אקדמות מילין זעירין
למאמר ״ מ ש י ב מ כ נ י ה כ כ ו ״ ד ״ כשמו כן הוא משיב לחח״ג
הנז׳ להלן מפני ס׳ ככו״ד הכמים שהדפיס ועפ״י ציוי אאמו״ר
הגה״רן זבללה״ה כהיים היותו להשיב לו מפני הככוד )כאשר תראה
בפניס( וגם ציונו לקבוע העתק התשו׳ הלז להדפיסו אדרא בתוף
היבוריי בעזה״י ע"כ כשאהז״ל האי מאן רבעי למיהוי הסידא יקייס
מילי דאבו״ת )אביה״ן ורבן של ישראל זי״ע( הוא אאמו״ר ,וגם
לקיים מילי דנזיקי״ן להרהיק הנז״ק שיוכל לבא מקונמרס )כבוד
הכמים( הנז׳ כפרט כדברים שכבשן עתיק יומין אשר הסכנה גדולה
מרהפת ככמו אלו )כנז׳ כפנים ,ועיי׳ שו״ת דכרי היים ה״ב יו״ד
סי׳ ק״ל( ויה״ר לקיים מילי דכרכו״ת ,כרכו״ת אכ״י גכרו על כרכות
הורי וגו׳ ויושיענו כ״כ תזכה לכיאג״צ האמיתי כקרב כל ישראל
במהרה רי ח :
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ב״ה
בימי אורה ,עליט יופיע נהרה ,שוכט״ם לכבוד הרב הגתל וכו׳ חו״ב בנגלות
ובנסתרות המקובל המגצרסם מו״ה מנחם סענכץ היילפרין שליט״א
]זצללה״ה! בתוככי ית שלים תובב״אנ
אחדשת״ה אשר בקש הדד׳ג להשיבו אם הוטב במיני ובעיני כ״ק מק
אאמו״ר שליט״א ]זצללה״ה[ חיבורו ״כבוד חכמים״ ואאמו׳׳ר
שליט״א ]זצללה״ה[ טרוד גדול מכל צד אך באתי אני הצעיר לעשות רצון
יראיו ולכתוב ככל העולה על רוחי בעה״י מדי עברי בין בתרי אמריו .והנה
באתי להעיר על ס׳ כבוד חכמים ,ולא לחלק על חמדת הימים ,כי לא אבוא
עם נעלמים ,ואולי הי׳ מחברו צדיק תמים ,אחרי כי שמו פלאי ובמופלא
ממך אל תדרוש כי לא תוכל לדעת את אשר נעלם עוד מהראשונים שלפנינו
הגדולים המו״ל ובעלי המסכימים רבנן דפקיעי שמיי׳ זצ״ל ולא מ כירו שם
מחברו כלל — והם׳ חה״י אינו אתנו כלל ולא עיינתי בו מעולם אך אבא
על דברי כת״ה בם׳ הנ״ל ומה שהביא בשם החמדת הימים .ונראה כי
י הי׳ איך שיהי׳ גם אם מחברו הי׳ צדק תמים .בע״כ שלטו בו ידי זרים,
וערבבו בו דברים ,אשר המה אסורים ,גם אם נחליט שהוא רק באתהו
מקומן ,מאן חשיב מאן ספץ ומאן רקיע לברר הפסולת מתוך האוכל או
להיפך בדברים שכבשן עתיק יומין ,ובמה דסיים כת״ה הי״ו אפתח אנא
ואח״כ אחזור ואבוא בעה״י על סדר דבריו לפי מסת הפנאי קצת ;
מה שהפתק מלשון ם׳ חה״י בתוך דבריו ח״ל הוא בטר בן הצנועה שמאז
התחיל ליגדל עד ליל התקדש חג ה»ז ת ויותר מק לשפוך נפש בעצם
היום על בכור בן הצנועה שנאמר לו אף אני בטר אתנהו עלק למלכי א ק
