (מרת יעק"ב)
וכמבואר הכונה בקבלת שבת עה"כ הלז במירור .ע"כי'ע
דמוזכי הוא בהד"ד בבחינת שכחז"ל ובתענית ה' ע"ב] יעק"ב אבינו ל"א
מ"א והן בחינת הר"ר שלא נאמר בו וימ"ת בתורה (כנודע בהאר"י ז"ל
ובכל המקובלים) רק הוא בחינתחיים[ ,רשמתי למזכרת)

ן אמירת תודה על השלחן בשתק שנהגו הצדיקיםאבותינו
מג .בעני
ך כר"ת מהיורא ב' אות כ' בדגה אך הגה
ורבותינוזי"עניעי
ראיתי כרן ויש פהצדיקים אמרו רק בדרך פשוט ומחמר ואגדה הצדדות
בלי שום רברי קבלה ונסתרות ,ב) ויש פצם שאמרו על השלהן רובי
תורתם טרפזים נפלאים ומאמרים עמוקים בחכמת האמת רק הלבישומו

דברי מהיורא שתיתאה וצררה

תתטו

בדרך ההשידות בסוף דבריהם כרי %מד דעת ויר"א את העם גם אותן
שאינם יוזמכם ומבינים כ %בקבלה .וכת הראשונה הנ"ל שלא אמרו
קבלה כ %טעם המה ובפרט אנ"ש וחסידיהם כי לא יאות לגלות כ%
מדברי קבלה לאותן שאינם הגונים וראוייםכי א"א לברור מי השומעים
אצל השלחן ,ובפרט כי אם יאמרו מרברי נסתרות מטילא צריכין
להלבישם דברי מוסר למען ללמד את העם כנ"ל ע"כ למה צורך כ%
[וכבר הכו על קדקדן של אותן שאמרו
לומר מדברי קבלה
כלתג'ליותה
ימת הקבלה כ .%הני תרי סרסרי דמלכא
שאץ ללמודולהפיץעו
'כ
נת
בשכינה הקדושה וחכמת האמת ה"ה הגה"קמהרצייה זי"עוזקיני הגה"ק
מהרצ"א ז" 1מדינוב בספר סור מרע וע"ס והוספות מהתצ"א ועוד
לפניהם ולאחריהםעד אאמו"ר הגה"קזי"ע בהקרמתולבל"רעלהתיזוה"ק
ח"א וכן עור בכמה דוכתי ובדבכמתו לספר אוצרות תחם עם פ' איפה
שלימה הנרפס בירושלים ת"ו עיי"ש ואכמ"ל] אמנם עתה ראיתי מפורש
בזוה"ק ברע"מפ' פנחס(ין ימ"ה ע"ב] ברש רביעאהלמיהוי על פתוריה
דברי תורה דלאיתקייםביהכגוונא רע"ה דאתמרעלייהוכי כל שלחנות
מלשקיא צואה (נראההפירוש כפשוטו דאם אומר ד"תגם כפשוטן עכ"פ
יצא מבהינת ע"ה דשלחנם מלא וכו') ,אבל בסתרי תורה (הייט שזוע
מעלה יותר הראויה וצריכה שיאמר בפתוריה סתרי תורה ,וע"ז) אוקמוה
ודוצה להעשיר יצפי"ן יתן שלחן לצפו"ן (היינו בחינת יצפי"ן "ע
בצפוניר'ת ובסתרי תורה) הרי שלחן לשמאלא דאיהודיןבעי לקשרא בה
ימינאדאיזז אורחתא ראיתיהיבת מחסדראיהו רחמיימין ה'עכו"" ,הרי
שיש מעלה (ובפרט כשמסובין קצת בני עליה) שיאמר ר"ת על השלחן
לא כפשוטן לבד (שיצא עכ"פ מדרכי ע"ה כנזכר) רק בסתתי תורה כדרכי
רפדיקים שנזכרו בכת שניה ב) כנזכר (יעיז בדבררןיעיל מהדשא ה' אית
ל"ד]:

מד*

(ין ב' ע"א] ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא
הנריש תעניג
יליצליח שלחיהחיל גשמיםהשלתהיית המתים.
נמסרו

תתטז

"י

דברי מהיורא שתיתאה רצררה

עפ"'ד
במ"ק [דף כ"ח ע"א]הייבני ומזוני לאו בזכותא תליא
י
'
ז
ח
ס"ק
א
"
י
ל
מ
ו
נ
י
י
ה
ו
'
ד
ושה"ש
מילתא אלא במזל"א
ונחלתםמןלבנון
לשת
ממחטא עילאה רצתעלית הש"י לבדו כמ"ש הרמ"ע מפאם זצ'ע (ולא
מזלאהיינו בדרך מקרה כאשריארע לכ"אלפי סולו לטוב או לרע כאשד
יאמרו ההמוןבלי דעת) [ע"ז בדברינו בד"ת מהדורס ב' אות ע"ה]וזהו (דברי
הש"ס במ"ק כנזכר) יכות עם דברי הש"ס בתענית כי המפתחות אלו
השלשה הם ביד הקב"ה לבדו ולא ביד המלאך השליח כי השליח אין
בידו לוותר רקכפי שרפא זכו"ת בנ"א אם יחטא או לא (כמ"ש המפרפרם
סה"כ במשפטים (כ"ג מ"א] הנה אנכי שולח מלא"ך וגף השמר מפניוכי
לאישא לפשעכםכיאיןבידו לוותרכנודע)וז"שהג' מפתחות של"חיה"
(בעת שתלד זש"ק)היינו "בני" ושל "גשמים" היינו תכליתן "הפרנסה
ומזוני" ,השל תחיית המתים היינו "חף" המחזיר נשמות לפגרים מתים
בכל בקר המחי"ה את כל יתברך שמו:

מה.

קהלת (י"ב -ב] ףותך מהמה בני הזהך עשות ספחים הרבה
אין קץ ולהג הרבהיגיעת בשר% ,ף דבר דאל נשמע
את האלקים ירא ואת מצותיו שמורכי זה כל דמדם .ותה שמעתי בשם
גאתמיברק וצדיק אחד שהיה ב"פ נותן הסכטות לת"ת חו"בצעירי
ימים על חיבוריהם ואמרז
יםכיאין החיבור נחוץ להעולם להדפיסו אך
'א
עכ"פעלידי זהמלהיבומרהיב ללבם לשבת ולעסוק בתורהבעית לחבר
החיבוריםכי בדברשרוצים לפרסםולהדפיסלעיניהעולםמדקדקים הרבה
למצוא דדך סלולה שלא ישיגו עליו על חידושיו ועל ינץ זה מיגעים
ומתמידים בתורה ביותר עכ"ד .ובזה י"ל שאמר המלך החכם מכל אדם
(וממ"ח נביאים כמו שחשבו רש"י במסכת [מגיה -ד ע"א] ויותר מהמה
(היינו ת"ת כנגד שלם ע"כ צריך להזהיר על זה ביותר) ובהר עשות
ספרים הדבה אין קץ (היינו לעשות הרבה ספרים לכותבלעיין ולחבר
ובזה עכ"פ יועילו) ולהג דובה יגיעת בשד (היים ע"י היגועה גדהלה
בדתית לחבר ספרים רובה ויגיעת בשר תאותו עלידי זה ישבר יצרו
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וכמ"ש הרמב"ם (בסוף ה' איסווי ביאה] כ13דע שע"י היגיעה בשכל של
התורה שיניא אזלת אהבים ויעלת חן על ידי זה יסלק תאות לבב"ו
ומחשבותאון .ועכ"פע"י התפרים רבים שיחבר ויתיגע בהם יזכה כנ"ל
להכניעיצרו ולשמור תורתה' ומצותיו וז"ש) סוף דברהיינו שעכ"פסוף
ותכלית הדבריגיע מנה) דגל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור
(כנזכר)כי זה כל האדם(היינו שיזכה לפעמים עודיותר שיחברחיבורים
טובים ומועילים לעולם הת"ת או להיראים מהבע"ב ובזה יעשה תכלית
ומטרת האר"ם שהואונונה עלאימ"הלעליון יתברך שמו שמררך הטוב
להטיב כן יעשה הארם להטיב לזולתו חזם תכליתו) כנודע:
ב1ך* ושריל מלכא אמר (תהלים קמ"ג הב) ובהסרך תצמיתאויבי והאבדת
כלצוררי נפשיכיאניעבדך .צריכים לדקדק מדוע התפאר
לומר ברוב עעותעתוכי הוא עבדך עבד ה' גם הלשון ובחסד"ך תצמית
אויבי דהול"ל ובגבורתך תצטית טיבי שיהו ע"י מדת הגבור"ה וכמו
שהוא נוסח התפלה אחרי הנחת תפילין (יעיז מ"ש בזה בחמשה מאמרות
במאמר הלקוטות אות ל'] וי"ל בזה עוד לאלוק מילין ,רהנה אמרו ז"ל
ד ע"ב)כי רשע שדמועה משחקתלו
בברכות נדףי
' ע"ב)וכןד"א נבעבע"
אל תתגרה בו זולת אם הוא צדיק גמור ואיבע"א רשע שעה משחקת לו
שאניעיי"ש ואם כן דור המלך שהיו לו שונאים רבים הגדה~ם ובתוכם
מי שהשעה משחקת להטכנודע עלכן התמרמר משדלפני השם יתברך
כדת מהלעשית בהם להפילם ומהעוצריכין לומר שווא צדיק גמורהעל
יזץזה ישלו כח לדבילם ולדחותם מזההיהירא מאוד (ברוב ענוותנותו)
כי אם במנופט מי יצדק לפניו יתברך שמו לקרותו בשם צדיק גמור
וצריכין רחמי שטים וחסדים מרובים שהש"י יאמר בחסדוכי מעשיו
נחשבים 'לצדיק גמור" לזכות נגד שונאיו שדמועה משתקת להם (ת"ו)1
אמנם גם לתירוץ הב' רשעה משחקת לו שאני גם נגד צדיק גמור אם
כן מה יעשה בזה לזכות נגדם אולם יש בקיצת זכות גחולה גם נגד זה
~"ש שעה משחקת לו רק בשונא פרטי במילי דעלמא נגד הצדיק

ליה
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אבל כשדכא מתנגד
ונשתנא שעה משחקתלו אזמולוגדול וקשה
י
ק
י
פ
ה
ל
ושונא במילי שמיא וחפץ בהריסת הדת והוא שונא ה' ותורתו (וכמו
שאמרו חז"ל במד"ר נעיז מב"י אמהר פ"נ י"ב] במגילת אסתר שהתפללה
אסתר המלכה להשם יתברך טרם נכנסה לאחשורש נגד המןוסייעתוכי
למה הם שונאים אותי ואת עמי רק בעבורך יתברך שמו ותורתך מפני
שאיןאנואוכלים עמהם ולאשותים עמהם ומתרחקים מהםומכל מעשיהם
ה נגד השם יתברך והשגחתו
וכר ואם כן לה' הם שונאים) ול"שמילי
בעד תודתו ועבדיו ,וז"ש ובחסד"ך (צדיך חסדי הש"י לומדעליו שהוא
צדיק גמור כנ"ל שיזכה שיהיה) תצמיתאויבי (וגם להטענה ותירוץ הב'
בגמרא ששאני כשהשעה משחקת לו להרשע גם נגד הצדיק גמור עלזה
אמד) והאבדת כל צוררי נפשי (שהםצוררי ושונאי נפשי רק בשביל)כי
אני עבדך (כנ'ע בתפלת אסתר ,ובפרט דוד מלכנו משיח ה' ועבדו) השם
' ושעה משחקת כנגד הש"י וכנ"ל ועל כן
כן הם שונאי ה' וו"'שמיליי
והאברת כל (לרבות גם אותם שד,ו~ער ,משחקת להם) צודדי נפרף
(כאמוד):

 .713ב:ברכדר 2נגף ר סוף ע"בן וא"ך הלבו א"ר הונא כל שיודע
בחבירו שהוא רגילליתן לו שלום יקדים לו שלום
שנאמר נפשרה ג'] בקשיהלום ורדפנווכו'ובמהרקי'א שם כתבוז'י
ד אבל
אםאיןרגילליתן לו שלום לאיקדים לו שלום דשמאתבירו לאיתויר
ומיהו בס"פ הניזקין נגשיו ס"ק נאמר דדב חסדא
לו שלום ויקרא
היה מקדים שלמא אפילו לעכו"ם השפשרברגילליתןלו שלום ,אינמי
מפני דרכי שלום עשהכן לעכו"ם וגם אם לאיהזיד לו שלהםאין לחוש
עליו אם נקרא עכו"םגזלן ,ועוד שמעתי בזהדלפי שהדרך ארו למשיב
לכפול שלוםוכיון דלאהיוכופלין שלום לעכו"ם ,כדאמרינן התםהיה
רב חסדא מקדים לו שלום כדי שיכפול לו עכו"ם שולום ,השלו היה
העכו"ם מקדים לו שלוםהיה רב חסדאצריך לכפוללושולוםלפי הדרך
ארץומפנידדכישולוםהיינומפניזההקדים זזא השלום כשפגעבעכי'ם

גח,
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עכ"ל המהרש"אז"ל,ולפי טעםהשני שכתב טשמע רבעכו"םישלהחמיר
יותר גםבשאינורגילעמו לשאול בשלומו משום דלאשייך החששלפני
עור בעכו"ם שמא לא ישיב לו כנ"ל והחשש לפי הטעם ב' ששמע
המהרש"א ז"ל כנזכר שמא יקרים לו העכו"ם שלום ויצטרך לכפול לו
ן מ"ב ע"א]
כנ"ל וזהו אסור לומד ב"פ שלום לעכו"ם כדאיתאבגיטין [י
שם [והטעם לזה אמרתי בעה"י (מלבר הברי רש"י ז"ל בגיטין בפשוטן
שם) בהגהות הירושלמי [שפיעית פ"ר הלכה ג'] עיי"ש] 1ע5ין לקמן בברכות
[דף י"ז ע"א] אמרועליו עלריב"ז שלא הקדימו ארם שלום בעולםואפילו
נכרי בשוק ,כהדמעאפילו באותןשאיןרגיליםליתןלו שלוםבין ישראל
ובין נכרי היה מקדים להם שלום לכולם ,ולא חשש בישראל שמא לא
ישיב לו שלוםכיון שהיה גדול ונשיא הדורהיו הכלמשיבין ומקדימין
לו שלום(יק הואהיה מקדים להם מרוב ענוותנותו וקדושת מרתו) וגם
הנכריםכן השיבולובודאי רק בנכרי מטבלא ל"שלפני עור שלאישיב
לו כנ"ל ורשי להחמיר יותר .ובישראל שמעתי מאבותינו זי"ע הסידי
עליוןכיזקיני הב"ק א"א רבינו אוהב ישראל מהרם"ל ממארב זי"ע
היה נזהר בזה ומספרים מזה מעשה נפלאה כשהיה בברנדי (השכם"ל)וכן
)10זמו"ר הה"ק א"אז"'ע מהר"ש אברפה"קהיה נזהר בזה מאוד בצאתו
באשמורתבבהיר השכם למקוה .אכןבימינובין בישראל ,בע בעכויש,
בפירצות הדור ובהפקרות המפלשת בישראל משהתרבה רגשנות בכלשים
ותניכא דאית ללש ,וגם וצכרים רובם נתגלו עתה לפתאי ישראל ביותר
ובש בבלבול כל ראומות עתה הרבה מהם במדימת אחרות(גוי אשר לא
תשמע לשות והמה לאיכירונו וגם במדינות מושבותם) אם ירצה אחר
להחמיר ולנהוג במדת חכמים כריב"ז ור"ח לשאול להם לשולום מקודם
(ובפרטמי שווא ת"ח מטתה על הצבורומצויין במלנושיו ויכירהןכי
מזרעהלמדיםולמשוב שלהםהוא)ואם(למושל)ילךביומאדשוקאויקדים
שלום לכל ושכרים הבזוים עוברים ושבים לפניו יהיה נחשב כמתעתע
ומשתגע ממשבזיתיוערה ח"ו ללעג וללסבעיני כלרואיו גםבעיני
היהודים הפושעים כנ"ל (זולת אותןשיכירוםלידידיומכיריו בודאי נכת

תתב
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להקדים שלום כנ"ל מגמרא)נוכל

בשוק ובפרט

ויר"א מסוים

ההולר
תל
ומקדים שלום לכל המון הנאספים אולי ידמה למשארז"
'"[מק"יי"
ב ה'ן

ל צילומית בת דברי דהות פטטא שלם עלך שלם ליכת] וכל השם
שצרחותיו זוכה ורואה בישועותו של הקב"ה כמו שאמרו חז"ל

[מ"ק ה'

ע"א]:

רמונינו עוד יותר [בקידושין ל"ג ע"א] בר" יוחנן דדוי קאי מקמי סבי
דארמאי (עכו"ם) רבא מיקם לא קאי הידור עבד להן עיי"ש
וכןפסקינןביו"ד [ס" רמ"ד סעיף ז'] והטעם לזה לא נאמר שם מפני דרכי
שלום ואדרבא טעמיה דר' יוחנן אמר משום כמה הרפתקי עדו עלייהו
וצ"ע אכמ"ל:

מח.

[במינם מסכת תענית) א"ר אלעזר עתיד הקב"ה לעשות מחול
לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד
מראה באצבעו שנאמר["יעיה ב"ה] ואמרביום ההוא ותהאלקינוזהקוינו
לו ויושיענו זה ה' קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמתה
בישועתו .ופירש"י מראה באצבעו ונעמד זה ה' קוינו לו ויושיענו זה ה'
קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו עכל"ה ,ומהבעי רש"י ז"ל בזה יותר
מדברי הגמרא נראה פשוט דהחנו בתיבת "ואומר' שכל אחד ואחד מראה
באצבעו ואומר כל או"א זה ה' קוינו לו וגו'וקרין בתוס' .אולם יפלא
לכאורהעלכירש"ישינהלשון דגתובהנהאלקינ"וזהוגו' וכתב(רש"י)
זהה' קוינו (כמו בסיפא זה ה'קוינו לו נגילה וגו') והגםכימצינו כמה
פעמיםכן גם ברברי רז"ל אגב שיטפא דלישנא בלשונות הכתובים אמנם
בשיש לפרש ולתרץ דבריו הקדושים בודאי צריכים ,ועיין בדברינו
בהמשה מאמרות [במאמר סמוכים לעד לסיום מסכת תשית אות ב') עיו"טכי
אצבענו הוא מדת הדין ע"ד נשמות ת' ט"ח אצבייע אלקים הוא והכ"א
מראה הצרות ר"ל שסבל בעת שבדנא ליהבשביין תקוף הימנותאעליה
רמזין דין הוא הנה אלקינו [מדה"ד) זה (שהחזקנו בנסיון בעת שהיה
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נתינת מדה"ד ולאנטינו מדרכיו יתברך שמו ואמונתוכי ע"כזכינו) זה
הו"י' (מדת הרחמים בהתגלותו) קוית לו נגילה ונשמתה בישועתו
(באתגליא) .והנה באמת גם מדה"ד סובאגניז בגויה בכח ד~י"ה יתברך
שמו המדוה כל הויות ברצונו המנהג עולמו בחסד וברחמים ,ע"כ רמז
וכתב רש"י בקדושת לשונו הנה הוי"ה זהקוינו לוויושיענו (גם ברישא
כתב שם הוי') שהוא בשורשו הכל רחמים ממקורו יתברך שמו כנזכר:
23ט .אברך את ה' אשריעצני אף לילותיסרוניכליותי .שויתי ה'
לנגדי תמידכי מימיני בל אמוט[ .תהלים ט"ז ז'] י"ל
דקאי על התוה"ק ,אברך את ה' אשר יעצני (ע"י התוה"ק לי עצ"ה
ותושיה כמאמר שלמה המלך בפשלי [ח' י"ר] וכדאיתא במדרש [פסיקתא
דר"כ י"בן אם בקשת ליתן עצ"ה מן התורה הוי נווול אמנם כשרוצים
ליטול עצה מן התורה צריכין להעמיק בה הרבהבעיון ובתחבולת אמת
איך למצוא שאלת עצתו אמנם להעמיקבעיוןצריכין בריאות הגוףבלי
יסורים וכמו שאמרו חז"ל [מגלה כ"ח ע"ב] שמעתתאבעי צילותא וביותר
בלילה שהעולםנחמזעפוונוחלהתיישב בדעתווכמו שאמרורז'עקירוביו
ס"ה ע"א] לא איברי לילה אלא לגירסא [ומה שאמרו שם לחד מ"ר לא
איברילילה אלא לשינתא כבר המליצו מרבותינוז'ע דמר אמר חראוכו'
כיון דאיותי לילה לשינתא והע"ה ישנים ע"כ הם מניחים את הת"ת
הרבבים ~מור אז ע"כ לא איברי לילה אלא לגירסא) אך דא עקא כי)
אף לילו"ת (שהם זמן לימוד תורה) ישנוני כליותי (ביסורים שיש בהם
ביטול תורה ע"כ לא שכל אז להעמיק בשמעתתאולעיין כ"כ הרבה רק)
שויתיהוי' לנגדי תמיד (זאת עכ"פ אוכללכוין מחשבתי בדביקות הש"י
שיש פרא עולם שענשה זאת וגם טובאגניזבגוי' שהיסורים הםבודאי
למרק לטובהוהחסדיםגנוזיםבזה וב"ביבוא הרשאה שלימה ע"כ)מימיני
(החסדי"ם בחינת ימי"ן) בל אמש (הבטחתי בחסדו יתברך שמו שישא
שהרישויושרינו ויראתנו) ב"ב בכ"י:

תתכב

דבירי

מהדורא שתיתאה רצררפה

נ
 .א"י על שינות הנ"ל אףלילות ילדוניכליותי (וסמוךל")שויתי
הר' לנגדי תמיר כנזכר ,כי הנה נודע ומקובל מצדיקים
וחסידים ז'ץ על המשנה [אכוה פ"קאין ל בן חורין אלא מי שימסק
בתורה היינו בן חורין (מדביקות גם אם ישכח כרגע מדביקות הקמ"י)
אלא מי שעוסק בתורה (שנו עוס"ק רייקא כנודע מר הטו'ץ לעש"ק
ן ו)מ לרוב עמקותו בדה גם אם שכח מהדביקות 4ן
בר"ת לפלפלולעיי
'
ר
ק
"
ה
ג
ה
א
ק
ל
ע
מ
ש
ו
ת
ר
י
ס
ח
של
ז
"
לא יחשב אק)[ועכ
ב
ו
ר
מ
זי"ע
הרבי
היה בעת ליסוד השיועדעיון 8ןתלמיריו הקדושים ממונה על זה אחר
מגבולי תלמידיו הואזקיני הגה"ק הרבי ר' משה ליב מסאאב זי"ע
בעתעיונו להוכיך במופיו בקוללפניהם הכתובשויתירז"לנגדי תמיך]
וז"שבזהאףלילותיסרוניכליותי (ח"וביסוריםונויןיכולים לעסוקבעיק
כנ"לובדיבור הקודם] אז) שויתי הו" לנגדי תמיר (ברביקות הו" הנני
מחטובביותר אז)כנזכר .יוהרנו ב"ב להדבק בו ללמודבעיון בבריות
גופא בלי יסורים והלאים ונהורא מעליא ב"ב בכ"י :ו"5ז כד"ת מהדורא

י

ט' אות "א].

 .מה שאמרתי בסיום דהן"ס בחבורה ש"ס (בלילות חנתה) נעוץ
נא
סופו בתחלתה מה שמסיים אל תקרי הליכות אלא הלכות
פירש"י משנה ובסתתות הלכה למשהמסיני והש תורה שבע"פ (כי גם
הלכהלמונהמסיני אםכי וצאמדאורייתא וסוקלךושורפיןעלשיעוריהן
מ"מ כיק שנמכרו מהקב"ה למשה בעל פה ע"כ קראום הרמב'שיבריש
טפרי"ם ה5מ מה שנמסר בע"פלסופרים איש מפי איש כנודע ממשאי
כליו של הרמב"ם והפמ"ג בפתיחה להלכות טריפות) ומתחיל תאימתי
קורע את שמע בערבין (שנו בלילה כנודע ממדרש תנחומא נסורס תשא
ס" ל"ק ומנקהיהיודעמריה דבים[בהיותו סףיוט בשסתם]אישתייוט,
היה מלמדו תורה בכתב היה יודעעזיא יום ,וכשהיה
אלא
'
ב
ק
ה
ש
כ
"כהונה ותלמור היה יודע שדשא לילה ,וש"ע בפה"א פרק
מלמדו על פה
מ"ק ע"כ שפת -טחיך רוממיכות ונעוץ טפו (שמספם במעלת החתרה

דברי מהיורא שתיקה רצררה

תתכג

שבע"פ) בתחלתו מאימתי וכו' בערבי"ןכיון שהמן תורה שבע"פ בלילה
כנזכר[ ,וע"כ שפיר מנהגינו בעירנו שסיום בחבורה
הוא בחנוכה
"
'
ש
שהוא גםכן שורש מצות תורה שבע"פ ררבנןוהיכןצונו מלא תסורוגו'
כדאמרינן בשבת וכ"ג ע"א] ומצות נר חנוכה בליל"ה רוקא ורבר בעתו
מה טוב ויתאחרו יחר)

נב.

בש"מ

נג.

בסוכהועירובין לא מחדי שהמזשכיח זה רק
וא"ת דהך
"לה (דרושוקנל שכר) אםיארעאילןגרול ורתח
'א
בדרךשש

ן נט" 1ע"א]
סוכה נדף כ"ד ע"ב וס"ה ע"א]וכן וקאבעירובי

אילן המיסך על הארץ אם אין נופו גבוה מן הארץ ג'
טפחים מטלטלין תחתיווכו' א"ר הונא בריה דר' יהושעאין מטלטלין בו
אלא בית סאתים פירש"י כחצר המשכן (שומא בשרך מאה אמה) .והנה
לאיובן בארצות שלנו שכמעטאינו במציאותשיהיהאילן נופו נשה ער
לארץ (ג"ט נסמוך) במשך מאה אמה (שדכא בערך  58מעשער במדה
הנהוגה כעת) ועוריותרכיון דקאמרשאין מטלטלין בו אלא בית מאתים
כנב ובשאר משךהנופים מדגללן אכדר לטלטלתחתיו תצמצא כזה,חיש
רשמתי להזכיר בשבח ארז ישראל ואילנותיה וסביבותיה (אשר מהם
דיברו הש"ס בימיהם בבבל) בגודלם ורוחבםויפים עד מאור ועתן
"
'
ש
כתובות דו קי"א ע"ב וקהב ע"א] בשבחן ודבותי" דאילנות ופיתות דאדץ
ישראלובהני אשכולות (קטפי) דהוי קימיכיעיגלי מרוב גודלם נראות
כן דאמר ריב"ל ש-ץ ארץ הכניסיפירותייך למי אתה מוציאהפירותייך
לערבייםהללווכו' לשנהאיקלער' תהב להתםחזינוש דוהקיימיכעיזי
וכו'א"עזיל לאתעבירלןכי חברךעיי"שעכ"פי'ערגםאחרי שנתקטע
קצת האשכולות והפירות מרוב גדלם בך5לגה אבל רשוילעת וגם ערלני
סרק נשארו עוד בגדלן וגם י"ל שלא נתקטנו אז רק במקומות ששלט
בהם מחמת ריבורו של ריב"ל (וע"כנתייראו וא"ל לר' חחא שהקאיגזור
עוד שיתקטנו בנ"ל) אבל במקום אחד לא נתענשו וזה פשוט.

