


 מצררך תניינא מהיוראדברירו
 חז"ל אמרו הדי מקום מכל כנ"ל זה לעומת זה שמתגבר החויו מתאותבו

 תבלין כמו היש תבלין. תור"ה בראתי יצה"ר בראתי ע"י[ ל"ו דך]בקרוויץ
 בקדירה התבלין נתינת טרם כרוגן עלה שלא המאכל טעם חושקןהממתיק

 פי על ולתקנן לשורשן להעלותן התאוה ענין ומתקן האוגן התורהוכן
 שלמד התור"ה כח לו )ואין אוריין בר הלא אבהן בר אי אבל(התורה,
 תיכליה א"2א אז( כנ'ץ, שמתגבר אבותיו מחלק התאוה אתשימתיק
 ובסוטה חז"ל מדברי כנ"ל ואמו אביו ואשה איש מחלק עועא דייקא)"אש"

 ]ין במנחות כן גם רז'ע לשון ומובן אוכלתן א"ש שאכונו ע"אן י"זדף
 בכ"י: בימינו במהרה כראוי לתקן יעזרט ה' בזה( ע"א[י"ג

 מהדברים ללע אדם שמכניסין בשעה ע"א[ ל"א ]דף שנת בש"שמב.
 צפית פירש"י לישועה" "צפית הוא שתוששהשלין

 דמה תיקשי דלא בזה נשטר הנראה כפי עכל"ה, הנביאים לדברילישועה.
 והוא לישרעה האדם צרכי רק חנו הלא לישועה" "צפית להיות צורךזה

 סותרות לבקש שלא צרכיו בעניני מתרשל בעצמו הוא ואם האדםסובת
 ומסתפק בחלקו שמח הוא זה כל עם רבות לישועות הוא צריך כיאם

 למה כך כל ליה וככפת הלא לישועתו יבקש לא בעצמו הוא ואםבמיעוט
 צפית אם זה על הרשיע בערלם שישאלהו גדול לחטא לו יחשבוזה

 הכלל בצרכי רק קמיירי עצמו בצרכי דלש פירש"י שפיר כן עללאתרעה.
 וי'ש נביאיו ירי על שמו יתברך לו והבטיח שניבאו שלימה הגמלהההט

 בתנא חוי שאמרו למה זה מכול שפיר וגם כנ"ל, הנביאים""לדברי
 צפית ח"ש המרע"ה. ימות אלא יש"ע ח5ן כ"ז[ פוק ]א"ר אליזעדבי

 ה%4ןנה עקרי מאג זדו כי בימינו. במהרה צדק גמל ביאת התנו*שוענה
 מהלכות ]בש"א הרסב"ם וסם"ש שיתמהמה, הגם שיבא. יום בכל לואחכה

 זה היי לביאתו מחכה טורנו רק המשיה בבטשן שמאמין מי שגםמלכים(
 שנקפם קצועה משמיע בספר שנתבאר הבכו וכי משה בתורתכופר

 הנביאים לדברי רש"י ח"ש הי'ו, וידידנו אוהבם ינץ על מקרובתתחבר
 חץ על נביחתו בדברי משבטח כמו צדקט משיח שיבוא שמאמיןמטנו



רז רצררה תניינא מהיוראדברי

 ודיעות כדרכי ולא נס ידי על וכיוצא מקודם לבשרנו שיבא הנביאאליגע
 הצבועים המה שבהם והגדועים המפלגות מכל שבימינו הטמאיםכוזבות

 מן ביותר שיפרשו ע"א[ כ"כ דף ניסוטה חז"ל שאמרו כמוהאגודיסטע"ן
ה וכמו פרושים עצמם את שמראיםהצבועים ל  בחיבוריע נגדם גם 
 בימית במהרה ויגאלנו יצולנו ה' כבר. תגודע וכמו בעה"י תמידעולת

 בקרוב: דוד בןבביאת

 שמקובל מפהק"ק )מה-"ש( ז"'ע הגה"ק אאזמו"ר מפי קבלתימג.
 תהלים שקודם ביה"ר לומר הקדושים מאבותיובידו

 ולא )סתם( השושנה את וסובבים והקוצים דועחים כל את להכריתבנוסח
 )וכמבואר עילצה אימא ויינו "העליונה" השושנה כי "דהייונה"תיבת

 וצחים אין שם מפרשים( ובשאר בבל"ד עייפת כ"ו תיקון רישבתיזוה"ק
 נבהלים נאמר שם מלכו"ת מדת הוא סתם השושנ"ה כן שאין מהוקוצים

 צדיך כן ל וכמדע וגו' חך% אשך  עמים רבים כל בתקי קנאתי נ"א[פ"ט
 שכחשב מה לפי גם צדקו קדתי דברי והנה עכר'ה. להכריתםלבקש
 לאבא מלכות ה=ע העליונה השושנה כי בקהויי ומובא האריז'עבכתבי
 ודרדרים. קוצים ולא מצץ מגע אין שם כן גם הלא דאימא יסודשבועך
 כנזכר. מלכות ומדת רחל שנקהאת התחתונה השושנה סביב בעוה"ררק
 מיתערין דינין מינה עץלאה מאימא גם דהא לכאורה לתמוה ישאולם

 ורבה בתר למטה נמשך אימא בחינת שוצא אלקים צירופיומהק"כ
 התפלה מסח מאמר מאמתת בחמשה כדברעו נכריז שיזמר לציןהשתלשלות

 מסת טמןמרים כיון באמת אך מ"ע[ הקדוש אאמו"ר כקום מ"ש כ"געת
 )ושגימא וגם לנמם עילאה( )המחמא נקרא סתם ושושנ"ה בלבדהשושנ"ה
 מה עילאה לנסמא גם כשחן כן ואם נתן במאורת וכמבואר רחלתתהה(
 ובאמת לבד קליתה אימא רק הוא העליונה" "השוטשה יאמרו אם כןשאין
 כנסת והא לשכינה המעיורם והקוצים החותים להכרית כונתיעעיקר

 שומא חבר. בה אית ברשנה מה בראשית[ פרשת נדיש זוה"ק ועייןישראל,
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 )שה"ש ואמך פתה יהודה ר' ע"א[ ק"ע ]דף וישלח פרשת בזוה"קח.

 יוקים דקוב"ה בזמנא וכו' שחר כמו הנשקפה זאת מיו'[
 ולבתר נעיד דקיק דנהודא פתהא לון יפתה כדין גלותא מן לון ויפיקלון

 פתיתן עילאין תרעין לון יפתח דקוב"ה עד מנ" רב דאיהו אחרינאפתחא
 בהו די ולצדיקייא לישראל קוב"ה העביד מה כל וכן עלמא רוחילארבע
 הוה ודיורי' בחשוכא דאתיהיב נש לבר חדא. בזמנא ולאו כולהוהכי

 זעירתא נהורא ליה לאפתחא בעיין ליה לאנהרא יבעון כן תדירבחשוכא
 נתודא כל ליה דינהדין עד זמנא בכל וכדין מני' דב ולבתד דמחטאכעינא
 וכן וכו' תפרה אשר עד מפניך אגרשנו מעט מעט כ"ג[ ]שמות כד"אוכו'
 דיתתקף עד זעיר זעיר אלא חדא בשעתא איהו לאו אסוותא דאתילמאן
 זעיר מיניה ואתעביר ליה נהיר חדא בזמנא אלא הוא רכי לאו לעשואבל
 יצא כגבור ה' מ"ג[ )ישעיה זרה עבודה עובדי לאומות דאתי )ולזמנאזעיר
 ליה וישיצון ישדאל דיתתקפון עד בזוה"ק[ במוסגר שם כתב ]זהווכו'(
 ליה הוה חדא בשעתא דנהיר ובגין דאתי, ומעלמא דין מעלמאמכלא
 וכו' דיתתקפון עד זעיר  זעיר דילהון נהורא ישראל אבל מכולא,שציאו
 נהורא איהו ודא דצפרא קררותא איהו שחר כמו הנשקפה זאת מיכו'

 משחד יחיד נהיד דילה נהודא דסיהדא בגין כלבנה יפה ולבתררקיק
 יפה ולבתר אוכמא דאיהו שחר כמו בקדמיתא כו' וכו' כחמה ברהולבתר
 קצת )העתקתי עכל"ה וכו' כנדגלות איומה ולבתר כחמה ולבתרכלבנה
 לכאורה להבין זכית ולא שנדקדק במה הנחוץ, את הקדושמלשונו
 לאט בא וצא ישראל של וישועתן דגאולתן דקאמר במה והנהבפשוטו(
 בכלל יהיה ]היא קיום לו שיהיה כדי והולך מוסיף וקימעא קימעאלאט
 פ"א )גרסות בירושלמי כן גם הוא וגו'[ מבוהלת נהלה כ"א[ כ' )משלימ"ש

 אורה שבקע השחר באילת ג'[ הלכה ת"ג ]יימא בירושלמי ופא וכן א,[הלכה
 ]מירה מ"ט וכו' קימעא קימעא בתחילה ישראל של גאולתן היא כךדאמדו

 בסוער יושב ומרדכי ב'[ )אסתר בתחלה כך לי שר ה' בחשך אשב כיז'[
 אל מרדכי וישב ואח"כ הטום ואת הלבוש את המן ויקח ואח"כהמלך
 מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומדדכי ח'[ )שם ואח"כ וכו' המלךשער
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 הנ"ל הווה"ק בדברי להבין צ"ע אמנם וגו' שרה היתה ליהודיםואח"כ
 להפילם כגמוד יצא לעתיד יתברך השם כי בזוזי'ק במוסגר במ"שכי

 דאיתעביד מיניה לעיל קאמד ואיך מיד יעבירם אחד בפעם העולםלאומות
 בפ"א להלחם ה' יצא כגבוד והלא לאט( לאט )דהיינו זעיד זעירמיניה
 הזוה"ק דברי עם במוסגד מ"ש נינהו סתרא"י מילי דדוי לומר)ודוחק
 אלימלך מ' ש"ב בנש"ק הטר"ש הב' והעירוני הראוני ]שוב מוסגר(.שאינו
 מעליו( ויעל )ד"ה וישלח בזוה"ק מאמד באותו שם להלן כי מאונגוואדנ"י

 ולבתר וכו' מקודם ברחמי היינו גבור ולא כגבוד דקאמד קושיתינומיושב
 עיי"ש[. עכל"ה וכו' לק לשיצאה ויתתקף עלוי תוקפויתגלי

 אלינו נגלה ה' פתאום תהיה לעתיד הגאולה כי כמסבים כמה מציםוגם
 כי אחד פעם גוי יולד אם ה'[ ט"ו ]הטעיה כמ"ש קרובו עםלישו'אל

 המורים ה' נביאי ברבדי כהנה כתובים ועוד בניה את ציון ילדה גםחלה
 בחפזק לא כי י"ב[ נ"ב ]שם הנביאים בדבדי נמצא זה הלעומת ככהעל

 )ולא במתינות דק אחת בפעם יהיה שלא משמע תלכון לא ובמטסהתצאו
 מפרש גבראל של גאולתן הוא כך כנ'י בירושלמי במ"ש והנהבחפזק(.
 זה ידי שקל והיים למלך משנה שנעשה עד מרדכי לגבי שייטאה'ע
 היא לאט לאט רק באמת היה חיט שני בית של הגאולה אח"כנתהוה
 מלכות יד תחת שני בבית גם זה כל 8ן נכנעים שדרו כיקבפומבי
 לכנסת להק דיוקים בזמנא )כנ"ל( בזוה"ק מ"ש אבל וכנודע העולםשמות
 שתהיה עתידה גאולה על דקאי מפורש חץ גלותא מן לון ויפוקישראל
 הדמועים )והנה ]כנ'י[ קשה זהו כנ"ל. לאט( )לאט וכו' דקיק נהירבתחלה

 בזה ח"ו מקום תפסו בכלל האגודי"'ם גם ודעימם הציונ"'םהמתחדשים
 ]כלומד ישוב ידי על והחנו מעט מעט תהיה ישראל של גאולתןכי

 שלהם ובהשולע"ן שם שלהם בדיעאלאניע"ן שלהם ישראל ארץ~רבן[
 מי"ג ]שהוא דהומים מן גהאל ביאת האמונה יפקעו זה ידי חולבחו"ל
 תפוג כן השל בימינו[ במדוה שיבוא יום בכל לו ואחכה אגפנה.עיקרי
 עליהם אמורה מלתי וכבר ח"ו ישראל מבני האמתיות ויראהתורה
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 עם שהדפסנו באזהרות וגם חיבורנו. ובשארי עיי"ש תמיד עולתבחיבורנו
 וכמו מזה כ% ראיה להם אע באמת אמנם עלינו. ה' נועם יהיחיבורינו.

 בעדף'י(. לדיןשנבגד

 קשה לא זה כל כי בעה"י. להבין יזכה אם נקל לנבון דעתאכמניה
 גדולות ונסיונות צרופים משיח חבלי החבלים המה כימידי.