זה קוינו לו הוא מלכנו הוא יושיענו הן ישועתה לו באלקים סלה וכו׳
ועתה
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קנג

ופסה ה׳ אליןים מודים אנו לך ומהלנים לשם ה״ה כי ילד יולד לגו ק ניסן
לנו ותהי המשרה וכר .ופ״ז נדחק כהד״ג ליישב ונכנס בפירנה דחוקה,
דוחקא בתר דוחקא ,ופרד תמה ושחק פל התמהים על החה״י בזה .ואני
מוסיף להפליא פל חכמת חכם גדול כי״ב איך נתפה כ״כ להמלק פל דברים
כאלו ,נגד פין כל רואה ,כי מה שנדחק בכוונתו שבפרב פסח וכר יפן מבואר
בכהארח׳׳ל כי הז״א התחיל לגדול מהקמנות בליל פסח וכר .אך פדיין קשה
לכל רואה מה זה התפלה שהתפלל לשפוך נפש בפצם היום הזה פל בכור בן
הצנופה ומה זה הבכיי׳ והשפיכות נפש אז פ״ז בפרב פסח הלא אדרבא
בליל פסח בא הגדלות שלא פ׳׳י מפשינו ותפלותינו כאשר הי׳ אז ביצ׳׳מ
וכן בא הנס בכל שנה שלא פ׳׳י מפשינו גדלות קודם לקטנות כנודפ לכל
מי שמפיין קצת בס׳ .וביותר קשה לפי״ז מה זה שמסיים אף אני בכור
אתנהו למלכי א ס זה מלכנו הוא יושיפנו הלא היכן נמצא זה שהגאולה
הפתידה תהי׳ רק פל ידי ת׳׳ת ואם שנמצא בדח״ל ובהארח׳׳ל שתהי׳ בחי׳
שיר חדש בבחי׳ דכר ובמקום א׳ כ׳ שתהי׳ בבחי׳ נצח אבל לא בז״א בלבד
רק בחי׳ יחידה דנפש דוד מלכנו בסוד אשת חיל פטרת בפלה ומה זה שכ׳
שנצ» לת״ת בלבד שהוא יגאלנו ויושיפנו .וגם מ׳׳ש ילד יולד לנו בן וכו׳

ותהי׳ המשרה טל שכמו .הטנץ מוזר למבץ ואיום מאוד .גם מה שחי׳
כת״ה פל לשק ״בכור בן הצנופה׳׳ הוא דחוק כנראה להמפיין ,ואינו מספיק
לדחות ולתס כל אלו הקושיות והזרות הנד הן וכיוצא בהן .אלא ודאי ברור
ולא יכחיש זה כי נראה בפליל לכל מי שיש לו מוח בקדקדו ויודפ ומבין
באמת ,כי זה הלשון הוא ממק נוצרי ד׳ל לאשר תלוהו ליש״ו בפרב פסח
כדאמרינן בש״ס סנהדרין )דף מ״ג פ״א( ופל כן ס שצריך להתפלל בפרב
פסח ולשפוך נפש פל הבכור בן הצנופה שניטל מהם )ולאשר הוא הי׳
ממזר בן הזונה הידופה והמה המינים האוילים אומרים שצנופה היתה ונולד
בנס אלקיות אמונת השילוש ד׳ל פ״כ קראו בן הצנופ״ה לדפתם( ופ״ז
כ׳ שנאמר לו ז״ה מלכר׳ו ל״ו קוינ״ו הר׳א יושיפנ״ו וכר )נלאיתי להפתיק
לשונו הטמא דהאי מינא ד׳ל( פפרא לפומי׳ בא להתפלל כפי אמונתם
שיחי׳ מקבח )ממה שהמיתהו בפ״פ( ויגאלנו כאשר הוא דפת המינים
כנודע ולא נתקררה דפתו הטמאה של המק המזייף פד שבא לומר שמהללים