מנד

דברי

מהדורא שתיתאה רוררחצץ

בה ,ז"א דהא נראה פשוט שם דהיה שכיחאין
 ,גדול ורחב כזה ,ועוד
דהא רק עלהר נבחולין קל"ט ע"ב ,וברמב"ם פרג מהלכות שחיטה וטוש"ע ע"ר
ס" רצ"ב סעף ג'] די91ב לו קן בראשו עול אדם הנה כבר נתפלאו בזה
העולם וכן בבהמה המקשה נע' ע"א] הדביק שני רחמים רק שם אמרו
שהוא בדרך דרוש וקבל שכר אםכי הוא כמעטהיפך המציאות אבל בזה
לאהעירו כן כלל ,משמע שהיה שכיח אילנות גדולות כאלו שם בארץ
ישראל ובבל כנזכר .ובהך דישב לו קן בראשו של אדםעיין נא בספר
ענעמיד קכ"ה בהנרמ"ח
סור מרע ועשה טוב להה"ק מהרצ"המזידיטשובזי"
ירושלים תשנ"ו ,הוצאת אמ"ת] מ"ש בסודןקיל דברים דחכז"ל.
לשמעתי זה כביר בשם אהד מחכמי ווילנא שהראה בויכוחו פ"א עם
קראי מפורסם שם ברוסיא אשר צחק והתיל על דברי חז"ל
(כדרכי הקראים ושטותם) ולקחלולכלי מפץ אתדברי הש"ס אלו (הנ"ל)
ישבלוקן בראשו של אדםכיאיך יתואר זאת במציאותואיךיניח האדם
חי לשלוט בו צפור חיה זמן זמנים סובא שיעשה קן בראשו ,והשיב
והראה לו החכם בספרי העמים בלשוןיון (גריכי"ש) המספרים ממעשי
הנזירים (שהיו בימי חכמי הש"ס גם כן) גם מאוה"ע (ונזכרו מהם גם

בחובת הלבבותוכוזרי ושארי ספרים) שעסקובביטול הגשמיות ורק בחלק
הצורה ישתמשו בטהשבתם ועל כן עשו כל דביגופים בגופם ויש מהם
שעמדו זמן רב בשדה או במדבר בלי שום תנועה כלל בשפו עד
שהצפרים לא יראו מהם עוד וחשבוכי הוא גולם אדם מבלתיחי וישבו
על ראשו ועשו להם קן וזהו מהסגופים שיניח לעשות לו זהבלי מחאה
אפילו בתנועה כל דהו .ככה מספר הסופר שם בספרי קורותם וחכמתם,
ולפי"ז שפיר דברי חז"ל והיה אז מציאות לזה בפועל כנ"ל עכ"ד הנ"ל,
ואם כנים דבריו יתיישב שפיר מה שרביע הרמב"ם ז"ל שהיה ראש גם
מחכמי הפילוסופים והטבעיים הביא זה להלכה כנ"ל בספר ה"'ד שלו
חישבלוקן בראשן של אדםולאהעירכללאיךיתוארזה בטבעומציאות

דברי מהיורא שתיתאה ווורה

תתכה

~פי הנזכר היה שפיר מציאות עליד
י מעשי הנזיריםבימיהם כנ"ל [ועחז
ד"ת ח"ז אות כ"ה]:

נד.

ו הרמב"ם הכחיש מציאת השדים והכישוף ,וודא
ואשר יבינ
.
ת
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ר
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ש
י
מכח
לאמתן כפשוטן
רברי
מלאים בכל הש'טומשישים במציאותן וכאשר שפיר הרעישעליו הגר"א
בביאור הגר"א יו"ר [סימן קע"ט ס"ק תגןועיין עור ברבריו בסימן
רמ"ו [ס"ק י"חן באש מתלקחת רבריםהיוצאים מלב טהור באהבת ואמונת
דברירז"ל.וכן בספר אמונת חכמים(להג'אבי ער שר שלוםז"ל)ורומיהן
ספרי קורש מחכמי ישראל לרורותם מה שהשיגו וצווחו על הרמב"ם ז"ל
בזה ,ומי לנו גרול מרבנו הרמב"ן ז"ל שהיה גם חכם מפורסם ברפושת
וטבעיותושאיי חכמות והורה במציאות השדים וכו' והעופות שמנחשים
בהםשיודעיםלעתים קרובות מהשיהיה ששומעיםבאויר הכרזותהגזירות
בין לסב וכו' עיי"ש בפירושו עה"ת (בפ' אחרי ע"ר הכלניר לעזאזל וכן
בפרשת קרדמים ועור) בכמה רוכתי וכן נמצא עור בפרקי רר' אליעזר
~פל"ק ענין התרפים ששחטו בכוך בן י"ג שנה ומלחו את ראשו ונותן
תחת לשונו שם הטומאה והוא משיב לכל אהגר ישאלו ממנו (וכמובא
בפיך"א[יינ"ראה ש"ו] בפ" המוסגרבענין התרפים של לבן) ואיךיכחיש
הרמב"ם כלאלו.

ז'י

אלא ודאידידע הרמב"ם מכל זה אך עשהכעין עבירה לשמה להציל
אתבני ישראלמעונות החמורים שלכישוףוידעוניוכיוצא מהם,
כי הנה ירוע שכל אלו כוחות הס"א הם רק למגבירים על עצמם כח
המרמה ומאמינים בהם [ומעתה יבינו מבעלי ההיפנאטאז"'ע וגם
נשתלשו מזה ואכמ"ל] אבל למאינם
ה~געססיא"ן וגם
י
'
ע
ז
א
ט
י
ר
י
פ
ש
ה
מאמינים ולא תושרכם להם לאיועילו ולא ישחיתו (וכעין שאמרו רוע
נפרקערביפסחים [ק"י ע"ב] כללא רמלתא כליקפוד קפדי בהדיה ,ודלא
קפיר לא קפדי בהדיה ,והוא רק למאן רקפידומאמין וחושש להם כנודע)

תתנו

דברי מהיורא שתיתאה רצררה

לכן אם היה כותב הרמב"ם ההלכה כפשוטה לשהיד עליהם באיסלם

אוב וידעוני וכיוצאכי המה איסורי תודה החמוריםוחייבי סקילה עכ"ז
יודע צדיק נפש בהמותיו האדוקים בכשפים כי לא ישמעו ולא יהיה,
ובפרט במצרים (מקום כבודמנודו של הרמב"םז"ל)אטומים אזנם לשמוע
בקול תורה למנוע מכשפים ומעשי תעתועים של דוחות וכו' לאשד היה
מצדים מקוד הכשפים מעולם כנודע מדברי חז"ל ומסולא היה מועילים
להםכיון שהאמינו בםוהיו אומרים מה לנו למנוע מזה בשביל איסורי
תורה הלא הכשפיםירפאו אותנוויועתק בכלענינינו וכרשפים האלויורו
לנו עצות ודרכים ,איךלילך ,ובמה להצליח ,והוא אצלנו כמוחיי נפש
כ"פ עד שאי אפשר להפרד מהם .ע"כ המציא הדמב"ם עצה עמוקה
בדוב חכמתו וצדקתו אשר הכחיש אותם ולמד רעת את העם להכניס
בלבותם שלא להאמין בהם כ%ולהחזיקם להבל ורעות רוח ושגעוןוכיון
שלא יאמינו בם אז ממילא לאיועילוויהיה נקל להם להפרד מהםכיון
שידאו שאין בהם תועלת עודכי לאיועילום ולא יושיעום עלכן יפרשו
מהם.

ז'י

רבנזדק אמדתי בדרשה בביהכ"נ בק"ק רעברעצין (בפרשת קדושים)
שפירש"י ס"ט ר] אל תפנו אל האלילים ,לעבדם .אלילים לשון
טל' כלא הוא חשוב .והוא מדברי חז"ל ות"נ שם י] והיתכן לומד על דבר
הנראה ממנו מופתיםנוראיםכגון התרפים שדיברו כנ"ל שהוא "אלולא"
רק היה לו לומד בתוה"קכי הוא טמא ומטמא נפש כל הנוגע בו וכו'
ורש"י ז"ל הלכו בפ העצה
ועונשו החמור .אלא
שגם
י
'
ז
כ
ח
י
'
נ
ש
להשפילם ולבזותם ולקרותם בשום אל ולא כדי שימאסום בעיני העולם
(קוראי ושומרי התורה) הצלידי זה שימאותם לאיאמינו בם ומכללא לא
יועילו ועל יפץ זה יפרשו מהם מכולא בנקלכנזכר[ .ומה שכתבנולעיל
כיבודאי במקומו של הרמב"ם במצריםהיו אז שטופים בכשפים ואדוקים
בכסו אלו ע'ע גם בזה יש להבין לשון הרמב"ם ז"ל ננהלכות דיעות סרק
ו' הלכה א'] ראם היו כל המדינות שד"א יודעם ושומע שמועתם נוהגים

דברי מהיורא שתיתאה נצררה

תתכו

נדדך לא טובה "כמוזמנינו" וכו' עכל"הוהלשין הזה (שתי תיבות אלו)
ן מ"ש בזה בד"ת [מהדורא הגעא אות ק"ה]
"כמו זמנינו" יחדד לבנוועיי
וכתבנו שםליישב מפני הקראים שהיו אז במצדים בנמנו כמ"ש ההיד"א
וייזם ואולי ,,,ל גם מטעם זה קדאום כן בזמנו היינו במדינתו
בתפוצות ישראל במצדים שהיו אדוקים בכשפים והרע לבו הטהור מאוד
ן התחכם למען השם ותודתו כנ"ל[ .ועיד בדברינו במנח"א
על ככה] ועלכ

יע

חלק ה' סימן ע"ג (כ"י) ובאות שלום סימן דס"ו מק"ו .ועיף

בה.

בחגיגה [ד,

ד"ת ח"ה אות ע']:

ר ע"ב] יעקב איש כפדחיטייאוכוי דכתיב [תהלים

מ"ט] בהו ברבנןויחי עוד לנצח לא יראה השחתכי
יראהחכמיםימותו ומה הרואה חכמים במיתתןיחיהבחייהן על אחת כמה
וכמהעכייל הגמרא [ומהכתוב הנזכר למדובשייעיויידסימןשלייטסעיף
די שצריכים לעמוד בעת יציאת נשמה] ,ולכאורה קשה מה זהו קייו
דגמרא מה הדואה חכמים במיתתן בחייהן עאכוייכ ,הא מציע בכתובות
[דף ק"ג ע"ב] דיצתה בתקול בעת אשכבתיהדרבימזומן הואלחייהעוהייב
הדכא כובס כל יומא אתי קמיה ההוא יומא לא אתיכיון דשמעהכיוכוי
ואמרה אף ההוא כובס מזומן הוא לחיי העולם הבא עכייל
יצתה
הגמרא הדי דאף שהיה רגיל לבא לפני דבי בכליום והיה דואה חכמים
בחייהם בכליוםעכייזכיון שלא היה בעת מיתתואינו מובטחלחיי עולם
הבא כפי הבייק כנזכר והרי דהרואה במיתתן גדול יותר מהדואה אותן
בחמתן אולם יש לתרץ דשאנידבי בעת מיתתו שנשתנה למעליותא מכל
חכמי וחסידי דודו שבא לביתו בכל ליל סירכן והגם כי כאשד אמדה
האמתא שתוקי דבי הכא פסק מלבוא כדי שלא להוציאלוה על צדיקים
י באמת נשתנה בזה לחשיבותא ובא ח-11י
הראשוניםעייייש מיימהי
גם מי שהיה בעת פטידתו נשתנה בזה מדוב
פטירתו לביתוכניע
קדושתו ויצתהבייק מי שוהה בעת פטירתו מזומן לחי עולם הבא אבל
אין להקשות ולדמות מזה לשארי צדיקים במיתתןעיע שפידקייו בהגיגה

בי"

יע

תתכח

דברי מהרורא שתיתאה רצררה

דרואה בחייהן עדיף משום שיוכל ללמוד ממעשיו ,בעוד כחו וגבורתו,
לעמוד על המשמד ולשמוע תודתו בכ"ע כמובן:

נר
( .במתני' טףחגיגה) ואמרו להם הזהרו שלא תגעו בשלחן (מפני
שלא היה אפשר ליקחו אחד כך משם ולטובלו שכתוב
שיהיה על השלחן לחם פנים לפני תמיד) ,וקשה לכחודה דהא מצים
בע'ע בזמן המקדש וחכמי התלמוד שאמרו חז"ל (פסחים מ"ט ע"ב] עם
הארץ מותרלנוחרוביוהכ"פ שחללהיות בשבתמפנישהיו רשעיםושונאי
היהודים ובפרט החכמים וכדמצינו (חגיגה כ"ב ע"ב] שיאמדו הע"ה לחכמים
שלי טהור ושלך טמא וכיוצא וא"כ מה אהני אם יאמדו להם הוודו שלא
תגעו בשלחן הלא לאישמעולנו ואדרבאיעשולהיפך בשנאתםלהחכמים
הפוקדים ומצווים עליהם .אלא ודאי נראה משום שהתורה ציותה שבדגל
בבואםלעלותלירושלים אל ביהמ"קאז הםנאמנים הע"ה גםעל המהדות
ובע'צ כשהם עולים לרגל להיות בירושלים ובפרס בבואם לעזרה
לביהמ"ק תפול עליהם אימתה ופחד ה' (ממורא מקדשו אשר הם בתוכה,
ועלידי קדושת הזמן הרגל הלז שניהם יחדיפעלו) שישמעו לקול תודת
ה' שנתנה ונמסרה עלידי עבדיו הנביאים והכהנים (איש מפי איש עד
משה רבינו) וישמעו לקול אזהרתם אז שיאמרו להם שלא יגעו בשלתן
כנזכר ,וזה פשוט למבין:
 .דע מה למעלה ממךעין דואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר
נו
נכתבים( .אבות רפ"ב]י"ל ע"ד שטמעתי מפה קדוש אדומו"ר
רבינו הסבא קדישא זי"ע משינאווע עה"כ (ההלים ב"ה י"א] שמעי בת
וראיהיינו ב"ת נקראת כנס"י (כדאמדינן (בחגיגה ג' ע"א] ב"ת נדיב בתו
של אברהםאבינו)צריכיןללכודנגלהונסתרהיינו(נגלה) בגמראעברינן
תא שמ"ע לשון שמיעה (שמעתתא) ובנסתרבזוי'ק הוא לשת תא חז"י
וז"ש שמע"י בת (שילמדו מקודם נגלה תאשמ'" 3כנזכר ואחר כך)ודאי
(תאחז"י בזוה"קהיינו נסתר כנזכר ואחר כך)והטיאזנך (ללימוד הנגלה

דברי מהיורא שתיתאה רערר~ה

תתכט

שלמרת להבינו גם כן על ררך האמת הנסתר) נונרפס אח'ע זה בספר
דברי יחזקאל ,אולם נודע ומובן ער כמהחביב רבר שנשמע מפי הצדיק
ז"'ע בעצמו יותר מאשר שמע הכותב ומדפיס כמו ספד דברי יחזקאל
כמו שעשה הכותב ספר הלז כ"פ ששינהוהוסיף קצת וגרע ברברים שלא
ניתנו לכתוב ולהרפיסואכמ"ל .ובאותו רברים בש"ק שהגיר ארומו"ר הק'
הנ"ל עה"כ שמעיוגו'והטי אזנך ללימוד הנגלהלהבינועפ"י סוד ,אמר
אזלרוגמא כמו(חותני הראשון) הגה"ק מהרא"לזי"עמווישניצא בעל
אדיהדביעילאי שהיה דרכו בקודשאחדי סעודתליל שבת קודש (ובפרט
בלילות הארוכות בחורף) היה יושב ולוקח בביתו ללמורהגמיא עם ספר
מהרש"א (שהיה אז נרפס רק בפ"ע) אמנםאבי (הוארבינו הגאת הקרוש
בעל דברי חשם) ז"ל היה אומד עליו (על האדיה דבי עילאי) שכל
לימודיו אז גם בנגלה אפילו בימות החול הם כולם ע"ר המור יפרמט גם
כן ואכמ"ל] ועל פי רברי רבינו משינאווע זי"ע הנ"ל נלע"ר יתפרש
מה למלה ממך (כ"א במדרגה ומעלה גבוה
המשנה [אבות רפ"ב]
מחבירו ,השותר גבוה הוא) עין רוא"ה (הוא תא חל'י חכמת הקבעה
למרע"ה במררגה היותר גבוה וכראמרינן בפכה [דף כ"ח ע"א] וב"ב [דף
קל"ד ע"א] בריב"ז רבך גרול מעשה המרכבה [ואח"ז] רבר קטן הויות
דאביי ורבא שהוא)ואוזן ההמע"ת (תא שמ"עכנ"ל .וזהו אז בשעה שהיה
אסור לכתוב תורה שבע"פ ואח"כ בימינו ירר ירדנו יותר אשך) וכל
מעששך (בעשיה בחינת תודה שבע"פ) בספד נכתבים (נכתב ונרפס כל
הדיעות בפוסקים) מהשאיןכן מקורם שהיומייגעים את עצמם בביהמ"ר
רבותינו התנאים והאמוראים לסרר השמועות ורקמאוזן שומעת איש מפי
אישתויובמישגה ועבורה גרולהיותר ולמעלהס"ה לימודם בנסתר כנ"ל
על כן קחשיב במשנה זו כסדר המררגות ממעלה למטה כנזכר[ :הדין

יע

בד"ת מהדורא ו' אות הד].

נח.

אנו מתפללים בקדושת שחרית ש"ק ,ומינע תראינה מלכותך
כרבד האצעד בשירי עהך עלידי דוד משיה צדקך ימלוך

תתל

דברי מהיורא שתיתאה לצררה

ה'לעולםאלקיךציתלדורודורוגו' .ולכאורה" 2לרקרק קצת רבשלמא
בקרחתה של הול שאומרים וברברי קדשך כתוב לאמור ימלוך וגו' זהו
תורתו כפשוטו בתהומענין הקדושהוכן כתוב בתהלים להמליכו יתברך
שמו ,אכן מה שאומרים בשבת קורשכעין טענהועינינו תראינה מלכותך
כדבר האמור וכו' ימלוך וגו' היכן כתוב שם שיהיה זה במהרה בקרוב
יע
ישעינינו תראינה מלכותך .וי'ע עפ"י הכונה בסידור שםכי אפקיך
ה
ת
ע
ו
ר
ר
פ
ת
י
ל
ח
ר
צ*ת לדורו'רור ר"ת אצל"והלא
[אצל'ץ]
לעולםכיכן
אצליעקב חדוהלו ובזהימלוךלעולםועד עכל"ה,ועלפי מה שפירשתי
כבר במאמרי פורים [בשער יששכר] והמן נבעת (כי ס"א נבעת ובורה)
מלפני המלך והמלכה [אסתר ז' ר] (סתם מלך הכתוב ומבוארבמגילה מלכו
של עולם יתברך שמו כראיתא במד"ר [אסתר פ"א ט'] ובש"ס [מגיה ט"ו]
והינו בעת שהוא כביכול יחוד המלך והמלכה אז החיצונים נפהרים
ונתבטלים) וז"שענינינו תראינה מלכותך (ואי בשביל הקטרוג ח"ו שאין
אנו כדאים עור לגאולה ע'ץ נמליץ בתפלותינולפניו יתברך שמו) כרבר
האמור בשירי עתך על ירי דור משיה צדקך (הוא רוד בעצמו משיח
צדקנויבאויגאלנו ב"ב כמ"ש)ימלוךה'לעולם אלהיךציוןלידורו'רור
(ר"תאצל"וכנ"עמכהאריז"לוכית שהוא אצלוביחור הגמוראז כלרינע
מתעברין מינה כנ"לואין שום קטרוג עלית לעיכוב גאולתנו ה"ו)ויהיה
ביאת גואל צדק בב"א:
 .הנה אבותיה ספרו לנו מהצדיקי אמת קדושיעליתכגון הה"ק
נט
מהרצינה מזידיטעיב ז"'ע בעל עטרת צבי טמדעיש
עולם בעת שהיו הקורים גדולים שלג ורוה בימות הוטרף ואמר כי
מצעריםבני אדם ,וכןהעני ההפק בעלבבי יששמר ז"'ע כשהיה פעם
גהת קור גדול ונורא קילל את השריםרשימונים עלזההעילג וקורוכר
ולכשרה יפלאבליהבין הלא הקדומכם האלווגדולי תורהידעוכי הוא
מאת השםיתברך ררך העולם קור תדםקיץ תשרף וכמ"ש בתורה [בפרשת
נח ה' כ"כ] וכל דבר בעתו .אולם מדבריו לא יפול צרור ארצה העליהם

דברי מהיורא שתיתאה הצררה

תתלא

לא יבול ותראה נאכי הוא גמרא מפורשת בחגיגה [דף הב ע"ב] מטן
שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכו' כו' (ופריך בגמרא) וצי ברקיעא
איתניהו (הלא) הני בארעאאיתנים דכתיב הללו את ה' מן הארץ וכו'
וברד שלג וקיטור וגו' ,אר"י אמר רב דוד ביקש עליהם רחמיםוהורידן
לארץ ,אמר לפניו רבש"ע לא אל חפץ ר17ע אתה לא יגורך רע וכו'
ופירש"י בד"ה אוצרות שלג כו' כל אלה לפורעניות עכל"ה ועיי"ש
במהרש"אבחידושי אגדות הרי דקלו שלגוכו' הםלפורעניות ומאתו לא
תצא הרעות ח"ו ורצונויתברך שמוהיהשיהיו ישראלשדוייןעל אדמתן
כאשר הבטיח לאבותינו אברהם יצחק ויעקב (ואז היתה ד' מאות פרסה
על ר מאות פרסה ארץ הצבי כתיב בה [דניאל י"א ט"זן וכדאמרינןמירין
נ"ז ע"א] ולא אמר אדם צרלי בארץ ישראל)ודי
ם שפיר נראה החורף
והקור במדת החסד וכמעט לא נראה שלג ובשבט אדר הנצנים נרזע
בארץ ובפסח קציר שעורים כמ"ש בתורה (ואכמ'ע) אבל מפני חטאתה
גלינו מארצם למקום מדחקים במדינת הים בכא בחו"ק מקום הקור
והחורף הנורא אםכן זהו לעונש(כפיר7י'י ,כנ"ע) בהיותם בגלות המד
נתרחקנו מאדמתינו .ועל מלאכי חבלה שלוחי ומבינם העונש ר"ל שפיר
היה רשותלהצדיקים וש"ל לקללם ולהמתיק ערץ העונשלשעמיםלגדפים
ק הארץ:

ובזה שפיר יובן דברי דגמרא דוד ביקש עליהםרחשים וקשהמ"צ

ך לארץ לגופות החלשות אשר כמעט
הרחמים והטובותשדיריי

אין כח להכילם ולסובלם וחלא שום בשמים ממעל לאירעו הלאישחיתו
ושםאיו יסורי ומיואשי הגופות וכשיהיו שם לא יזיקו במקומם .אלא
ודאי דהמשיך רוד רחמים והצרידם לארץ וביקש עליהם בהכנה לבקשה
ותפלהקרוכלזהצדיקיםבארץלבטלםולדמתיקםעכ'שכי אםדרהמקורם
בשמיםהיהקענהלצדיקיםלהרעישעליהםאוויכי הם במקומחזגבוהים
ונעלש מה שאין כן כשהם בארץ (אפ" 1לא באה"ק רק במיעוטא
דמיעוסא לקרקש במקרה) אהממוניםעליהם שפלים תוכלוצדיקי אמת

תתלב

דברי מהדורא שתיתאה רצדרה

לגעור בהם יותר כנ"ל אם כי ושל גם בארץ השפילה ובשאול תחתית
רק בהשגחתו יתברך שמו מכל מקום המשכיליבין ענין הח"קק לפי
מעמד מקומם כנזכר:

ס.