 כמ"ש תשובתן יתחלם עד נשמות וגלגולי ר"ל( הצדות ידי )עלובדודים
 וכיון התאיבה ידי על אלא נגאלין ישדאל אין תשובה[ ]בהלכותהדמב"ם
 תשובה עוד  ומזו לא שישראל לומר והיתכן נגאלים. מיד תשובהשעושין
 שעשה יחיד ע"א[ פ"ו דף ]יומא וקי"'ל הדור צדיקי ובפרט ח"ומעולם
 דוד, בן בא לא עדונן למה כן ואם כולו, העולם לכל מוחליןתשובה
 שיעשה נפשו בתיקע אחד לכל הוא הזאת שהתשובה כרחו בעל ודאיאלא
 בימינו במהרה צדק גואל בביאת הכלל תיקון שיהיה כולו מהכללחלק

 מיד רגע באותו אז שמו יתברך תעלומות היודע בידיעת זאתוכשישלימו
 המקדש בית ויבא ומיד מקודם אליהו וביאת דוד בן משיח ידי עליגאלו
 הנביאים של הנבואות כל אחד בפעם ויקויימו השמים מן ומשוכ%בנוי

 וישועות נסים טובות אופני באיזה שלימה הגאולה על רז"לודרשות
 כיון הכונה בשטח הזוה"ק רבדי מובן ומעתה בימינו. במהרההבאות
 ונדאה בימינו במהרה שלימה הגאולה ומקדבע ממתיקכן משיחשהחבלי
 נתקיימו מאוד מדוייק בפרטות חכז'ע שציינו הגאולה סימני עתבכל

 ע"ב[ -ז דף ]"געה )וכמ"ש דגלולה אתחלתא כן גם זון כן אםכהווייתן

 הס"א נגד הקשות ומלחמות הנסיונית וגם דגלולה( אתחלתא נמימלחמה
 נהורא בנו דמתחיל דישראל פודקנא דקאמר וזה דגאולה אתחלתא זהכל
 משיח החבלי )היינו לי אוד י בחשך אשב כי ח'[ ז' ]~כה בבחינתדקיק
 של השנדונות האלו השנים כל נמשכים והמה דצפרא( קדדותאמבחינת שזדי האה"ק בלשך שם כנזכר דצפרא וקדדותא חשך בחינתשדם
 בנים באו כי דן ל"ז לישעיה כמ"ש לידה קישוי בבחינת המה משיחחבלי
 של גדול קיטעי המשך חין בסה"ק( )וכמבואר אין ללידה וכה משברעד
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 שבא ישראל של גאולתן וזהו לנו ניתן בן לנו ילר ילד בבחינתלירה
 יתברך דיעות האל במשקל שיושלם האחרונה הרגע ער כנזכר לאםלאם
 בתחלה אשר אחת בפעם גוי ויולד צדק גואל ביאת אחר בפעם יבאשמו
 ויתפלאו יתמהו כן על ולידה משיח חבלי הוא כי כולו העולם ירעולא
 רק הוא כי ידעו ולא להם ידמה )כן מיר אחת בפעם שהוא הלידהעל
 וכמבואר משיח( החבלי יזר על גאולה בבחינת כבר שהיו לידה החבליסוף

 העתידה מהגאולה ע-ש[ לכון מהודענא בד"ה המצות חג משער נפ"זבפע"ח
 ולא שם( ונימוקו )במעמו וגבורות החבלים ידי על שתהיה בימינובמהרה
 בעת היינו זעיר, זעיר לאוה"ע ראיעבר מקודם מ"ש בזוה"ק אהודיסתרי
 על להעביר עצמם את יניחו ולא בנסיון עומדים כשישראל משיחהחבלי
 מאמר בעוה"ר בנו )ומקויים עליהם יכבידו אשר העמים בגזירתהדת

 בא( רור שבן ברור למינות, תהפך מלכות אשך ע"ב[ ס"ט דף נסוטהחז'י
 במסירות  שעומרים ישראל קרושת כח גודל בשמים שיראו זה ידיועל
 לשריהם מפלה לאס( )לאס זעיר  זעיר יבא זה ידי על דתם באמונתנפש
 מצדדי שנירש גם יתמעטו זה ידי הצל המלחמות ירי על העולםאומות

 הגואל שיבא ער באתכסיא זעיר זעיר וזהו עמדם בהריסת וכיוצאהלוחמים
 ויצא )באתגליא( אחת בפעם לגמרי מפלתן ויבא סאתן יתמלא אזצדק
 בעל נמשך הוא זה וכל כנ"ל( בזוה"ק במוסגר )כמ"ש בגויים ונלחםה'

 שהיה מציים בגאולת החסרת היה וזהו כנזכר משיח החבלי ידי עלכרחו
 יום קדושת )קודם ופיוס במדרש כמ"ש הצריכים חבלים בלי אחדבפעם
 לירה חבלי בלי והיינו מרחם הנשמם כעובר שיצאו בשחרית( רפסתב'

 שכבר בסומרה משוקעים נשארו היו כן לא אם כי כן מוכרח שהיה)הגם
 טומא צרה בים יעבר הא[ " נייעה כן הצל ר"ל( ויערים במ"מ 4תהיו

 לא אבל ראשונה גאולה והיה ע"ב[ ק"ג )סנהדרין חז"ל כרברי מיכההפסל
 האחרונה בגאולה כן שאין מה פעמים כמה הגליות אח"כ והיהשלימה
 בעזה"י חנוכה במאמרי יששכר שער ]ובחי' כנ"ל: בימינו במהרההעתידה
 הנ'ע הירושלמי י' וך כי מוסבר שכל כתבם צ"ע( אות אורה ימי)מאמר
 שם כמ"ש שני בית על רק קאי וכו' קמעי קמעי ישראל שלגאולתן



 וערריו דביעאה מהיורא דבריתקכו
 הטבע ובדדך ירתד הגאולה שם היה וכן המלך שעד אל מרדכיונשב

וכנודע[.

 לבוב. מקהלת זצ"ל זאב  )וואושעוי( מ' הה"ק בשם שמעתיט*
 זי"ע אודי מחמ"ד המפורסם ונורא הה"ק תלמידשהיה

 ל"ע נחלה כי האבו( מרבו קדוש אמדי ספד כתב )וזעאמסטרעליסק
 מעדנים אפילו מאכל כל בעיניו ונמאס השבועות חג אחדי אברשהבחולי

 מבושמים אכלים מעם עכ"פ יקח לא מדוע והדופאים ביתו בניובקשוריו
 בתפלתו השבועות בחג בהעמיקו כי ואמד וענה נפשו את להשיבומעדנים
 כך כל והעמיק צופים ונופת מדבש ומתוקים בפשק דזמרהבפסוקי
 בלבבו שנמאס יעי שמו יתברך ועבודתו הקדושה ד"ת מתקו מהבכונתו
 כי וידוע עכ"ד. יפה מתיקות בטעם מאכלים גם אכילה תאות כלוגוש
 דדך או במרוצה, ח"ו ודפלגה גוזמא בדרך היו לא כאלו הקדישיםדברי
 בתורן כתתו מקוד מצאת זה והנה הותצה, להתפאר ומליצה,צחת
 תודה דברי שיכנת מתפלל  שאתה יעי המדדש בשם ע"א[ ק"ג נירכתומת
 דהא לכאורה וקשה גופך, לתוך מעדנים יכנס שלא התפלל גופךלתוך
 בכה"ק כתבו אדרבא הלא מעדנים לאכול אסוד חכם שתלמיד מצינוהיכן

 יכבידו שלא כדי ומבושמים קלים מנוכלים שיאכל לו טוב חכםלתלמיד
 הרוחניות נהנה המפנל מטעם כי כתבו תם תופו כחו את ויחזקו מוחואת
 בשם מ"ש פי על יובן אכן מעדנים. לאכול לו ויאסר יתפקר למה כןואם

 בדעה בסופו אמרים בליקוטי עה"ת בנים תפארת )ובספרו זי"עאאמו'ד
 קי'ב אות תניינא מחסדא ד"ת בחיבורי וכן וכו' סחרה סוב כיטעמה
 להתפלל עתד שביקעה ק"ת אות חנינא נמהדירא תודה דברי בחיבודיעי"ש(
 להתפלל אוכל איך הקדוש( )אתמרד וענוה התורה התמדת לו שנהיהבעדו
 יומם דבשית עגמה מצות שהוא כיון שלך בבתירה תלוי הוא והלאזה

 צריבות וחשקת טעם שתטעים יתברך להשם ואתפלל אברכך אלאהילה
 יובן ובזה עכתד"ה. בלימודך תתמיד ממטלא זה ידי ועל התורהומתיקות
 נהיינו גוש לתוך תורה דברי נתכנסו ושתפלל עד הנ"ל דגגדרשדברי



 הצררות רביעאה מהדורא דבריתקלד
 יבוש בע"כ )כי וכו' האשה עם שיחה תרבה השל זה( ידי )ועל ביתךבני
 אשתו עם הרבה כך כל לדבר ביתו כבני אצלו תמיד שיהיו הענייםבפני

 לרוחה פתוח ביתו כשיהיה וגם תאוה. ובעל לקל זה ידי עלשיחזיקוהו
 אשתו ותהיה לאכול להם ליתן כרחו בעל יצטרך ביתו בני ענייםויהיו
 לה יהיה לא זה ידי ועל המבשלת על משגיתה או בעדם ומבשלתאופת
 החטא(. מן שניהם ישמרו זה ידי ועל בעלה עם בטלים דברים לדברפנאי
 ארץ דרך עם ת"ת יפה מ"ב[ נפ"ב באבות התנא מאמר כן גם י"לוזהו
 גשמיות מצות וכהנה אורחים והכנסת גמ"ח היהוא אר"ץ דר"ך)היינו

 עצמו לטובת רק שעושה מסחרים דר"א לפרש דוקא ]הלאווארציות
 ורעתו  במוחו  השכליות ומצות תורה שהוא תור"ה עם לחברוכמובן[

 בעסקו )היינו עון משכחת שניהם שיגיעת יהיה( זה יפי שקלהפנימיות
 יהיה ביתו כבני  עניים בעד מאכלים לבשל מעשיות מצות בד"אגם

 בטלים דברים לדבר לבטלה לבו לפנות פנאי לו יהיה שלא עון""משכחת
 בימינו במהרה יעזרנו יתברך השם וכנ"ל( אחרים, ונשי נשיו עםבפרט

 ופשטות(: בצחות כנ'ע י'ע )כןאמן.

 שנאמר מזה מגולה קץ לך אין אבא א"ך ע"א[ צ"ח דף וסנהדריןטך,,בי
 תשאו ופרייכם תתנו ענפיכם ישראל הדי ואתם ח'[ ל"וויחזקאל

 פריה ישראל ארץ כשתתן מזה, מגולה ד"ה )פירש"י וגו' ישראללעמי
 החיצונים, והנה  עכל"ה( מזה מגולה קץ לך ואין הקץ יקרב אז יפהבעין
  עצמם את והמראים הצבועים זרה דעבהרה ואבערייהו הציונים.המה

 לזאת בסתר המה לאשר היושביסטע"ן או האגודיסטע"ן המהכצנועים,
 ישראל כשארץ ובמגולה הקץ בהוו הלז הגמרא על רמזו גרועכםיותר
 ידי ועל שמה. והכרמים הפירות ויתרם הקאלאניע"ן יפי על פריהתתן
 ידי העל ח"ו הטבע ידי על הגאולה קירוב זוג כי להראות רוציםזה

 לידי מביאה אשר הנכזבה דעת דעותם והרה כרמם, ועבודתפעולתם
 הנביא ואליהו הקב"ה ידי על צדק גהאל ביאת באמונת גמורהכפירה
 לחלקי הארץ את יחלק וועא דוד בית ממלכות שיקום המשיחומלך



 תקלה הצרך4וץ רביעאה מהדוראדולרי

 וכמו מלכים בהלכות לשונו בקדושת הרמב"ם כמ"ש קדתן ברוחהשבטים
 לדינא באורך ט"ז ס" כת"י ה' ]חלק אלעזר מנחת בחיבורי בארוכהשביארתי
 שכך לס נאוי בעה"י חבורי ובשארי תמיד עולת בחיבודי וגםע-עק
 גדול לנו ומי האלו( הכפירות וכתות מדיעות האחדת בדוד בימינועלתה
 צווח אשד הקטן תשבץ בשו"ת ז'י מרוטנבודג מהד"ם לראשוניםמרששת
 עסק בלתי שם לעבור או לסחורה הקודש לארץ הנוסעים לאותןככדוכיא
 ותבאו ז'[ ב' ]ירמיה נאמד שעליהם וכתב הימים כל ה' ועבודתבתודה
 הלז הגמרא דברי משום ואי עיי"ש, ועוד ועוד ארצי אתותטמטם
 הרי ואתם וז"ל בזה במקומו ז'י המהרש"א פירש כבד הנהשהתחלנו
 הארץ אין אדמתן על ישראל שאין זמן שכל לפי תתנו ענפיכםישדאל
 ממלה קץ זהו פירותיה ליתן כשתחזור אבל כדרכה פירותיהנותנת
 כמ"ש לפרש יש וערד אדמתן. על ישראל שיחזרו גאולה זמן לבואשקרוב
 יום בכל פירות מוציאין אילנות דלעתיד ע"ב[ ל' דף ]שבת ב"מבפרק
 לדרוש יש וכן וכו' יום בכל ענף מה וגו' פדי ועשה ענף ונשאשנאמר

 פרי אף יום בבל ענף מה וגו' תשאו ופריכם תתנו ענפיכם קראבהמי
 הגאולה זמן לבא שקרוב בזמן יהיה וזה ישראל לעמי תשאו יוםבכל

 המהריפוא. עכ"ל ודא מגולה קץ ודאי ניסי רבדוזהו

 בפירוש התנה הדי די המהרבתא של הב' לפירוש סרבעיא לאלמערצה
 שקרוב סימן זו1 נס בדרך יום בכל פריה כשתתן רקובבגדד

 שמומרים הנ"ל מינות דעת של קדקדן על להכות זה והרי הגאולהזנן
 דברי לפי וארדבא שלהם. טבעיי בדרך נתקרבה הגאולהשתהיה

 מחדש. פירות ממש ויום יום בכל פריה תתן שהארץ הנס צ"להמהרש"א
 זה יקץ שעל רק הגאולה. קודם עוד להפליא  עד ונגלה גדול נסכ"כ
 לפירוש גם אמנם הנ"ל( כתות דברי נושפך הגאולה זמן שקרובידעו
 על שרצין ושדאל כשאין הזהב בלעלע דייק ז"ל הסוטיש"א שלהא'

 היית כניע( ועבל"ה "כדרכי' פיאותיה נותנת ישראל ארץ איןאדמתן
 קטופי להנוע חזטץ דריב"ל ע"א[ קל"ב ויף כתובות בשרשכדאמרינן