לשם ת׳׳ת כן ב׳ץ נולד לנו ו ט׳ והוא כל שיטתם ואמונת השילוש של
המיני׳׳ם ו ^ הוא הבן הנולד .ובא לרמז בת״ת מדה השלישי׳׳ת שהוא
הג״ן לפי טעותם ילד לנו כנודט שתלו המינים בזה הפסוק וגם בפסוק
ה׳ אסר אלי בני אתה אני המם ילדתיך ואק קץ לדברי מח טועים
וטומאת שקר וגנאי להטפל בהם אך מה שהוא ההכרח לברר הדברים
מזויפק וכהאי דאח״ל בסנהדרק ] ח [.וברמב״ם ]הלכות סנהדרק פ״ ט[
סנהדרק היו בקיאים בכשפים בהכרח כדי לידע לדק את המכשף .וסה בטנ
כהד״ג שכ׳ מה ענק ש״צ לפ״פ כי נולד בע״פ אולם קאי על יש״ו
וכדברי רד*ל גסנהדרק .ואל תתמה על החפץ מה ענק ש״צ לינד׳ו .הלא
נודע

קנד
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נודפ כי הכת יפקב פראנק יסיפתו שר׳׳י פכו פרפות ומסירות יהראו
בטפותס ורבפתס ראיות נאמינת הנונרות ר״נ פד שפפלו בדנכירין נפני
הממשנה חז מהכומרים שהכריחו חת ראשי המקובלים וגדולים ז״נ נבח
פמס בייכוח גניי לפני שרי הכומרים וכפי המקובל ננו גם רבינו הבפש׳׳ט
הקדוש זצ״נ פרד בתוך המקובנים הכדוניס ללחום פמם והקב״ה הנינני
מידם וינאו המה בפחי נפש ורבים מהם המירו דתם נגמרי ד׳ל ויאבדו
מתוך קהנ ישרחנ פ״י הגאון הצדיק הרף הפני יהושפ זצ״ל שרדפם פד
חרמה יהמה היי חבורה א׳ כנ המחובר לטמא טמא פם המינים שבמדינתני
יבמדינת טורקייא אה שנפניהם וחת שלאחריהם ומי יודה אחה מהם
ומהמונם שפירב דברים האני בתוך הס׳ חה״י בכתובים וגדוצי הספרדים
זנ״נ שהדפיסוהי נח בדקי הדק היטב )וגם נח היו בקיאים שם בפנק הבלי
אמונה הנונרות פד היכן הדברים מגיפין (.והדפיסו הכנ כאשר מנאי
בראותם שהוח טיב בכוננתו ס׳ מוסר גדול ודינים וכונות וכר ,ומי יודפ
מה נרצא פיד שם מה שפירבבו כי מין הס׳ תח״י מפוצה כנ״נ
ועתה חשוב הרחה חשמיר דברי צביח פל הדר דבריו קמא קמא דמגיי
צידי וטרם כ; שיח חביפ כי צח באתי להמליץ בפד המהחדש הד׳ך
ישוב צכנם מכשפיו כדרך המתחדשים המנפיבים מלחכי אנקים ואין
משגיחין בחלומותיו והשפרותיו ודבריי ,חך בדבר אשר הפיר בהצ״ל הוא

דנר :י ש נו ממש יכול ייתר מזה הוא כנז׳ ואין עוכנין למסית ומדיא
דברי מין הס׳ :
מ״ש כהד״ג באות )א׳( מ׳׳ש בחה״י בשם חשו׳ מהר׳׳ש הצוי ומהר׳׳ש
הלוי נפטר קודם שנונד נתן הפחתי נפי מה שכתבתי שי״נ שהמחבר
חה״י הי׳ באמת צדיק ונקי ובאמת חבירו שצ מהר׳׳ש הלוי כמ׳׳ש שם רק