וגם שמעתי בזהמחסידיעליון הה"קמהרצייה הנ"למוידיטשוב
שאמד לחתנו הה"ק מ'יהודאצביזי"ע (בעל דעת קדומים)
שהיה ש כבר אבד"ק רשדלי ופ"א בעת שהיה קוד גדול ומזיק לבני
אדם ובפרט לעניים (ולבניהם שמהם תצא תורה) שלא היה להם דמי
עצים להחם בביתם אמר לחתנו הנ'ע (דרך צחות) אתה צדיך בתור רב
ואב"דלעורררחמיםולבטל הקוד גדולהזה וא"ת מהזהשייך לרב אב"ד
הנהכן והא אםהייתםדןדין אמת לאמתוואחז"ל בשבת (י ע"א]שנעריה
ל בדברי חז"ל (עיכוביו ג' ע"א]
שות"ף לדקב"ה במעשה בראשית וקיי"
קדרא (נקרא העול"ם כמו שאמרו נפסחים ע"ד ע"א] כל העול"ם כולו
ככיסוי קדד"ה) דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא ואזהיה בעולם האויד
ן של ת"ח
ממוזג גם בימות החורף לא קור גדול עכד"ה [שיחתחולי
מה
צריכין לימוד כמו שאמרו חז"ל בסוכה((ין כ"א ע"ב] ופירש"י
שאומרים דרך צחות ושמחה עף"ש ואכמ"ל] ופ"א תחת השיחים בזה 8ן
(להבחל"ח)ידי"נ ובש"ב הה"ק המפורסם מו"ה מחם זצללה"המאטיניא
וספדתי לו זה ואמרכילפי זה גם אנחנו האדמורי"ם צדיכין לחוש לזה
(כי תלוי זה לאו דוקא בהרבניםודיינים) עלפי דברי רז"ל (שבח קי"ט
ע"ב] כל וכו' ואומר ויכולו בליל שבת מעלהעליו הכתוב כאילו נעשה
שותף להקב"ה במעשה בראשית וכנ"ל (והאדמורי"םעושיםקידושויכולו
להוציא העולם שלהםוכן כ"א שאומר ויכולו בליל שבת):

אפילי

מא.יהי

ה'ישקיעעמנו נמוסס א' ה' (ץ](יהיה חשובבעיניאבותינו)
(כמו שהיה עמהם כעןעידן הפצם
היה
בעולם העליוןכאלשטדובת בנעיםהםאבבועתוילי
ם הזה) אל מרזבנו השל יטשנו (כוה)
אשר ציוה את אבותינו [אע
להטות לבבנו אליו ~כת בכל דרכיו

וגי

דברי מהוורא שתיתאה זוררה

תתלג

רצונם ומאויים של אבותינו שנלד בדרכיהם הטובים וכאשד יהיה ה"א
אלינו בזה לומדנו שנלד בדדכיהם ,הוא כאשד היה עמהם) כנ"ל:

סב .כמהימי עבדך מתי תעשה ברודפי משפט כדוליזדים שיחות
אשד לא כתורתך[ .כתשש אפק י"ל המשך וסמיכות
הכתוביםכי הנהפירש"ימתי תעשהבדורפי משפט שאראהבימי(ועיי"ש
במצודות) ,והנההיה לכאורה מקום לבעלדין המקטרג לחלוקכי עלידי
כן נמשך ונתאחד מה שרעשו ברודפיו משפט ועונשיען גם להם הצדק
ברדיפתם נגדוכי עלכן נתאחד משפטםהיינו עונשם .על זה אמד כדו
לי זדים (היינו הרודפים כנזכר) שיחותאימד לא כתורתך (היינו דוהם
הולכיםנגדי שלא עלפי התודה בדדך רדיפותם וגם עלידי זהיפדיעו
מוסרות ומוסדות החזקת הדת והתורה בעשותם כתות כתות לבל ישמעו
בקולי קול תודה וגם יבלבלנו כמובן עלכןאין לאחד את עונשם.חיש
גם כן המשך הכתוב השלישי) כל מצותיך אמונה (והנני מחזיק באמונה
כדדך אבותי והם) שקד דדפוני (בדרכי שקד ומזימותם ידדפוני על כן
ביקש כהוגן ובמשפט) שדני (יתברך שמו וכנזכר):
 .לקראת לשנתע'נג [ישעיה ג"ח י"ג] ד"ת עו"לע"ד לשת דש"י
סג
ז"ל [ד"ה דף כ"ח ע"אן מצותלאוליהנותניתנו לישראל
להיות קיומם להם הנאה ,אלא לעול על צוואריהן ניתנו ,ונחשב העוגל
כל כך שגם הנאת הגוף בהדי מצוה לא נחשב ההנאה גשמיותע"יעגל
של המצוה שיש לו להאדם כנודע מדברי הרשב"א זבח" סוכה ל"א ע"א]
כפי מה שהעלה בעיעה"מ [פ"ח מהל' לולב] ה122דע בשגיא זו הכחמ"ל
בפלפול ,וכבד כתבנו מזהבחיבורינובעה"י בכמהדוכתי ובמאמר אגדתא
דפסהא על הגדה של פסח בפירכא חכם מה הוא אומד איןטפטירין
אחד הפסח אפיקומן שצ'ק נשאר בפיו טעם פסח שידגויכ
יטעם וההנאה
ש
גשמיות של המצוה וזהו דבות"והנסיתכיף שצריכין להיות כונתו לשם
מצוה לשם שמים בלבד ואם לאידגישדניעם על פסח ממילא לאיגלים

תתלד

דברי מהדודא שתיתאה רצררה

המצוה ולא יקיים רצון שמים וכן בעונג שבת אם כונתו לשם שמים
בלבד ומחמת העול לא יהנה ולא יהיה לו עונג אם כן לא קיים מצות
ה' אלא ודאי שצריך להרגיש העונג ועם כל זהיהיה כונתו לשם שמים
(וזהו בחינת הלהט ההרב המתהפכת אשרניתן אחרי מעשה אדם הראשון
שגרם הנחש)וזהו במצותענג שבת בגשמיותהעלכן ר"ת הקראתלנצבת
להיות עול על צוארינו כדברי רש"י וכנזכר:
ע'ונג

סד.

עו'י

הנה נעת הוצאת ספד תורהבימותהחולאומרים (ההו"ק) זבולים

ל"ד ד'] גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו מה שאין כן
בשבת קודש אומרים (החו"ק) מקודם פסוק רכים ה' כ'] שמע ישראל
ה"א ה' אחד ,וטעמא בעי,
[סוטה מ"ז ע"א] יצר
עלפי דברי
'"י
י
ש ברש"י הטעם שהוא
וה
תישק ואשה תהא שמאל דוח
זי
חי
יימין מקרבת(וע
'ו
צורך גבוה ומצות ה' כדי שלא יקוץ בפו"ר ,וכן תינוק פן יברח ויאבד
את עצמו ,ואשה אף היא דעתה קלה ,ואם ירדפוה תצא לתרבות רעה
עחייש) ובימות החול כשמוציאין הספר תורה לקרות בה לשמור ולקיים
ולעשות ובימות החול הם ימי המעשה על כן פותתין גדלו לה' את"י
(ר"ת "צד תענוק אישה) ונדוממה שמו יחדיו (שלא לדחקן בימין דק
לקרבן כדי לרומם שמו יתברך ולקיים תורתו ומצותיו יחד ום)עמכי
תורה לא בשמים רק ע"י מצות גשמיות וכנ"ל העל כן "נרומתם שמו
יחדיו" עמהם כנזכר)[יעיז כדכרינו בוועד יששכר כמאסר ר"ח טבח] מהשאין
כן בשבת קודש שהוא יום שנאמר בו [שמות כ' ה] שבת לה' אלקיך
ותלמיד חכםוצדיק נקרא בזוה"ק [""ג כ"ט ע"כ] שבתא דכולא שתא[יעיז
כנימוקי או"ח סימן קל"ו ס"ק ב'] שרגא בלתי לה' לבדו שאין בו תערובות
זרות אפילו מלאכות אוכל נפש אסורים באיסור סקילה על כן שפיר
מתחים שמע ישראל ה' אלקים ה' אהד להורות עלהידו יתברך שמו
ואנחש טסימדרודבקים בוע"י השבת קודש וכמבואר בתופפות חגיגה
[ד 5ג' ע"כ] בשם המדרש והשלשה הם שמעידים זה על זה הקב"ה ושבת
ו כיפית בחמשה מאמרות כמאמר
וישראל שחם יחידים בעולם עיי"ש[יעי

דברי מהיורא שתיתאה רצדרה

תתלה

שרת שבת פרשת קרושים אות ב' ג' ר' עח"עק והיינו אי"ש ד"תאילים

י'שדאל ש'בת השלשה המעירים זה על זה ביחודם כנזכר מרבדי המדרש
וגם ד"ת אי"ש שמ"ע ישדא"ל ה"א ה' אהד כמ"ש בראשונים על כן
פותחים בפשק זה שמע ישראל בהוצאת ספד תודה בשבת לרמז על
התאחדות ישראל עם התודה ועש"ק ביחוד יתברך שמו כנזכר בד"ת וגם
אומרים אחד כך (חו"ק) גדלו לה' את"י (ד"ת י'שדאל ת'ודה אלקים ע"ד
הזוה"ק [ח"ג ע"ג ע"א] אודיית"א וקוב"ה וישרא"ל חד) ונרוממה שמויחדיו
(אלו השלשה שהם חד כנזכד)וזהו נמשך גםכן למה דפתחו שמע ישראל
(כנזכר) וגם אמדו (חו"ק) אח"ד הוא אלקינו וגו' שנכלל הכל ביחוד"ו
יתברך שמווכרברי חז"ל [שבת פ"ו ע"ב]לכולי עלמא בשב"תניתנה תודה
ואהד כך אומריםגדלולה' אתיוגו' כנ"ל[יעחז כמאמרינו תורת שכת (כחמשה
מאמדותי

סה.

פרשת

קרושים]:

בזוה"ק ואתחנן[יר מס"ט ע"ב) בהאי שעתא דאתנדיבו ישראל
לנלאה רשימא קדישא בבשרהון (פירוש למול ולפרוע
את עצמם) כדין האי הדב נוקמת נקם ברית כנש כל חילא דיליה וכל
זיינין וכל אינון מגיחי קדבא לאגחא קרבא עימיה דסיסרא וכו' עכל"ה
והשייכות שבזכות מצות מילה דוקא יגח קדבא עם משנאוי' דישראל
נראה פשוט עלפי המבואר בזוה"ק כ"פבענין המצלה [ ] לאעברא האי
ערלה חויא בישא דחפיא על האי איברא [יטר בדית קודש] ע"כ
כשמעבירץ וכורתים הערלה כח החויא בישא שמשםיניקת אומות העולם
וראשי מלכיהם משנאוי' דישדאל אז יש להם מפלה ונכרתים מן העולם
וזהו כח אליהו הנביא זכור לטוב שהוא בא לכל בדית מילה לאשד הוא
אליהו הבביא בכת קדושתו קפרן הוא (כמבואר בסוף סנהדרין) היינו
שמקפיד על הסומות העולם ושדיהם להעביד אותם ואת מלכיהםועיין
מה שכתבנו בעניותן בזה (שבא אליגע הנביא לבדית מילה) בהקדמתינו
לח-כי אמונה על חשכה לאאמו"ר הה"קזי"עעיי"ש:

תתלו

סו.

דברי מהיורא שתיתאה רצורה

ולכאורה אולי יחשבו עלידיזה שיש רמז ומקום למה שנהגו
בקצת קפלות מנהג אשכנז לומר המוהלים והעולם,
בעת שמביאים התינוק למול ,הפסוקים [פ' פנחס] פנחסבן אלעזרוגו' עד
הנני נותן לו את בריתי שלום ,ואל אולי שיששייכות בהכתובים האלו
שהם בקנאו את וגו' לענין ברית מילה על פי הנ"ל [באות הקדום] כדי
במנקמו מאומות העולם כנ"ל .אך זה אינו דהתם במעשה דזמדי שקינא
פנחס (למ"ר [לקרוש רמז תשע"א ,ועהן בפרדר"א פמ"ו ,וברפ"י ב"מ קי"ד ע"ב
ד"ה לאו] פנחס זה אליהו) לאהיה על דשעי אומות העולם דק על רשעי
ישראלובזהאיןענין לעודר אז בעת המילה שהכונה דק התכלית התגלות
החסדים לעורר הכתובים האלו בקנ"א שהוא ג" אלקי"ם אד"נ' כמבואר
מלק"תלהאדיו'ע [כפרשת פנחס שם] וכמ"ש בתשו' א' ונדפם ממנה גםכן
קצת ממכתבי הלא בריש ספד זוכר הברית (על דיני מילה) כי הה"ק
אאמו"דזי"ע הקפידוצווח אז עלהנוהגים לומד פסוקים אלו בעת המילה
ואמר שאין לו שום מקוד בכהאריז"ל ודק צדיכין לומר זה הכסא וכו'
והפסוקים המצודדים בסידורים שלנו:

סז.

וגם

ל פי המבואר

[פרכא ספכ"ט,

זח"א ע"ג ע"א] כאשר אמר

אליהו הנביא להקב"ה קנא קנאתי וגו' עזבו את בדיתך
[מלכים א' ,הס י'] ע"כ אמר לו שיבא בעד זה לכל ברית מרלה שיקיימו
ישראלוהיינו שידאהדמיך ישראל קדושים לאעזבו את בריתה'ומקיימי
מצותיו בזה חדלידי זה יומתק ,ולפי זהאין לעורר אז עוד מה שקנא
אליהו הנביא (למ"ד פנחס זה אליוע) נגד המפירי ברית זמרי וסיעתו
ושנפלו כ"ד אלף מישראל בעת ההוא ר"ל אדרבא צריכין אז להמשיך
הרחמים והחסדים בכח אליהו הנביא כנ"ל:

רערזש י"לעלפי מה שכתבתיבעה"יבחיבורנוחיים ושלום עה"תבכת"י
[כפרשת פנחס] רמזים בענין הוא"ו קטיעא ראת בדיתי שלום על
פי דברי הידהטלמי טומא פ"א הל"אן ותאמך ל פינחס נגדזמריבן סלוא

דברי מהיורא שתיתאה הלררה

תתלו

מחה(לתיקוןהיסור) בפילגשבן גבעה לא מחה (אםכיהיה גםכןלתיקת
היסור) ועל כן הוא"ו שהוא אות בחינת (י"%ד) שלו"ם בתיבת שלו"ם
קטיעא בתמונתה לדעת הגדעק"א
וזקיני הגה"ק מהרצ"א זצ"ל
'
ישם כמו ארוכה קצת ורק קטיעא
צל
ז"
(שכתבכן בהס"ת שלו) הוא"ו היא צ
למטה בסופה וכו' ואכ"מ להאריך ועל כן אין ראוי לעורר ולומר פ' זה
בעת ברית מנלה שהוא תיקון היסוד ברית קודש שלו"ם בשלימות ולא
ו' קטיעאועלידי הברית מילה נזכה לגאולה ב"ב כנודע במדרש וילקט:
סח .אמרו חז"ל בשבת [יף כ"ג ע"ב] נ"ר ביתו עדיף משום שלום
ביתו עיי"ש בפירש"י זו הדלקת נ"ר בשבת והוא נ"ר
בגי' ג' יחודים כנודע וממנה נמשך פרנסה טובה על כן נ"ר בגי'
צעי"ף ע"ד שאמרו דורשי רשומות [בראשית כ"ד ס"ו] ותקה הצעי"ף ר"ת
ע'מך "שראל צליכין פירנסה ,וע"כ י"ל מנהג ישראל ובית יעקב אלו
הנשיםכי בעת הדלקת נ"ר שבת לובשים הצעי"ף או מטפחת של שב"ת
אםכי הטעם לכאורהמפני שאז המה מקבלות שבת מכל מקום בכליום
השבת יקילו בזה קצת ואז מדקדקות בצעי"ף מספר נ"ר:

י'י

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

סט.

ומרי דברי בו בענין חב"ו ובענין בני שנמשכו מנ"ר שבת
(כנזכר בסמוך) זכור אזכרת להעיר מה שנראה לכאורה
פליאה בספר הקדוש נועם אלימלך (פרשת תרומה בד"הועשי ארוןעצי
שטים) שכתב בזביל דרגה הארו"ן והשלח"ן והמנור"ה הם רמז על בנ"י
ח"א ומזונ"ידהיינו האדו"ן דמז עלחי"ידע"י ההרדה הקדושה נמשכים
חי"ם לעולם כמ"ש רברס ד' ד'] 41עזם הדבקים בה'אפקיכם תחם כולכם
הזם ,והשלח"ן ותאממילא רמז עלמזונ"י
 ,ואיתא בגמרא נמרק כ"ח ע"א)
חייבביומזונילאו בזכותאתליאמילתא אלא במסלאוכו'השלידיהצדיק

תתלת

ד21רי מהדורא שתיתאהיידרדר

ממשיר את השלשה הנ"לכו'חייבניומזוניוכו' עכל"הויתמה כלעובד
כי התחיל בשלשה באדון וששלחן והמנורה וסיים בשלשה והחסיד ענין
"בנל' שומא כנגד המנוד"ה לא כתב כלום ואם כן הם דק שנים אבל
פשוט בעל כרחך שהוא טעות סופד המעתיק או המשדד בדפוס שבודאי
חסר מה שהיה כתוב באמצע בכתי"ק [והמטד"ה הוא כנגדבנ"י כדאיתא
בשבת הדגיל בנד הוין ליה בנים תלמידי הכמים וכפירש"י שהיינו נד
שבת ונד חנוכה שהוא זכר למנורה וכמ"ש בזמר האדיז"ל בליל שבת
אסדד לדדומא מנדתא דסתימא וכו'] כצ"ל לפענ"ד ,וזה פשוש ובדוד:

ע.

ראיתי נשד כתי"ק שם שלמה עה"ת לאאזמו"ד זי"ע מפה"ק
(בפרשתשמיניעדי'כויקחו את אשדציוה משה אלפני
אהל מועד) לדרכו בקודש שם תוך הרבדים וכו' ששאל אותוגיסו הדב
הצדיק מו"ה שרגא יאיד נהוא דו"ז ,וחותני מראשון ,אדומו"ד בעל
ספד אדון עדותזי"ע] מה דכתיב (תהלים ק' ב'] עבדו את ה' בשמחה ובאו
לפניו ברננה ,למה כתיב כאן עבדו שח"ל בשמחה ובאו לפניו צ"ל
ברננ"ה והשיב לו בהקדמת רבדי מדן האלשיך על המשנה (אבות פ"א]
הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פדס ,דהנה יש
עבד שעובד עבודת המלך שחוץ לגופו כגון לחרושוכידוע שדהו ההע
אין מהדלך שיתן לו המלך פדס ש מחשה בעד זה (מלבד אכילתו)כיון
ך עצמו כגון להביא
שד"א גופו קנוי לו מה שאין כן העובד אתדייל
מאכליוולרחוץידיו אםכי גםזהגופוקנוילמלךעםכלזהיוכללהיות
כיון שהוא בחדרי משכיתו של דללך ומכירו ורואה עבודתו אפשר שיתן
 %המלךאיזה מתנה ופרס(אפילושאינומחויב כנזכר) ועץ שאמד התנא
הוו כעבדים המשמשים את הרב בעצמו בחדרי משכיתו השף עלפי כן
יהיה שלא על מנת לקבל פרס עכ"דיכולותיךזי"ע .חשלפי דברי האור
השאיד שפירש הבוחר בשידתי זמד"השיד"י הוא לשוןשיריים מהשאין
כלי הלביכוליםלד,וצמינם במחשבה ~דוודא פפמר בקולבזה בוחך השם
יתברך עכד"הוהרי דזמרודנןיוכל להטת גדולבמעלה משמחה במחשבה

ד21ר1י מהיורא שתיתאה וצררה

תחלט

הדועביו את ה' (סתם עבודה יוכל להיות שלא בשכיות תמרתו הוא
שלא בזמר ורנן שאינו
אינו עבורה גרולה כל כך ויוכל להיות
י
ל
י
פ
א
במדרגה גרולה ואש גדול כל כך שיצא בעל כרחך שיריו לחוץ ברננה
עלכן הוא רק בשמחה בלבו מהשאיןכן) ב11לפניו (יתברך שמו בחדרי
משכיתו של המלךעירא עבודה גדולהיותר ואש אהבה מתלקחת להשם
יתברך אזשיריויוצאים לחוץ כנזכר ועלכן הוא) ברננה כנזכר ,עכ"ר
אאזמו"ר בשם שלמה:

אמנם לפע"רי"ל באופן זה עלפי רברי חז"ל מסכת חגיגה
ע"ב] הא בבתי גואי הא בבתי בראיכי בבתי בראי ותרוה
8י
במקומו ובבתי גואי במסתרים תבכה וגף (כביכול),ר"'ו 1ונודעו דברי
הזוהרך [ח'-א רכ"ט ע"ב] 1,טהה בצפרא רננ"ה ברמש"אכי רננ"ה (החנו
תפלה בבכיה צ"ל בעת תפלת מנתה מה שאין כן בצפרא תפלת שחרית
א"צבכיה רקיומםיצוה ה' הסדו אתמחהגלויה ואכמ"ל) ח"ש עברו את
ה'(היינו עבודת בתי בראיירא צ'ק) בשמחה (כנזכר .אבל) ב1לפניו
(בבתיגואי שהואלפניובשכיות חמדתוזהו)ברננה (כנזכר מזוה"קרננ"ה
י ששם במחתרים תבכה נפשי) כנ"ע:
ברמשא שהוא עבורת בתיגחי
[דף

עא.

ה'

ובהמשך מ"ש לעל מדברי אאזמו"ר זי' 1בספר כת"'ק שם
שלמה בשם סה"ק
והדבריםעם מה שכתבעבעה"י בר"ת מהדורס קמא
בשירי זמרהיתייסד
8ן
[אות ה') עה'צ [מיכה ר ח') הגיד לךאים וגו' והצנע לכת אלקיך
בהבנת הענין על ררךמעיל עיי"ש ותמצית הענין כי צ"ע ירא שמים
בסתר כבגלוי בלי חילוק אמנם יש בזה מעלה להעבודה בגלוי עלפי
רבדי הגור המאיר הנ"לכית שמה שאפשר הוא מכסה בצינעא בבחינת
הצנע לכתוע' בכפותףי1דים במחשבנתוכיהוא אבל מה שמברבגלוי
שווי אאשר עוד להצניע בתוך לבבו פנימה הוא
בבחינת שיר"י
זבי"" מעלה גדולהיתר
כנ'ץ~

שד המאיד על ענין דגיחד

תתם

עב.

דברי מהדורא שתיתאה רצררה

ברבר מה שכתבם בד"ת [מהדורא ג' אות ק"א] בענין הזוה"ק
ויצא [ק"מ ע"א]אית פקידה לסבאית פקידה לבישוכו'
שצ'ק לפענ"דביעלהויבאזכרוננוופקדוננו לטובהכיי"שדומעם שעכ"פ
הירא ורך הלבב יחוש לנפשו ויאמר כן ,ועכשיו הרשני שכתב קדחם
זקיני באגרא דפרקא [אות קכ"טן מזהוכפי הנראה מתוךדבריוז"ל שרצה
לתרץ מה שאומרים ביעלה ויבוא זכרוננו ופקדוננו מפני שהוא בלשון
רבים(היינו זכרוננו ופקדוננו בוא"ו בסוף לשון רבים) ע"כ בלשון רבים
ו ועכ"ז לענ"ד משנה לא זזה ממקומה (מ"ש
אין קפידא עכתד"הלעניננ
בד"ת סהדורא ג' כנ"ל)כי הנהישלעוררעודעלדברי הזוה"ק מ"ש שאמר
קרא [ובאמת רק נחם" אמר זאת רקכיון שלא נקרא ספד נחמיה על
שמו רק נכלל בספר עזראועיין ש"ססנהדרין ודף צ"ג ע"ש ע"כאמרינן
שם קרא ויש ג" בספרי זוה"ק דפוסי החדשים שאמר נחמיה (במקום
עזרא) והוא נכון] [נחמיה ה' -ט] זכרהלי אלוקי לטובה משום דסמיך על
זכותיה (ע' מק"מ שם ובאגרא דפרקא שם) והלא באמת הוא אמר זכרה
לי אלוקי 'לטובה" ואם כן ל"ש החשש דאית זכירה גם "לביש" כית
דאיועהוי קפפרש בפירוש בצלותיה 'לטובה" (לטב ולא לביש) ,וגם יש
ם מפני מה לא נקרא
לדקדק דהא באמת מצינו כנ"ל בש"ס סנהדריןני
ספר נחמיה על שמו (רק נכלל בעזרא)מפני שהחזיק סובה לעצמו כמ"ש
י דלא עלה לו יפה במ"ש זכרהלי אלוקי
זכרהליאלהיי לטובההי
לטובה הגם שהיה אדם השלם ובטח על זכותיה כנ"ל ,וגם אמר בלשת
לטובה (בפירוש)כנזכר.

דעדד 8ישלהעיר במה שלאזכיתילהבין ע"ד האגרא דפרקא במה שכתב
על מה דקאמריגן בערלה ויבא שסח "זכרונם ופקדונם" דכליל
ישראל וז"א .וכמ"ש בדפן
גרגרהבין רביםסגינכן זכאין דודינו
בכ~
ם וכר אוזכרת כל עמך בית
נום כלת דאמריק אחר כך וזכרת צבותי
ישראל"הרידמ'"ם מקודם "זכרוננו ופקדוננו" לאו על כללבית ישראל
כונתינו ראם כן למה אמדו בכפיל"א ,אלא חיצו דהכונה מ"ש מקודם

דברי מהיורא שתיתאה בוררה

תתמא

זנדוננו ופקדוננו לשת רביםהיינו דק עלבניביתו (וע"כ הוצרכו לומד
אחד כך וזכרת כל עמך בית ישראל) ואם כןעדיין יש לחוש דמפקדין
חוכיה דבני כיתיה רעל כן מהראוי לומד ופקדוננו לטובה כ~'ש שם.
חדודי"ל דבדודות האלו עת התגברותהקליפות ר"לוחבליכהזיחהנוראים
צריכין לחוש ביותר כיון שעינינו רואות שכלו כל הקיצין ואין הרבד
תלוי אלא בתשובה וכליום קשהמחבירו דגלובעל כרחך מחמת הקטרוג
אםכןיש לחהש ביותד דמפקדין חוביהכית דאית פקידה לביש כדאיתא
שם בזוה"ק וגם נאמד בפסוק [בפרשת תשא] הכא וביום פקד"י ופקדת"י
ן ש"ס [ר"ה ט"ז ע"א]
קליהם חטאתם שנתעורר קטרוג אותו חטא ר"לועיי
דבייום אומד אדםנידון בכליום שנאמד [איוב ז' הת] ותפקדנ"ו לבקרים
היינו דמיפקדא דיניה ע"כ דקדק בתפלת מוסף ד"ה בזכרונות זכרנו
בזכדת "טוב"לפניך "ופקדנו בפקודת ישועהורחמים" ולאזכירה ופקידה
גרידא ע"כ גם כשנאמד דקאי שם הנוסח וזכרון כל עמך בית ישראל
לפניך לטובה וכו' על מה דקמיה הגםכי הוא דחוק ואתי מרחיקכית
שנדאה מקודם כנ"ל מ"ש זכרוננו ופקדונם דק עלבניביתו ע"כבודאי
יש לחוש לומד ופקדוננו לטובה כנ"ל:

עג.