 רצורדן רביעאה מהדורא לנבריתקלו
 קטופי ליה אמדו הגפנים בין עגלים אמד עיגלי כי קיימי דהוו)אשכולות(

 הללו לערביים פירותיר מוציאה את למי פירותיר הכניסי ארץ אמרנינהו
 המהדש"א( )שכתב "כדרכה" זהו והיינו  עיי"ש. בחטאתינו עלינושעמדו
 יראו ואם  לעגלים שדומות אשכולות פירות להוציא ישראל ארץשל

 אדמתן על שרויין ישראל כשאין כאלו ונפלאות גדולות ומוציאותשחוזרת
 לולא כי לאדמתן שיחזרו ישראל בשביל הוא בע"כ מהמהרש"א()כנזכר
 אבל הגאולה שקודם האות לך וזה הערבים בשביל עוד תוציא לאזאת
 בנפלחות לא הטבע בדרך רק כאלו ונפלאות גדולות מוציאהכשאין
 האי וכולי אירופ"א של במכונות רבה ועבודה הוצאות ואחריוהפלגה
 כמדע שמה עתה שנעשו מושבות דכמה השבח על יתירה ההוצאהואולי
 אדרבא רק ח"ו ידן על העתיד לקץ כלל הוכחה זה אין כן ואםבאמת
 יצילנו ה' ובחו"ל, שם ומעשיהם בעונותיהם )ח"ו( הקץ את מרחיקיםהם

 אמן. בימינו במהרהויגאלנו

 שם דאמר הנ"ל דעות היפך הנזכרת מגמרא ברורה ראיה זאתרעליך
 ח'[ ]זכריה שנאמד מזה" "אף אומר אלעזר ר' אח"ז מידבסמוך

 איננה הבהמה ושכר נהיה לא האדם שכר ההם האלה הימים לפניכי
 איננה בהמה ידי על שהיא האדמה עבודת הבהמה. שכר)ופירש"י.
 תתנו ענפיכם כי הנ"ל הנפסדים כדעות נפרש אם ומעתהעכל"ה(.
 של האדמה עבודת ידי על הטבע דרך על היינו וגו' תשאוופרייכם

 כן אם העולמיי "השלום" של המאנדא"ט זכות ידי רעלהקאלאניסטע"ן
 היינו מזה" "אף בלשון הנ"ל( אבא ר' דברי )על אלעזר ד' דקאמרמהו
 לדבריו וראיה נופך עוד ולהביא אבא ר' דברי על ולחזק להוסיףשבא
 שנבאר )כש 'עד,יפך" ולומד לחלוק בא  אלעזר ר' דוי הנ'ע( כדברי)ואם

 הנ"ל לדברי דהא מזה". "אף בלשון לומר שתך ונויך בזה(בפשיטות
 עבודת ידי על תשש ישראל ארץ של ופרייכם שענפיכם אבא ר'קאמד
 אלעזר ד' ולפי"ד דוקץ, סימן יהיה וזהו וכנ"ל( הקאלאניסטען )שלהאדמה
 כי הנ"ל( )כפירש"י איננה הבהמה ושכר יהיה לא האדם שכראדרבא



 תקלז נקדרה רביעאה מהיוראדברי

 כלל ישתכר לא האדם וגם איננה. בהמה ידי על שהיא האדמהעבודת
 )דבר זה, עם זה וחולקים סותר, זה הדי כן ואם שמה באדמהבעבודתו
 חולא שלום". "אין ובא וליוצא ממ"ש וגם הקצה( אל הקצה מןוהיפוכו
 לפרי יזכו "העילום" ידי על דק כדיעותיהם( נפרש )אם אבא ר'לדברי
 אין כשקניה דק אלתור ר' רבדי ולפי כנ"ל הקאלאניע"ן בעבודתהארץ
 כמפורש מצויח וחבלי הקץ סימן וזהו משיח יבא אז שמה ובא ליוצאשלום
 ומטעים הטוהרם דעת נגד מזה יותר מגולה דבר לך אין והדי כנ"לשם
 שיגדלו שידאו כנ"ל המהדש"א כרבדי אבא ר' שכונת ודאי אלאהנ"ל.
 פירות ממש יום יום ובכל וכנ"ל הטבע כדרך שלא הנס דרך עלהפירות
 כונת יתכן שפיד זה על הקאלאניע"ן עבודת טבע ידי על ולאחדשות
 הבהמה שכד כי היינו וכו' שנאמד מזה" "אף ליה דסמיך אלעזר ר'דברי
 על רק כנ"ל אז תצלח ולא תהיה לא ובהמה אדם ידי על האדמהעבודת

 כנ"ל: ומבואר כמפורש משיח יבא ואז נסדרך

 שמעתי הנה מקמצין. עשידין ע"א[ מ"1 ]דף ההין בשיםןןו,י*
 הקדוש רבינו אצל כשהיה זי'"3 הקדושמאאמו"ר

 אנ"ש עם )שישב הצהרים סעודת בתוך בא בצאנז זי"ע חיים דבריבעל
 וביקשו כפו מיגיע המתפרנס אחד עני משדגמים( חכמים תלמידיופסידים
 מה ארשום ואגב ]הג"ה. עשה וכן עב"ג לבתו שעושה התנאיםלקרוא

 מדן את פעמים וכמה כמה דאה כי הנ'י אאמו"ד קדוש מפהששמעתי
 פעם ובכל בהתקשרות. "התנאים" את קורא הנ"ע חיים דברי בעלהקדוש
 באמצע מעט נרדם קדיאתו בתחלת מיד הקריאה באמצע הנה קראאשד
 במר הוא כי אאמו"ד והבין קריאתו וגמד הקיץ וכמו רגעים איזהעל

 המגיר התנאים נוסח וזהו וגו' הצלע את הקא ויבן וגר ויקחוייערן
 ואכמ"ל[. והמ"י במגנז. וסודו לאנ"ש נודע זאת והיה וכר אחריתמראשית
 שנוהגים בגאליציע"ן. )הנקרא התנאים" "מעות ד"כ עשרה לו נתןואה"כ
 רבדי בעל ויקדיש רבינו בעיני נתינתו מאוד חעדב והיה להדבנים(ליתן
 זי"ע בדוך ר ד' הקדוש הדב וצה שוחקות. בפנים אז, והגידחיים,



 לצררה רביעאה מהדורא ושבריתקמד
 לשחוט  שמואל דב מפסיד היה לא זה וזולת אצלו הסעורה לאכולירצה

 כנ"ל: מובן ודבלהשוד

 עולם. ועד מעתה לעמו סביב וה' לה סביב הרים ירושליםכב.
 למען הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לאכי

 בלבותם ולישרים לטובים ה' הטיבה יריהם. בעולתה הצדיקים ישלחולא
 ותהלים ישראל. על שלום האץ פועלי את ה' יוליכם עקלקלותםוהמטים
 כונתם, ענין מהו עובד כל ישתומם דגולו הכתובים דגמשך על ב'[קב"ה

 סביב הרים שהוא ירושלים למעלת כפשוטו הכונה אם כי תכניתם.והמשך
 הלא האויב מפני (1 הגדולות הדוחות בפני בפניה מגין זה ידי הגללה

 טוב אויד איש אותו הסובבים הרים בין היושב כזה עמק כי נודעאדרבא
 לעלות המלחמה בעת יוכלו השונאים וגם בקעה כדדך ביותר חםאדרבא
 לחיצותיהם כמטרה ח"ו תהיה אשד דיק עליה ולשום סביבותיה ההריםעל

 כי באמת הוא כאשד ודאי אלא בינותם. באמצע כשפלה והיאמסביב
 שגם אלא זה  בעד טוב ואוירה ההד באמצע כן גם היא ידושליםעיה"ק
 לה למחסה הוא וגם קשית הדוחות נגד מעלה וזהו כן גם לה סביבהדים
 ובכתוב כזה. למימד הוו"ל כן אם וחומתה. עמידתה במצב האויבנגד
 כנזכר ההרים בין ושפלה בעמק יושבת שהיא נדאה להיפך )כפשוטו(הוא
 אין אז כן אם עולם" ועד מעתה לעמו סביב "וה' כי העיקר כונתוואם
 שהשם כיון לה סביב הרים או בשפלה או ההר על היא אם מינאנפקא
 מעתה לעמו סביב ה' תזמרם לא סביב הרים שאין מי וכי ישמרםיתברך
 שבט ינוח לא כי לדלן בכתוב ההכתרך הוא וגם ומחסה למגן עולםהעד
 והמטים והרשעים והצדיקים וגר למען הצדיקים גורל עלהדמוע

 דרשוני ואומר צווח וזיווי. אלא הדברים. לפי דכא בעי מאיעקלקלותם
וחיו.

 דסק פועלי את ה' יהירכם עקלקלוחם. ודיקטים המגמוד. דסייםרשמה
 פי על בעה"י דפר"שוה"א פתחא נפתח בזה ישראל עלשלום



 תקמה רנדרה רביעאה מהיוראדברי

 מ"ש ו'[ נאות הלקוטות במאמר מאמרות[ )בחמשה כבד ונדפס שכתבנומה
 וממילא  הסעיפים מרזי על הפוסחים בבחינת היית עקלקלותם והמטיםבזה
 ה' יוליכם קדשו ברוח המלך דוד ביקש אז הרשעים לדעת ונוטיםמטים
 ויתגלה לגמרי רשעים רע נא יוגמר בבחינת )בגלוי. האת פועליאת

 הר בכל ישחיתו ולא ירעו )ולא ישראל על שלום זה( ידי ועלקלונם
 )על לה סביב הרי"ם ירושלים ח"ש עיי"ש. ח"ו( דיעותנו להפרידקדשנו.
 להם נדמה יצה"ר לעתיד כי ע"א[ נ"ב דף נסוכה חז"ל שאמרודדך

 דבריהם אבל דוה הה"ר את לכבוש יכולנו איך ויבכו כה"רלהצדיקים
 כעת בעיה"ר נגדנו העומדים הרי"ם חורבה סלע יפוצץ כפטישהם

 זה נאת שמה אשר תוב"ב. ירושלים בעיה"ק בפרט דמסויחאבעוקבתא
 שר"י הכופרים הציאניסטען הס"א משכן כעת האלקים[ עשה זהלעומת
 שלהם והגימנאזיען והשולע"ן שם בהקאלאנאזירונ"ג הנפסדותבדעותיהם ר'י הס"א מצד המה האגודיסטע"ן גם להם הדומים כתות שאריוגם

 שלא בימינו במהרה צדק גואל בביאת האמתיות האמונה נגד הכלבחו"ל
 המה כן אם ואכמ"ל. שלהם[ התערובות ספד בבתי ]וכיוצא הטבעכדדך
 נגד וגדולים קשים לנסיונות שמה נגדנו העומדים נשגבים הרי"םהרבה
 להתחבר. לאמתו. והמאמק ה' דבר את וירא יוכל מי ועם הנז'ההרים
 קדשו ברוח מלכנו דוד מבטיחת זה כל עם ואבוי. אוי שמה. ה'בעיר
 מעתה לעמו סביב וה' כי( שמו יתברך יוצרת לפני ככה על התחנןואשד
 סביב יתברך השם להיות בימינו. במהרה המשיח מלך )של עול"םועד
 )הציונים הרשע שבט ינוח לא כי קורא( ה' אשד להשדידים למחסהלנו

 הצדיקים בע"כ ישלחו לא למען הצדיקים. גורל על ודומיהן(הרשמנים
 יהיו הרשעים המה כאשד כמותם. הלשות עמהם )להתחבר ידיהםבעולתם
 ולישרים לטובים י הטיבה עוד( והתפלל ח"ו. עבדתם. בשבטהמושלים
 אבותינו בדדך באה"ק המחזיקים הטובים ישראל בני נדיבי )המהבלבותם
 מלכנו לדוד ניר מקום עוד הישן הישוב את להחזיק דמבה"נבקופת
 זה יזר על ותפלה בתורה שם ולהגות בימינו במהרה ביאתוולאמונת
 ותהי דרייב פעלם בעד יתברך ה12ם יטיב זי"ע ודבותינו אבותינוכדרך



 רצררד2 רביעאה מהיורא דבריתקמו
 האגוריטטע"ן )המה עקלקלותם והמטים יתברך( מאתו שלימהמשנויתם

 לעקלקלות להציאניסטע"ן קצת אפילו שנושים ורומיהןוישיביסטע'ץ
 חיזוק ולא ארץ ומחריבי קרישא קרתא מחריבי והמההקאלאניסטע"ן.