חח״ז פירבו בו דברים האלו בהכח״י פ״י אחר ונדפס כן הכצ יחד כקמה
בלתי מניפה א״כ אק ראי׳ מכצ זה גם ממ׳׳ש באות )ב׳( מה שהביא
מתשו׳ מהרי׳׳כי צהלון אק ראי׳ לפי׳׳ז כי י״ל שזה נכתב מהמיסיך( דברים
אח״כ .או י״ל שכל זה נכתב בפרמה בלשון זה מאת נתן הפזתי וכ׳ בפרמה
כמו אשר כתבו א׳ ^ י׳ חבירו של מהר׳׳ש הלוי כדי שיתמנו ויתקבלו
דבריו כהאי דאחז׳׳ל ]פסחים קיב [.הרוצה ליחנק יתלה באילן גדול כמו
שמצינו להגאונים המפרפרים מל תשר בשמים ראש וכסא דהרסנא שכותב
דבריו כאלו הם לשון הרא״ש והגאון חת״ס זצ״ל קראם כזב״י הרא׳׳ש
ו פיי׳ בתשר פר«ז מרדכי להגאק מהר״ם בגפם זצ״ל) סי׳ ה׳( פ״ש ותבין —
גם מ׳׳ש באות )ג׳( בשם ראי׳ בצורה וחזקה מה שהביא בחה״י בשם חסל״א
והם׳ חסד לאברהם נדפס בשנת תמ״ה באמשטרדם ונתן הפזתי מת בשנת
מ׳׳ת .זה אינו ראי׳ ס׳כ כי נודפ פד קרוב לזמנעו שהספרדים היו להן
רובן הספרים בכתב יד גם מהם׳ שנדפסו אח״כ מכ״ש הם׳ חסל״א
שנתפרסם לרוב טובו ו ק רו פוד טרם שנדפס הי׳ בנמצא אצל החכמים
והמקובלים הפתקתו כמו שאר ם׳ חשובים שהביאום גם מהיותם בכתובים
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— וגם נסתרו ראיות כת״ה פד אות )נר( כיק דחיישיק לזיופא כנ״ל ולא
נודפ למי או לנתן הפזתי או לאחר מכת ההוא והדומק להם ופירבבו
דברים פ״כ כתב בדרך פרמה ממורו לפפמים בשם נ ד׳ו ולפפמים ז״ל כדי
שלא יכירו וירגשו מבטן מי יצאו הדברים .ומה שהביא הזמר אתקינו
ספודתא ד׳ת נתן גם אם אחר הי׳ פכ״פ מאחחת מרפהו והביא ופירבב
בתוט דברי זמירת רבו או חבירו איש בריתו או ממפריציו של נתן גם לאחר
מותו .ובפרט שכן הביא כת׳׳ה הי׳ץ באות ) א׳( בשם חה״י שכתב שזה
השיר מצא לא׳ קדוש מדבר מזה ראי׳ לדברינו כי א׳ מאנשי חבורתו הדפיס
זמירתו אחרי מותו בשם א׳ קדוש מדבר וז״ב )ומה שדקדק כת׳׳ה בדקדוק
שמו של אביו של נתן הפזתי כי הי׳ שמו אלישט לוי .הנה בכה״ג לא אזלינן
בתר שמא לדיוקא אלא בתר טפמו שרצה להעלים ולהסתיר ולהדיח פ״כ
שינה קצת וגם אולי הי׳ השם לוי נשתקע( וז׳׳ פ:
ו מ״ ש באות ) ט׳( צתמוה פל הגאק בשאילת יעגן ז״ל מה שתמה פל
הקדוש בפל משנת חסידים זצ״ל והרעיש עליו בדברים שלא ניתנו
להאמר .ובאמת הדברים בפפ׳׳ח בשם הגה״ר! הרמ׳׳ע מפאנו לספור בליל
ב׳ דפסה אחרי הסדר )וכן ראיתי במאמר מפק גנים להרמ׳׳ע מפאנו