הנה נודע בספרים הקדושים ומקובל בידינו מהצדיקים ד"ע
שבאים לקבל ברכתם ולבקש תפלתם כי אם המבקש
ומקבל הבדכה יש לו אמונה בלב שלם בתפלת הצדיק ובדבתו והולך
מאתו בלב בטוח ושמח אז הוא נושעבחי"ר (מה שאיןכן בתפלת עצמו
צ"ל במשקל את הבסחת ושמחה שנקבע בלבבו אחרי תפלת עצמו
שיחשוב רקכי הוא עת דצת בחסדי השם יתברך עלכן נתקבלה תפלתו
מה שאין כן אם יחשוב שהתפלל כראוי אז מיפקדדיניה ח"וומזכירין
ת תפלה שאמדוחז"ל בברכות [ד"ה ע"א] וכתבנו מזה [ד"ת
עונותיווהואעי
מהדורא ב' אות ה'] במק"א ע"כ צדיך להיות הלב שמחובסיח רק במדה
ממוצעת שלאיחשוב שכח תפלתו עשתה זאת מהשאיןכן בתפלת אחרים
הוא הצדיק אם מאמין ובטוח שנתקבלה תפלת ובדכת הצדיק 4ת מהני)

תתמב

דברי מהוורא שתיתאה זוררה

ואלה הדברים מפורש בנביאים [שמואל א' א' "'ז] ניען עלי מאמר לכי
לשלום ואלקי ישראליתן את שלתך אשר שאלת מעמווכו' ותלך האשה
לדרכה ותאכל ופניה לאהיו לה עוד ,פירש"י (והמצודות) ופניה לאהיו
לה פכים של זעםכי בטחה בתפלתעלי ועלכןהי' לה ישועה מידוה"ז
כדברינו הנ"ל:

עד.

ארשום נזה ממה שאמרתי בעה"י בסעודתסיום מסכת בבא
מציעא בישיבה רבתי (דרכי תשובה) שלע הע"י
בנעימים ,ביום י"ד אדר ראשון (פורים קמן) הנהעיין בדברינו במאמר
סמוכים לעד (בחמשה מאמרות]בסיום מסכתות הבבות אלו (ב"ק ב"מ וב"ב)
וגם בד"א מהדורא חנינא [אות ס"ד] ע""ש ועוד לאלוק מילין ,הנה הג'
בבות התקופות אלו רישיי' דקרדניתא הגדולות דסדר נזיקי"ן (יהיו נא
לנו לישועו"ת ב"ב)י"ל רומזות לג'גליות ,והגםכי חשבו ד'גליות הנה
יש בזה פלוגתא במקובלים ראשוניםז"לאיך נחשבוכייש שחשבו בתוך
הארבע את מצרי"ם (שהוא ראשית הגליות) ויש שחשבו רק ב'בל מידי
ייוןאיום להד' גליות כמבואר במגלה עמוקות בר"ת אלה מתעי ב'ני
ה רומז שם אלה
לשראל(וכפי הנראה אלו הי"א לא השבו מצרי"םועלי
מסעיוגו' אשריצאו מארץ מצריםכי הד'גליות אלו נחשבו מלבד) אשר
יצאו מארץ מצרים (היינו אחרי יציאת מצרים אשר לא נחשב עמםבין
הארבע) ואשר השבו את מצרים בע"כ השבו בב"ל מד"י לא' ,כיכןהיה
באמת אלו הב' בבל ומדי כחד בהשבעים שנה גלות שבין בית ראשך
לשני ,ועל גלותיו'ץ כבר הקשו איך נחשבתםבין הד' גליותכיון שכל
גלותיוןהיה רק בזמן בית שני עד שבאו אז מלכי החשבונאיםוביטלום
ופירקו את עולם הקשה מעל ראשי בני ישראל ואיך שייך לומד בזמן
מנחת
שבית דשקדש קיים לחושבי לגלות (יו"ן)ועיין בדברים
י
י
ו
ש
ב
ו
ט
ו
ש
פ
כ
אלעזר (חלק ד' סימן "] מה שאשבנו בזה בעה"י ,אולם
כי
בעיקרן הם רקג'גליות הא' גלותמצרי"ם ראשיתהגליות(ויציאתמצרים
ומד"י כחד וכנ"ל ,והג' גלות אדום הלז
ראשית הגאולות) והב'

י'י

בב"י

דברי מהיורא שתיתך נמררה

תתמג

האדור והמד בעוה"ד ,וכל אלו השלשה גליות הם הכנות דבות (חשך
קודם לשד)לבנין השלשה בתים ,דהיינו גלות מצדיםהיה הכנה לגאולה
שבזכות קהלת התורה כמ"ש [שמזת ג' -ב] בהוציאך את העם ממצרים
תעבדון את האלקים על ההר הזה (הד סיני) וכדי שיכנסו לארץ לבנות
בית המקדש בית ראשון כמ"ש בכל אלו ונתובים בפרשת שמותכי על
כן הבטיח יתברך שמו אז בגאולת מצרים ,הגלות הב' (בבל ומדי) ררה
לתכליתבנין הבית שני חזו היה תכליתו (למלאות לבבל שבעים שנים)
גולהובוני בית
שהיה מרדכי בלשן ,השני למלכות בגלותם ,והיה
י
ו
ו
ע
מ
המקדש בית שני והגלות השלישי הוא גלות אדום הזאת הארוך והמד
(בעוה"ד) לבידודהניצוחכן בשלימות ולכלות ולמדק את העוטת ולתיקת
הגמוד לתכלית בנין הגדול בית ג' בביאת טפל צדק ב"ב ,וזהו סיום
בבא קמא שהוא כנגד גלות קמא (גלות מצדים) ת"ד מסתת"י אבני"ם
אין בהם משום גזל ההנו כמ"ש בסמיכות חכמים בהקדמה דקאי על
פסול"ת הלוחו"ת אבנאםיעשהמנוה ונתעשרוזויןבזה משוםגזל חלחלה
וזון היה תכלית גלות מצרים כמ"ש במוציאך את העם ממצרים תעברת
את האלקים על ההד הוה בקבלת התורהושני לוחות אבניםהוריד משה

בידו[ועיד כדברינו שם בסיום ב"ק במאמר סמוכים לעד],והנהסיוםהזה למסכת
בבא מציעם הוא אפרית נמטיה לד' שמעון שהוא (סתם ד"ש) דשב"י
שאמד במגזלה [י"ב ע"א] ע"מ ששאלוהו תלמידיו מפני מה נתחייבו
שונאיהן של ישראל שבאותו הדוד כליה אמר להם וכו' מפני שכשתהוו
הם לא עשו אלאלפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא
לצלם
כ
ו
יתבנו מנה בעה"י בשער הששהד [במאסרעגי ששק ,לפורים] דהירה
לפנים וכ
ד"ש לשיטתו דייקא רס"ל ושבח מ"א ע"ב] דבר שאינו מתכוין מותר על
כן גם בזה נמחל להם כית שלא עשו רק לפנים ולא בבונת הלב ח"ו
עי"'ש .והכה עת חודבן בית רמשת היה פטישן זרה כלביתא בנביאים
ובד"ה ובש'שסנהדרין ער כמההיו משוקעים ד'עבעון ואםהיויוממים
חייביםבדין של פעלה עלעת עבודה זרה אזבימי אחשורושה" מעכב
דגאולה ובנין בית שני כיק שקלימי זה גלו ובקוץ אשד נכמר וכו'

א"י

תתמד

דברי מהדורא שתיתאה וצררה

ונמבואד במדרשים וביע"ד דק לאשד למד עליהם דשב"י זכות לשיטתו
ע"כ בשיטהזו למפרעזכו אז והועילה תפלת מרדכי ונגאלו מהצדה על
ידי בנין ב' כנ"ל וז"ש בסוף בב"א מציע"א (שהוא כנגד הגלות הב')
[ולתכליתביתשני כנזכר]אפריון נמטיה לר' שמעוןלשייטתו כנ'ל ,ועל
כן מסיים מסכת בב"א מציע"א בפרק והלכות הבי"ת והעלי"ה על פי
רבדי חז"ל [ירושלמי בדכות פ"ר ה"ה] שבית המקדש של מעלה מכות כנגד
בית המקדש של מטה שנאמד [שמות ט"ו י"ז] מקדש ה' כוננוידיך [יעהז
בדברינו במאמר סמוכים לעד שמן אמנם כשייגלמוימי הגלות הלז ויתחילו
ב"ב ימות המשיח שהם כנגד בב"א בתד"א ובנין בית ג' אז יבא וידד
הבית המקדש למטה כדאיתא בדש"י ותוספות סוכה [דף מ"א ע"א]ע"כ
סליקא לה פ' הבי"ת והעליה שלא יהיו עוד שנים הבי"ת
יהבמנ'ו"
בה
(ט
שלמטה)והעליה (של מעלה) דקיהיה הכל אחדוהעליה תבוא למ
י
ל
ע
ו
ומשוכלל באש להיות בית ג' והכל אחד למטה חומת אש סביב ,כן
במסכת בב"א בתד"א שהוא כנגדימות המשיחכנ"לוסיום הגלות השליש
[שהוא הרביעי כשנחשוב ד' גליות עם מצדים ויון ,ואכמ'י] הארוך
והגדול מכולם הסיום בהאי דעד"ב דבי"תדי"ן(היינו רמז יצח"ק אבינו)
גמד ומשעבד נפשיה כדאיתא [שבת פ"ט ע"ב] שיאמד יצח"ק הא קרבית
נפש"י גבך ועל ידי זה ינצלו בני ישראל וזהו יהיה תכלית הגאולה
השלישית בבנין בית ג' כנזכד מפןואתי שפיר ונכון בעה"י:

עה
 .בכתובות [דף ק"ה ע"ב] האי צורבא מדבנן דמדחמיןליהבני
מתיה לא משום דמעלי טפי ,אלא משום דלא
מוכח להו במ"ש דשמיא .אומדים העולם הפירוש בזה בשם צדיק
מפורסם דהיינו דלא שכה להו (שתם .להוכיח אותם על מעשירם
ולביש בדבים אלא שמוכיח את עצמו בדבים שהואהחייב ברבד שאינו
מתנהג כהצף ועלידי זה המה ישמעו ויקחו הם מוסר להשיב מעשרתם)
בפגלי דשמיא עכ"ד:

עו.

דברי מהיורא שתיתאה לעררה

תתמה

אולם באמת אם המנהיג העיר או אנ"ש בדוד יבזה את עצמו
בפניהם אז יושפל כבודו בפניהם ולא ישמעו לו כלל
ואדרבא יאמדו אם כן הוא שאינו מתנהג כראוי אם כן גם המה קטני
עדךילמדו ממעשיו שעושהכפירבדיו ,וכמו שאמד הדב הקדוש מהר"מ
מפרימישלאןזי"ע*קיני הרב הקדרה זיע מלאנצהוט
יודעי
(יב"ע
ע'"מפה"ק
בינה) בעת נסעו מהתנאים עם בנו הוא אאזמו"ד הה"ק ז
(בע"ס שם שלמה כת"י) עה"כ [כמדכי ר ז'] ובהקהיל את הקהל תתקעו
ולא תריעוכי בהקהל את הקהל לא יבזו וישפילו את עצמםכי עלידי
זה יתבזו בעיני השומעים ולא ישמעו לדברי תוכחתם ואשד ינהגו את
ן בארוכה ברבדינו בד"ת מהדודא ב' [אות קכ"ח]:
הצבורעיי

ע"כ האמת הוא בודאי כדבהידבינו הקדוש בנועם אלימלך [פרשת שמות
כד"ה רמסכ משה] וז"ל עוזה סימן לאדם הדהדה להוכיח את חסידו
או לדבר רבדי קדרנה איך ידע שכונתו היה דק לשמים בלי מחשבה
ופניה אחדת אם דואה ברבדו לפני אנשים שאינם מופגנים והם כועסים
על רבדיו בודאי היה דבדיו בכונה שלימה לשמים לבד ובעה"י דבדיו
יעשו דושם עכל"ה ,וזהו שאמדו חז"ל כנ"ל האי צורבא מרבנן דמרחמי
ליה בני מתא וכו' מעים ללא מוכח להו "במילי השמיא" היינו שאין
כונתו בתוכחתו לשם שמים ,וממילא אין כועסין עליו (כפי הסימן שכ'
בנו"א כנ"ל) העל כן מדהמין ליה כנזכר.

13זוול* ראיתי נתוב בספר עטרה לראש צדיק (מהה"ק מפאריסוב
ז'ע) שהיה נכד הגה"ק היהודי מפשיסחא זי"ע
ונפרשת ואתחנן) כתב המעשה המקובל מהה'קהיהודי מפעהסחא אשד
ביום פטידתו אמדו הצדיקים עלאהיו אז בעידו שיש איזה יחוד לשתו
יום שלאיוכללכוונם שוםאיש רק באה"קוכשיכוונו בחו"ליסתלק ודוב
הימדי(להיותו נצחןגדול בעבודת השם יתברךבמסירות נפש) מתיראים
י דקדנס זה דרדור בדצ"לוכןהיה שנפטר (העק ושוד)
שלא יעשהדודני

תתמו

דברי מהיורא שתיתאה ווורד

נאותו היוםזי"ע ,וכתב שם רמז מהו היחור הזהעיי"ש שהכותב המו"ל
ביאר הענין וגיבב וצירף רברים הרבה וגילה בצירוףלפי סברתו ודעתו
את צידוףויחוד עלז ודבורו מביאים (את המבין) לצחוק מכאיבכי ארך
ירע הוא הכותב את כונת היהורי הקדוש זי"ע שהעניק חמה בקומתו
ומררגתו ,ועוד (והוא העיקר) אם האמתשכיון הכותב ומרפים הספר הלז
ליחודהנזכר וזרא בחו"ל רר מעולם אםכןמדוע לא מתעל אתר (בחו"ל)
בעת כיק היחוד מלז אלא ודאי שאין ממש בכונתו ולא ידע ולא ניבא
לכונת היהורי הקרוש כנ"ל.

ונחדד שנמצא בספר אמרי קדוש מהה"קוכו' הר"ראורי מסטרעליסק

זי"ע (אשד כתב תלמידו הה"ק מ' וואווטשי ז'ע) וז"ל אמד על
רצדיק הר"ר יעקב יצחק מפרשיסחא הנקרא פשיסהוועריוד הצדיק
הזההיה רוצה להמשיך ררך חרש מלמעלה למשה ללבותבני ישראלאיך
שיעברו ה' בתורה ותפלה יחדיו ודבר זהעדיין לא היה בעולם אמנם
נפטרחולךלעולמו באמצעהעבודההלא גמר אתהעניןומתוךכךעתידין
אנשים לטעות מן הררך הניתן בהסתר בררכי העבודה עכל"ה ,אםכי
לשונו צריךעדיין ביאור ההבנה ובפרט בחריש "איך שיעברו ה' בתורה
ותפלהיחדיו ורבר זה עדתן לא היה בעולם" כנ"ל אךיובן קצתלמבין
ובקי וא"א להאריך ולהעריך פה בכתובים .אמנם מ"ש עתידין אנשים
לטעות מן הדרך וכו' ידוע לאיזה כונתם וגם חן נתקן אצלם אחר כך

בררך התורה ואכמ"ל ועכשיו שוב נתקלקל אצלם ,כמו כמעט רוב
העולם ,האמונה האמתיות המוחזקת מאבותינוב"'ג עקרים ואכמ"ל ,אבל
הגאת היהודי הקדוש זי"ע בעצמו הוא הקדוש קה"ק אין לתאר בחרט
עליגלית רוב גרולתווזרן חקר לחסידכם ותבעתו ,ברוב וצ)זזציז וגם
מבניו הלהתיש ובניבניו הלכו בדרכיוזי"ע:

מזל"א.

הארכין מלתא מה שסיפרליבימי עלומי שם בדרותי
במדינה (סביבות פשיסדא) מופלג עתד אזור

דברי מהקרא שתיתאה וצורה

תתמו

למד בנערותו אצל זקנו הה"ג הישיש אבד"ק ציזסור ז'ל חקם סיפר
לו בארוכה איך זכה ובא בימי עלומיו בפעם ראשונה להסתופף בצל
הקודש היהדת זי"ע (והמעשה בארוכה) בהיותם בכפר ונתן לו בעה"ב
(להיהודי) חח -קטןמיוחד להתפלל שחריתוהוא (הרב הנ"לבהיותו אברך)
שימשו קודם התפלה וראה ררך החרכים מהפתחאיך שלבשהיהודי טלית
ותפילין(ובהיותו עומד אז כבר קודםהודו)וזרק עצמו לארץונעץצפרני
ידיו ורגליו ובקול נעים היורד חדרי בטן אמר "רבונו של עולם אזוי
וועסטמיך ווארפען אץדי שאול תחתית אריץוהעלאיךדיך דארטאויך
דינען ,הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמיםעלילותיווגו' .ויוכלו לשער
במקצת עכ"פ הרעדה וחלחלה ורושם אש בלבבו אשר עשה זה בראותו
המחזה ובשמעו הדברים האלו מפורש יוצא מפי גש"ן גדול בקדושה
ובטהרהוכו' ומאז והלאה נתדבק נפשולהיהודיהקדיש ולדרכי דמסידות
באמת בתודה ועבודה וכו' ואנחנו כיסתה כלימה פנינו ונשכבה בבשתנו
בזכרנו מה כחנובמיעוט עמדתם ,ה' ירחמט ,ב"ב ,והנה כ"ק אאמו"ר
הה"קזי"ע בשמעו מאתי הדברים האלו מה שסיפרלי וצ'ק ששמע מפי
זקנו שראה עובדאהנזכרהגידמיד [כאשרהיה ררתו בקודש של אאמו"ר
לפרשעל אתר כל דרכי הצדיקיםרבותיםזי"עאיך מקורם ורמז כוונתם
בזוה"ק או בכתבי האריזתן]כי הדברים רמוזים בהידור האריז'ל בכונת
הודו לה' קרש בשטויצדיעו בעמים (בקלישת) עלילותיו (על הקב"ה
השלידי זהיפחדו הקלישת) עכל"הבסידור ,והיינו (בדרך אפשר) שרצה
היהודי בעומק עבודתו (וברובענותנותו)להפיל עצמובכונתו לתוך שאול
תחתית מקום הקלישת הלעבדו יתברך שמו גם שמהכדי שיכירו גם הם
שמה ויפחדו מהרום יתברך (כנזכר מכונת פי' דודו וגו' ההשעו בעמים
עלילותיו) וזהו עיקר העבודה לפניו יתברך שמו ושבן קצת דבריו
הקדושים בל"א כנ"לנ'
י אאמו"רזי"ע למבין:
עטי
וו-

עט .נודע בתתוי'ק ובהקדמה דף ב' ע"ב ,תעב ס"ה רבן אותביית

היאביניוביניכם אות שבת )9ת תפילץ אות מזלה ,ך'ע

תתמח

דברי מהיורא שתיתאה רצףףה

רמוזכי אלוהג' ש'בתת'פילין מקלה ר"ת תטו"ם בסוד ב"פ ש"ע המבואר
בע"ח [שער א"א סהג] בסוד והאדמה לא תש"םעיי"ש ובמאמר תורת שבת
בחמשה מאמרות [כמרשת מצורע] עי"3ש והיינו כי מבחינת שבת נמשך
שהוא ביסו"ד ~מדה השביעית לבינה כמבואר במקובלים הראשונים ז"ל
שעףי אורה וכהנה) וכן בתפילי"ן שהם דרש"י ודר"ת ביסו"ד או"א וכן
מיל"ה עיקרו ביסו"ד נמשך חביו רויחי מהש"ע נהוףין ולאשר הם אחד
באבא ואחד באמא על כן הם ב"פ ש"ע ג" תש"ם כמבואר שם בע"ח,

רשמתי לע"עלמיכרת:

פ
 .בש"ש סוכה [דף מ"א ע"ב] כך היה מנהגן של אנשי ירושלים
אדםיוצא מביתו ולולבובידו הולךלביהכ"נ לולבובידו
וכו' וקודם לזה שם צלויי קא מצלי ביה ומקשה מהך דלא יאחז אדם
וכו' ומשני התם לש מצוהנינהו וטריד הכא מצוה נינהו ולא טריד בהו
ופירש"י הכא נטילתה ולקיחתה מצוה היא ומתוך שחביבה מצוהקליואין
משאהושימורה כברקליו ולאטרידעכ"לדש"יז"ל ,וקשה מלשוןרש"י
בר"ה [דף כ"ח ע"א] דמללה"נ לישראללהיות קיומם להם הנאה אלאלעול
עלצואריהםניתנו עכל"הוהנימיליסיתרא"ינינהו בלשונו שכתב בסוכה
בזה על המצות שמתוך חביבות המצוה"אין משאה ושמירתה כבד עליו"
י המצות "לעול על צואריהם ניתנו" [עין לעיל בזה אות ט"ג]
ושם בר"הכ
והנםכי יש לדחוק ולחלק בזה מ"מ צ"ע:
פא .שם [כטחה] נכנס לביהמ"ד משגד לולבו ~לביתו)ביד בסוביד
עבדו וכו' ופירש"י נכנס לביהמ"ד .טרוד בשמעתא ויפול
מידו עכל"ה .ולכאורה קשה הא גם בעת התפלה בביהכ"נ טרוד בכונה
ולאחיישינן שישלמידוואי משום שרוצפלה והא מצוה ע"כ הוא חד 8מ
הלולב וחביבא ליה ולא יפול מידו הא גם השמעתא היא מצוהגדילה
(ות"ת כנגד כולם) ועכ"ז חיישינן בזה שיפול מידו בעת טירדתו
ל [אות נ'] כי טירדת
בשמעתתא ,ובע"כ צדיכין לחלק כמ"ש לעי

דברי מהדודא שתיתאה נצררה

תתמט

השמעתתא (להביל העומק בפלפול והלכה) שאני .ועל זה אמדו חכז'ע
זאבות פ"ו]איןלדבןחורין (מדביקות השם יתברך) אלאמי שעסק בתודה
עוס"ק דייקא בעומק העיון עלפי רבדי הש"ז ועיי"ש לעיל בד"ת מ"ש
בשם הגה"ק הד"ר שמעלקא זי"ע מנ"ש וזקיני הגה"ק מהרמ"ל
מסאסוב זי"ע שנהגו בעת השיעוד וזהו החילוק בין דביקות להשם
יתבדך בעת המצוה וחביבתה דלא חיישינן שיפול מידו כיון שמחשבה
חרא היא וכנ"ל מה שאין כן במחשבת עיון שמעתתא שהוא משושש
בענינים דבים בזה ופשור אז עלידי זה אפילו מהדביקות כנ"ל על כן
חיישינן שמא יפול מידו הלולב ומשגרו לביתו כנזכר:

פב.

אעתיק בזה מ"ש לידידי הדב וכו' מה שהדפיס (בתוככי
ירושלים עיה"ק תובב"א) מכתב תשובותי (בשם
דבדי האיגדת) ע"ד האגודה ,הנה החסדתם הרבה רבדים נמצים באמצע
האגדות התשובה ובאיזה מהם דנתי אתכם לכף זכות כי יראתם מפני
בקודת הממשלה להזכיר את שם ראש רבני המשדד (קו"ק) ותודע
בכפירתו בספדי מירוס שלו השתאים ,ובהרעבות ומדמה של המינים
מלאים,כי ידאתם מפני הבקודת ומשפסי הממשלה שם ,אשד וצא (בעון
הדוד) שודד ופוסע על ראשי עם קודש ,בכחם .על כן כמה דברים
שנשמשובדפוס מכם אשד לאהיוצריכיםלההסידםעל כלפנים אעתיקם
בזהבעה"יכי לא אירא ולא איתת דק מפניו יתבדך שמו ויתעלהולמען
כבוד שמו אמונתו ותודתו.

הנה בשף אות ג' אודות מ"ש שנתרוקנו הבתי מדרשים
בקאנגדעס-פוילען (אשדעיני דאו הלא זד) מבחורים המפלפלים
ועוסקים בגפ"ת בדאותם שאין התכלית מזה דקמדגגשיפיםוהמתעניינים
והתעכללות לצודך "האגודה" בלשונם ודרכם שלהציוניםוכו'כו'עיי"ש
לידי זה תיקנו (אן באמת קלקלו) האגודתם
ושם היה כתובסעיף ב'ר"
ללמוד בכל יום דףהיומי (אשד קראו לו ובדו מלבם תחבולה ותעמולה

תתנ

דברי מהדורא שתיתאה נצררה

זו) במקוםעיון גפ'אומי שמרגיש טעם חכמת התורהועיוןלימוד הגמרא
יביןוידעאיך הוא טיפשות וצחוק מכאיב ,וביטול התורה ,כיאיך יוכל
ללמוד בכל יום דף המסיים כמעט כולם באמצע הענין בסוף העמוד ב'
כמו בתיבותואי תימא ,שאיהכיוכיוצאיפסיקוויאמרו יתגדל ויתקדש
וכו' ,וא"תהיילמדו עד כקליקענינא הלא ימשכו "מדףהיומי" ויתקלקלו
החשבונותולווסת שלהםלכל דף דבריוםביומו ובעודאיזהימים יתבטל
בע"כ ההשבון מהדף שלם כנזכר בלוחות לכל יום דף שלו .אלא ודאי
דבל זה מדרכי הבליהם המפסיקים לדפים הקוטפים מלוקחעלי שיח ,רעל
כן תשג טעמה של תורהוריחהחיוני של טעם שכללימוד הגמראנשרין
בספד אגלי טל להגה"צ מסאכאטשוב זצ'ע ובהקדמה] כי גם המתהנים
מטעמ פלפול הגמ' ומפורשים התענוג הזה הוא גםכן בכלללימוד לשמה
עיי"ש) כנזכר ולא בר' המס" ומפסיק בכליום באמצעענינאבלי פירוש
וקישור הלשון בדעת הלומד והבנתו ,ועוד הארכתי בזה בתשו' למק"א
בביטול דעת הבליהם גם בזה וכל זה עשו לעורעיני חכמיםולסלףדברי
צדיקים המאמינים לתומם בשטחיות הענין ולא יתחקו בעומק תכלית
הדברים ובהתחברם לאגודתם מסולא יתפשו ח"ו בהרבהענינים חכורים
היותר גדולים ועומדים ברומו של עולם כמו שביארתי באגדותיי .ע"ע
דברינו שםבזה.