 וגם בחיבורנו בעה"י בארוכה שביארנו )ימו כנץ אבותיה ברוחיושביה

 ממכנים המה ע"כ ההו[ וצדיקים הרור מגרולי ככה על כבר הנרפסיםבקונטרסים
 חפרים המה כי טלפים יראו באשר ברשתם יתפשו שלא להמאמיניםיותר
 האון פרללי את ה' יוליכם כי( שמו יתברך מלפניו ביקש ע"כ כןגם

 וכנ"ל. קלונם יתגלה ליום מיום בעד,"י דואים אנו כאשד הגלויים)הציונים
 שלום המבשר בימינו במהרה )יבא ישראל על שלום יהיה( זה ידיהעל

 גואל בביאת הנביא אליהו אלקיך מלך לציון אומר ישועה ומשמיעאמיתי
 אמן(: בימינו במהרהצדק

 לקרושים עליך בל טובתי אתה לה"א אמרת תו' להוי מכתםכג.
 הקרושים בזכות רק כפירש"י )היינו המה בארץאשר

 הפשוט פירוש לפי וקשה א'[ ט"ז )תהלים בם. חפצי כל ואדירי בארץ(אשר
 בזכותי לא )היינו על"י בל אלקים( ה' לי נותן )שאתה טובת"ך רוול"לזה
 בל טובת"י כמ"ש בהיפך ולא )בזכותם( המה בארץ אשר לקרושיםרק(

 הטוב שיך )היינו טובתי להקב"ה מלכנו רור הורה שזהו ו"עעלי"ך,
 שמו. יתברך להנעבר העובר היינו ומכחי מצדי )אינה עליך בל לי(שיש
 הארירות )כל חפצי כל וארירי )בזכותם( המה בארץ אשר לקרושיםרק(

 נגר גם יתברך השם בעבודת בטוב להפוץ לי שיש והתחזקותואבירות
 )בכח בם רק( הוא עלי. העומדים והרבים הקשות הנעומת אלוכל

 ואץ ענוותנותו. ברוב מלכת דוד הגיד זהו ז"'ע( ודבותי אבותיהקדושים
 כח שזכות כדי אבותינו בררך במעוז להחזיק וצריך אבתריה נענימה

 רק חפצנו ארירי שיהיה בנפשנו להתחזק לע יעמור ועבודתםתורתם
 אמן: בימינו במהרה רצת יהי בן כנזכר. ועבורתו ה'בחפרת



 יזורה רביעאה מהדורא דבריתקנד
 בשבחי שמר לא ואני ר"ל כן לי קורין שאחרים אנא השם דבעל רקכלל
 פשוט. וזה מהגמרא. כנזכר כנ"ל לי קורין שהם רק באמת הוא שכןח"ו
 ומי זי"ע הבעש"ט של קדושתו ודוח מעלתו ומדרגות לתבונתו חקרואין
 וכונות ביחורים בזה עור לו היה הסור ררך על כמוסים טעמים איזויודע

 ועכי"א: זי"עעמוקות

 במדבר אחד לגיהנם יש וכזהים ג' ע"אן הס ]דף עידובין בש"מל*
 וכל הם וידדו דכתיב במדבד בידוושלים ואחר ביםואחד

 קולי. שמעת שועתי שאול מבטן רכתיב בים שאולה. חיים להםאשר
 וכו' בירהשלים לו ותנור בציון לו אור אשר ה' נאום רכתיבבירושלים
 בימים שיהיה מה בדמ"ז שהטמננו חז"ל ברברי רמוז ו"'ל הגמרא.עכ"ל
 המחריבי מחלוקת מ* א( הגדולות. והנסיונות משיח חבלי ימיהאלו
 זה ידי ועל תוה"ק דת ולהעמיד לתקן כשרוצים ועיר עיר בכלקרתא
 נפסדות מדיעות ב( שטה. בסוף חז"ל ותאמרו וכמו כהפקר העולםנעשה
 כמבואר בלבם ישראל בני את תפוס למען בעולם שנתפשטו רעומינות

 שישאר מי הגדול הנסית יהיה שהו זי"ע הבעש"ט תלמודיבספרי
 המה ג( אלין. יומיא בסוף שמו, יתברך ויקדתו בתחרותובאמונתו

 בירושלים ברשעתם כעת ומחבלים המהשלים הארוריםהציאניסטע'ץ
 שמצאו הבל( ושל המאנדא"ט ינץ על ח"ו פיה על הקערה להשךורהבם

 הנלוים וכל המה ישראל כלל את וידיחו יסיתו זה ידי רעלמבע"ל-פעו"ד
 שלש וז"ש להו. ראית וחניכא שים כל ובמקצת( להם הרומים גםאליהם
 שכר בעצמו, הגיהנם עונש שהוא רמ'א כח וודא לגיהנ'ש ישפתחים
 ח"ם להם אהמר וכל הם וירדו ואויל כרמפרש במדבר א( עבירה(עבירה
 אותם וקורא המחלהזות בעלי ראשי ואבירם ודתן קדח עדת הואוגאולה
 הדת וחיזוק גדד כל ויפרצו כמדב"ד דפתר הכל וגעושים עלבמדברה
 גפ"ת הלופדים אדם בני דיעות התלמוד הי'ם הוא בחם, ב(כנודע.
 רע המות טס להם נעשה ותורתם מינות ימצא ובקרבם חכז"לואגרות
 להכחיש ארבו ישים ובקרבם במחשבה תופש נפסדות ודיעות מינותכי



 תקנה קצירה רביעאה מהדוראדבירי

 בלשון קוראם ולכך ח"ו נכזבות לדיעות לעקמם או מפשוטן חז"לדבף
 )פנימיות מבטן דכתיב שפיד קאמדינן זה ועל י"ם. מני עמוקים ע"שי"מ
 )להושיעני שועתי ומינות( שאול דדכי בו )שיש שאול האדם( בקרבאשר

 קולי. שמעת כנזכר( ודעות זדות המחשבות המה ר"ל אלו אוןממחשבת
 זה לעומת זה )ואת בציו"ן לו אוד אשר ה' נאום דכתיב בידהמלים.ג(

 גיהנם )זה ותנו"ד כנודע( ציוני"ם הקודש אדמות עלי שמותםקראו
 א' ההפכיים ידיעות )היינו בירושלים לו להלן( בזה בגמראכדרדי"ש
 עה"ק וימדיבו יקיימו שמה אשר שלימה הגאולה טרם הנסיוןובפרט
 ויגאלע, יושיענו תאיד. ציון על חדש ואוד ויעזדנו. יצילנו ה'בעוה"ד(

 אמן: בימינובמהרה

 חכז"ל נבאו כאשד האמת. הוא אבל קצת. צחות בדדך א"ילא.
 במקומות וכהגה כתובות ובסוף חלק ובפרק סוטה בסוף נשםכנזכד

 הבע"ר שיעמיד והתאגדות והמניעות הנפש ופיזור הנסיונות גהףל אתרבות[
 יש פתחים שלשה וזהו יתברך. השם ועובדי המאמינים נגד יומיא()בסוף
 במדינותינו. יבשה ביושבי  העזות היינו במרבד, א( כנ"ל. )הס"א(לגיהנם

 הדפקדות ושם דבסף. שם אשד )אמעדיק"א( ליצם מעבד הוא ביצם,ב(
 ד"ל. דבפידה גודל עם עכנא כארס מפעפע מנעוריו ואחד אחד כלבלב
 מהם יצילנו ה' )כנ"ל( ותחבולותיום הציונים מעשי בידחצלים.ג(

 אמן: בימית במהדה עצתם תופר דעה עלינו החושבים ומכלוממזימותיהם
 : ע-ש[ כ"ד אות ה' טהדורא ולקטן טו"ב אות בזה לעילחצין

 ו'[ קמ"ט נתהלים וגו'. בידם פיפיות וחרב בגדונם אל רוממותלב.

 התפלה בעת זמר בקול זה לסיים נהוגים כיידוע
 פיפיות "ותדב שנאמד משום ששרים לזה זה וששייכות מילה בריתביום
 קדאווץ כן על צדדים משני וודו טבלה של האיזמל  לעשות ונוהגיםבידם"
 לעשות ולאחויו לפניו מ"ש והמשך תבלין צדיך העדיין פיפיות""חרב
 הא ובלשמים בגוים המילה שייך זה ומה בלאומים תוכחות בגויםנקמה



 לצררה רביעאה מהדודא דבריתקפו
 טובים לדבורים רק רהכונה וראי אלא וסכלות הוללות רברישמהברים

כנ"ל:

 אמרה קי"ג[ ]תהלים הבית עקרת מושיבי ע"ב[ קי"ח ]יף בפסחיםסד.
 בניך שמוני רבש"ע הקב"ה לפני ישראלכנסת

 חטאם מרוב בניך ששני רשב"ם ופי' בתים בעיקרי הררה זוכחולדה
 לגבי וגריעות שפלות דהוי זה בפירוש מיאן המגחש"א אמנםבגלות.
 רבני למעליותא פירש ע"כ שמחה רבנים אם הפירוש מהו כן ראםישראל
 מאי ע"ב[ כ' נדף בחולין אמרו לישנא ובטאי לחולדה לה רמרמהישראל
 המהרש"א עכ"ל וכו' מכוסה שהיא בתים בעיקרי הררה כחולדהחולרה
 מושיבי הקב"ה כי לשבח דהיינו כונתו נראה לדבריו פירוש והנהז'ל

 כי פנים הסתר בבחינת אבל בגלות לבניו שמשפיע )היינו הביתעקרת
 זה כל עם הזה והארוך החשוך החל בגלות ובפרט יתברך מאתו נגזרכן
 והיית בסתר עלינו חסרו ולהשפיע להחזיקנו עלינו נטויה ירועור

 עלינו מלכותו כבור התגלות נראה שאין בתים בעיקרי רמכסי"אכחולר"ה
 הוא בגלות  עושתיה רבשביל רשב"ם פירוש עם יתאחר ]וגם כללעין
 סלד תשובה שעושים וכיק עונותיהן ויתכפר בתשובה נשוב ראםזה

 בסתר להשפיע כביכול יצטרך ולא תשובהן נבהלכות הרמב'ש כמ"שנגאלים
 והגלות הבירורים תכלית אבל בימינו[ במהרה אלינו יתגלה בגלויורק

 אם שיהיה( לעלימה לגאולה עוד שנזכה להחזיקנו כדי בסתרוהשפעה
 כנ'ע: ומובן שמחה.הבנים

 תרפ'ץ ב' ארר דר"ח א' ביום ששמרתי ממה דקרים רשרמימה*
 הנה הע"י. רבתי בישיבה קדושין מסכת סיוםבסעודת

 התורה כל את אביש אברהם שקסם מצינו במתנ" ד"א הלז המסכתסיום
 אברהם שמע אשר עקב ור[ ב"ו ]בראשית שנאמר ניתנה שלא עדכולה
 בתורה שם הכתובים והנה ותודתי. חקתי מצותי סמררתי וישמורבקולי
 ואברכך עמך ואהיה האלו רברסס כל אבינו ליצחק שהבטיח להבישקשה
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 אשד עקב וגו' השמים ככוכבי זרעך את והרבתי וגו' את והקימותיוגו'
 וכי אברהם, בזכות רק משמע )כנזכר( וגו' בקולי "אברהם"שמע

 דנרכות כל אתן אברהם בוכות ורק )ח"ו( יצחק ולא בקללי שמע"אברדם"
 נפשו מסר שווא בזכותו מאברהם גדול הנחק לכאורה והלא לבנוהאלו
 הכתוב דיבר מלא מקרא ווטו המזבח גבי על צוארו ופשט ברצונובעצמו
 נפשי קריבת והא נפשו. בעד יתן לו אשר וכל עור בעד עור ד'[ ג']איוג
 לעתיד המצדיק להקב"ה הנחק כן שאמר ע"ג[ פ"ט ]שית כדאמרינןגבך

 ]פ"י תמימה עולה בחינת שהוא בקדושתו גדול הוא וגם בימינובמהרה
 וכן י( לחו'ע. שהלך באברהם כן שאין מה לו. כדאי הו"ל ואין ג'[פס"ד,
 פירוש זכותו לפי וכל אלא הש'ש דברי על בקדושין בזה מסייםהתתן
 ומזוני בני וחיי דגהלא(  איש וכות דהא להן קשיא  דהוי )משום סבלולפי
 עכל"ה ע"אן כ"ח דף קטן גמיעד ]כדאמרינן בסילא אלא תליא בזכותאלאו
 בשבת התום' וכמ"ש דגלל אינו זכות מקום מכל דהא לדבריהםוקשה
 גדול זכות יקץ על מקום דמכל לישראל מיל אין בך"ה ע"אן קנ"ו]דף

 כן  )וגם חיתול, העפת המה הם ענינש דב' הדי )לטובה( המילנשתנה
 דהיכל דוכתי ובשאר ק"ש בברכת בסידור כמבואר הארייע פי עלויא

 ונויך לחובה( האלו לזכות אלו הסנהדרין דנין שרום גבוד"ה הואהזכו"ת
 המת טס צ'ע ג( כנזכר. מילו החנו זכותו כי קדושין בסיום בזהכתבו

 דגלל. שמשנה שם בשבת התוס' שנתבוגדי

 את שיניר ודודו בעולמו אברהם היה אחד דרנה זה כל ליישבוי"ל
 העולם כל נגד במלחמותיו נפשו את ומסר שמו יתברךבוראו

 היותר הנסיון וזוע ואחדותו אמונתו תודיע וזעא יתברך בדהום שכפרוכולו
 אלו כל יתברך השם בעד ולסבול כולו העולם כל עם ללחוםגדול

 כי רבה במדרש וכדאיתא וערך מתעוד לאין וסכ"נ שבדופיןהחרופים
 והוה שמך ושגדלה ואברכך וגו' מארצך לך לך הקב"ה לו אמרכאשר
 נהיה שם וגם למצרים וברח רעב שם ונעווה ישראל לאיץ ובאברכה
 מודה )שפוט הזה המין שבא מקס כל השלם ה14מות כל ואסוורעב



 לצררה רביעאה מהיורא דבריתקפח
 אלו וכל ר"ל ורעב צרה נהיתה שם עליהם( וחולק שלהם זדהבעבודה
 הוא זה כל ועם שמו יתברך ממנו פניו הסתיד אשד נוראותהנסיונות
 לעמוד יוכל ואיך כהי העולם כל נגד ללחום שעה ובכל עת בכלעמד
 שאין מה דוגמתו אין אשר העולם הטבע כדרך שלא גדול מס"נ זהונגדם
 גבי על צוארו ופשט נפשו שמסר יצחק כגת הקדומים האבות שאדיכן

 כל גדולה רבותא אינו זהו ויום יום בכל קונו לבין בינו ומס"נהמזבח
 שנאמר אבינו יעקב וכן דעתיק( גבורה )בבחינת קדרשתו גודל לגביכך
 בביתו הללמוד ולישב תודה של אהלים יושח תט איש ס"ק ע"ה ובראשיתבו
 כל עם לוחם כשאיש יותר נקל לבדו לה' בלתי גם הלכה של אמותבר