שנדפס מקרוב ככט שהביא ממנו זה בפפ״ח בקצרה( הנה גם אני בפניי
הכינותי במאמר ליום ב׳ דפסח )בחיבורי שפר יששכר( בפזה״י הארכתי

שס בזה אס כי בגוף הדבר העליתי כמנהג אבותינו הקדושיס לספור גם
בליל ב׳ דפסח אחרי תפלת ערבית מיד וכשינמ מהד׳ש שרעבי זצ״ל אך
תמהתי שם ג״כ זה פל הגאק שאילת יפגץ ד׳ל וכידוע מחמת קנאתו לה׳
ותורתו ו פ״י כעסו בא לידי טעיות גדולות כ״פ ולחשוד בכשרים וצדקים
כמ׳׳ש בנק״א אבל אץ לדחות דבריו במקום שנראה שהצדק אתו ככפק :
והנה אל יפלא בעיניו מדוע ניחוש לחשדא ו^( נדץ לקז זטת ביותר,
מ ה מלבד אשר בזה נראה בעליל כמו שביארתי לפיל .עוד ביותר
צריך זירח ובדיקה בספרים כת״י שנדפסו בימים ההם אחרי שפרורות
הש״צ וכמוהו ננ^א בכנה ספרים ו עיי׳ בחיבורי שו״ת מנחת א^וגזר
)ח״א סי׳ ע״ה ובהגהות קונ׳ שירי מנחה במנח״א חלק ב׳( וכמוהו יראה
בתקונים נל׳פ חמדת צבי שנדמו באמשטרדם ובראש השפר הציור מפסוקים
וציורי צבי ו ט׳ ונדפס שם ״סאן דבפי למידע רזא דהאי תרפא י פיץ
בהקדמה א׳ 6והר בפירושו״ ושם בפירושו בד qח׳ ע״ב ודף נ׳ פ״א מבואר
מפורש רמזים פל המשיח בשם שבתי צבי מפורש ר״ל ורעדה תאמח כמה
נכשלו סה בימים האלו .ופל האי פי׳ חמדת צבי נמצא הסכמות הגאונים
ובראשם הגה״ק מ׳ ^ז לי כ״ץ ז״ל בפל סמיטת חכמים וכן בהסכמתו
 pהנ״ל שכגר נתן
לתתוה״ק 6נדו ד אנטטרדם מגיא הג״מ נטזלי
הסכמתו ^!חוה״ק פ״פ חמדת צגי .והטעוכו למה״ק סמיטת חמרס
שהאמין לו ^!ומו )וכפי ששמפתי חזר ט אח״כ מהסכמתו להחמ״צ(
והרג המממ־ חמדת צבי מו״ה ^בי חאסאוויטש הוא הנמוכר ס׳ מ ת א
דרגלא

קנו
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דרגלא וכן נמלח צבי מם פ״מ מדברי הזוה״ק וכן עוד בכמה ספרים גדולים,
נמצא דברים המבהילים ,ממק זה .אכר אין רצוני לפורק בזה מפני כבוד
מחבריהם זצ״ל לאשר בטח שלטו בהם ידי זרים בימים ההם:
ואשר הביא מספרים הקדושים שהביאו אח ס׳ חה״י ,הנה לא הביא
אח הסידור מפ״י חסד לאברהם להרב מה׳ אברהם טוביינא זצ״צ
כונח הארת״ל )מנטובה חקמ׳׳ג( והביא דברי החה׳^ כמעט בכל מנעד.
וכן בסידור ע״פ מבודח חמיד להרב מר׳ה אלישע חאבילייוו זצ״ל)ליווארנא
חקנ״ד( מביא ג״כ ס׳פ הס׳ חה״י .ובסופו בדף האחרק החנצל הרב המחבר
ז׳׳ל כי נודע לו שהס׳ חה״י נחשד שיש בו מכח ש״צ וכר מ׳׳כ מחחרט
מל הדברים שהביא מאחו .ומזה יראה ג״כ כי לא הגמ״ה ימקב ממדק לבדו