לגט החשדו עוד כמה רבדים שהם אמת לאמיתו שמם יראים,כנראה

מפני הפוליטיקי בדור חצוף כזהביצה"ר .אולם בזה השחתם מה
דאיכא חמוףי מחמרא ברישא בריש אות א) מה שכתבתי וז"ל הנה
המתיבת"א ובווארשא) אשד הואסעמינא"ר ובלשתפולאני"אסעמינארי"א
כן כתוב בלשונם ובפולין) על טבלא דהבית הלז סעמינארי"א
ן,נעתקבזההתיבו"ת האלו מלשוןפוליןללה"ק)
ומבניעםבטדינ"תפווי"
וכן הוא על כל ניירות" וחתימתה סעמינאר"'א כנ"ל הלא אהלינןביה
 .והנה
בתר שמא בלבד אלא בתר שעמא וג"כ) ש)שמרוהו רבותעווכי
באמת הואכן כמ"ש שםכיאין נ"מביןכזית חלבשנציר מה'א חמוש

שיי

דברי מהיורא שתיתאהיוערה

תתנא

כדת ובין עשרים כזיתים או יותר כשאכלם בפ"א איסורם חד כן אין
נפקא מינה כשלומדים שם בהסעמינא"ד (אשד בעיוודעיני חכמים כנ"ל

קראום גם מתיבתא ובאמת הוא מסאובת"א) ח'קלאסית של הגימנאזיו"ם
אשד ראויים לקבלת מאטוד"א או דק ד' קלאסע"ן מלמורי הגימנאזיו"ם
כנודע לכל ,ואין לחלקבשינויי דחיקא בזה
אשד המה כמוכן ד'
י
'
א
ע
ר
כי שאני זה מהסעמענארען בפעסטווידע כיוצא שיש בהם למודי המינות
שלומדים את הד"ע-בני"ם וכו' .ז"א ,וכמ"ש הגה"צ מהד"א
מסאכאטשוב זצ"ל כמו שנדפס מכתבו הנעלה ע"ר הגימנאזיר'ם
העבד"י שדצה לעשות אז הד"ריונג (מאונג' בדאר) בקדאקאולפי דבריו
ושיטתו גם שם לא היו לומדים לימודי מינות כלל להדבנים וכו' ועם
כל זה אסדוהו כל גדולי וצדיקי הדוד ובתוכם הגה"צ הנ"ל וכתב שם
במכתבו הנחמד והנעלה והסבירכי מעולם היתה רע בתערובות עם טוב
יותד מסוכן מדע כולו בלי תערובות וכו' וכל אלו הטעמים שייכים בזה
אשדבבית אחדיאכל (לשת ויחזקאל ג' א']אכיל את המגילה הזאת) הטמא
והטהוריחדיו כנזכר באגדתי[ ,מלבד מה שהדאיתי והוכחתי במעמד ת"ח
גדולים ורבנים (להדב הגה"צהידוע) על כל מעשיהם ותכליתם בזהועוד
עניניהם אשד אכ"מ להאריך ,והשם יתברך את ששתינו יאריך ,ויצילנו
ויגאלנו ב"בבכ"י]וה'יצילנו ,ומאפילה לאוד גדוליוציאנו ,בביאת גואל
צדק ב"ב:

פג.

ע"ד הק1ויטלע"ד שנוהגים ליתן לצדיקיםעיין מ"ש בזה בדברי
ן נועיד ת"ת ח"ז
תורה מהדודא קמא נאות כ"ז] טעמי העני
אות פ"א]1 .יש עוד לאלוק לתלין .שמעתי בשם צדיק וקדוש אחד מרבד
זי"ע (מדוסיא) לגדמיה הוא לאמד ,ברוב ענוותנותוז"ל ,שהקוויט"להוא
יען שהבעה"ב החסיד (גם אם הוא ת"ח) הוא בזה בבחינתזבולון שמחזיק
להצדיק הח"חוהואבבחינת יששכר אשד הוא שבתא רכולה שתא והקדיש
כל ימיו לתודת ה' ותפלתו ועבודתו והחסידים מחזיקים בידו בנתינת
פדיונות עם קוויטלי"ך וכאשד דצדיק (בבמינת יששכד) עוסק לשמה

תתנב

דברי

מהדורא שתיתאה נצדדה

בעבודתו נמצאצריך (הזבולון) המחזיקבידו להצליח בכלעסקיוובבריות
גופא הואוביתו ובכלמפעליו ,מהשאיןכן אם הצדיקאינו עוסק לשמה
בתורה ועבודה כראוי על כן חסר מהזבולון הצלחתו בעולם הזה וזהו
שכותבים בתוך הקוויטי'ע מהיחסר לו בבריאות הגוף ובפרנסה ושארי
עגמת נפש שישלו ממסים וארנונות ומרודפיו וכיוצא (כאשר הוא שכיח
בעוה"ר בגלותינו תמיד) וזהו מראה להצדיק בחינת יששכר כלומר ראה
איך אתה מורי חוב (מוסרי) יש לי עליך שחסרו לי כל אלו הדברים
ובזכותךקויתי להושע והגם שהחזקתיך מכל מקום חסרו אלוצדכיי עד
הנה ולאשר בושים זאת לומר להצדיק האדומו"ר בפירוש על כן מראין
לובהקוויטי"ל בדדך כבוד והואיבין את אשרלפניו.ודילמבין מדעתו:

פד .הנדהר משובתי שבת אסור בישדאלוכו' [נרוים ל"א ע"א]יבגרו
אמר אביי מצווה ועושה קתני ,היינו שישראל מצווין
על השבת סתם ישראל עושים ושומטים את השבתעיין בד"ן ובתוס'.
ומכאן תשובה נצחת על מה שאומרים הפושעכם מחללי שבתות (אשר
ן [ה' ע"א]
דינם כנכרי ומומר גמור כדפסקינן ביו"ד ס" ב' כש'ש חולי
ההאי תנא שבת חמידא ליה כעבודה זרה) ובפרט באמעריקא יאמרו
חכמיהם נכלומד כמיליהם ומסיתיהם) כי גם בזמן הבית היו ח"ו רובם

מחללי שבת כדכתיב [יכמיה י"ז כ"כ] שהזהיר אותם ולא תוציאו משא
מבתיכםביום השבתוכן [שחמיה י"ג] שראה אותם מחללי שבת .ווהאינו
כי באמת אז רק איזהדומעיםהיו נמצאים שחיללו שבת ופרסמם הכתוב
בנביאים וכתובים (כמו שפימפמו בתורה את מקושש כדברי חז'ע [לקיט
פו"פ שלח]) וע"ז דוכיתם הנביא ומדטם והכם נחמיה הפחה ברוב אש
קדושתו לה' ותודתו ושבת לה' אבל רובם כמלםהיו שומרי שבת וכן
בזמן חכז"לשהיו כבר מפוזר ומפורדביןהגויים לאחרהחורבן כמה מאות
שנים ועם כל זה כבקינן בזה ההנודד משובתי שבת אמד בישראל וכו'
דהם מצווים ועושים היינו בעל כדתך רכן היו דובם ככולם סתם (בלי

דברי מהיורא שתיתאה רצררה

תתנג

ספק) כל ישראל עושים ושומרים את יום השבת דאם לא כן לא היה
אסוד הנדד כנ"ל וזה בדוד ופשוט:

83ה .אולם במהדקאמרינן שםבגמ'איהכימעע"זנמיופ"בתוספות
כשיש נכרים ששומרים את השבת הלל זה יש לכאורה
לתמוה דהא ידוע גודל מעלת וגדולת קדושת יום השבת גםבענין זה
כמ"ש ולא נתתו ה"אלגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי אלילים
וגםבמנוחתו לאישכנוערליםכי שום אומהולשון לא ישבתו את השבת
ביום השביעי (הגםכי הם ומהם מורים כי בו שבת יתברך שמו מכל
המעשים בבריאת העולם) ואמדו בזה לסימנא בעלמא והרמז מ"ש בזמר
האדיז'ע בליל שבת קורש ימינא ושמאלאוביניתו כלהכי דוב האומות
היותר דבים שנודעים בעולם ובמדימותינו הם המחמרנים שומרים יום
אידם (שבת שלהם) ביום ועש"ק והוא ימינא (מצד ימין של ש"ק הוא
יום הששי) השמאלא (מצד שמאל הם הנוצרים ששובתים יום הא' שהוא
מצד השני אחד ש"קוהיינו שממלא)וביניתי כלה(קייק מלכתא האמיתי
יום השביעי) כידוע ואיך ימצאו נכדים וערלים עע"ז ששובתים יום
השביעי (ש"ק שלע).

אולם י"ל עלפי דברי הש"ס יבמות [דף ט"ז ע"ב]נכרי שקידש בזמן
הזה חוששין לקידושין שמא מעשרת השבטים הוא וכו' כיק
שנבלעוונטמעובין האומותעי"'ש ואםכןי"ל שהמהאותןמיעוט הנוחם
ששובתים שבת הם מעשרת השבטים ומזליפת חזי יען ששורש לבם
וקדושת מישראל בועד בקרבם ואין לומד דממה נפשך אם הוא אמו
מנכרי אםכןדינוכנכרי ושוב שתךגביה ולא מזתולגויי המדצות כנ"ל
ואם הוא אמו מישראל אםכן דינו כישראל הלאשייך להקרשות קושית
הגמ' אםכןנכדינמי כנ"לכיוןדאינונכדי דק ישראל זהאינו דבאמת
כיה רהם נבלעיםבין האומות אם כן שייך גביה קושיתהגי
ר שכונת
הנודר גםלנכרי בסר ששומד שבת כיק דבעיני הקללם מנשבלנכרי וזה

תתנד

דברי מהדורא שתיתאהיצוררו

פשוט .וכן תראה שם בגמ' יבמות ראמרינל ברוכתי רקביעא רא"ר אבא
בר כהנא וכו' וערי מדי זו חמרן וכו' וכתב מהרש"ל כצ"ל ונ"ב ארץ
המהרש"ל וכן ניכר לעין מבין כאשר נראה
אשכנ"ז .ערוך
י
'
כ
ע
לעינת בהיותם פה בעת התפרצות המלחמה הזי"ר ארמע"ע מחיל אשכנז
אותן צבא החיל שהיה ממרינות זאקס"ן ווירשעמבער"ג הכירו על פניהם
צורת שורש היהורים ואכמ"ל ברברים שכיבשן עתיקיומין ,איןלהציען
ברבים[ .השל יפלאבעיניך אהובי הקורא אם תראה במרינות האלו שונאי
ישראל הרבהוכו'י"לכי נתערבו עם כמה אומות שמרברים כעת גםכן
שפת אשכנז ,ועור והוא העיקר כי להיותם עתה ברע (קודם התיקון
הגמור ב'צ) בכלל מומרים ישראל ע"כגריעי מאומות הנכרים בעצמותם
ושורשם כנודע ,ורשמתי מזה מעט ומכ"מ להאריך] .על כל פנים אל
יפלאבעיניךאהוביוחביבי הקורא הרברים האלו אם תמצאבימינו שחברו
חברות מהנכרים "שומרי שבת" מערי אשכנז וגם משארי האומות והלא
אמיינן ולא נתתולגויי הארצות וכו' כי זהו בוראי כן שורשם על כן
ן בירושלמי סנהררין [פרק
רוחם תפעם בקרבם ואין להאריך כנ"ע.ועיי
חלק הלכה ה'ןמעניןקילשגליות שגלו ישראל עשרת השבטים וגם החלק
מעבר לנהר סמבטיון עיי"ש ואכמ"ל:

ז'י

פו.

מה צתבנו בר"ת מהרורא תנינא [אות קל"ב בשם (זקנת
משמחתינו מצראמיזי"ע) בת הגה"ק מ'יצחק מהמבורג
זצ'ע התוס'בחוליו [דף ה' ע"ב] וכו'הלענין מי שנזהר מששהו חמץ
ע"
ייש באלידי חטא כל השנהעיי"ש מ"ש אםזהו גםבמסיע בל
בפסח שא
יראה .והנה עתה עוררניסי'ב הבחור החו"ב מ' אלימלך נאעוויסש
נ"י מאונמואר כי מרברי הזוה"ק פ' תצא [דף יה"ב ע"ב] נראה כמפרש

מ"שוז"ללמומי שמוריםונטורים מחמץ ושאור בכל שהוא וכל מאכלים
ומשקים (מאני רפסחא) כלוןנטורין ,ומאן רנטרלת מחמץ וששרגופיה
איהו נסיר מיצדו'ר לתתא ונשמת" לעילא עכל"ה הרי נראה רמיירי רק
מלצלין ומשקיןוטיפין דילהת:

פז.

דברי מהיורא שתיתאה וצררה

תחמה

עור העתי והראני הנ"ל ,בד"ת נמהדורא תליתאי אות מ"ש אשך
עוררתי ע"ד הזוה"ק פרשת שלח נזף ק"ע ע"א]וי'
ל "ד)3ן

פקדיןלביקבריבריש כלליליא" שלאזכינו כ%לפירושהדברים ,הצה
בזוהר הרקיע הוא פירוש הארשול לסבא נפרשת משפטים] בד"ה כד רוחק
פקדיןוגו' כתב ענק פקודת דקברותכי רוחות שבגןעדן הארץ כדריש
לילה(היינו כמו בריש כלליליא כנ'ץ)אולין ופקדין לנפשיהבבי קברי
עכל"ה והיינו היודות פוקדות אז הבחינה נפש
עד חצו"ת לילהששווכ
יה בהקבר ולאבני אדם אז ,כנזכר:
ר

 .בש"ש רש"י בסנהדריןניו מ"ר ע"ב] ל אמרה רוח פסקנית
פח
לפני הקב"ה עיי"ש ובדברינו בד"ת מה"ק נאות מ"ח
ובמהדורא תנינא נאות קכ"א] באורך .שוב ראיתי בספר חסידים וסימו
תתשס"ט] וז"לעי"ר וקדי"ש גימסריא פסקנית חזוגזירת עילתה הוא כמו
שהיא פוסקת כך גוזרין למעלה לכך נקראת פסקנית שמכרעת בין
המלאכים כשמקצתן מחייבק ומקצתן מזכין עכל"ה עי"ש ובהפירוש.
ושוב הראוני עתהכי קדושזקיני ברגל חטרה ומערכת רוח פסקגיתן הביא
בשם המגלה עמוקות שנראה דעתו שרגא מס'ש רה"ש .ולפי זה נראה
שמ"ש באגרא דפרקא כמובאבדברינו בד"ת במהדק נשם]זהו כתב מקחחם
ואחר כך הביא זה בשם המגלה עמתףת ברגל ישרה 1לם כבר כתבתי
שם בד"ת מהזקכיזוםדרותפטקנית הוא מס"טהוא נראהכןבהאריז'ע
בשער היחודיםובסידורעיי"ש:

פנט.

אעתיק בזה מ"שלידידי ש"ב הרב וכו' הי"ומ'" 1מירושלמי
שבתסוף פרק במה אשה על פסוקניריאל ג' כ"ה] ורף
רי רביעאהדמי לבראלהין אמר ר'ראובןבניתו שעהירד מלאך 01טרו
וכי בר אית ליה וכר העל זה
להדשא רשיעה עלפיו ואגל תקין

מהיך

תמה כת"ה והלאאנואומרים את מאמר המהר נשמת ח"ו ע-א)בריך שמיה
ה פמיכנא וגם בזוה"ק שיחשב שם עשרה כתות
וכרהיא על בראלהי

תתנו

דברי מהיורא שתיתאה נצררה

מלאכים אראלים ותרשישים ואחד מהם הוא בני אלקים עכ"ד ,הנה מה
שהקשה מזוה"ק מבני אלקים יותר הוו"ל להקשות ממקרא מלא באיוב
[ל"ת ז'] 1יריע 1כל בני אלקים שהם המלאכים כפירוש הראשונים
והמצודות שם וגם לפי דעת המלבי"ם שפירש שם סההו כחות הכוכבים
מ"מ קשיאוכי ברא אית ליה וכו' כנזכר וכן שם באיוב [א' ר] וכן שם
[ב' א'] בני האלקים המלאכים מלמדים זכות וחובה כפירושו שם וגם
בדחז"ל ,אולם נדאהלי לחלקבין לשוןבני האלקים בלה"ק שמציעבני
הנביאים כמה פעמים בכתובהיינו תלמידי הנביאיםואינולשוןבןגשמיי
מה שאיןכן "בד אלהין"כי בלשון זה לא מצינו בריה דנבואה זולתלמי
שד"אבנו ממשוגם בתולדה הגשמיי)ועלכן לאהקפידו בכתובים לקרוא
(למלאכים) בני האלקים בלה"ק כנזכר אך גם בלשון תרגום מצינו
בירושלמי [ע"ז פ"א ה"א] כנודע דקרי לאסרו חג "ברא דמועדא" (אםכי
אינובן ממש בגשמיות) ואםכן לאהיו להם להקפיר על בר אלהין שגם
כן כמובני הנביאים כנזכד ,אלא שמצינו בכה"גכעין מדרשים חלוקי"ם
[היינו עםהזוה"ק[ייקהו] בנוסחבריך שמיה]זמ'ץ .ובפרט המ"רר'ראובן
שםבירושלמי שבת ,והנה מה שהעיר מנוסחבריך שמיהמהגירסאאצלינו
"ולא על בר אלהין סמיכנא" הנה יש גירסאות חלוקות בזה שם ובסידור
השל"ה דפוס הישן אמשטרדם לא נמצא זה רק במקוםזה כתב "ולא על
מלכא שמיא סטיכנא" אלא באלהא דשמיא וכו' ורבים תמהו כן נחפזו
ורעדו בדאותם זה שמה ,אך לא קשה כ"כ .דכונתו פשוט כמ"ש זרמיה
מ"ר י"ס] ויהי מקטרות למלכ"ת השמים (כמ"ש כ"פ בקראי) דהיינו
מערכות השמים והכוכבים שהיו עובדים להם העע'ץ וז"ש בלשון ארמית
מלכ"א דשמיא היינו מזלות וכוכבים לא סמיכנא אלא באלהא דשמיא
שהוא הקב"ה האין סוף יתברך שמו סטיכנא ולק"מ .ושוכנר'ס[יעיז מ"ש
שם בהגהות הירושלמי שכת הנזכה:

מב .בנבררים

[דף ל"ב ע"א) יקידה אמר רב בשעה ונאמד לו
א"י
הקב"ה לאברהם אבינו [בראשית י"ז א'] שתהלך לפני

דברי מהיורא שתיתאה רצררוץ

תתנז

והיה תמיםוכו'כיון שאמד לו נשם כ'] ואתנהבדיתיביניובינך נתקדרה
דעתו ,ויוצא אותו החוצה וכו' ,א"ל הקב"ה צא מאיצטגנינות שלך (וכן
הוא זה בשכת קנ"ו ע"א) וקשה מה זה כוללםיחד הלא הכתוב התהלךלפני
ןציוי מצותמילהוזהוויוצא אותה
והיה תמיםכתיב כפרשת לך שמןויצני
החוצה ויאמד הבט נא השמים וספור הכוכבים שדרשו צא מאיצטגנינות
שלך הוא מקודם בדף א' שלם מקודם (בכתיבת הסת"ם) אפסיקביני' ומה
זה דרשם כאחד ,וי"ל עלפי מה שכתבם בהקדמה לאות שלום (בד"ה
אות בדית קודש דרגא דיסוד וכו')כי פו"ד תלוי במצות מילה וכן הוא
מפורש בכתובים הנזכרים נשם ט'] ואתה את בדית"י תשמור (עי"ז יהי')
אתהוזדע"ך אחריךלדודותם.ניעיץ כדברי תודה מהודרא תליתאי אות ז'] ע"כ
שפיד כללםיחד(כיון שמה שהיהלו לאברהםבנו ישמעאלזהו לאיקרא
זרע דק כי ביצחק יקרא לך זרע) פו"ד של אברהם 8ן מצות מנלה
שנצטוה אז כנזכר:

צא.

ואני עניואביון אדנ' יחשבלי ,עזרתי ומפלטי אתה ,אלהי אל
תאחר .ותהלים מ' י"ח) יש לדקדק כיון שאמד ואני עני
ואביון א"כאין לו מעשים ומבקש רק צדקה וחסד א"ע למה נאמד שם
אד"נ' יחשבליכית שבא לבקש במרת החסד הוול"ל הו"י'ה יחשבלי
ולא אד"נ שהוא דינ"א דמלכותא דינ"א והלא מאימת הדי"ן הלביחיל,
אולםי'ע דהנה קיי'ע שהוא יתברך שמו עווד דלי"ם כאשר כלו כל
הקיצין ויביט באדם ויכיר באמת בלבבו כי אין תשועה לו דק מה12ם
יתברך ודוא דל ואביון מצפה רק לרחמי השם יתברך וחסדו אך הבעל
דבר מקטרג ח"ו כאשד האדם יחשוב דק לישועה טבעית אשר בחד לו
ולפעמים יאמר בלבו כחי ועצם ידי עשה לו את החיל הזה ואינו אז
בבחינת "עני ואביון" בלב ונפשו וזהו מעכב הישועה ח"ש ואני עני
ואבית אדנ' (שגם מדת הדי'ץ אד"נ') יחשבלי (ויודהכי אני בלביעני
ואבית ,ואז זוזיה) עזרתי ומפלטי אתה (בבחינת ועתר דלים כנזכר) אלהי

תתנח

דברי מהדורא שתיתאה נצררה

אל תאחד (הישועהכי לא יהיה עוד קטרוג גם ממדה"ד ,ויבא הישועה
במהרה דירן)[ :ועין בר"ת מהרורא ז' אות ל"ו].

צב
 .כשנכנסתי לבקר חולה משכן ת"ח גדול הרהרתי ועלהבלבי
נשען ע"ד הש"ס חייטיו כ"ח ע"א] דוב חולין
לחיים ,דוב גוססין למיתה ,והנה ידועכי ידוע שהת"ת העוסקים בתורה
שבע"פכי הםחיינו ואודךימינו .ומלכו"ת פה תודה שבע"פ קרינן לה
כראיתא בתיזוה"ק[ירי"י ע"א] [אמנם נאמד במלכו"ת [משלי ה' ה']דגלי'
יורדות מו"ת (וכידוע מהכתוב שאמד דוד מלכנו [תהלים פ"ט-נ"א] שאתי
בחיקי כל דבים עמים וגו' ואכמ"ל) וז"ש דגל"י' כי דג'ע ד"ת ד'וב
ג'וססין ל'מיתה אמנםמי שדבוק בתוה"ק המארכתימים וכנ'ע ע"כ ד"ת
דח'ע (שהוא בחינת מלכות) ד'ובח'וליןל'חייםהיינו בהיות היחוד רח"ל
וצן דודה אז הוא יתודא שלים ונמשך חיים ושפע וכס"ס ,וז"ש רח'ע
אמנו ליעקב בן זוגה [בראשית ל' א'] הבהלי בנים ואםאין מת"ה אנכי
משמע כשהיה להבנים ממנו אז כבד אינה מת"ה דק בחינת מיר"ם דבב
ח'וליםליחיים כנ"ל וז"ש שאמדו לה והראשית ל"ה י"ז] אל תראיכי גם
זה לךב"ן (שם זה מדת מלכות)היית גםכי בצאת נפשה הקדושהכיון
כדאמדינן בנדרים [פ"ר
שהיה להבנים(ומירואיןלובנים נקרא מת
יר כך בנהבנימי"ן שהוא
'ח
דא
ע"ב])וכיון שהיה לה כבדיוסףבחינתיסו"ד ו
בחינת מלכו"תי"בגבולי אלכסון כמבואר במפרשי הזוה"ק וחישד
י
'ת
ו"
סו
יכ
ומלכו"ת הוא יחוד הממשיךחיי"ם מיפ"דח"י עולמים לבחינת מל
רח"ל כנ"ל וז"ש שאביו (יעקב ז"א) קראלובנימיןהיינובןימי"ן כמדע
מכונת אגודת הלולב וג' הדסים איך להעמידם האמצעי מטה כלפי חפר
לימין וז"ש בנימי"ן ב"ן-ימי"ן שנוטה לימי"ן והבן ,וגם רמוזכי רח"ל
(ר"ת ד'ובחילים ל'חיים כנזכר) ודא ד"ת לעל ח"ד,נק כ~'ש הכונה
בסידור עה"כ [תהליט קב"ה ב"ז] כא"י ושמביע לכלחי רצוןוכמ2ואריע
בתענית[יר ח' ע"ב]כייהיב רחמנא מתב"עלח"'י הואדיבובוממנו נמשך
כנראה מאמר העולם מזקדיורבחיייהיבכפוני ,והמל חד ממקודו כנאטם

דברי מהיורא שתיתאה רצודה

תתנט

אמנם יש לרמז עוד מ"ש בשני הגרלו"ת [נקרא ט"ז ח'] גדיל אחד
לה' וגריל אחד לעזראל כי גם בחלק גד"ל (חסד) ד"ת ד'וב
ג'וססין ל'מיתה עכ'ץ אם ותא דבוק לה' ותודתו בצד וחלק הקדושה אז
קיי"ל [נתובות ט"ו ע"ב]איןהולכין בפקוח נפשות אחדי הרובכי אם הוא
רדבגוססין למיתה ח"ו גםכןמהניבחינת אלפא דמאירענני ור"מ
בכ~ש למיעוטא כמ"ש בד"ת [מהדורא קמא אות ט'ן בשם הה"ק מהרצ"ה
רחיי
זי"עמזידיטעצב בעל עטרתצביעיי"שוזהוהגדיללעזאזלכנ'ע אמנם
הגדיל לה' מהני גם בכה"ג לתהם וכט'ש:

צג.

אמנם בענין בחינת רחל שהוא בחינת לבנ"ה דלית לה מגדמה
כלום עלימתא שפידתא דלית להעיינין כשה נאלמה עד
שיופיעעליה מאוד השמש בחינת ז"א (מהסדודעליון יתברך שמו) ב"ב.
י הלבנה שאמדו חז"ל בסוכה [דר כ"ט ע"א]
והנה ארשום פה בעניןליקו
בשעה שהלבנה לוקהסימן רע לשונאיהם של ישראלהעלזה צחקו
הצעירים וירקדו הכופרים הלא זהו חשבון התכונה בכללות בכל אשד
תגיע הארץ מפסקת באמצע הניגוד בין השמש והירח אשד לא תוכל
לקבל שדה מהשמש ונראית אז כמו גלגל שחוד בלתי אוד ואיך יוכל
להיות זהסימן אם לרע צ לטוב ,ובאמת הגאוןביערות רבש כתב שזהו
הכונהברבדיחז'ע דק כשנראה כתמים ומדאות שונות על הלבנה (כאשד
סיפרו בקוראי הדודותבליקויי שמשוירח כאלו משונים אשד עלזהאין
חשבון ודעת מקודם בספדי דיגמנה) וזהו לסימן המאורעות כנ"ל לא
הליקויהניצצת מאוד השמש וכיוצא אשד ישנה בחשבת הלוחות מקודם,
ועיין בספד יסוד עולם [מאמר ג' פהח ומובא בספד אמונת חכמים להג"מ
אבי עד שד שלום ז"ל [פ"ו) שכתב לפרשו לרבדי חז"ל על סבות בדדך
תוכניות ובסוף דבריו כתב ואפשר יש לה עוד צצן אהד יותר נפלא
ויותר אמת ומנבי לאידעתי עכ'עוכן כתב בעל העקידה יפרשהו בדרך
משל על מצד השכל.