 נשבת במסכת שם אבינו באברהם דק שפיד נאמד וקע מבחוץ כולוהעולם

 נסתכלתי וכו' וכו' הקב"ה לפני אברהם אמך )כנקיה ע"ש קנ"ורף
 שאין שלך מאיצטגנינות צא א"ע להוליד ראוי ואיני שליבאיצטגנינות

 משתנה גבול זכות ידי דעל שפיד שם התתי כתבו זה ועל לישראלמול
 הטבע כדרך שלא דמס"נ דאבדהם זכותא כמו גדול זכות והיינוהמול
 השם בעבודת שמתנהג מי כי בראשונים וכמ"ש כהי העולם כלונגד
 יתברך השם כביכול כן השמים ומערכת ומילות הטבע מן למעלהיתברך
 וזדי הטבע מן למעלה היינו השמים ממערכת למעלה לטובה עמומנהג

 כנ"ל. בזה נפלא היותר אברהם היהאחד

 זכות כי בשבת המדוש"א שכתב מה פי על כזה באופן עוד "עלגץ!
 ובראשית באברהם דק העיקד תהו עי"ש דבים המזכה היינוגחל

 ע"כ וכו' מג"ד שהיה הדן פל"ט מ"ר בחדן עשו אשד הנפש את ה'[י"ב
 מ"ש בזה קדושין בסיום גם י"ל חהו כנזכר. גדול זכות אברהם גבישייך

 כיון כנ"ל מילו לפי הינו זכותו לפי דהכל המתני' פידוש עלהתוי
 התודה כל ששמר אבינו באבדכם דמסיים בזה דמעם אחר דולךדהכל
 כזה גדול ובזכות הטבע מן למעלה כזה במס"נ היים כנ"ע וכו'כולה
 זכות דהיינו ד,ועונר כתבו שפיד כן העל שבת( מתתן )כנ"ל דגללנשתנה
 כנ"ל. מיניה  עויף המול החרן כיה גדיל בזכות דמיירי כית מזלווהיינו
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 על והבטיחות אבינו ליצחק יתברך השם שהעיר רבתובים המשךתהו
 והקטרוג החטא יגרום שמא חשש היה כי אם הארץ וירישת והבניםהממון
 כגק הטבע ררך היפך שהוא כיון היוקא דשכיח היכא בפרט בניועל
 ברברי כמבואר היו ועקרה עקר ורבקה שיצחק כית בנים שיולידבהך
 אשר עקב רק הגיר כן על מוליד( ואינו נוקבא נשמת לו )שהיהחז"ל
 במס"נ  עבודתו שנהג ראברהם בזכותיה היינו וגו' בקולי אברהםשמע
 למעלה כן גם בניו עם יתנהג בזכותו ע"כ כולו העולם כל נגר לטבעחוץ
 אשד הע"י דבתי ישיבה בישיבתנו אנחנו וכן לטובה, והכל הטבעמן

 וידיעתם בהתמרתם במדינתנו ובפרט ברורנו הזה כבושם נראה לאבעה"י
 במסכת בקיצתם יתברך ה12ם בחסדי ימים צעירי מהתלמידים מהםורבים
 יושבי אשדי לומר שבקיאין כמו לטובה( עתה )שסיימט תתי עםוסאת
 תמיכה שום לנו אין אשר התגבר אשר בע"ר מעשי זה ולעומת וגו'ביתך
 האגודיים ש מהמזרחיים ולא מהציונים לא תורה( תצא שמהם עניים)לבני
 לויות יזכו ולא רשע יצא מרשעים כי רעה הרוח ישא כולם אתרחמיהן
 בררך ת"ת ה' לבית שריד זהו אשר כזה קרוש מפעל בתמיכת חלקלהם

 צרקט משיח לביאת בימינו במהרה זה ידי על ושנזכה זי"עאבותינו
 תועפות כקר מהם ויקבלו הנ"ל לכתות יחנישם אחרות)ובישיבות
 ויתמרט ייקלט ה' צר. מכל לנו הרעו עוד אלא חשת %ר לאוהשפעתם(

 אלו כל נגר באמת. ותורתו ה' בעד עמרט על להתחזק שנוכלביש
 מוסר בתוכחת קצת בזה )ודמרכתי מפה גם ר"ל והמריעיםהמשחיתים

 ה' יהי חברינו כרצת כימים לילות לשים וטכל הישיבה( החזקת רברעל
 בכ"ע. ועמהםעמט

 התחזק אשר נפלא היותר היה אחר אביט אברהם כי )לעל(וכקמ"ש
 ורצון ממן שיטי ב4 הימטתיה נתקוף העדתו וו בעדרק

 ובפרט מערלם אבותיט בררך ולרתושק להחזיק אנבט צורבן וכןכלל.
 למעשה )במקצת( להגיע עכ"פ צריך אבינו( )אברהם למשמיניםלראש
 חזקו הברזל כעתוד במם"נ לעמוד יל הצדיקים בשם כטבעאבוהי
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 כל ע"ב[ ר ]דף ברכחז בש"ס בזה ופירשתי כנ'ע י בתורתשתחזקה
 שרבן ראו כאשר בימית והינו בעזרו אברהם אלקי לתפלתו פקוםהקובע
 מספר השלו"ם זרו אשך העולם שלום קראווע המה אשר בעדה"דעולם
 יזך על אשר )בעוה"ר( ישראל התעמת בגוייהם ועשו ארום לאומותעש"ו

 המלחמה אחרי בימיפ במהרה צדק גואל ביאת אמוטט הערך גרמוזה
 היראים שוכני מדינות ונתחלקו ונחרבו המאמינים ישראל נתפזרווגם

 כנ'ע ודומיהם הציונים הרת שונאי זה ידי על ונתגברו רמזורהשומרי
 ונפסדה הדשה  ודיעה בדרך עמנו ובואו אבותיכם דרך דגיחו יאטדואשר
 רק בימינו במהרה צדק גהשל בהרע על עור להתפלל תפצרו ואלר"ל

 ולעשות הקודש ארץ להחריב( )כלופר, ולבנות קאלאניול'ן לשפדהעיקר
 ופן ולשופתם. העמים לדרכי נוטות רק אבותינו כררך שלא ספרבתי
 כל נגר גם להתחזק צריך כן על ח"ו הגאולה מן ונתייאש לבפיחרר
 דוכתי ובשאר חלק ובפרק סוטה בסוף חוש שיומרו )כמו כהיהעולם
 ביותר ר'ע( כלב כפני הדור פני 3גי הנסיה אלין יומיא בסוף יהיהשכן
 ותפלה בתורה להתאמץ וגם אמתית כדרך רק העיקר ולעשותכנ"ל
 תפלתן ומאויי ממקומו יזח )לבלי מקום הקובע כל וז"ש הגוללהלקרב
 בעזרו )כנ"ל( אברהם אלקי )כנזכר( לתפלתו להעגלם( בהמבוקשודעתו
 במדוה הגרול בזכותו יעזכם כן אבינו לאברהם יתברך השם קוך)כאשר

בימינו(.

 הפפכת סמיכות י"ל במי'נ להיות שצריך העמדה בענין במ"שדהנדק
 בשטר בכסף ררכים בג' נקנית האשה בתחלתה סופה נעוץהזאת

 צ"ל רמוס רגופרשים בזה עמדו )וכבר לבעלה, בקנית פיישר'יובביאה.
 הלשת רסון לדקדק יש הבעל ובמיתת בגט עצמה את הלנהלבעל"ה(
 עצמה את ופושר"ת לשת יותר תולתל וכר בגט עצמה אתקונ"ה

 המגומז סוף לסמיכות דקאר י"ל אולם הבעל. ובמרזת בגט אליומשיעבודו
 תורה חי וועדתי חקתי מצוחי משמדתי וישכור אבים באברהםכשאמר
 א-א היחד שבע"פ תורה תבשילץ עיצבי אפילו בזה חי'ע כדברישבע"פ
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 אמרו והנה כנ"ל ממש במס"נ הכל ואת ושבע"פ שבכתב התורות שניאת
  העבודה הצל התורה על עומד העולם דברים 2יל2יה על מ"ב[ פ"א]אבות
ועל

 הגמ'"
 לווית וזחני תוד"ה )אע בשטר גמ'"( צדקה )הוא בכס"ף והנה

 לייהד קוב"ה וינוד עבוד"ה )ה1 ובביאה וכו'( במכתב בידו הידידאבנים
 תפלה זו שבלב  עבור'ה וזהו ממש במס"נ שמו יתברך אליו ונפשנולבבנו
 לתפלה גאולה בסמיכות ותפלה ק"ש והיינו תענית[ ]בריש חז"ל שאמרוכמו
 שמו. יתברך בעלה לגבי נפוגה דמ12עבדה במהלימות וביא"ה היחודשזהו
 וקשה שמת יתברך הידוע )לבעלה, נקנית ישראל( )כנסת האשהולזה(
 עצכף'ו לטובת הינו עצמה לקנין רק ומ~1יי' רצונה אם )אבל, עצמהאת
 את 12עובד זרה עבודה עובד כמו הלכבות[ החובת ]כמ"ש דוי אז דוריםהוא
 לעצמה דק וגשמיי תאויי ענין וקונה יתברך, מהשם ]ח"ו[ ופורשעצמו
 ב'[ ]הושע כמ"ש נמצא עצמו היינו אדם בני את שעובד וכיוןכנ"ל

 ותקדמו רק בנתצם עוד יזכרו ולא מפיה הבעלי'ש שמות אתוהסירותי
 בחינת זמנים אחרי שהלכו יזע היינו בעל"י קדד לי תקרא ולא אישילי

 את כשמדבק ע"כ עוד יזכר לא וזהו בעלי'ם נקרא כן על זרהעבודה
 היא עצמו את קונה בבחינת כנ"ל עצמיו לטובת בעלים בבחינתעצמו

 כריחות ספר איה כמר"צ יתברך השם מדביקות )שמתגרש בגטבבחינת(
 בעוה"ר נמכרים אנו בעצמנו כי וגר נמכרתם בעונותיכם כי וגו'אמכם
 כח" בארוכה בזה ]וכמ"ש שבשמים אבינו לבין ביננו מורצה עשינואשר
 ח11י 1הלכ12 נדרק גל קודם הכיפורים יום לערב הקדוש עם מאמר יישכרשער

 בן ולעבוד לבטנה א"ע )שמדבקים הבעל ובמיתת ויגש( כנזכך.הבעלים
 עצמם את כשפדבקים כן עשון מה הבעל( במיתת חיא ימות אשראדם

 5-י לעולמי וקים חי ביהואבהקברה

 לישראל מול אין בבוכנת גרם עילאה מזלא מענין שאמרנוובזה
 לישראל מול הוא( "אזך'. )בחינת אי"ן ז"ל הראשוניםשפירשו

 ממר"צ למעלה שהוא סעי אדר ר"ח היום בזה דיומא מענינא י"לכנודע.
 ובש ולע"ד הנשתחד משכביהם( שמים במערכות י"ג נהל )ששנןמלות



 רצררה רביעאה מהיורא דבריתקצב
 מסוגל הזה רחדש ע"כ יששכר שער בת"  בעה"י מזה כתבנו וגםיששכר
 עלינו ויריק הטבעיי המול מן למעלה התורה בכח לעלות שנזכהלטובה
 שבין א' העיבור בשד )והוא תתאה לממלא עילאה ממולא שמויתברך
 עה"ת זי"ע לאאמו"ר בנים בתפארת ועיין דרחמי. מכיילן י"גוא"ו

 במהרה צדק גואל ובביאת וישועה הצלחה שפע ב'( אדר לחדירוהמהודים
 אמן:בימינו

 חכמי חכז"ל רבותינו של אמת קדושת תהלות מעלת לגודל הנהסו.
 הפוסקים עליון קדושי לב ישרי כל ואחריהם והזוה"קהש"ט

 כל ועל עלינו יגן זכותם אחריהם הבאים ותלמידיהם והבעש"טוהאריז"ל
 שבארצות לארץ עד שמים משמי קדשם ורוח בחכמתם צפו אשרישראל

 )חלק מנח"א בחי' בעה"י ביארתי וכאשר ותכונותיה עניניה בכלהתחתונה

 לא רוה"ק כי מספר לאין רבות במקומות חז"ל מדבךי בכת"י נ'[ ס"ה'
 בח" מזה כתבתי כבר והנה הנ"ל( הקדושים רבותינו אצל )ובפרטבסלה
 שטראהלע"ן הרענגטע'ץ רפואת לענין ס"גן ס"ס אות נמה"ק תורהדברי
 וגם תורה. בדברי עיי"ש הרומה[ 51ישת בזוהרך ומשרש מבואר הואאיך
 מתפארים. בם המה אשר המתחדשים מדברים כמה חז"ל בדברי נמצאאיך
 חז'י בדברי נמצאו ובאמת לבקרים. חדשים הםכי

 עיין וגם מבוארים.
 אמתיות ושכחות מזה הרי ]וגם ס"ה[ סיבן ג' והלק אלעזר מנחת בשו"תבזה

 שיי"ש ס"א[ אות נמה"ק שם תורה בדברי שביארנו כמו הזוה"ק ספרקרמות
 נתהוו טרם נדפס והזוה"ק מקודם זאת ידעו איך אמיתי רוה"ק זולתכי

 והענין כנודע[. בזה בכח( )גם העמים חכמי בידיעת האלוהדברים
 תורה( בדברי )מדברינו מזה העתיקו הנה כנ"ל שטראהלע"ןהרענגסע"ן

 שם וסימו פולאנ"'ת( )בלשון קראקוב בעיר מדמקאדעכר"ע בספריהםכעת
 של בדורו ידעו איך להבין או להאמין יוכלו לא כי בחכמתםמוריהם
 שאמרה למי ראויה זו ותשובה דוענגטע"ן של זה מכה ותלמידיורשב"י
 יוכלו ולא בשר( וערלי לב ערלי הגויים כל כי ד[ 5"ד ניחיקאי)כא"ש