הי׳ החולק )אשר ע׳׳ז יוכל לחת כי כן דרכו ז״ל לחלוק גם על גדולים
וטובים כנ׳׳ל( רק גם אצל חכמי הספרדים בזק הלז הי׳ נחשד הס׳ הנז׳ :
ומה שכחב בשם חלמידי רבינו הבמש״ט הקדוש זצ״ל זי׳׳ ע וכ׳ שהממשה
)שמקורה בשבחי הבמש׳׳ט הראשון שנדפס( שהבעש״ט הרעיש מל
ס׳ חה׳׳י וצוה להניח חחח השלחן וכף זהו שקר לדמח כח׳׳ה וכל ראיחו
וחילו בזה משום שהרב החסיד מו״ה משה מזאלישק זצ״ל במל ח קוני שבח
הי׳ מקורב להצדקים מחלמידי הבעש׳׳ט זצ״ל והביא הם׳ חה״י .הנה אי
משום הא לא אריא .ואמו מאן דלא ידמ וכו׳ אפשר הרב מ׳ משה הנז׳
לא שמע מעשה זו הגס שהי׳ מקורב אצל הצדקים ננז׳ מ״מ מטולם לא ראה
אח הבמש״ט ולא הי׳ בזמנו .וגם ממה שיש הסכמח הגה׳׳ק איש אלקים
מברדיטשוב זצ׳׳ל על הם׳ מקדש מלך .זה בודאי אינו ראי׳ שהגה״ק )במל
קדושח לוי( החזק כלל בהחה״י ח״ו בשביל שהסכים על המקדש מלך
בהדפסחו והלא נודע כי בס׳ מקדש מלך כ״ע כמידי קדוש יאמרו לו ובודאי
קים לי׳ בגוי׳ דמה שהביא בס׳ מקדש מלך הוא ידע שאיט מהפסולח וסיגי
החערובוח רק מהאוכל טהור ונקי .ואדרבא נראה דהמעשה הנז׳ בשם
רבינו הבעש׳׳ט זי׳׳ ע הוא אמח .כי לא שמענו מכל חלמידי הבעש״ט
וחלמידיהם הבאים אחריהם שיחזיקו לידבק נפשם בהם׳ חה״י ומה שנדפס
בכ 1ביח אהרן הנודע מהרב הקדוש איש אלקים מהד׳א הגדול מקארלק
מו ה דממקום
זי״ע גם אם נאמר שהוא מכחי״ק הרב זצ״ל בטח קים
קדוש הוא מקורה ואינה מהפסולפ אדרבא שמעחי ומקובל בידיט מאא׳׳ז
הגה״ק איש אלקים מהרצ׳׳א מדינוב זי״ ע )המפורסם בספרו בגי יששכר
ושארי ספרים( ,גמגיד כי פ״א עמד על חכמחו ולא רצה ^ומוך על
השמועוח וההגדוח אודוח החה״י וניסה ללמוד בו קודם החפלה אחה
ימים והרגיש בקדושח נפשו שלא יוכל להחפלל כראוי כרצונו ואז ה מ קו פו
קדשו
לגמרי מביחו ,אך מאדומף׳ר הגה״ק משינאווע זי״ ע שספחי
בשם אא״ז הגה״ק איש אלקים מראפשק זיי׳ ע )3מ״ס זמג קודש( שכגיז
כי מיום שהי׳ צדק א׳ בסולם ) אץ רצוני ^רט שמו מ  :מפני הכבוד( מאז
וה f iה הוחר להחזיק בהס׳ חה״י כי הצדק הגז׳ הי׳ גלגול סמחו ובגודל
עבודחו
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קנז

פבודחו חקן במה שנכשל המחבר חה״י .פכ״פ נראה מזה שהמחכר נכשל
בהחלה — ופל כן הרחיקוהו הצדקים ההולכים בד^ חלמידי רבינו
הבפש״ט זי״ פ ואולי הי׳ המכשול שנחפרבו בו דברים הנ״ל לא בהמחבר.