עיינו

תתם

דברי

מהדורא שתיתאה רצרר4ה

רהבה חזות קשה דאיתי בספד ערוך לנד על סוכה שם(עיין בדבריו,
בד"ה ת"ד בזמן שהחמה לוקהוכו' ובאמצע ותמצית רבדיו)וז"ל
אמנם בזה הורו 12אף שהלקויים הם עלפי הטבע עם כל זה ידעו על
פי סודות משפטי ה' הנגלות להם שהעתים והזמנים של הליקויים הם
עתותהדין שיש עתות לטובהויש עתות לרעהוכו' ,וכלזה דוחק שהרי
זה כמו מכריח ח"ו ההשגחה בעת הזאת שהליקוי הוא דק לרעה השם
הידיעה ובחידה מקושית הדמב"םז"ל כבדנודעהוהתירוצים דבו בזהוהן
אמת גם שניהםכי דבלצפוי (מאתו יתברך שמו ,ועכ"ז) והרשות נתונה
(הבחירה) וכמ"שבתויו"ט [כאמות] שמ ואכ"םלהאריך .עכ"פ עלפי דברי
הערוך לנד אתה בא להוסיף עלינו זרות ותמיהות אשד יתדהו כנ"ל,
ולחומד הנושא יש ליישב בדבריו ברוחק דווחנו כמ"ש שם בערוך לנד
לדמותו למה שאמרו חז"ל [ירושלמיתעיית פ"ר ה"מ מאדת כתיב [כראשית
א' י"ר] 2ןמן תליית המאורות הוא עת דין שלא יפול ח"ו אסכרא
בתינוקות .והיינוענין התעוררות הדינים חלילה ,ומ"ש שם בערוך לנר
להביאדאיה מדברי הדמב"ןז"ל (כפרשת נח ט' הג] עה"כ את קשתי נתתי
בענן שאף שהוא ענין טבעיי עם בל זה הוא אות לעולמי עד מאתו
יתברך שמו שלא יביא מבול לעולם עף"ש זה אינו ראיה לכאן כלל
רהתם הוא אותלעולמי עד ולא דוקא בעת שנראה הקהותבענן מהשאין
כן הכא שהואסימןוכו' ,רק בעתהליקוי מהמגיהיהוזהו החשבון מקודם
וגםכקושיתהנ"ל ,עכ"פ מחורתאכרבריהיערות דבשכנ"ל12זהוכתמים
ולקותות שאינם בחשבון.

ר4שט רשותניתן לידרש בזה ע"ד רמז ומליצה ל'ל כמו שכתבנו בעה"י
בשער יששכר [מאמריום הקדוש אות ד']כיבעונותינו ,אוי נאלנו
כי חטאנו,כיעשינוח"ו מסךהמבדיל (ח"ו)בין ישראללאבינו שבשמים
וזהוענין גלות השכינההקדוחיה (השם יתברךירחמנו ב"ב) ההסתרפנים
וחומהעכורהובצורהמחיצת ברזלסוככת ומבדלתלבליאיד השפע הבאה
מאוראין %ף יתברך שמו המשפיע כביכול תמידע"יספירותיו ומדותיו

דברי מהיורא שתיתאה וקדרון

תתסא

הק' כידוע אשר מאתו לא תצא הרעות וכו' הכל מפאת חסדו 7המקבל
אשד סיכר בעדו (האדם בעצמו) בלתי יקבל את השפע וכנודע בכל
המפדים ,ובזה בסוכה מאמד רז"ל בשעה שהלבנה לוקה סימן רע
לשונאיהן של ישראל וכל המפורשים נלאו ליישב התמיה [כנ"ל] דהא
זהוידוע ,שהוא חשבת בעתיבא כדודהיציץבין השמשלירח ולא תוכל
לקבל את אוד השכהו (כי היא בעצמהלית לה מגרמה כלום)וזהוליקוי
הלבנה אבל לא שיגיע ליקוי בעצמותה ,ולפי זה מהוסימן הלא יתנהג
לפי השבת ולוה לימות עולםוכו' אמנםי"ל הכונה בעומק דברי חכמים
אחדיכי לקוי הלבנה הידוע נקרא דק מה שעומד אז כרוד הארץ בינה
לבין השמש כנ"ל וחוצצת בעדה מלקבל אור השמש .וכנסת ישראל
נכשלה ללבנה נשהש"ר פ"ק וכן דוד המלך משיח צדקינו ,וכידוע בסוד
מיעוטהירח והלבנהלית לה מגדמהכלום רק מקבלת שפע האוד מהשמש
כן מדת השכינה הק'כביכול מקבלת אור שפעאיןסוף ב"ה וז"ש שבשעה
שהלבנה לוקה (ובע"כ הכונה שעומד הארץ וחוצצת בינה לבין השמש
כנ"ל אשר עלידי זה נלקח שפע טורה ונשארה עכור וחשוך)סימן רע
לשונאתך של ישראל(זהוסימן שה'ץ צרותישראל[גםכן בתמונה הזאת]
בהשכת הגלות וגלות השכינה כביכול [אם הבנים כנם"י] שרומז למיעוט
הירח וגם זהוליקוי הלבנההיינו שעומד הארץ הוא האדצו"ת שהמשכם
עלינו מלמעלה וזהו ההסתר פנים כנודע) ע"כ תורף דברינו שם מהנוגע

"י

לעניננו:

 .וכחדי דבריבו בענץליקוי הלבנה אדכרן מילתא במ"שבנימוקי
וכד
כי"חנירמז תכ"ו ס"ק ג'ז ל מ"ש בהלוחות ראםהיהליקוי
הלבנהבחצי חודש (כאשר והא החשבת שלאיוכללהיות רקבחצי חודש)
גם קודם השיועד רחצי כ"ט "'ב תשצ"ג מן המולד גם כשחודה הלבבה
ד ותמהתי דלמה לא יקדשה תוך השיעור בברכה
לאורהאין לקדשהקי
גם אחר הליקוי וצי היתה הליקוי נלבנה העצמותה הלא נחשך סחררה
רק מה שחצץ בעדה הכב"ו וכנ"ל וכי שייך בזהדיחוי עישש,ר"ל זה

תתסב

דברי מהדורא שתיתאה פוררה

הדפיס רב אחד (מגליל הידוע בגאליציען) [ואין השעור"ה מחזיק
כשיעור"ה אשריהיה כדאי להלחם עמו במלחמתה של תודה ,ובפרטכי
שמענווראינועזיא מתיראיסורי"ם זרם העלקטערי לפתוחביו"ט ולרבד
ואהלן עוד בשבת אבל אמרו חז'" 5נשבח ל' ע"ב] בד"ת ענה וגרוהיא
פירסם] בלוחות ,והפיצו לכל הרוחות ,בקול צווחות ,כי הלא בב"ינשי
סימן תמ"ק כתב זה שאין לברך איש אחרי הליקוי כיק שאנורואין על
ידיהליקוי הוא נגוד האמיתי וע'ע אפילו שהוא תוך חצי כ'ש י"בוכוי
אין לברך עכת"דועיי"ש בד"ם מ"ש עלזה .אבל באמת לא קשהטרדי
כיון דמרן הב"י כתב זה רק בשם נ'ץ הלא הביא כלל זה בש"ע בע"כ
שלא קבורלהלכה הלא הרמ"א וע'ע לא הביאו כללדין זה ובעל כרחך
דקיםלהוכיק שהש"עחיבר מרןאחריהב"י ולאהביאכלל זהעל כרחך
דכית שהחלטנו רמותר לקדש עד חציי"ב כ"ט
בודאי חזר בו
י
כ
ו
י
'
ס
ו
גם אם נודע כ"פ לחכמי תכונה העוסקים אפילו רק בעברוטת ולוחות
שהוא כבראחריחצי חודש מהמולדאמיתי עם כלזה לא פלוג גםבכה"ג
כלל ,ומותר לברךדכיון שגם זה הכללדהליקוי הוא רקבניגוד האמיתי
העברותה ,כמובן .וגם באמת אישאז 4חף
טדעגםכן רקלחכמי
חסרי
הניכר כלל להעולם:
צה .בזוה"ק פרשת ואתחנןניף יס"בן בסדר הבתים דתפ"4ע ביתא
ן מה
תניינא תליתאהוכ הכל כסדר רש"יוירי
יג' עמוד ק'ש בדיה ועתהראינו
שכתבנו בזה באותחייםסימן ל"ד (ס"ק
ק נטרשח בא בסופנן
בספר ערוך השלחןוכי) נגדמי שרצהלהוכיחמזוי'
ררק כדעת רשפי וכתבט דמשם את ראיהכיוןדמיירי שם רק מפרשיות
והיינו כתיבות דשרשיות היא בודאי רק כסדר שוע כתובות בתורה
ן דרגתבכתיניעכחזביםכסדרשהן
ניכמכוארכסינון ל"מ סע" א']וגםתפ-י
כתובות בתורה ורקבהנדתן בבתיםמניחיםוחויותלהדדי עה"שוכןנוכל
לרחוקוקימר גם בזוה"ק פרשת פנתם ומל"ח ע"א] הגם דקאמר שם
אבותו
בסמוך ספד
יתפילין בתחלההיינוי'" 5בכללן וכמו דחשב שם
י
לה*

דברי מהיורא שתיתך רצודה

תתסג

דרצועי ובתי דתפילין וכו' הם כתת שם ש"ד' מלבר הדי דחשיב גם
הבתים בכונת שםהנ"ע בעץע"ע"ע גםכן מה שחשבד' אותיותהו"י
בסדר פדשיותהיינובכתיבתןכניע (הגםשד"א קצת דחוק) אמנםכאן
[הא"א ואתחנן] כתב בפירוש ביתא תניינא ותליתכם וכו' כנ"ע משמע
להדיא דגם הנחתן בבתים כדעת רשתי ודל (עחןבפנים) וודאצריךעיף
גדול מדברי ודו"ח שכתב כונת שניהם בהנחתם בבתים דש"י וד"ת
וכמבואר שם באותחיים.

י

ער שמצאתי בספר זוהרחי על הווה"ק לחו"ז הה"ק פהד"'א טקאמארנא
ז"ל [בפרשה בא שם) שכתב (בדף מ"ג בד"ה אף הכאכולהו בשליד
וכו') ועניןתפילין דד"ת לא נרמז בכל וחחהר אלא בדברי אחרונים
איזה רמז מועט במדרשים הנעלמים אף שמן ומאוי שלא יתבייש כלל
ולהניחם ביחד מי שטועם אוד וחיות התפילין וכר כו' (ועוד כתב שם)
היאך אפשר להעמיס ברבדי הזוהר וכו' הדי המניח שניהם לתום מצוה
עובד על בל תוסיףודימע מיקדיכי באמת אף שתפילין דדש"י ודד"ת
אלו ואלו דברי אלקים היים תאמרו למעתה בהר סיני שני פנים הרי
להלכה ולא למעשה וכרויכוין מה שזרנו להלכה למעשה בדוד הזהדוי
הם כרצועות בעלמא ואםטויח שנרחםלתום מצוה תחב מיתה (המעכזקן
פמדא) וךשע איקרישגיבר על בלתוסיף וכר עכ'ע בחשרהיעיי"ש.

ח"י

ואחרי הקידה והשתחויהלפני כצתדגליו הקדושים אומדכי לאזכינו
להבין לשונו כלל ועיי"ש עוד דברים בלתי מובנים ,והמה
תמוהים ונפלאים מדוד בפחכתה"ג .א) מ"שכי רשב"י מתלמידיהילל,
והלא אדרבא רשב"י תלפיד מובהק לריקק היה ורע"ק הוה תלבוד ד'
מפני שד"א הרה
אליעזר הוא מהגמיזה ב"ש כנודע (ואם כונתו
מתלפתתריב"ז,וריב"זהיהמתלמידיותלל ,המעםדהיקואתי מרווק
ח
ידרגאשמותילינותוספית
כי פשוש כפגש דמחצ בשבת [ק"ל ע"ב] חמכ'ש
שמאי וכדעתם ואםכן קרוב יזהר כדברעוכיק דמע חק תלוכד ד"א

אתי

תתמד

דברי מהדודא שתיתאה וצררה

ר נ'
ותלמידו הוא רשב"י .וחשבתי עוד לומר מפני דאמרינן בנדריםני
ע השל כן אוגף
ע"א] דרע"ק הלך ללמוד י"ב שנים לפני ר"א ור'יהויד
אחר כך כשבדכואו לר"א הלך אז ר"עלר' יוושעבלימודוועלכן נחשב
מתלמידי לה וכן ר"ש תלמידו .וזהו גם כן אין לוענין דמהענין ר'
יהושע עם בית הילל דייקא ובפרש לדשב"י עם ב"ה והלא שמאי והילל
לא נחלקו רק התלמידים אתריהם ולא מצינו כלל לרשב"י להיות עומד
בקשרי המלתמה במחלוקת ב"ש וב"ה כלל וכלל).

ן מצינו כלל פלוגתת ב"ש וב"ה בזה בהנחת פרשיות או כרש"י
ב)ופיכ
או כר"ת לא ידענו מזה שום פלגותא דב"ש וב"ה לא
"
לא בשום מדרש רז"ל או הזוהרך ומה שהביש הראשבושנ'
ים
בבליוידח~למי
מתום'ופוסקים מש"סירושלמיןהיינו מטבת מנתותירושלמיתכת"ישהיה
אז לפניהם) כדברי ר"ת הויות להדדי אבל לא פלוגתת ב"ש וב"ה בזה
כלל.

ג) אם היה פלוגתת ב"שוב"הוכדברי ר"ת רקלדברי ב"ש ,הלאקיי"ל

וכדכות ל"ו ע"כ) ב"ש במקום ב"ה אינה משנה ולדברי כמה
האחרונים לפי"ז היה אסור להניח תפילין דר"ח משום דהם כב"ש וכמו
רמצינו במתניתין בברכות נד ע"א] כדאיהיית לחוב בעצמך שעברת על
רבריביתהללואכ"מלהאריך מ"ש במק"א אם מותר כלללהחמירכב"ש,
אלא ודאי דעהאינו.

ר) מ"ש וקרא להזוהר חדש ומדרון הנעלם בשם "אחרונים" אינומובן

כלל וגם אם נסדרו לאתר העה"ק בכמה דורות על כלפנים
ן האמוראים ש רבנן סבוראי לכ"ע מה
יסודתם בקודש מ-אשתבימ
שהעתיקו אז פמדרשי רשב"יותלמידיו והם אמרו להחמירבשתייך כ%
וכעין התקיעות תשר"ת האתקין ר אבוה בקפוץ נאה ל"ד ע"א וכמ"ש
הג"מאבי עד שר שלוםויל באמונת חכמים ובעט"ז ובשו'א היש ששל

דברי מהקרא שתיתאה נצררה

תתהה

[ח"א סימן א'] להג"מ חיד"א ז"ל והובא בדברינו בעה"י באות חיי
ם [ס"
ל"ד ס"ק ב'] כנ"ל.
ן הה"ק בעצמו בעצי עדן שלו על המשניות [בפרק התכלת] האדיך
ה)רבנ
מאודבכעין זה ומ"שכי הב"י הכריע להלכה כרש"י הנה
האדי
נא ברברינו באותחיים [ס" ל"ד ס"ק ב' וסק"ט] ע""ש על מ"ש מרן הב"י
רק מנהג העולם כרש"י ולא הכריע לדינא ואדרבא לדינא כתב שירא
שמים יוצאידי שניהם ורק חסיד מוחזק ומפורסם בחסידותיניח שניהם
יחדיו אבל השאר העולםיניחו של ר"ת אחר התפלה כדברי כמה גרולי
אחרונים בזה.

)1גם מ"ש שם ששניהםדש"י וד"ת הללמ"מ דק נמסדלחכמיםלהכדיע
בכל דור ופור הנה לא שמענו כזה רק במלאכת חוה"מ שנמסר
לחכמיםאיזו מלאכה אסרוה אבל לאבתפילין לשוםדיעה בפוסקים ,ולא
אאריך עוד בזה בכמה דברים שם בעציעדן הבלתי מובנים כלל לענחת
דעתי אבל כאן מ"ש בקצרה בזוהר חי אינו מובן אפילו פירוש המלות
[ולא יפה עשו המסדרים והמעתיקים שהרפיש ולא החסירו פיסקא זו
לשום ת"ח .וכידוע מבנו הה"ק
בזוהר חי אשר אין הבנה לדבריו
בעל רמשק אליעזר (שהיה אבי חותני זצ"ל) לא התעסק כלל בסיפור
וכמו שהתנצל בכבודו ובעצמו בהקדמת ספרו דמשק
כתיק אביו
אליעזרעל הזזצו'הי
"קכילויש דרך באופן אחר בפירוש דברי הזדעק אך
על המטפרים והמעתיקים יש לתמוה כנ"ל)

ז'י

סווילנא שלא הניח
ה חשבתי בזהעויף ליישב דעת הגר"א
רדינ
י
'
צ
ז
תפילין דר"ת [ואשר פלפלת בזה בשת חייםסי ל"ד עיי"ש]
כעץ הסבואדבשרית ששעת יעקצץ בשםאביו החכםצביזצ'עכי במקום
שאיןמבואר בש"ס רק ר'מ~רשיםגם הראשוניםמחולקים בהלכהובזוה"ק
נמצא כחדמינהת אז הזוהריכריע [והבאתי וכתבתי מזה כ"סבחיסוריי]
והיוו בזוה"ק
כיק דנראה בזווע -כדברי רש"י בלבד
תעל

נסי

כנ'י

תתסו

דברי מהיורא שתיתאה רצורה

בפרשת ואתחנן כנ"ל דחשיב סדורא דבתי על כן הכריע כדברי מש"י,
אך זה אינו דהא בזוהר חדש מבואר אחר כך להחמיד כשניהן:

אך מה לנו לעודד ולדגאעפק בפירוש דברי הזוה"ק במקום שרבינו
האריז"ל הכריע ופירש וכתב שצ'ק שניהם לה הואידע הפירוש
האמיתי בזוה"קואכם'י ,ותו לא מידי אפילולזיז כלשינוא:
ן הוא כמו שכתבנו שם באות ~ים וט" ל"ד ס"ק
ובו
 .וביאור העני
ב'] דבע"כהיו מחולקים גם בזמן התנאיםוהיו מדינות
וגלילות שהניחו כרבדי דש"י ולעומתם גם כן מדינות וגלילות שהניחו
כדברי ד"ת ועל זה אמרו בזוהר חדש תרי זוגי דתפילין מספק כמו
תקיעות דאתקיןר' אבוה בקצרידהיינובסוף אמוראים (ובפרטבזמןרבנן
סבוראי) כבר תיקנו לי"ש לצאתידי שניהם אך רש"י ור"ת בעל כרחך
נחלקו מי המה העיקר למי שלא יוכל לקנות רק זוג אחד ועמי הארץ
שלאיהיה קדקפתא דלא מנחתפילין בודאי יצאי"חמדילם"ם כשמניח
רקזוג אחד ,ועלזה נחלקואיזהודיעההיא העיקרית (בהנחתן דפדשיות)
אםכרש"י או כר"ת כנזכר וממ"לאאין סתירהלדברי הזוה"קהיינו רע"מ
[פרשת ואתחנזן שנראה כרש"י הידנו לדיעה זו ,משום דדברי תורהעניים
במקום אחד ועשירים במקום אחד [כמ"ש התוס' בכריהות הד ע"ב בשם
יחשלטי פ"נ דכה] ובמקום אחר בזו"ח כהב כתרווייהו ליד"אכנ'י:

 .וכמו כן תמצא ברע"ם עקבניר וע"י ע"א] דקאמר שם למבצע
ובז
על שני ככרות בשבת דאינוןרמיזין בתרילוחי אוריתא
וכו'עיי"ש ולכשרהיפלאונוולייחשוב (חלילה)להנימיליסיתרא"ינינהו
עם מ"ש במקום אחר ברס"מ וסובא ברמ"ק ז"ל בעידוד תפלה למשה
דצ'ה י"ב חלות בשבת נועיל בדברעו בניטוקי או"ח ס" רע"ד ס"ק ב'ןוי"ל
שפיר דהכא (בפרשת עקב)פירי לכל אחד מסתםבני ישראלודועם מהרי
ליד"א דגודקדקים בכונה הלא סתרי אהדדי ועשן כן בדברים בחמשה
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תתסז

מאמדות נכסאסד תורת שכת פרשת תרומה] בשם הה"קדבינומלובלין ההוזה
זי"ע שאחדבעיד מיחידי סגולה צ"ל עכ"פ שיקח י"ב חלות עיי"ש:

זבת.

ר עד"כ ע"כ] אשד לא צויתי הוא
שם בדע"מ פרשת עקבני
פולחנא דשפחה בישא וכו' ועברין הספרא בלילי שבתות
וכו'עכל"הלעניינוועיי"ש,והעניןיובן קצתעלפי מש"כונודעמיעדות
דבשכי האיצטגנוניםוחכמי הנכרים הראשונים אמדו לאשדביום השב"ת
והא שליטת שבתא"י המוליד הריסה והשבתה ועצבון לכל רבד ר"ל על
כן נתעצבו והספידוביגון אתיום השבת (ואמדו בטעמם לפגם ובטפשות
דוחםכיעלכן נצטוו ישראל שלא לעשות מלאכהביום השבתכי ממילא
כל דבד הנעשה אז הוא נשבת ונהדס עפראלפומיי') אמנם לזאתנצטוונו
לשמוח ביום השבת ולזמר בו זמידות ולהתענג בכלמיני שמחותנפשיי
וגופני כדי להוציא מדעת הטועים הנ"ל עכ"ל הנ"לניעלז כחמשה מאמרות
כסאתם תורת שבת פרשת בא מ"ש מענין

רעיין

זה]:

ברבדינו בשוען מנחת אלעזרשיקי' ס" ס"ה] השגות על שו"ת
צפיחית בדבשהספרדי מה שהתיר להספידבביהכ"נ בשבתאפילו
על חכמים שנפטרו מקודם עיי"ש:

ודינד
ן לולא דמסתפינאהוי אמינא .ופודתא גלינא .מה ששמענו .מפי
גדול אחדז"ל ששמעמפי הגאקדפדיק בעל שו"תקרל אריה
ז"ל (מה' מאד) שאמד שרע עץ 14המעשה והמנהג אצל האשכנזים כי
בשבתותבין המצרים אומרים בביהכ"נ לכה דודי וכו' הכל בניגף אלי
ז כדבשנו
ציון וכר (הפזמון בקעות י_.
) דהוי כמו אבילות דפרהסיאויעי
בנימוקי או"ח (סד תקנ"א ס"ק כ') ואכמ"ל],ועודוהוא העיקדכיבאוניו שמע
בהיותו תלד הללם חכם היה בקערו (בוו-מאד) בית אחד שקונת שם בו
הלציםוהשדים והרותת דגלעלהגגוהעליה עדכיהוכרחההדריםלצנות
ק הבית ושמעו שם בלילה בימות החול שאמרו לכה דודי בנינת של
ן הנוהג הנ"ל ,וכאלו הם מתגרים בנו ללעג ולקלס וחם הס"א
אליצי

תתסח
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נהנים כנראה מה שמזמרים בניגון זה בשבת קודש לכה דודי ,על כן
ראוי שלא לנהוג כן גם בשבת קודשבימי המצרים עכתד"ה[ ,וחזי מאן
גברא רבה דקמסהיר עליה הגאון הנ"ל ארי שבחבורה ושר התורה ואשר
אין לחושב על דבריו כמוסיפורי מעשיות שאינם בדוקט כמו שהארכתי
עליהם במקומות רבות בחי' דברי תודה אבל הוא דייק מאוד ובפדל
שאמרו חכז"ל בכתובות [ע"ח ע"א] ואלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו
עיניו ושמעו אזניו בקוטנן] ולפי זה מובן זה בדברי הזוה"ק הנ"ל דהוא
פולהנא דס"אדעבדין דספידאבלילי שבתותהיינו שמחבבין הס"אהניגון
של קינות (בלילי שבתות בלכה דודי) כנ"ל ,הגםכי לא אומר בהחלט
וגם לא ישמעובקולי האשכנזיםוכו'כיאוליהיה הדברנהוגבפניגדולי
עולם רבותינו האחרונים ז"ל על כן לא אומר דבר אבל למיחש מיהא
בעי וה'יצילנו כל רע ,ושוכט"ס:

צט.