 יצרניה חמישאה מהיורא ד21רשיתרצו
 ואכמ"ל( הנ"ל רצ"ה בדכת בעל הגאון מפי בילדותו ששמענחמדים

 באהבה:ידידושתו"ט

 י"ל ל"ק תהלים תנדני, אל רשעים ויד גאוה רגל תביאני אלמג.
 ז"'ע עליך קדושי צדיקים מכמה הק' בספריםעפימ"ש

 לבם היה כי יען ידוע והטעם עצמם ולדהפאד גדולות לדבר דדכםשהיה
 להם שעשו ומקנאתם( חנם )שונאי הרדיפות מפני שבדים לאלףנשבר
 לבו ויגבה במדת חפצו לזאת יפלו שלא ח"ו העצבות מפני יראווע"כ
 שלא היה ברצונם אבל כמובן לדונתזק שיוכלו כדי בדיבורם עכ"פוגו'

 להתפאר יצטרכו לא זה ידי העל דעתם יחלישו שלא היינו לזהיצטרכו
 אם א"ע להתפאר אצטרך )שלא גאוה דגל תביאני אל וז"ש כנזכרא"ע
 דדך טוב ויותר גאוה" "דגל בכא הוא עכ"פ עבודה, לצודך הואכי

 שלא תנדני אל דלועים ויד שיהיה( ע"י הנזכר, לדרך אצטדך ושלאענוה
 כנזכר: עמה( במדת דרכו צדיק לאחוז יוכל )ואז הרגועיםירדפוני

 והמגדל חסדאל בארץ הדד הבא עולם מנוחלי  שלשה ימנן א"רמד.
 היא מאי שבתות, במוצאי הין על והמבדיל לת"תבניו

 )ע"ד וי"ל ע"א קיא נפסחים הגמ', עכ"ל לאבדלתא מקידושאדמשייר
 עד קדדים בדוח דאו מאשד צחצחות, חכז"ל רברי באמת והואצחות,
 כאשד הלז האחרון הדוד יומיא בסוף יהיה מאשד ובפרט הדורות, כל%ף
 ובסוף חלק בפרק בדבריהם הלז וזמן האלו הימים על קדשם בדוחנבאו
 סכנת כעת הוא ישראל בארץ שם הדירה כי וכוצה( כתובות ומסכתסוטה
 מחריבי כלומד הישו"ב )בעלי השונות המפלגות כל בין כמשמעונפש
 בקודש ועבודה ישראל ארץ ישוב אמונת אבל מקדושתה( ישראלארץ
 לס הורו כאשר ז"'ע מדבמבה"נ תיקש זה על הרת ותיקון הראויהשם

 יום בכל לד האחכה ב"ב, צדק גואל ביאת לקרוב הנחוצה זי"ערבותינו
 2ום בנים גידול ובפרט )בביה"ד( שמה ה' בעיד שמיה דבר מאןשיבא,
 בפנימיותו בתמונתו סבא ישראל ברוח אבותינו דרך הקודש סדותעל



 תדצז רצרר~ה חמישאה מהדודאחוברי

 של נפסדים מדעת שם ולהפרידם קשה, היותר הוא בצודתו,ותבניתו
 אלף מני אחד כמעט הוא להו דאית וחניכא שם כל 011 ירקדוהצעיד"'ם

 שמה יקוננו אשד המפלגות אנשי של נכזבות מדעות מהם ימלטאשד
 בזה הבאים )שלשה הבא עולם עחלי המה שלשה וז"ש כעת,באה"ק
 אחדי שמיה, דכד מאן הזה ומעולם הבא, עולם נוחלי והמה כאחדיחדיו
 חיי ואין שם. ככה על קשות מלחמות ללחום כרחם בעל יצטרכוכי

 )לבד, לת"ת בניו ומגדל )כנזכר( ישראל בארץ הדד הזה( עולםמנוחת
 )שנקרא היי"ן על והמבד"'ל ז"'ע( מאבותינו התוה"ק שקבלעבדדך
 עצמו את להברי"ל צדיכין איך רבד מתוך רבד להבין בינ"הבחינת
 שבתות במוצאי בדהרותיהם( האלו ומטעים הטועים התועים אוןמאנשי
 מתפללים שמה המצוי המיעוט עוד בהיותן ויו"ט שבתות בימי)כי

 אבל הקדום, בדוד יחיו עוד כי להם ידמה אבותיהם במנהגבביהמ"ד
 יבש ברחובות, ילכו כאשד המעשה ובימי נפש אבדה וי שבתות,במוצאי
 צריך כן על משולבות, המינות ויודעוני אובות, מאנשי החובות,כל

 )דשבת מקידושא בלבו דמשייד היא, מאי ואמרז"ל( כנזכד מהםלהבדיל
 הטובים מאבותיו לו המודשה השבת קדושת ברגש בלבו עודהנשאר
 בכל הנ"ע און ופרללי מדמה מאנשי להבדי"ל )לידע לאבדלתאורבותיו(
 לכיל ]יעשן בב"א: ויגאלנו ירחמע ה' כנ"ל, אדם( ופעולות המעשהימי

 בעה"י[: ברברינו דוכתי בעטה יעור ול"ב ל"א טו"ב אות ד' טהדוראבר"ת

 ישראל סליקו חדא זימנא ע"א[ קמ"ר ]יף משפטים פרשת בווה"קכה.
 אתו וכו' בהדיצם ע"ז עובדי ואתעדבו חגאלמתג

 בוו אשגחו כו' וכו' סימנס חמיתת להו אמד סבא המנונא לד'שאילו
 וקטלי עכו"ם דרינק ומשכחו בדקי וכו' בדיכו לא ואינון מברכיןדכלא
 המענא דב שזון נאמד אם לכאורה יפלא והנה הוותיק. עכ'ע תצ'להת
 בזמן היה הנא ואיך ע"א[ מ"ג ]יף עידובין תוס' עיין רב לפנישלמד
  עיה"ק בידחשלים גם ישדאל שאכלו מדקדקנות ואכל לדגל שעלוגיהוקק
 רשב"י של חברו סבא המנונא דב זוע סוים המוזכר בזוה"קוכנראה



 תשיג נצררה חמישאה מהיוראדברי

 העירוני שוב בזה. "קדמתה" תיבת הזוהר, בדפתר או בהעתק נזדקרסופר
 הבית בזמן אחד המנונא רב שהיה כ"ה[ נאות לעיל בזה שכתבנו מהלפי

 ע"ז כנ"ל סובא בשנים שהאריך אתר רשב"י קודם רובה ע"דונפטר
 שפיר: ואתי קדמתה המנונא רב דאמר רב כונת היה זה דעל י"לשפיר

 י"ס[ נתיאל לדניאל קוב"ה אמר ע"ב[ קפ"א ]יר תצוה בזודק"ק713*
 לקץ או הימים לקץ קץ לאן אקל לקץ, לךואתה

 הוא הימים דקץ דמבדד עוד עיי"ש וכו' וכמין לקץ ליה דאמד עדהימין
 דהנה י"ל והענין רקדושה, מסיטרא הימין קץ משא"כ הסט"אמצר

 ליה דאית וחניכא שום וכל ר"ל שוות המפלגות כל בימינוהמתחדשים
 ישראל בני מלב להכחיש חתירות יחפרו המה בכלל( האגוריסטע"ן)גם

 ומשיח אליהו בביאת נס ידי על בימינו במהרה צדק גואל ביאתאמונת
 תמיד עולת בה" שביארתי וכמו וכהנה השמים מן בנוי המקדש ביתובנין
 בארץ בקאלאניע'ש רק וירצו בעה"י, היבודינו בשארי סוכתי בכמהוכן

 והימים העת רוח לפי ערלם חורבת )הינו תיקת לעשות ויחשבוהקודש
 על דניאל ששאל וזעם והנבערה, הנכזבה דעתם לפי הגאולה תכליתוזהו

 הטבע, ובדדך והימים הזמן דוח לפי )ח"ו( הימים לקץ יריה אםהגאולה
 מצד שהוא "הימק" בקץ תהיה כן כי השמים מן והשיבוע הימין לקץ14

 חם"ר בג" נדחפי בסידור הכתה ישראל, עמו נדחי ומקבץ ימי"ןחס"ר
 עה"ש  שמו יתברך בחסדו ידמיע במהרה הגאולה תהיה זה ידישעל
 )כפי הימירם קץ כן שאין מה וזכותם מעשינו ידי על שלאואפילו

 )כנזכר ר~סש"א מצר הוא בק"ש( יכנהו אשר הימים רוח לפיהצייטגייס"ט,
 כנזכר: ואלי"ן בקץ הגאולה שתהיה רגטיחווע זה השל בזה(מזוהב

 את שמצאתי עד מהם שעברתי כמעט ד[ ]ג' דבירים 122טיך123ק.
 אל שהחיאותיו עד ארפש היא אחזתיו נפשישאהבה

 טל שפע בם8ר ובפרש המקובלים ברברי  ע" הורתי, חדר השל אמיבית
 והמושלת ר5מלכת מלכדת בסוד פ"א[ המוחות בסוד הצמצום גמוד רנשער



 תשפג מצררה שתיתאה מהיוראדברי

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

 לגף~
 יפרכס צ

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 לח~
 לשם לחזור חפץ וגם בביתו גם שבת

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

 ב"ב: ויגאלנו יצולנו ה' האלוהימים

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

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



 תשצג רצדרה שתיתאה מהרוראדברי

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

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

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

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

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

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

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

 חלילה. להו דניאל ש"מ רבנןמדשתקו

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

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



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

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

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

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

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

 דיעה. בר לכל ומובן גמור זילפירושא

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

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

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

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

 עכד"ה. בחו"ל, שלוחיבודאי

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



 תשצה נצררה שתיתאה מהדודאדבירי

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

ושוכט'ש:

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

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

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

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

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

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

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



 תתמט נצררה שתיתאה מהדודאדברי

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

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

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

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

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

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

 ותודתו. אמונתו שמוכבוד

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

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

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



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

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

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

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

 בזה. שםדברינו

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

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

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



 תתנא יוערה שתיתאה מהיוראדברי

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

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

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

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

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

 ב"ב:צדק

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

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

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

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



 תתפא רצררה שתיתאה מהיוראדברי

 עבירות בעלי בכל החמיר זקיני קדוש כי ואם בדברינו עיי"ש העולםיכל
 כפי נזהר אם בעה"י לנו די האלו והחשוכים השפלים בדורותאמנם
 רבינו הקדוש מאדומו"ר )ובפרט זי"ע דוקדושים ורבותי מאבותישראיתי
 שבתות, ממחללי פדיונות לקבל של4 משינאהע( הרב זי"עיחזקאל
 חמידא שבת תנא האי ע"א[ ]ה' חולין בש"ס שורשם הם האלווהדברים
 ותהלתי בזה ברע"ם הוא וכן ב'[ וסיטז יו"ד בטוש"ע כן ופסקינן כע"זליה

 זה הרי מהם הנהנה ומסולא ויו"ש שבתות מהללי היינו )ע"ז(לפסילי"ם
 בעה"י: דוכתי בכמה עוד כתבנו לאשר בזה ודי - ר"ל ממש מע"זנהנה

 ס"ה: אות ה' מהדורא לעיל]ועין

 צערא ראקדים ושפיר ע"כ[ )וע"ח תצא מהימנא ברעיא שם עורקרע.
 לפום מתניתא מארי חז"ל אוקלמה דא ובגין לרחמיודינא

 בבכי רמלה ורמז ברחמי דנפקת לבתר צערה לה אית וכו' אגראצערא
 ובאור עיי"ש וכו' יוודע וממנה ליעקב הוא צרה ועת ובג"ד וגריבוש
 שהיה בלשן מרדכי ידי על ברחמים היה שני הבית דבגאולת שםהחמה
 מה שלימה גאולה היתה לא כן רעל וכו' כורש ידי רעל למלכותשני
 ע"כ ר"ל רבות וצרות משיח חבלי יזר על שהוא ותלישי הבית כןשאין
 האלו וכדברים עד לעולמי רבים וברחמים שלימה הגאולה אח"כיהיה
 וכר( לפק טהודענא ז"ל טהר"י ר"ה בפיסקא המצות חג טשער ס"ז )בפע"חתראה

 הגלות נמתק שמקוים ובבל מצרים )כהגאולת תדהה לא מלזו הגאולהכי
 וזהו עיי"ש גדולים חבלים ידי על רק כנ"ל( וכיוצא השיעובדוקושי

 משמיע בספר שנדפס וכמו חשוכא, מגו דנפקא נדורא הגאולההתקרבות
 עיי"ש: )בימינו(ישועה

 דוק עוד כי גק ב' )חבקוק עהעכ העמודן ]בסוף ברע"מ שם עודקמן.
 לה דנקיבו אחרנין ואית וכו' יכזב ולא לקץ ויפחלמועד

 מאן כל שניחא דנוקבא ובזמנא מוזמן סליקו הלא רבא לתדומא דמטיעד
 אמנם החמה, ובנער עיי"ש עכל"ה וכו' סליק %י לא תמן נפילדדוי



 רצררדו שתיתאה מהדורא והבריתתפב
 בלי ח"ו ולהבריח הקץ את לדחוק שבאים אותן על ומנבא רומז כינראה

 בשם שכ' וכעין יד בחוזק רק ובקשות ותפלות להעולם תשובההתעוררות
 לו עלתה ומה משיח ולהביא להכריח שדצה ז"ל דיינוס דילו יוסףהר'

 דמטי עד לה רנקיבו אחרנין ואית וז"ש לשיזבן, רחמנאולתלמידיו
 לספר ובמפח הנזכר שינוס דילו הר"י של זה( )כמעשה רבאלתהומא
 )כמו ר'י ונענשו  שנפלו 3ך מתמן סליקו ולא עי"'ש ז"ל האר"ישבחי
 המקרבות ומצות ותפלות תשובה ידי על ורק לטהר מזהירנו זה ועלהנ"ל(