וגם שמפחי ממגידי אמת שהכירו פוד אח הגה׳׳ק המקובל אלקי מהרצ״ה
מזידיסשוב זי״פ כי דרכו הי׳ בפח למדו מו ה׳׳ ק פם מקדש מלך וכשהגיפ
למקום שהביא במק״מ אח חה״י דילג פל הד״ה או פל כל הפנץ ואמר בהדי׳
הוצא לקה כרבא וכן נראה שרמז זה בכמריו ז׳׳ל ובפט״צ כ׳ שהמק״מ הביא
בשם ס׳ פלוט :
והאחרון הכביד כמשא כבד חזות קשה ראיתי בדברי כח״ה שהביא בזה
דברי הס׳ כל החיים )להג׳׳מ חיים פלאגי ז׳׳ל( נבהלתי משתומם
כי זה כמה שראיתי בפנים בס׳ הנז׳) או ת ה׳( כ׳ שם דברים להצדיק את
החה״י אלי׳ וקח בה מכאיב וסילק ממאיר שכ׳ באמצפ וז״ל ואם חרה לו
פל אשר הי׳) ה ח ה״י( מודה בשבתי צבי זה אק טגפ בפנין התורה מי לנו
גדול מרננ״ק ותמה בבן כחיבא כמ״ש הגמ׳ ו ט׳ פכ׳׳ל מזה נראה דפשיפא
לי׳ שהמחבר חה״י הודה בשבתי צבי ד׳ל את אשר אנחנו לא נדפ ונא
נודה לזה ולא נחליש כלל ואצלו ניחא הוא פד שמחת שגם רפ׳׳ק שפה
בבן טזיבא ו ט׳ אק כדאי להשיב פל דברי הבל ולהתדמות להתנא הקדוש
ופוד כמה חילוקים בדבר .ופוד הוסק €חסא ופשפ בס׳ כל החיים שם וכ׳
בסוף דבריו וז׳׳ל וכבר קבלה מרבותינו ואבותינו הקדושים שלא לדבר משוב
פד רע פל פנק ש״צ גם קוב לא תקבנו גם ברוך לא תברכנו פכ > ורחמנא
לישזבן מהאי דפתא הנ»£דת המשלת נ מ קו ת מפק היש ה׳ בקרבנו ו ט׳
והיתכן כי פל משיח השקר שהמיר דתו למחמדנות באונס או ברצק ופכ״׳פ
נמסית והדיח אלפים מישראל עליו כתוב ״גם קוב לא תקבנו״ וטדאי
בע״כ שהשיל ספקות אולי הי׳ אמת ע״כ קוב לא תקבט לרעה .לא יאומן
כי יסופר שיהי׳ סה נדפס מרב מגדולי הספרדים לולא ראיתי בעיני —
אוי לנו שק־ עלתה בימיט שהפרח מרובה .ואולי הי׳ כזה נדפס בדור
הקדים היו גדולי הדור מרעישים עולם ]וגם המעשה שהביא שם בס׳ כל
החיים ממהר״ש וינשורה ז״ל ובנו ממי״א ז״ל שנקבר סמוך לקבר הרב בעל
חמדת הימים ,הוא אינו מובן וא״א להולמו לבר דנמז כי הלא לא נודע
כלל שמו של הרב המחבר ד»דם הימים )ויכול להיות כי מפד ענוותנותו
הנ^ים שמו מהס׳ .אמנם( איך יד ט לפי״ז מקום קטדתו אם לא ידפו
 wcו מי הוא ואם לא נחרת על מצבתו שמו כלל רק יד ט אח״כ כשנדפס
החה״י י ב או הו  msrdעל שמו כפי המקובל בידם מקום קבורתו הוו״ל
לידע מה שמו טד שרם נ מ ט הבמר ו עי״ז היו יכולק לידע אח״כ מי
המסבר הס׳ חה״י ומה שט ו כ ק שגם עד עתה לא מדע מי הממבר חה״י
ומה ג «ו ^ל ואם לא ידעו במקום טו ח תו ט הוא ,ומה שט עד עמה
לא ידעו ,אי כ » ידעו כלל«:וא הטובר ם׳ חה״י[ וחשבתי ^צדיק קצת אה
הה׳׳ג ^ל בע״ם כל החיים להמת הספרדים בימיט בסבעס רובם נמוכי
השכל

קנח
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השכל נותק להתפתות ולהאמק לכל דבר ע״כ השיאם פון אשמה גם
לגדוציהם רבניהם בספקות כאלו .אך פל כת״ה נ׳׳י אתמה מדוע נמס
בעובי הקורה ,ואכפיל דברי כי לא אחליט פל פצם הרב המחבר חה״י אשר
כפי דבריהם דודאי הי׳ צדיק גדול ז״ל ובודאי כבודו במקומו מונח בג״ע
ואדרבא ניחא להו לצדקים דלא ליכשלו בדברי ספריהם ששלטו בו זרים
)וכעץ דברי ח״ל בב״מ פ״ה פ׳׳ב מציק מפרתא דרבק פירש׳׳י שלא תארע
תקלה פ״י צדיקים( ואם קנא לכבודו פ״י הס׳ אבן נג״ף להד׳ך בשביל
זה אין כדאי כלל לפנ׳׳ד כי הכופר הד׳ך שדיבר סרה פל כל קדושי רבותינו
והפוסקים והתנאים והאמוראים ז״ל כמ׳׳ש כת׳׳ה ו פי׳׳ז לא נגרע כבוד
החה״י כי קים לי׳ בדרבה מיני׳ .אך כת״ה שבא לפורר הדברים הישנים
באתי להשיב פפ״י רצונו ובפרט נגד ס׳ כל החיים אשר השליך מליו כל
כלי החשד ביותר כנז׳ .קנאתי לה׳ ותורתו ואמתת אמונת משיח צדקנו
במהרה בימינו ,יבא ויגאלנו.