ברצוע הו"י' דרכי איש גםאויביו קפלים אתו,

[משלי ש"ז ז']

והנה בסידור האריז"ל בכונת הקרבנות ה' הושיעה
המל"ךיעננ"ו ביו"ם קראנ"ובגי' תרצ"וכמנין הוי"ה פשוטה ורבוע בר'
שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן וכו' עכל"ה וכן עוד שם כי ביו"ם בג" ח"ן
עיי"ש וצ"ל מה ענין ח"ן לכונת המספר תרצ"ו של אלו הר תיבות
המל"ך יעננ"וביום קראנו כנ"ל ,וי"לכיהענין מ"ש הכתוב ברצות ה'
דרכי איש גם אויביו ישלים אתו הוא בדצות ה' [ברצונ"ו יתברך שמו,
אין טעם ברצו"ן) להטיב עם איש ולהנעים לו אתחייו שלוחציוואויביו
ישלימו אתו ה3ל ידי זה יוכל לעבוד את השם יתברך באין מפריע
ובמשחה וצא בכמה אופנים .א) לפעמים בזכותו וזוצ דבר קשה מאודכי
מי יצדקלפניו יתברך שמובדין ,עלידימעשיו .ב)ויש בזכות אבותיו
וגםחנו רבד קשה לפעמים כשתמה וכות אבותיו עלידי שנשתמש בהם
כבר הרבה לאשראין לו בזכות עצמו [כמעט) כלתם ג) והיותד מעולה
הוא כשהנא ברצוח בחסדו יתברך שמו ,ואין טעם ברצת כנ"ל ,וגם אז
א רק כשנמצא חןבעיניו יתברך שמו
לאיוכלו המקטריגים לקטרגכיהי
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ואויביו ישלימו אתו והוא בבחינת מה שאמרו

תתסס

[סנהררין ק"ח ע"א]

עה"כ [בראשית ר ח'] 1נה מצא ח"ן בעיני ה' אףח
'ל
זע
י נח נחתך גזרדין

אלא שמצא חן בעיני ה' [חמין בענין הזה בחיבורי טדוה של אאמו"ר
הקדוש זיע במקומות רבות וגם אנןבעניותןבחיבורינו בעה"י]וזהו
ההמשך ושייכות הכונות הנ'ץ בסידורכי הכהף'ך יעננ"ו ביו"ם קראנ"ו
ג" (תרצ"ו שהוא אותיות) רצו"ת(היינו ברצו"ת ה'דרכי איש גםאויביו
ישלים אתו כנ"ל וזהו ע"י) ח"ן (בג" ביו"ם כנ"ל כשהוא עלידי חן
שמצא לפניו יתברך שמו ואז אין שייך קטרוג וגם אויביו ישלים אתו)
וגם בפשטות כמו שאמרו חזק באבות [פ"ג מ"ק רוה המקום נוחה הימנו
(היינו שמצאח"ןלפני המקום יתברך שמח רוח הבדיותנוחההימנו (שאז
הבריות גםאויביו ישלימו אתו שימצא ח"ן גם בעינידם) כנ"ל:

י'י

ק .בב"מ [ין פ"ר ע"ב] כי הוה קא ניחא נפשיה (דר' אלעזר ב"ר
שמעון) אמר לה לדביתהו ידענא ברבנןדרתיחיעלי ולא
מיעסקי בי שפיר אוגנין בעליתאי וכו' עכ'ץ הגמרא ,ופירש"י דרתיחי
על שנלקחים גנבים עלידיוהיו להן קרובין עכ"ל רש"יז"ל .והוא
דבר פלאלומרעלכלהרבנים החכמים שבדודו (שבגלילתו)שהיוקרובים
להם אותן הגנבים הנלקחים ונתפסים בפקודת ר"א בר"ש שלא היו רק
גנבים בלבד רק רוצחים פחמנים ונואפים ובאו על נערה המאורסה
ביוהכ"פ וכהנהאיסוריםהמורים וכש שאמרו חז"ל בב"מ שם שאמר ר'ש
בר"ש שישו בני מעי אם ספיקות שלכםכן ודאות שלכם על אחת כמה
וכמה עיי"ש והנה אמרו חז"ל בשבועות [יןי"ס ע"א] אץ לך משפחה
וכו' ושיש בה ללסטין שאץ כולהליסטין מפני שמחפיןעליו עישש השם
כן היתכן לומר (ח"ו) על כל חכמי דורו בעולטתו ,שהיה להם חלק
בקרוביהןהליסטין עד שיקר( 14גם הם בעצמם) ליסטץ כנזכר ואם
היהאייהחכמים ממשפחהשהיו מלהרבעםעכ"פ שאחיהחכמים שלאהיו
קרוביהם בודאי רובם ככולם לא הוה בלבם כלל על ר"א בר"ש והיו
ע"ב]
מתעסקין עמו כראוי ,וא"ת ממה דמצינו בש"ס סנהדריןניו מ"י

עיי

אחי

תתע
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במעשה רבנו של שמעת ב"ש ,שם (ומקוויו בירושלמי [מ"כ דהגיגה]ועיין
בתוס' [חגיגה ט"ו ע"כ] ואכמ"ל)יגע שדוג שמונא מכשפותעלפיסנהדרין
נתקנאו קרוביהם של המכשפיםוהעידו שקר עלבנו של שמעתבן שטח

וכו' ,זהו לק"מ דהתםהיו קרוביהם (כפ"ש מתם קרוביהם) הדומים להם
במעשיהם (של המכשפות) אנשי בליעל והעיזץ שקד (אבל לא היו
מפורסמים לפסולי עדות מחמת קלותם ,על כן קבלו עדותם) ,אבל לא
שהע החכמים ממשפחתם.

ן קשה איך יחזיקו כל חכמי התורה שבדורו ,והים שבעידו
ועוניי
וגלילתו ,לנטות למשפחתם שלהליסטיןכנ'י ,אלאודאיבעל
כרחך נראה לומר (בדרך אפשר) השערה קרובה בעה"י כי הנה אמרו
דמותד להתגרות ברשעיםבעולם
חכז"ל בברכות[יף ז' ע"ב] ברשב"י
י
'
ס
ד
י ע"ב] 42היו
הזה עי"ש וכן עוד בכמה דוכתיועיין ש"ש מעגלה [ין-
מתייראים מרשב"י שלא יקפידבאיזה דבר אפילולגבי החכמים ויענ"4ם
בד"ת [מהחיש כ' אוח קכ"גןעיי"ש.
ח"ו עיי"ש ובפירש"יחמין
ד
ב
ברייהזמרבריוחאיוחרב מצאת מתערה
ובמה שחסד ההצק מטר"שלביא
י
'
ז
שלפת נגד צורריך נראה ג"ככן [ובשער יששכר מאמר גל שני לל"ג כעומר
כתבהי מזה בעה"קוזויין ש"ש שבת [דף ל"ג ע"ב] שנתן רשב"י עיניו בו
ונעשה.גל של עצמות ונע בש"ס נדרים[ין ס" 1ע"כ] דך"ן לא טעים
ואמרימותו כלבבי אלמנההשליזוז42מעון ממקומו ועח"שבר"ןשקילל
ר"ש הבעל שימות ותהב אשתו אלמנה ועוד קילל בניו לאחר מיתתו
שימותו גם הם ,וכן בש"שנזיר [דף ג"כ ע"מ 8ר ימ( 15שלרע"ף היה
מטמא אם משמת חזר בו טעי יודע הצבוישחתושיניו מפני תעניותיו
פירשו דועספות הושחתושיניו של רעןמפניתעניותיו מפני שאין ררך
ארץ לדבר על רבו בלשון זה השב השעגהימים רבים עכ"ל התום',
וי"ר ע"א]ששמיררו4ב'שלרע',קרבו אםאין אתהמלמדני
וקריןפסחיםני
יששכר מאמר גל עיר] הדבריםשולא
א
נ
ק
מ
ב
ו
נ
ש
וכו' הגםשפיר בעוף'י
שעי
יקשוא -עקש הדברכם נראחם ברעש 4ש פלטכןושלישי קמטו סומר
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תתעא

ואמוראי)מוכ"ז אמרו בשבתניוי"ג שם] אםכי שניהם התנאים הקדושים
ר"שור"א בעהרעישו בקנאתםלה' ואמרועלבני אדםבהיסקיםבעניני
עולם הזהמניחיםחיי עולם ועוסקיםבחיי שעה אף עלפיכן אמרו שם
הכל היכא דווי מחי ר' אלעזר מסי ר' מסוטך א"לבני די לעולם אני
ואתה וכו'עיי"ש הדי דה"א היה מקפיד בקטעת יותר מאביו [עצמותי
כמוקד נחרוואחזתני רעדה לדבר מגדולת התנאים הקדושים האלו שרפי
מעלה אב ובע שרש את הקו"ש והמקדש למעלה בשמי מרוםואינני
כדאי אפילו להזכיר שמותם אך תורה היא וללמוד אגו צריכים על כל
פנים באפס קצהו למצות מדותם] ונמצאלפי זה שפיר [בהשערה קרובה
כנ"ל] ענניה מוכיח להחכמים דרבנים על מה שהם כ %מחניפים כ'1
להידהמם וכיוצא בקנאתו להש"י ביתר שאתועוז הגם שבודאי וםהיה
כונתם לשם שמיםכי עלידי זה שיחניפום קצת ישמעו לקולם ביותר,
אושיירשו מהם וס'ל כמ"רהיטה מ"א ע"ב] מותרלהחניף לרשעים בעולם
הזה ,מה שאין כן ר"איר"ש לא ס'ל כן ועל זה היה בוער ודוה לבו
של התנא הקדוש האלקי השרף ר"איר"ש ולשיטתו כנ"לשאיןפועלים
כלום בחניפתם לדם (ובפרט כשמקבלים מעות מהם)[עיין בדברי תורה
מהיורא קמא נאותנ"ז]ועוד בכמהדוכתיבחיבורםבעה"יואכמ"ל]ובודאי
אם לאהיו חביריו החכמים שומעים לדבריו הזה (כשאמר להם בתחלה
פ"א בנחת)היהמוכיחם ברעש ומבזה אותםכדין של תורה וכמו שאמרו
ע"ש הנר צורבא מרבנן כמשוטרןליהבני מתא
חז"ל בכתובות נדו
"
"
ו
משום בלא מוכח ללאלבני מתא בטללי השמיא ובכללבני מתא גם ת"ח
הדרים שם בכללנזריק במזרע לשל אות ע"ה ע"ס לכןהיו דובה שונאים
לו בשביל קנאתו והוכחות לרום על ככה כנ"ל ושפיר אמר ר"א ברעם
לארדע ידענא בדרבנן דרתיחיעלי כנ"ל:

יבלה

דאמרינן בברם נדף פ"נע.א]שקהיתלוה ר'יהועדןבן קרחה לר"א
ן עד פתי וכו'ע"ח לוה קוציםאני מכלה מן
ברעש רומץ בןיי
הכרם עלת לזה יכף בעל הכרם ויכלה אתקוצי .וכן הוא בהישלמי

תתעב

דברי מהיורא שתיתאה נצררה

לנעשרות פ"ג הלכה ד'] בקצרה דאיתא שם שא"לריב"ק לר"אה"לולילך
לסוף העולם להניח בעל הגינה ,שיקוץ את קוציו עח"שובגליון הש"ס
בירחסלמי ציין לב"י [חו"ב ס" שמ"ח] ונדאה כונתו דמיירי באנשהו
הטלכות או עכו"ם לילך לבית פלוני ולהביא את ממונו דפטור ועיי"ש
בב"י שמביא זה מירושלמי [כ"ז פרק החובל] אבל לאמירושלמי מעשרות
מכאן וי"ל הכונה יותר כיון שר"א בד"ש במדתו היה קנאי גדול כנ"ל
עלכן לאהיהיכול לסבול אתעוברי עבירה הרשעיםגמוריםוהיה שונא
נפגוםבמסירות נפשוכעין מ"ש שם בב"מ שנזדמןלורקיעים כאלו שהוא

ובנו בעלו נערה המאורסה ביוהכ"פ ,ונודע מ"ש הרמב"ם בהלכות דיעות
[פ"ו הלכה א'] טנאם כל המדינות נוהגים בדדך לא טובה [ועיין מ"ש כזה
כד"ת מהדורא כ' אות ק"ג ומהדורא ר אותנ"טנדומהרשעים 1כ'1יצאלמעמות
ומדבריות [עיי"ש בלשתו הקדוש] והכי נמי שר"א בר"ש לא היה יכול
לסבול אלו הרשעים ואנשי בליעל על כן שפיר אמר לו ריב"ק שילך
לסוף העולם ,הינו כדברי הרפב"ם הנ"ל ושיתרחק מהם ולא יעשה בהם
מעשהבידיםוזהו פירוש קרוב יותר ממה שהעירבגליון הש"ש שם אבל
ריב"ק מדה אחרת היתה לו לקרבן ולהחזירן בתשובה לפי שיטתו [שלא
היה קנאי גדול כ"כ כנזכר להלן] ונחזורלעניננו בזה:
ז [דף ז' ע"כ]
אמנם רינ"ק היה לו דרך אחר לשיטתו בסף'ס וג'
ובבכורות [דף ל"א ע"א] רכל אלוהמיניםוהפחסעים בפרהסיא
עכס מקבלין אותן בתושבה שנאמר שובו בניםמיבבים דהיינו מזמים
בפרהסיא כפירש"י שם [וע"דר"1,י ז"ל אלויש להעיר פש"ס יומאש"י
ע"א] שובו בנים שובבים דמעיקרא שובבים פירש"י ע1ם דהיית נערות
ושטות ושובבות עכל"ה וזהו החנו שטות ושוגג בלי דעת ואינו מזיד
וכתבם כהה בשער יששכר מאמדטיבה ישראל ושכמ"ע ועכ"פהני מ"4
כסיתרא"ינינותבפירסף'י וצ"ע]וכןמצינולרייבן קרחה בסנהדרין[ין
ר ע"כ] דמצוה לבצוע בפשרה הלא לחרוץהדין כפשפשו שיקוב את ההר
תבע שיטת רני ק
וכן תלמיד שיודע זכותלעני עך"'ש ומכלא*

וכי

דברי מהיורא שתיתאה וצורה

תתעג

קרחה להרבות בדרך חסד ולא בקנאות וכל צדיק יאחז דרכו .על כל
פנים שפיר מובן מה שצווח ושלה לר"א בר"שכיון דמחולקים בזה הררך
כנ"ל ,אך התנא ר"א בר"ש אחז במדת קנאותו כשרפי אש כמו שהע"ב
ובזה פלוגתתם וכנ'ע ומובן קצת:
לו קוציםאני מכלה מן הכרם

כנ'י

למענין י"א בר"ש ור5תלקותו ומנוחתו עיין עור בדברינו ר"ת
מהדורא קמא אות ק"ז ומהרורא תנינא אות פ"ר ומהרורא
ג' אות מ' ועור בכמה רוכתי4

קא.

בש"ס נדרים[יף ל"ד ע"ב] רב חלבו חלש נפקאכריז רב כהנא
דב חלבו באיש (פידוש נחלה) לא איכא דקא אתי וע'
עיי"ש .ויתמה כל עובר מרוע גם אחרי הכרזה ווודעה שר' חלבו תליש
לא אתו לבקרו .ולגודל הפליאה אמיתי לכאורה יען שאמרו חכז"ל
' הונא וכיון שהיה
ביבמות [יו ס"ד ע"ב] שר' חלבו נעקר מפירקיהית
עקדואין לו בנים ואותן עקרים או סריסים שאין להם בנים הם בטבע
רובםאינםרחמנים כמו שנארוחכז'עבסנהדרין[ין
י ע"ב]עייןפירש"י
"
י
שם בשביל שאינם רחמנים וכיון שלא היה רחמן בטבעו אך התנאים
וראמוראים (כשהיה אחר מהם כן ,ל'"ג) הכניט את זה במדת הקדושה
לצודך התמרת תורתם ועבודתם במסירות נפשכדי שלאיהיה להם דבר
עם שום איש וגםכן לא טירדתבניו (כשזוין לוד"ה רק כולו לה' כל
ימיו וממילא אינם מעורביםבין הבריות רעל יזה זה י"ל לא באו בני
אדם לבקרו (גם לגודל כקץ המדע בחפרתו וצדקתו) כי לא היו להם
שום עסק והיכרות עמו כלל ער שדבררך ר' כהבא להוכיחם ודמ"ע
הכגמרא בנום רע"קכי כל שאינו מבקר את ועעלה כאלו שופך דמים
דהיינו שהוא לא גרע ר' חלבו בזה בודאי משאר הולים מבני ישראל
ולמה לא יבקרורוומדוייק מ"ש בתלמיד אחד מתלמותי רע"ק שחלה לא
נכנסוחכמיםלבעלווהינו שגםתלפידי רע"קהיוקנטרניםזהלוהכנודע
מדביי חז"ל ניחמות ח"ב ע"ב] 1ל8י זה לאהיו מרוציםומעורביםבדעותי

תתעד

דוהרי מהדורא שתיתאה ועררה

ש הבריות גם זה לזה על כן לא נכנסו חכמים (גם החכמים חבריות)
לבקרועד שהוכרח רע"ק בעצמולילך לבקרוו)י'שהדיפון קום מתלמידו
רע"ק לרחלבו כנזכר ,אכןלפי מה שכתב בסדר הדורות (ערך ר חלבו)
רר' ברכ" היה בנו דר' חלבו ואם כן היה לו בנים ובע"כ דמה שאמרו
ביבמות דאיעקר ר' חלבו הינו לאחר שהיה לו אשה ובניםהיינו בנו ר'

ברכי (ואוקל עודבנים).

[רכמזדק גם כן ראיה לדברי ידידנו הה"ג וכר מהר"א זעליג מרגליות
ירחיה מירושלים ת"ו בחיבורו עמודי ארזים שכל אלו התנאים
ואמוראים שדפקירו את עצמם וכתתו רגלם ללימוד תודה בישיבת רבם
ל כן הפקירו את עצמם
שנים רבות היו כבר בעל אשה ובניםדי
בהתמדתם ועבודתם בתורתם כל כך עד ראיעקרו כנ"ל ולא זולת הינו
להיות בחורים זקנים חוטאים ומחטיאים את הרבים כמו שביאר ידידנו
הנ"ל באורך בבקיאתו בדברי חכז"ל .נגד הידועים ,ודבריו דברי טעם.
ואכ"מ להאריךן אך באמת המקורשציין בסדר הדורות בירושלמי ברכות
[פ"ר הלכה ד'] ובירושלמי דפוס זיטאמיר אשרלפני הג" ר' יסב ר' חלבו
ר'ברכיר' חלבו מטי בה בשםוכרותוןהג" ר ברכ" ב"ר חלבו(דהיינו
בן ר חלבו) רק ר' ברכ" ר חלבו ובודאי ס"ס בדפוס הנ"ל שלי וצ'ט
ר' ברכ" ב"ר תלבו ואםכןהיה לובן כנ"ל וגםלפי מה דאמרינן
"
'
ש
ב
ברכות [דף ר ע"ב] ר' חלבו בשם ר הונא כל הנהנה מסעודת חתןומונו
משמחו עובר בחמשה קולות עה~ש ובודאי הוא בעצמו היה נאה דורש
ונאה פק"פ וכדברי רבו (ר הונא) והיה משמח חתן וכלה ואם כןהיה
מעורבבין הבריות וחביב עליהם עלידי זה (ודוחק גדול לומר שהיה
נזהר שלאליהנות מסעודתחתן כלללאליתהני הקאלשמוח) ום'שקשיא
כנ"ל מדוע לא הלכו העולם לבקרו ,ובעל כרתך לומרכי לגודל ערך
רום קדושתוויען שדמצוה גדולה כ"כ דבק"ח ובפרט באדם גדול כמותו
כ"א או סמך כל אחד על חצירו הלא
על כן התגבר היצה"ר
הלכו לבקרו וכתבוכעחינןתעזצהןיבסמ"ק וגם בהיבודם בעניותןבעי":

דברי מהדודא שתיתאה רצררה

תתעה

אמנם מ"ש הרב (הר נפתלי מהרכיל לאיתן) המסיך (היטב ויפה) את
ספר סדך הרורות ברפוס וואדשא תרמ"ב שםבהגויותיועל מ"ש
בסמוך שםהגאון במה"דד' חלבו "מטיבה" כתבוז"ל הואד' חלבו עחכר
מקודם ומפניכי הביןכי שם "מטיבה" הוא שם או תואר על כן עשה
לו מרור בפני עצמו כאלו אמורא חרש הוא ,ובאמת ביארו "מטי בה"
בש"ס ר אבדימא דמן חיפה (היינו בירושלמי ברכות שם כנ"ל) עכ'ע
המגיההנ'ע .המגיה הנ"להעיר שם עוד אולם נעלם ממנו פירוש הגה"ק
בעל החרדים ז"ל שם בירושלמי ברכות שם כתב וז"ל ר' חלבו מטיבה,
היינו ר' חלבו מכונה על שם עירו רשמה טיבה הוא שם כפר ער היום
בארץ ישראלעכ'ע בעל החרפים בפירושועל הירושלמי שם ואם ברפוס
שלנו (זיטאמיר) גם כן הג" מטי בה (בשתי תימת כנ"ל) אין דאיה
מחילופי הגירסאות ושבושים שנתהוו בהעתקות הירושלמי מכת"י לכת"י
כנודע ובפרט ברפוסיםותינהו בא"י (בצפת ת"ו) ובפרט הג' הקרוש בעל
החרדיםז'עהויבקיאייותר בדרכו של הירושלמי ובלשונותיו ומקומותיו
שם דדוא תיבה אחת מטיבה כנ"ל:

קב .שם ננררים אמר ר"ל רמזלביקורחולין מן התורהמנין שנאמר
[במדבר ט"ז] אם כמות בל האדם ימותון אלה ופקודת בל
ארם יפקד וגו' מאי משמע אמר רבא אם כמות כל האדם ימותון אלה
שהן חולים ומוטלים בערימץ ובני אדם מבקרץ אותן וכו' פירש הר"ן
ז'עובני אדם מבקרע אותןוהיית רכתיב ופקודת כל אדם יפקר עליהם
עכ"ל הר"ן ,וקשה לכאורה כיק דכתיב אם כמות כל הארם ימותק אלה
ופקידת כל וכר דדרשינן על ביעוד חולין כנזכר משמע רכל חולה
שמבקרין אותו כל האדם מוכרח למות והלא אררבא הביקור חולים הוא
המצוהכדי לפקחעלזלצוףך רפואתווחיותו ,פולםיתיישב בפשוטלנגון
ף ע"א] דעדאלישע לאהיה תולה שנתרפא,
עלפירברי הש"ס ב"מ~
י פ"י
חצין תוון ב"ב [ין ל"ז ע"ב] ובמד"ר תולדתן נפרק ס"הן אמרינן דעד
ומקהת לא היה דולה שנתרפא ושכמ"ע .עכ"פ מיעקב אבינו (שחידש

תתעו

דברי מהיורא שתיתאה ועררה

החולי) 3ףאלישע או חזקיהוהיינובימי קרח לאהיה חולה שנתרפאעל
כן שפירדרשינןבזה להכתוב שאמר משהדבינו נגד עדת קרח אם כמות
כל האדם ופקודת וגו' לביקור חולין כיון שלא היה אז חולה שנתרפא
כנ"ל:

 .ומענין הנזכר [באות הקדומן י"ל על דרך הש"סבעירובין[יף
קג
ט"ו ע"א] מלמד ומחלה חזקיה והלך ישעיהו והושיב
ישיבה על פתחו וכו' (פירש'* כדי שלא יהא רשות למלאך הפת ליכנה
שם) ויתרפא ,וקשה דהא מקרא מלא נאמר [מ"ב כ' א ],בימים ההם חלה
חזקיהו למותויבאאליוישעיהובן אתץ הנביא ויאמראליו כה אמר ה'
צו לביתךכי מת אתה וגו'ועיין ש'ש ברכות [דף " ע"אן מה 12אמר לו
ישע" הנביא וכיון שהגיד ישעיה הנביא מפי וף שנגזר עליו על חזקיה
המלך שימות למה הושיב ישיבה על פתחו לעשות בחזקתהיד נגדגזירת
המקום ושנצטוהעליו לומרלוכנזכר ,וזהוהיה בפעם הזאת שחלה שאמר
לו שנגזרה הגזירה עליו כנזכד כמ"ש שם [בסלטים ב' כ'ן וכתה הכתוב
ויהיישעיהו לא יצא החצר התיכונה וגו' דרשו שם זהבעירוביןכנזכר.
ב)עוד קשהכיקומבמריק [כנ"ל באות הקדום] במך"ךתולדות ובכמהדוכתי
דעךחזקיה לאהיה אדם שנתרפא מחליווכיון שחלה חזקיה למות (כמ"ש
שםהיינוחולי כבד ממש ולא מיורש בעלמא) אםכןהיה ברור אז שימות
מהליו (כמו כ"א שחלה עד חזקיה שלא מתרפא עוד ולאחי עוד) ולמה
א"ל ישעיה הנבואה לריק ולמגן ח"ו בדבר הנודע מבטלא בפשיטות,
[ודוחק גדול לחלק ולומרכי מדרדרם חלוקים הם בזה) ג) ואם כדברי
חז"ל בברכות שם לבשרו מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא
אם כן קשה מה שהקשינו כבד בדברי תורה [סה"ק אות ס"ו] למה הגיד
לו זאתישקיע ואם היה מוכרח בשליחותו כשלא לכבוש נבואתו אםכן
למה גער בו יחזקיה וא"ל כלה נבואתך וצא עי"'ש אלא ודאי כ%
שיישבנו שם שזהוהיה מהקב"ה אשריתברך שמולו נתכתעלילותוכדי
שיקבל עונתנו (חזק") עלידי הבשורה רעהויבכה מאוד כמ"ש פסועל

דברי מהיורא שתיתאה רצךךה

תתעז

ידי זה יתכפר לו ויחיה ויתרפא (ועיי"ש בדברינו בביאור הענין עלפי
מעשה רב קדוש זי"ע) העל פי זה נתיישב הכל העל כן הושיב ישעיה
ישיבה על פתח ביתו להצילו שלא להכניס המה"מ ר"ל (כפירש"יהנ'י)
לאשר נשמע מאחורי הפרגוד הגזירה שימות אםכי היה הכונה עמוקה
כדי שיצטער ועציבותיה מסתיי' להושע ולהתרפא מ"מ כאשר נשמע כן
הדיבורים כנ"לועלידיהנביאפן יתגרועלידיזההחיצוניםח"ו לשלוט
בו עלכן הוכרחלהושיב ישיבה סביב חדרו ותורה מגינא ומצלי ונותנת
חיים ומברחת החיצונים ושפיר אמרו שם בגמרא בעירובין דלת"ח אחר
שחלהאין לעשות כן דלא ליתי לאגרוייכיון דזה היה רק אצל חזקיה
כיון שיצא כבר הדיבור לרעה ח"ו אבל לאחר לא יעשו כן כי
כ
'ר
נד
א
יבאפן יחשבו החיצונים שיראתם מחמת שיצא הדיבור לרעה ועלידי

זה יתגרו (וכדאמרינן שם) ולא יפתח פה וכו' ,וגם נתיישב מה שאמר
לוישעיה הנביאוכו' אםכי ברורהיה 3ףחזקיה אזשכיון שנחלה ימות
כנ"ל אבל העיקר הכונההיה (כדברי הש"ס בברכות) לומרלו שלאיחיה
גם בעולם הבא ועלידי זה יצטער ביותר ויתכפר לו ויחיה וידאה זרע
ויאריךימים וכנ"ל:

קד.