 דוכתי(: בכמה בעה"י בחיבורינו )כמבואר ב"ב הגאולהאת

 הגאולה את המעכבים אותן לבבנו את וימסו אותנו ישיאו ופןקי.
 ]שיר עה"כ ע"א[ קהא ]יף כתובות בש"ס חז'ע הנאמרוממה

 )ח"ו( ומיה שתחפץ עד האהבה את תעוררו ואם תעירו אם ז'[ ב'השירים
 בהשבועות שם אמרו הנה ב"ב, צדק גואל ביאת על כ"כ ימהרו לאנראה

 בש'ט וזוב בעונם פירש"י הקץ את ירחקו שלא לישראל הקב"השהשביע
 הדבר ואין הקיצין כל כלו כי האמת הוא ]וכן אחרת גירסא בלישלנו
 נגלען ישראל אין תשובה( ]בהלכות הרמב"ם פסק וכן בתשובה אלאתלוי
 ומבנלא ענלעה נגאלים מיד התשובה משחמין וכיון התשובה ידי עלאלא
 רשני[ כדברי עונותם ידי על הקץ את מרחקים תשובה עושיןכשאין
 ירחק"ו( שלא )במקום ייחק"ו שלא 1"א שם[ ]בכתובות הביא רש"יאולם
 דש"י  עכ'ע מדאי יותר כך על בתוצונים ידבו שלא דוחק לשוןהיינו

 מאן כי מאוד יוחק לשון באמת הוא הנזכר הב' והפירוש והנוסחאז'י
 במקנא בעה"י כבר וכמ"ש זה על מראי יותר בתפלה מרבה איזהו לןפליג

 הזאת[ הצרה בעת ]שנדפס ישושה תשמיע בספר מ"ש וזמיןבארוכה
 יום בכל ג"פ התפלות אחרי גם כי רואות עינינו הלא כי ב'()מאמר
 הגאולה על ומבקשים המתחננים ופיושים סליחות ז"ל דבותינו אח"נתיקנו
 לשעבר על ותזעק קינות כמו רק דהוא לומד ואין חצות תיקון וכןקרובה
 וכמ"ש שמו יתברך מדחקיו אחדי מהרהר בכלל זה הדי כן ראםח"ו

 תקמיטי ס" ט"ב הלכות בפחצה"ש דריכם תענטז[ ובמסכת הקדושדושל"ה



 תתפג וצררה שתיתאה מהיוראדברי

 ב"ב לגאולה שנזכה לעתיד על ותיקון בקשה רק שהוא צומות הר'לענין
 שראוי א'[ ]סימן או"ח בטוש"ע מ"ש וכן מעשיש ותיקון התשובה יריעל
 עצבות בדרך אינו ביהם"ק חורבן על ורואג מיצד להיות שמים יראלכל
 ט'ן ל"א ]ירמיה כמ"ש ותחנונים בקשה רק לשעבר על וצועק בלברח"ו

 במק"א הארכתי ועור כנ'י הגאולה להתקרבות לעתיר על וגו' יבואובבכי
כנ'אנ

 )לאאמו"ר דואי לחי ובבאך ע"א[ פ"ח ]דף כ"ב תיקון בתיזוה"קיעיין
 גירסא להך זי"ע שפירש"י רמה אתכם  השבעתי בד"ה שםז"'ע(

 בלא תפלות רק היינו מדאי יותר כך על בתחמנים ירבו שלאשהביא
 גירסא לפי פ" בכתובות שם המהרמ"א וכן עיי"ש וכו' והרימודחילו
 יש ועוד זה על כתב  בעונם, הקץ את ירחקו שלא שפירש"י דילןבש"ס
 הגאולה מן מתייאשין כאלו רהוו"ל רחוק הקץ בעיניהם יהיה שלאלפרש
 קרובה כי א'[ נ"ו ]"זעיה כם"ש קרובה הגאולה זמן בעיניהם יהיהאלא

 בכ"ע בקיוי כרבריט זה והרי ז'4ל מהרש"א עכ"ל וק"ל וגו' לבאישועתי
 ובתפלה שיבוא( יום בכל לו אחכה עקרים בי"ג מאמין באני שהוא)כמו

 כמובן עליה השתוקקות ידי על הגאולה להתקרבות טוביםומעשים
 לפרש יש הקץ את לדחו"ק רש"י שהביא הב' הגירסא לפי וכןבפשיטות,
 בברכות הפ" שהוא כמו להלצה לדחותו הקץ את ירחקו שלא היינושפיר
 דגלי דוחק כאילו אמות ר אפילו זקופה בקומה המהלך ע"ב ע"ג]דף

 דוחקה והוא שמו, יתברך כבוזיו הארץ כל מלא ו'[ ]ישעיה דכתיבשכינה
 היים לדחוק שלא נמי והכי במהרש"א ועיי"ש הלאה מלפניוומרחקה
 וכגירסת העיקר וממילא כנזכר, הקץ את לעתיד הלאהלהרחיק

 דאמרו מה פשוט, וזה הקץ את לרחק שלא הייו כבש נ"א שום בלידיו, הש'"
 בלי ח"ו ~בריח חכמות  השבעות ידי על ילכו שלא הוא בזהליודו

 וכנ"ל: ב"ב שבילם בתחבונים רק הקדומן ניאות כנ"ל ותפלהתשובה



 בדרוך שתיתאה מהדורא דבריתתפד
 עליון קדושי בנום ששמעתי מה בזה ומובן הוא כן אמנםקיא.

 מהרצ"א הה"ק זקיני משם ובפרט זי"עמרבותינו
 באמרו מאור והתמרמר צרה בעת פ'ש שאמר יששכר בני בעלזי"ע

 יכולים רוצים היינו אם עלימה הגדולה שאודות לפניך וידוע גלוירבש"ע
 אמר וכך ומסגרות המנעלים לפתוח המפסיקות החומות לשבוראנחנו
 מה ואך געריסען( אויף שלעסער געבראכען מויערן וואלטען )סירבל"א
 ב' ]שה"ש כמ"ש יד בחוזק לילך שלא השבעתנו שמו יתברך ואתהנעשה

 נגד ח"ו ההכרחי בכח לילך שלא )והיינו  עכתר"ה וגו' אתכם השבעתיז'[
 כי בתפלות להרבות שלא לא אבל כנ"ל הזמן קודם שמו יתברךרצונו
 ומעורר ובכיות בתפלות הרבה ימיו כל כי בקודש דרכו ירועאררבא
 הזאת השבועה המעכב מהו קשה ולכאורה שלימה( הגאולה על רקאחרים
 מפתחות לשבור הקץ את לדחוק שלא הגירסא לפי כונתו היה אםגם

 נאמר אם גם )שבועה( סוף כל סוף הלא ק"מ[ ]אות כנ"ל והיינווחומות
 צאתם בעת ישראל כנסת את שהשביעו מה לבנים אבות שבועותשחל
 אדרבא הרי חמור היותר סקילה איסור היה השבועה אם גם מ"מלגלות

 משבת וק"ו ישראל כנסת את להציל כרי השבועה על לעבורמחוייבים
 בלבד שעה לחיי רק ואמדוהו חי ומצאוהו אחד על הגל עליו דנפלויוה'ע
 ע"א[ פ"נ ]ין ביומא כדפסקינן אחד של שעה חיי על שבתדמחללין

 אשר מישראל אלפים לאלפי ק"ו של בנו בן ק"ו וטוש"ע,וברמב"ם
 יום בכל כ"פ מהם והורגים בעולם ישראל קהל כל ובשביה בצרהנתונים
 התורה פי על מיטייב איש האם ואלפים למאות העכו"ם מרוצחיויום

 יתברך מהשם קבלה מפי שנאמר כיון ודאי אלא השבועה עללעבור
 לכלל יועילו לא כנ"ל ובכח בחיל ילכו אם גם ע"כ וגו' אתכםהשבעתי
 ולמה ק"ט( אות לעיל דמובא מעשה )כהאי א"ע יזיקו ואררבאישראל
 ושפיר שמו יתברך מאתו הנרצה תכלית לבלי לחנם השבועה עליעברו
 כיון ההכרח בכח יעשו לא ע"כ וע' אתכם השבעתי שנאמר כיקאמרו
 וגו' אתכם השבעתי שאמר כיון שמו יתברך רצוע נגד עמשא יועילשלא
 ומצות ותפלה תורה ותשובה ובקשות תפלות ידי על אך והבן.כנא



 תחפה רצררה שתיתאה מהיוראדברי

 ל"א )יכמיה וכמ"ש כנ"ל איכא ותיובא מצוה בודאי הגאולה אתהמקרבות

 י"ר[ )נ"א בישעיה הנביא שאמר וכמו אובילם ובתחנונים יבואו בבכיט'ן
 מלך של הבוקר  כשנתעכב )הגלות לילה וגם בוקר אתא שומראמר

 הפשוט וכפי' ובקשות בתפלות )להרבות וגו' בעיו תבעיון אם אז(המשיח,
 הספרים ובכל מפורשים מקראות וכיוצא אלינו ויבא ישוב אזשם

 בעת ב"ב שלימה לגאולה רצת העת שנמצא יתברך השם יעזורהקרושים(
 רצו"ן ע"ת ה' לך תפלת"י ואני י"ר[ ס"ט )תהלים וכמ"ש זה עלתפלתינו

 ברוב אלקים בסה"ק( וכמ"ש לתפלתינו רצון העת שנמצא נבקש זה)על
 פ"ח[ ורף בפסחים ]כראמרינן בי"ת שקראו )כיעק"ב באמת ענניחמרך

 אלא ישע אין כ"ז[ פרק )א"ר בתנר"א כראיתא )האמתית ישע"ךוהיינו(
 בב"א: כיה"ר המשיח(לימות

 משתיקה. טוב לגוף מצאתי ולא החכמים בין גדלתי ימי כלקרב.
 מצאתי ולא לשון זה מה עובר כל ישתומם פ"א[ סוףןאכות

 טובת משנהגות המוסר דרכי הוא אבות הלא כי משתיקה טוב"לגוף"
 כ( הנפש. חשב ולא "לגוף" טוב שהוא מה דוקא ירצה זה ומההנפש

 מינה נפקא זה ומה ר4כמים בין שנגדל ימיו שכל מה שחשב זה מהוגם
 הנה כי באמת י"ל אולם משתיקה טוב לגוף מצאתי שלא הזאתלהמימרא

 ומוכיחים ותורתו לה' קנאים מהם יש שונות דיעות החכמים ביןיש
 חכמים יש זה הלעומת כוחם. בכל הדת ומהרסי  עבירה בעובריומוחים

 כי ויאמרו ותורתו ה' מלחמת לוחמים ואינם בלבד ה' בתורתשעוסקים
 והשחתת סכ"נ הוא כי וגם וכיוצא נשמעים חכמים דברי ובנחתבלחש
 יתרשלו ובאמת הרשעים נגר ומלחמה ברעש יוכיחום אםעורקין

 שר'מ רבנן מדשתקו הרשענה יאמת וממילא עמהם ולהתקוטטמלמוכיחם
 הב' מכת החכמים על בר"ש ד"א כנראה צווח היה זה )דבל להודניחא
 העכ"פ ק'( אות בדברינו לעיל עיף עליו לבם זעף זה ירי העלהנ"ל
 ירי על גופם להשחית רוצים שאל"מ טענתם וזהו להם יש הזאתרמעלה
 הדם מרוצת כל וזהו העורקים וישחיתו ירעו זה ירי שעל בתוכחתםכעסם



 רנררדץ שביעאה מהדורא דבריתתקכב
 רור בן משיח ידי על שלימה הגאולה שהוא הכוללת בישועת"ךושמחנ"ו

 כנ"ל: אליהו רבי התנאוכרברי

 מושיעים ועלו כ"טן כ"כ ותהלים בגויים. ומושל המלוכה לה' כיכוה.
 נעדריה המלוכה. לה' והיתה עשו הר את לשפוש ציתבהר

 אומרים שאנו מה ט'[ י"ר ניכרית וגו' הארץ כל על למלך ה' והיה כ"א[מ,
 ע"ר דגתוב הסמיכות י"ל לעתיד על שהוא השירה בסוף הפסוקיםאלו

 הנביא שאמר ופירש"י ושית. שמיר לי אין חמה ר'[ כ"ז נישעיהרגתוב
 על דינא מיפקר פן להענישם האו"ה על חימה לו אין אשר הקב"הבשם
 גם יענוש לא כן על נשתנו ומה חשש המה גם כי ישראל על זהידי

 )שממון ושית שמיר אותם עושה היה זה זולת אבל זה ירי עלהאו"ה
 )שהוא עשו הר את לשמש ציון בהר מושיעים ועלו קודם וז"שובישולם(.
 הלא ויענישם ישפשם איך לכאורה וקשה הלז בגלות והאו"ה ארוםשורש
 מקורם( הכתוב בא זה על וכנזכר בישראל דינא מיפקד זה ירי עלדילמא

 כרי לאו"ה לשופטן הוא שהתכלית )כיון בגוים ומושל המלוכה לה'כי
 בגויים המושל יהיה שמו יתברך לברו והוא יתברך להשם המלוכהשתשוב
 זה ירי על שייך לא כן על יתגלה. זה ירי על משלה. בכלומלכותו
 )כיק המלוכה לה' והיתה שסיים זהו וגם כנזכר( ישראל עללקשרג

 ועלו ומ"ש כנזכר( לבדו שמו יתברך שמים מלכות  בעד הואשהמשפט
 כית י"ל הלשון( )כחוק נועועי"ם קאמר ולא וגו' ציון בהרמושיעי"ם
 אדם נסיכי ושמונה וכהזיח אליהו היים הרצת את השופשים שםשיעלו
 לכנסת יושיעו והמה להם ומיחלים מצפים אנו אשר הקדושיםוכהנה
 לזולתם מושיוני"ם אותם קרא שפיר כן על הקב"ה של בשליחותישראל

 בב"א: רצון עזי כן יתברך קרובו עם לישראלהיינו

 פ"ק וההלים סה"כ בעדי במקהלות ררשה תוך שאמרתי מהנור.