ו מיל ת א דתמוה מדכר פוד .במה שהדפיס כת׳׳ה שם )בם׳ כבוד חכמים(
צוואת הגה׳׳צ מהד׳א מקאליש זצ״  3וז״ל האי יומא שלא למהר
הקבורה רק לשהות לא פחות מכ׳׳ד שפות שלימות ואק בזה משום חשש
בל תלק כלל פכ״ל וה״ז מצווה ומתנה פ״מ שכתוב בתורה ובפרט מ״ש כי
אק בזה חשש ואינו עובר פל בל תלק כלל ,יתמה כל עובר ,האין אינו עובר,
והלא מפורש בתורה ובש״ס ורמב״ם וש״ע שעובר פל בל תלין ואם אולי כונתו

ניחק כומזו

הי׳ שילינוהו לכבודו הרי הזהיר שלא להספידו כלל וגם אם
כדי שיבואו הרבה ללוותו כשארז׳׳ל בכתובות ]דף י״ז [.כנתמתה כך
נטילתה הרי צוה להשהותו לא פחות מכ״ד שפות ובכ׳׳ד שפות הכריע
במפבור יבק פפי׳׳ד הזוה׳׳ק פ׳ אכמד דבכ׳׳ד שפות גם בהלינו לכבודו איכא
צפר נשמתו וגופו ו עיי׳ שו״ת דברי מלכיאל )ח״ב סי׳ צ״ה( .ואק לומר
שחשש כמנהג הגויים  fyncחי וכר ו עיי׳ שו׳׳ת חתם סופר )חיו״ד סי׳ של״ח(
מה שהכה פל קדקק מי שרצה לומר כן והזהיר מלעבור פל לאו דבל תלין
פכ״פ כהד׳ג הי׳ צריך לתהר שלא להדפיס דברים כאלו שהם נגד התורה
כי היכי דלא ליפק חורבא ובפרט בימינו אלו ה׳ יצילינו :

ואסיים בכי טוב .נחזור לפנעט .למען לא יחשוב כי אאמין לכל החשדות
ופקפוקים ח״׳ו .לדוגמא אציק מה ששממתי זה כמה מרננק
הפיוט יום ב׳ דשבופות )בתפלת הש״ז בקול״ בברכה ס( ובמגחורים הישינים
ד קרימונה הוא ליום א׳ דשבופות .בגשם נדבות אותנו יחי׳ וכף וצדק
באמונתו יחי׳ אמרו רבים וגם שלמים כי כל אות שלישי מתיבות בגשי׳ם
נדבו״ת אותנ״ו יח״י׳ הוא שבת״י וצדק באמונתו יחי׳ ר״ס צבי ,אולם
ראיתי גממזודם הקמים ד ודנעציא שנס שכ״׳ח ועוד מדפוס קרימינה
א  xהוא נדפס פוד טרם נולד הש״צ כ׳ ג״כ מו ס ת ההוא בלי
הקודם
שינוי ובזה בטל ממקרא כל המשדא לחנם ,וטהור מעיקרא הפיונ  4ויצא
בדימוס ,ואמסום ברוב ןאכי׳ט וימי הנסים האלו מליט יחנוססו מזר
הנה
ישועות מי ט ת מאליפות רבבות ידידושתו״ט :