" מה אות
ומ"ש שם במלכים נכ' כ' ח'ן ניסמך הזקיהו אליריע
כי ירפא ה'לי וגו' ויאמר ישעי' זה לך האות מאת ה'
כי יעשה את הדברוגו' ויאמריחזקיוע נקל לצל לנטות עשר מעלות
לאכיישיב הצל אחורנית עשר מעלותוגו'וישב את הצל במעלות אשר
ירדהבכהליות וגו' ,ולכאורה קשה מאגד למה ביקש חזקיהו על זה שת
כיון שכבד נתרפא עלירי דבלת תאנים ששמו על השחין ויחי (כבר)
וכבר ראה שניבא הנביא כנ'ע ואח"כ שיתרפא ונתקים ולמה לו עוד
ושות בירידת השמש ולמה מצינו באברדין אבינו שביקש אות ומראשית
ט"ו ח ],במה אדעכי אירשנה וביקש אות הגם שהיה על לעתיד שיקוים
זאת לבניו עם כל זה נחשב לחטא (כמ"ש במדרשים ופיוט) ולמה לא
נאמר ליחשב חטאלחזקיהו ששאל אותכנזכר.וי"ל ששם באברהםאבינו

י

תתעח
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לאהיה האות ששאל דק שיראנו יתברך שמובינ
ו למקום כמ"ש נשם ט']

קההלי עגלה משולשת וגו' בבדית בק הבתרים ולא לפרסם בעולם נס
כבוד מלכותו יתברך שמו ולמה לו זה האות בינו לבין המקום יתברך
שמו ,מהשאיןכןבחזקיהו המלך שהחזירלימוד התודה גם בתודה שבעל
פה בהלכות טומאה וטהרה כמו שאמדו חז"ל וסנהדרין צ"ד ע"מ וביקש
מעלת
הקב"ה לקמרות לחזקיהן משיח כמו שאמרו חז"ל נשם ע"א]
י
ה
מ
ו
המשיח דק שיגלה כבוד מלכותו יתבדך שמו גם בתחתונים ומלכותו בכל
משלה על כן כשהבטיח לו הקב"ה עוד שנים דבות אז אחד שנתרפא
מיד ביקש האות שידאה הקב"ה נס במערכת השמים לשרני כל העולם
כי הוא יתבדך שמו משדד המערכות ועלידי זהיוכל להשיב לבן של
שבשמים ותודתו עלכן אמד חזקיהו נקל לצל לנטותוגו'
ישראל
י
ד
י
ב
א
ל
כנ'ץואין זה עוד נסניכר תגלה כל כךלעיני כל העולם עלכן ביקש
כיישוב הצל קמ?ד מעלות אחורנית וידאו כל העולםכי דקיד ה' קהותה
זאת וכמו שאמדו חז"ל שבאו לבקרו ולדרוש בשלומו על כי ראו כל
מלכי או"ה בביתם ומדינתם הנס הגדול הזה בידידת השמש שפנה היום
להיות ערב וחזר לבוקר מיד(עי"'ש בדש"י ומפורשים) הצלידי התגלות
נס כזה יהיה לו כח בשנות חיותו עוד לפדסם ולהחזיק כבוד מלכותו
יתבדך שמו וקיום תורתו כנזכר:

קה .ראינו אצלהצדיקיםדבותינו שבגולההפחמים בתפלתםבשמי
ד הלכות
מרום ובפרט בעדהחחים וכמבוארבסייעיי'
אצל חכם ויבקשעליו רחמים ועכ"ז
ביקוד חולים [סימן של"ה ס"טן
המה נתנו לו סגולות טבעיות וכתבו לפעמים סממני דפלמת [רישן ד"ת
ח"ב אות ק"ת ,ח"ג אות ל' ל"ז בסופק וטעמה נראה כהוום שנותבים להם
פדיונות ולא רצו לקבל מעות בעד תפלתםלהירפא חנםיתברך שמו תם
שהוא בכלל [חגיגה ד ע"א] מהאני בדשם וכר כטשצכיחו להמבקש דפנתה
בעניני התנהגותו בחרדת השם יתבדך ועבודתו חזן התיקף ורפואהכיף
כו' תשמצקצ
שאמרוחיי
ל [שבת נ"ה ע"א] איןעציים בלא עת

שי

חי
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תתעש

ומלמדו בפרטבמילי דאורייתא אסוד לקבל שכרומעיקרא דדינא) עלכן
נותנים רפואות טבעיות רעל זה מותר לקבל פדיון וכמו שאמרו חז"ל
ןנ"ק פ"ה ע"אן אסיט דמגן מגןשויא .וגםכית שהמנהג שנותניםפדיונות
והוא כותב רפואות על כן הוי כמו מקום שמרפאים בשכר
יתר ליקח כיף דזהו שמנתו וגם שהוא שכר בטילה וכיוצא:
'ו
ומ
לאדמד
דגש עוד טעם לשבחהיה להם שנתנו רפואות טבעיותכדי להלביש את
הישועה ורפואה בדרך הטבע ושלא יהיה קטרוגכיאין מתפללין
על מעשה נסים מטעם זה שאין הדור ראוי לכך וכנודע ,וגם כשיושע
המבקש לאיהיה המתפלםח"ו מתגאה לומרבלבוכי בכח צדקתו עשתה
תפלתו פירות ונענה וכמו שאמרו חז"ל בתענית נדף ח' ע"א] ילך אצל
חסיד שבדור וירבהעליו בתפלה וכו' ואם לחש העלתהבידו ומגיס דעתו
עליו מביא אף לעולם וכו' עכ"ל הגמרא חשל כן כשטתן לו רפואות
טבעיות לא יוכל להגים דעתו ולומר כה צדקתו עשה ורק שהוא חכם
ויודע בסממני וחכמת הרפואהוכיוןיפה בזה וכמה רופאים איכא בשוקי,
וכמובן:

די48שירצי נדפס כבר מכתב מכתי"ק רבינו הגדול והקדוש בעל נועם
אלימלך יי"ע שכתב מליצה לקרובתו אשה חשובה עניה
אחת שנסעה בגלילותיו וכתב שםכי באתהאליו לעזרה אבל הוא כעת
שוכבעל ערשדוי ל"עואין באפשרילו כעת לתת לה ממעותהפדיונות
מאנשים הבאים שנותן להם רפו)"1ת וכיוצא יען שלא מכניס אנשים
להיותו עצור בחדר המטות עלכן מבקש מאנ"שלסייע לה ולרחם עליה
עכתוד"ה והלא רבינו הנועם אלימלך מי כמוהו אשד דבריו נשמעים

בשמים ועשה מופתים בשמים ובארץ ולמה הוצרך לתת רפואות כנ"ל

אלאודאיי"לכי מטעמים הנ"להיה לו גםכן בפשטות הטעם הלזבין
טעטים רביםגדולים ועמוקים שהיו לו בחיווי לפי רוב גודלו וקדושתו
זי'"ן:

תתפ

קו.

דברי מהיורא שתיתאה רצררה

ובאמת היו חכמינו הקדושיםזי"ע בקיאים בכלעניני רפואות
וחכמות כמ"ש נמשלי ח' י"ב] אני חכמה שכנתי ערמה
וכו' וכמו שביארתי בחי' שו"ת מנחת אלעזר[חיק ג' ס" ע"ה] עיי"שוכן
בדברי תורה [מה"ק אות מ"ב ס"ג ומהדורא ד' אות ט"ו ח"ב צ"ג ח"ד] ועוד
בכמה דוכתי ,הנה תראה אחי אהבי הקורא ולומד בש"ס ברכות [דף ס"א
ע"א]וכןבחולין [דף -א ע"א]עיי"ש בפירש"י בברכות כליות יועצות את
הלבומסהכן עכל"ה זהבה יצחקועלינוצעירי חכמיזמנינו ורופאיהםכי
הכליות (לפי דעתם עד כה) אינם איברי השכל והמחשבה רק מאיברי
הבנימעיים אשד דרכם ועלידי נקיותם תלך ההשהנה לחוץואיךיוכלו
אלו לייעץ את הלב או את המוח (עורקי המחשבה הדקים והנפלאים)
אולם עתה יאמרו בספרי רפואתם כי מי שיש לו יסורים (קרעמפפ"ע)
במקום הגידים הדקים מאוד ההולכים להכליות וקורין אותו הכאב
(נירען-זאנד קרעמפפ"ע) וחינו לדעתם עלידי הצטמקות הגידין הדקין
מאוד יגרמו בתוכם עיכוב המאכל מה ששייך מן הכליות והוא כמו %ל
הדק עלכן יקראוהוכן (נירען-זאנ"ד)וזהו בא עלידי דאגת הלב וצעד
גדול בקרבו ומתרגז בלבבו שלא יוכל לתת עצות בנפשו על כן יזהרו
הרפואה גשמית לזה העיקר שלא להצטער בלבבו ולא לחשוב כלל וזהו
דאיה גם מסברתם ,מחכמי רפואתם ,אשד בע"כ יודו לדברי חז"ל כי
הכליות יועצות וכשלא יוכל לתת עצות בנפשוויחטיב הדבה בזה אז
נתעוררוהגידיןועורקין הסמוכין להם ויצטמקוויעכבו כמו חולהעימול
מהמזוןהשייך לשם כנ"ל העלידי זהיגרמו הכאב גדול ר"ל ושפת אמת
ורבדי חכמיםחייםוקיימים לעולמי עד:

 .בזוה"ק ופרשת תצא ,ברע"מ רע"ז ע"ב) אני ה' הוא שמי וכבודי
קו
לאחר לא אתן ותהלתילפסיקים ["דייה מ"ב ח'] לא
יהיב לה למאן דמחלל שבהקתויו"ט תר עכל"ה עי"ש ,ומרהתבין מ"ש
באגרא דפרקא ומובא בדברינו בד"ת [מהדורא קמא אות נ"ט לענין
האדמורי"ם המקבלים מעותפדיונות מדוע מעללים שגורמים רעה לעצמם

יכל
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תתפא

העולםעיי"שבדברינוואםכי קדושזקיני החמירבכלבעליעבירות
אמנם בדורות השפלים והחשוכים האלו די לנו בעה"י אם נזהר כפי
שראיתי מאבותי ורבותי דוקדושיםזי"ע (ובפרט מאדומו"ר הקדוש רבינו
יחזקאל זי"ע הרב משינאהע) של 4לקבל פדיונות ממחללי שבתות,
והדברים האלו הם שורשם בש"ס חולין [ה' ע"א] האי תנא שבת חמידא
ליהכע"זופסקינןכן בטוש"עיו"דוסיטז ב']וכן הוא ברע"םבזה ותהלתי
לפסילי"ם (ע"ז)היינו מהללי שבתות ויו"ש ומסולא הנהנה מהם הרי זה
נהנה מע"ז ממש ר"ל -ודי בזה לאשר כתבנועוד בכמהדוכתיבעה"י:
[ועין לעיל מהדורא ה' אות ס"ה:

 .עור שם ברעיא מהימנא תצא (וע"ח ע"כ] ושפיר ראקדים צערא
קרע
ודינא לרחמי ובגין דא אוקלמה חז"ל מארי מתניתא לפום
צערא אגרא וכו' אית לה צערה לבתר דנפקת ברחמי ורמז רמלה בבכי
יבוש וגר ובג"ד ועת צרה הוא ליעקב וממנה יוודע וכו' עיי"ש ובאור
החמה שם דבגאולת הבית שני היה ברחמים עלידי מרדכי בלשן שהיה
שני למלכות רעלידי כורש וכו' רעל כן לא היתה גאולה שלימה מה
שאיןכן הבית ותלישי שהוא על יזר חבלי משיח וצרות רבות ר"ל ע"כ
יהיה אח"כ הגאולה שלימה וברחמים רבים לעולמי עד וכדברים האלו

תראה (בפע"ח ס"ז טשער חג המצות בפיסקא ר"ה טהר"י ז"ל טהודענא לפק וכר)
כי הגאולהמלזו לא תדהה (כהגאולתמצרים ובבלשמקוים נמתק הגלות
וקושי השיעובד וכיוצא כנ"ל) רק על ידי חבלים גדולים עיי"ש וזהו
התקרבות הגאולה נדורא דנפקא מגו חשוכא ,וכמו שנדפס בספר משמיע
ישועה (בימינו) עיי"ש:

 .עוד שם ברע"מ [בסוף העמודן עהעכ (חבקוק ב' גקכי עוד דוק
קמן
למועד ויפח לקץ ולא יכזבוכו' ואית אחרנין דנקיבו לה
עדדמטי לתדומא רבא הלאסליקו מוזמן ובזמנא דנוקבא שניחא כל מאן
דדוי נפיל תמן לא %י סליק וכו' עכל"ה עיי"ש ובנער החמה ,אמנם

תתפב

והברי מהדורא שתיתאה רצררדו

נראהכי רומז ומנבא על אותן שבאים לדחוק את הקץ ולהבריח ח"ובלי
התעוררות תשובהלהעולם ותפלות ובקשות רקבחוזקידוכעין שכ' בשם
הר' יוסף דילו דיינוס ז"ל שדצה להכריח ולהביא משיח ומה עלתה לו
ולתלמידיו רחמנא לשיזבן ,וז"ש ואית אחרנין רנקיבו לה עד דמטי
לתהומא רבא (כמעשה זה) של הר"י דילו שינוס הנזכר ובמפח לספר
(כמו
שבחי האר"י ז"ל עי"'ש ולא סליקו מתמן 3ך שנפלו ונענשו
י
'
ר
הנ"ל)ועלזהמזהירנו לטהר ורקעלידי תשובהותפלות ומצות המקרבות
את הגאולה ב"ב (כמבואר בחיבורינו בעה"י בכמה דוכתי):

קי.

ופן ישיאו אותנו וימסו את לבבנו אותן המעכבים את הגאולה
ממה הנאמרו חז'ע בש"ס כתובות[יף
ה (ח"ו)
השירים ב' ז'] אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץומי
נראה לאימהרו כ"כ על ביאת גואל צדק ב"ב ,הנה אמרו שם בהשבועות
שהשביע הקב"ה לישראל שלאירחקו את הקץפירש"י בעונםוזוב בש'ט
שלנו בלי גירסא אחרת [וכן הוא האמת כי כלו כל הקיציןואין הדבר
תלוי אלא בתשובה וכן פסק הרמב"ם [בהלכות תשובה)אין ישראל נגלען
אלא עלידי התשובהוכיון משחמין התשובהמיד נגאלים ענלעה ומבנלא
כשאין עושין תשובה מרחקים את הקץ על ידי עונותם כדברי רשני]
אולם רש"י הביא [בכתובות שם] "1א שלאייחק"ו (במקום שלא ירחק"ו)
היינו לשון דוחק שלא ידבו בתוצונים על כך יותר מדאי עכ'ע דש"י
והנוסחא והפירוש הב' הנזכר הוא באמת לשוןיוחק מאודכי מאן
פליגלןאיזהו מרבה בתפלהיותר מראיעלזה וכמ"ש כברבעה"י במקנא
בארוכה וזמין מ"ש בספר תשמיע ישושה [שנדפס בעת הצרה הזאת]
(מאמר ב') כי הלא עינינו רואות כי גם אחרי התפלות ג"פ בכל יום
תיקנו אח"נדבותינוז"לסליחותופיושיםהמתחנניםומבקשיםעלהגאולה
קרובהוכןתיקון חצותואין לומד דהוא רק כמוקינותותזעק על לשעבר
ח"ו ראם כן הדי זה בכלל מהרהר אחדי מדחקיו יתברך שמו וכמ"ש
ם בפחצה"ש הלכות ט"ב
דושל"ה הקדוש ובמסכת תענטז]דריכ
ס" תקמיטי

ז'י

קהא ע"א] עה"כ [שיר

דברי מהיורא שתיתאה וצררה

תתפג

לענין הר' צומות שהוא רק בקשהותיקוןעללעתיד שנזכה לגאולה ב"ב
עלירי התשובהותיקון מעשישוכן מ"ש בטוש"ע או"ח [סימן א'] שראוי
לכלירא שמים להיות מיצד ורואג על חורבן ביהם"קאינו בדרך עצבות
ח"ו בלבר וצועק על לשעבר רק בקשה ותחנונים כמ"ש [ירמיה ל"א ט'ן
ועורהארכתי במק"א
בבכייבואווגו'עללעתיר להתקרבות הגאולה

כנ'אנ

יעיין

כנ'י

ע"א] ובבאך לחי דואי (לאאמו"ר

בתיזוה"ק תיקון כ"ב
ז"'ע) שם בד"ה השבעתי אתכם רמה שפירש"יזי"ע להך גירסא
שהביא שלא ירבו בתחמנים על כך יותר מדאי היינו רק תפלות בלא
דחילו והרימו וכו' עיי"ש וכן המהרמ"א שם בכתובות פ" לפי גירסא
בש"סדילן שפירש"י שלא ירחקו את הקץ בעונם ,כתב על זה ועודיש
לפרש שלאיהיהבעיניהם הקץ רחוק רהוו"ל כאלומתייאשיןמן הגאולה
אלא יהיה בעיניהם זמן הגאולה קרובה כם"ש ["זעיה נ"ו א'] כי קרובה
ישועתי לבאוגו' וק"ל עכ"ל מהרש"א ז'4לוהרי זה כרבריטבקיוי בכ"ע
(כמו שהוא באני מאמיןבי"ג עקרים אחכה לו בכליום שיבוא) ובתפלה
ומעשים טובים להתקרבות הגאולה על ידי השתוקקות עליה כמובן
בפשיטות ,וכןלפי הגירסא הב' שהביא רש"י לדחו"ק את הקץיש לפרש
שפירהיינו שלאירחקו את הקץ לדחותו להלצה כמו שהוא הפ" בברכות
[דף ע"ג ע"ב המהלך בקומה זקופה אפילו ר אמות כאילו דוחק דגלי
שכינה דכתיב [ישעיה ו'] מלא כל הארץכבוזיו יתברך שמו ,והוא דוחקה
ומרחקה מלפניו הלאה ועיי"ש במהרש"א והכי נמי שלא לדחוק היים
כנזכר ,וממילא העיקר וכגירסת
להרחיק הלאה לעתיד את
כבשהייהוקץשלא לרחק את הקץוזה פשוט ,מה דהאשמ'ר"
דיו
ו
,בלי שום נ"א
ליודו בזה הוא שלא ילכו על ידי השבעות חכמות ~בריח ח"ו בלי
תשובה ותפלה כנ"לניאות הקדומן רק בתחבונים שבילם ב"ב וכנ"ל:
[דף פ"ח

תתפד

דברי מהדורא שתיתאה בדרוך

קיא
 .אמנם כן הוא ומובן בזה מה ששמעתי בנום קדושי עליון
מרבותינו זי"ע ובפרט משם זקיני הה"ק מהרצ"א
זי"ע בעלבני יששכר שאמר פ'ש בעת צרה והתמרמר מאור באמרו
רבש"עגלויוידועלפניך שאודות הגדולה עלימה אםהיינורוציםיכולים
אנחנו לשבור החומות המפסיקות לפתוח המנעלים ומסגרות וכך אמר
בל"א (סיר וואלטען מויערן געבראכען שלעסעראויף געריסען) ואך מה
ד כמ"ש [שה"ש ב'
נעשה ואתה יתברך שמו השבעתנו שלאלילך בחוזקי
ז'] השבעתי אתכםוגו' עכתר"ה(והיינו שלאלילך בכח ההכרחי ח"ו נגד
רצונו יתברך שמו קודם הזמן כנ"ל אבל לא שלא להרבות בתפלותכי
אררבא ירוע דרכו בקודש כי כל ימיו הרבה בתפלות ובכיות ומעורר
אחרים רק על הגאולה שלימה) ולכאורה קשה מהו המעכב השבועה הזאת
גם אם היה כונתו לפי הגירסא שלא לדחוק את הקץ לשבור מפתחות

וחומות והיינו כנ"ל [אות ק"מ] הלא סוף כל סוף (שבועה) גם אם נאמר
שחל שבועות אבות לבנים מה שהשביעו את כנסת ישראל בעת צאתם
לגלות מ"מ גם אם השבועה היה איסור סקילה היותר חמור הרי אדרבא
מחוייבים לעבור על השבועה כרי להציל את כנסת ישראל וק"ו משבת
ויוה'עדנפלעליו הגלעל אחד ומצאוהוחי ואמדוהו רקלחיי שעה בלבד
ן פ"נ ע"א]
דמחללין שבת על חיי שעה של אחד כדפסקינן ביומא [י
וברמב"ם וטוש"ע ,ק"ו בן בנו של ק"ו לאלפי אלפים מישראל אשר
נתונים בצרה ובשביה כל קהל ישראל בעולםוהורגים מהם כ"פ בכליום
ויום מרוצחי העכו"ם למאות ואלפים האם אישמיטייב על פי התורה
לעבור על השבועה אלא ודאי כיון שנאמר מפי קבלה מהשם יתברך
השבעתי אתכםוגו' ע"כ גם אם ילכו בחיל ובכח כנ"ל לאיועילו לכלל
ישראל ואררבא יזיקו א"ע (כהאי מעשה דמובא לעיל אות ק"ט) ולמה
יעברו על השבועה לחנם לבלי תכלית הנרצה מאתו יתברך שמו ושפיר
אמרו כיק שנאמר השבעתי אתכם וע' ע"כ לא יעשו בכח ההכרחכיון
שלאיועיל עמשא נגד רצוע יתברך שמוכיון שאמר השבעתי אתכםוגו'
כנא והבן .אך על ידי תפלות ובקשות ותשובה תורה ותפלה ומצות

דברי מהיורא שתיתאה רצררה

תחפה

המקרבות את הגאולה בודאי מצוה ותיובא איכא כנ"ל וכמ"ש (יכמיה ל"א

ט'ן בבכי יבואו ובתחנונים אובילם וכמו שאמר הנביא בישעיה
אמר שומר אתא בוקר וגם לילה (הגלות כשנתעכב הבוקר של מלך
המשיח ,אז) אםתבעיוןבעיווגו' (להרבות בתפלות ובקשותוכפי' הפשוט
(נ"א י"ר]

שם אז ישוב ויבא אלינו וכיוצא מקראות מפורשים ובכל הספרים
הקרושים)יעזור השםיתברך שנמצא העת רצת לגאולה שלימה ב"ב בעת
תפלתינו על זה וכמ"ש (תהלים ס"ט י"ר]ואני תפלת"י לך ה' ע"ת רצו"ן
(על זה נבקש שנמצא העת רצון לתפלתינו וכמ"ש בסה"ק) אלקים ברוב
י באמת (כיעק"ב שקראו בי"ת [כראמרינן בפסחים ורף פ"ח]
חמרך עננ
והיינו) ישע"ך (האמתית כראיתא בתנר"א (א"ר פרק כ"ז] אין ישע אלא
לימות המשיח) כיה"ר בב"א:
קרב .כל ימי גדלתיבין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה.
ןאכות סוף פ"א] ישתומם כל עובר מהזה לשון ולא מצאתי
"לגוף" טוב משתיקה כי הלא אבות הוא דרכי המוסר משנהגות טובת
הנפש ומה זה ירצה דוקא מה שהוא טוב "לגוף" ולא חשב הנפש .כ)
וגם מהזה שחשב מה שכלימיו שנגדלבין ר4כמים ומהזה נפקאמינה
להמימרא הזאת שלא מצאתילגוף טוב משתיקה אולםי"ל באמתכי הנה
יש בין החכמים דיעות שונות יש מהם קנאים לה' ותורתו ומוכיחים
ומוחים בעוברי עבירה ומהרסי הדת בכל כוחם .הלעומת זה יש חכמים
שעוסקים בתורת ה' בלבד ואינם לוחמים מלחמת ה' ותורתו ויאמרוכי
בלחש ובנחת דברי חכמים נשמעים וכיוצא וגםכי הוא סכ"נ והשחתת
עורקין אם יוכיחום ברעש ומלחמה נגר הרשעים ובאמת יתרשלו
מלמוכיחם ולהתקוטט עמהם וממילא יאמת הרשענה מדשתקו רבנן שר'מ
דניחא להו (דבל זה היה צווח כנראה ד"א בר"שעל החכמים מכת הב'
הנ"ל העלירי זה זעף לבם עליו עיף לעיל בדברינו אות ק') העכ"פ
רמעלה הזאת יש להם וזהו טענתם שאל"מ רוצים להשחית גופם עלירי
כעסם בתוכחתם שעליריזהירעווישחיתו העורקיםוזהו כל מרוצת הדם

תחפו

דברי מהדורא שתיתאה לפדרה

נגוף ואיבריו .ח"ש כלימי גדלתי בין החכמים (והם מפלגות שונות
בדיעותיהם אם להרעיש על עוברי עבירה ,ועכ"פ לכ"ע) ולא מצאתי
לגוף (דוקא"לגוף" ולא להנפש) טוב משתיקה(כי עלידיזה לאישחיתו
גופם ועורקם) וזהו יודו גם החכמים המרעישים על עוברי הדת כי זהו
מסירות נפש והשתתת גופם אך בטהרים בחסדי השם יתברך הנותן כח
הלאין אונים עצמה ירבהכיישוב וירפאם ויחזק גופם ובריאתם תורתה'
ז ד"ת ח"ד אות מ"ג]:
ועבודתו וללחום בעד תורתו ואמונתו לאיוש"ט ,ניעל

קיג .עיד

שם ברע"ממ פרשת תצא נבהמשר למה שכתבנו ע"ד
הרע"מ שם לעיל בסמור אות ק"ז עד אות קי"א ועד
בכ~] נדד וע"ח ע"א] ונאמרו להרע"מ ובגינך יתפרקון ישראל ויחזרת
לאחדייהו ולית חילא למשיחין למפרק לישראל בר מינך ובגינך איבון
מתעכבין אשלים מיליןיקירין אלין וכו' עכל"ה .והלשון "ובגינך אינון
מתעכבין" יתמה כל עובר ויתפלא הלא איך יתכן לומר שהרע"מ יעכב
(ח"ו) המשיתין לבוא לגאלנו ,אולםיובן בפשיטות עלפי דברי הזוה"ק
ותיזוה"ק בכמה דוכתיוכן בהקדמת מהרח"וזי"ע לשער הקדמותכי רק
עלידי התגלותסודות חכמת האמתיבוא משיחצדקנוב"בועיין בהקדמת
אאמו"רזי"ע לבארלחיראי ח"אוכן בדוהמתו לאוצרותחיים עם הגהות
הנפלאות "איפה שלימה" וכן בכל ספרי קודש וא"ל להרע"מ שישלים
'ויגלההסודותכיעלידיזהיתגלוהמשיחין שמתעכביםעדשיתגלו
מ"י
כלהמודותכנזכר השם יתברךירחמנוב"ב בביאת גואל צדקב"בוכט'ש:

ונעה"י וחסדו השלמתי מהדורש ששית כן ייזרה ה' בכט=ס
בחיבור שארי המהדורות דברי תורה .ובזכה לאירה.
ובבושת הגואל.ובנין ארושל .בכלל ישראל בב"א.

תוו~לב"ע.