 ה' עלתן. יכוננה וזעא בה ילד ואיש איש יאמריצית

 141מרים צוותים האלו המקראות אשד שם. ילד זה עמים בכתוניספור



 תתקכג הנרוקה שביעאה מהיוראדברי

 "זה וגם עמים" "בכתוב )כביכול( יתברך להשם נ"מ זהו מה כידרשוני
 רבו ועוד קרובו. עם בזה ישראל הפליטה שארית על דקאי שם"ילד

 בדורותינו ובפרס העולם כל שתמהו מה בזה ולתרץ וי"ל בזה.הדקדוקים
 ממ"נ ההמון וישאלו ר"ל מחבירו קשה יום כל ומקיפות הצרות רבואשר
 בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל וכלו משיח חבלי המה הןאם
 והעבודה התורה ושרי מעלה שרפי זי"ע הקדושים ורבותינו אבותינווכי
 לא המה ואם כבר. בימיהם ישי בן בא לא מדוע כהוגן תשובה עשולא

 אנחנו וכ"ש אבחדייהו נענה מה אנן הראויה תשובה השב דיהספיקו
 הראויה שלימה תשובה לעשות עכל שלא וביד"א ובמוח בכחבעניותם
 ד'[ מ"ג נישויה )אשר פורקנא בהקץ רק תלוי הדבר ואם שלימה.לגאולה

 גם בימיהם התשובה הוקהלה לא כן ועל שמו( יתברך בלבי נקםיום
 הקץ. עדיין אז הגיע שלא כיון זי"ע הקדושים ואבותינו רבותינוכשעשוהו

 גם ונעשה שנסריח שלנו התשובה יוסיף ומה יתן מה בימינו גם כןאם
 אולם נגאל. ממילא הזמן יגיע ואם הזמן. הגיע לא אם נפש.במסירות
 ב"ב דנאולה ותלוי צריכים כאחד שניהם באמת כי מידי קשה לאבאמת
 הזמן יקרב אז תשובה וכשנעשה המיועד בזמן ב( בתשובה א( רבדיםבשני

 שניהם אז רצת העת וכשיגיע שונים( וקיצים רבים זמנים יש כי)וכעדע
 הקדושים. בספרים מזה כבר שביארו וכמו ב"ב. הפייח ויבוא טוביםכאחד
 דוד בית מלכות לציו"ן שכינתו להחזיר הזמן )כשיבוא ולציון י"לוזהו
 בשמותם קראו אשר שלהם שקר בהראות הרשעים יתגברו זה לעומתאז

 הנדחה עיר לצית שמו יתברך ידרוש סרם ובאמת ציו"ן שם עלציוני"ם
 הגאולה. מעכבים המה אדרבא כלום יועילו לא למלכותהלהחזירה
 כח להם יתש למה כן אם שואל ישראל הבן וכאן ארץ וירשיעווירעישו

 על שמו[ יתברך בהשגחתו הכל בע"כ הלא ]כי עולם להרשיע השמיםמן
 זה לעומת זה ואת הבחירה שתהיה כדי רשות ניתן הכל כי התירוץזה
 מלכות לציון שכינתו שישיב קדושים לישראל התקוה נגד כן עלוגו'
 הציצים הם ]להבדיל[ זה לעומת וכראוי כדת ביראה שם ולעבדו דודבוץ

 כנזכר. ומדיחיםהמסיתים



 רזרר~וץ שביעאה מהדורא דבריתתקכד
 ואי"ש אי"ש כרצת לעשות ע"א( נהב במגילה )כדאיתא ואיש אישוז"ש

 יש מדדכ"י בחינת הצדיקים שיעומת היינו והם"ן מדדכ"יזה
 אלו )נתהוו בה ילד ח"ו( ומפריעים המקלקלים הם"ן מבחינתהרשעים

 שמו( )יתברך והוא התכלית( יהיה באמת אבל זה. לעומת זה מפלגותהב'
 לארץ עד השמים מן יכוננה שמו יתברך לבדו הוא )שיק עליתינוננה
 כמו )המספד יספוד ה' בדמע הגאולה. זמן שדות א"ש ה'. ירושליםבונה

 ועשרת אלפים מאה עשירות יחידות )המספד עמים בכתובשכותבים(
 רק כלום עגלה אינה בעצמותה והנו"ל נוללע"ן כותבים וכיאלפים

 וכשכהזבים אלפים עשרת עולה אז 1 עם נוללע"ן ר למשלכשכותבים
 כיון וא"ת ויותר יותר להלאה וכן אלפים מאה וצא אחד נול"לעוד

 וכן 2 או 1 ]הציפער[ הנומעד רק והעיקר נחשבו כלא המהשהנוללען
 לא כלל. נולל"ע שום ולא הבז' הציפערען רק א"כ שיכתבולהלאה
 חשבים 2 או 1 דק המספר עולה יהיה לא אז כי זאת. שאלתמחכמה
 מעלה יעלה אז והנוללען המספדים יחד שניהם כשמעמידין אבלקטנים
 האוץ[ את ]לשבר המשל חין הלאה ועוד ומילליאנען אלפים מאותלמספד
 מפני הנה עד נגאלו ולא בספרים שנכתבו הגאולה קץ זמני שהיובהשנים
 כשיעמידו ואח'ע שעבדו וקצים הזמנים היינו הנוללען אלו לכלעיעצדכנו
 הוא כן גדול היותר ולסול דב להון מספרם יעלה כנזכר 1 המספדאצלם
 ששב יהי'ד ע"ב[ ח"ו ניימא חז"ל הנאמדו וכמו התשובה דוגמת 1המספר
 בעולם יחיד שום שב לא שעדיין לומר והיתכן כולו העולם לכלמוחלין
 להגאל צדיכין הדי העולם לכל מחלו וכבד אחד כבד ששב וא"תכראוי
 שהשמיד חלק פרק בסנהדרץ [ 1 ]סהיאהריל עונות עיכוב  עוד שאיןכיון

 הומנים א( צריכין דשניהם ודאי אלא וכנ"ל[ הגאולה מעכבשבעיסה
 מים שיבר עד בנים ובאו הזמנים כשיעברו וגם התעיבה. וגם ב(שעברו
 ההעב"ם  שכתב וכמו כן גם מעכבת וזהו כנזכר לתשובה בע"כצדיכין
 כנ"ל עמים בכתוב המספר טויל בדרך שניהם וכשיהיה תשובהבהלכות

 שכש על דגושכם ותהי לס ניתן בן לנו נל"ד )יל"ד סלה גום יול"דזה



 תתקכה 1ןו41ה שביעאה מהיוראדברי

 ]ועיר ב"ב. רצון יהי כן ה'[( ט, ]"תעיה הנביא כמאמר ב"ב, צדקהגואל
 נ'[: אות ח"בד"ת

 רבך כמורא חברך וכבוד כשלך עליך חביב תלמידך כבוד ידני713.
 יהיו איך להבין צריכין פ"ד[ ]אבוה שמים. כמורא רבךומורא

 כי )ואם חבירים. הכל רק לרב תלמיד כבוד ואין מורא אין כן ואםשוין
 מ"מ רבך למורא קרוב וכן חבירך לכבוד קרוב רק דהיינו בזהפירש"י
 בעה"י שכתבתי מה פי על בזה וי"ל הדמיע( כ"ף אינו דא"כ ביפררצריך
 לכתוב שלא זצ'י רעק"א הגאת כדבךי שנכע ס"ט[ אות קמא ]מהדינאבד"ת

 חז"ל שאמרו ובפרט יוהרא כעין הוא כי רבך לחתום או תלמידילתלמידו
 למד והא גם כן אם מכולם יותר ומתלמידי ע"א[ " מכות ע"א, ז']תענית

 יהי חכז"ל לשון שפיר וזהו יותד מחבירו למד איזו יודע ומימהתלמיד
 רבו ושאתה תלמידי תכנהו שלא היינו כשלך עליך חביב תלמידךכבוד
 ממנו לומד אתה שגם כיע כחבירך יהיה רק ממנו גדול שאתהכנזכר
 כשלך נחשב בעיניך יהיה לרבו( תלמיד ומורא כבוד בך נוהג הוא כי)אם
 רבך הוא כן אם מכולם יותר ומתלמידי היינו רבך כמורא חבירךוכבוד
 תלמידי )בתור ביותר עליו תשתרר ולא כבוד בו תנהוג אתה גםע"כ
 חז"ל שאמרו כמו שמים כמורא רבך ומורא כנ'י( לצורך. נילא רבך.או

 ת"ח נעשה הוא וכשתלמידך ת"ח לדבות תירא ה"א את ע"א[ נ"ו)בקדושין
 שהוא אחד באדם שפיר ומיירי ת"ח לרבות שמים כמורא הוא כן אםכבר

 והבן:תלמידו

 חיטי זרע ואקל לחבירו שדה המחכיר ע"א( ק"י ]דף ב"ב בש"ש13ח.
 ורעתה אזלו ליה אמר מצי וכו' שעורי וזרעה הואמוזל

 בש"ע חרזן וא' לך ויקם אוטר ותגזר מ"ב[ ]איוב בי מקויים הוהחיטי
 אות ג' ]מהדורס ד"ת בחיבורים עיין וכן כן דמשק ב'[ סעיף שנ"ב ]ס"חי'מ

 מ"ף'א שמיכין לזה נהנה בכה"ק. עחעו ע"ד. סי ה' ]חלק ובמנח"אק
 ובחיבורי עי"'ש מילתא תליא בטול"א ע"א[ כ"י ]ין במ"ק]כדאמרינן



 תתקמט יקורה תמינאה מהיוראדברי

 היה למה קה"ת[ בשעת שישב כיק  עכ"פ להאריך. בכאן ענין אינותהו
 וצ"ע: לעמודצריך

 תפארת שהוא כל האדם לו שיבור ישרה דרך הוא איזו אומר רבייא.
 כפשוטו היינו פ"ע נאבות האדם. מן לו ותפארתלעושיה

 הל' והמכ"ם חז"ל שאמרו כמו היינו מעוסקה לו ותפארת המפרשיםכמ"ש

 הממוצע בררך כלומר דרכים באמצע אדם יהלך לעולם ה"ד[ פ"אדעות
 וז"ש הרבה תרשע ואל ח-בה תצדק ואל שמו יתברך הבורא רצתלעשות

 ]ועיין כנודע. הממוצע קו הוא תפאר"ת מדת היינו וכו' לוותפאר"ת
 וכוי[ אומר רבי תניא בד"ה בהנדפם( ע"א י"ס נדף תמיד בעולתבדברינו
 ישרא"ל מן או אדוים בני מן והוול"ל )הידוע( האח"ם מן לו ותפארתומ"ש
 של כפיו טמר הראשון אד"ם הידוע האד"ם על דבכונה וי"ל העול"םאו

 אמתיים תירוצים כמה יש כי ]אם הידוע בחטא הכשילו שהנחשהקב"ה
  שפיתה הנחש מעשי היה וזהו דוכתי[ בכמה בעה"י בחיבורנו כברוכמ"ש
 אל הנחש אאמר וגר. תאכלו לא אלקים אמר כי אף א'[ ג' נבראשיתלחוה
 מיתה שאין כשם ואמר בו שנגעה עד דחפה תמותת מות לאהאשה
 איסור לומר שייפיפה מה זה היה כן אם באכילה מיתה אין כךבנגררה
 תאכלו לא רק יתברך תשם אמר כי הרבה תצדק אל בבחינתהנגיעה
 בדרך מהלך אדה"ר- היה ואם כלל הנגיעה על הזמיר ולא הדעתמעץ

 באמת הלא כי מתה ולא שנגעה ממה ראיה ז"א כי משיב היההממוצע
 וז"ש הנחש. שגרם הזאת הצרה כל באה היתה הלא בנגיעה איסוראין

 מ"ל: הממוצע בדרך לילך צריך שהיה )הידוע( האד"ם מן לושתפאר"ת

 כי י"ל בון קס"ז ותהלים יכנס. ישראל נדחי ה' יתושים בונהיב.
 והעלאת בירור בגמר תהיה ב"ב שלימה הגאולההנה

 אין וכאשר להעלוחם. וצועקים נדחים ום אשר שביה מבדדהנצוצות
 ונדדכם שמפלים נצרפת גדד בעוה"ר יתוקר זה ינץ על אז בתושבהשבים
 שקורסים שאול ירידת כלומד העליה ידי על אמנם כראוי.  יתקנום3ר



 לצררה תמינאה מהיורא דבריתתקע
 והניבא שום כל וכיוצא קאלאניע"ן  לעשות תפארת קליית או גולהעה.
 אה"ק ומחטיאים מקלקלים המה כי הגלות אריכת גורמים להודאית
 ובאמת ירושלים בונ"י להיות ואומרים חושבים והמה ואכמ"ל.כנודע.
 יבנה כשהקב"ה ורק ה' ירושלים בונה וז"ש קדישא. קרתא מחריביהמה

 השביה מתוך נדחים ]שיקבץ יכנס ישרא"ל נדח"י יהיה( אזירושלים
 שום ]בכל המתחדשים כשהמה כן שאין מה ישראל( בעוע"תושנפלו
 עוד הנופלים הנצוצים אז הגשמה ירושלים את יבנו להו( דאיתוחניכא

 ושוכט'ש: ב"ב יגאלנו יתברך השם כנזכר. ח"וירבו

 נראה קל"ט[ בדף הנעלם ]במדרש תולדות פרשת בזוה"ק והנהיג.
 דבנין וגו' ה' ירושלים דבונה קרא מהאי דדרישלכאורה

 בזה הם הלוקים מדרשים בע"כ מ"מ גליות לקיבוץ קודם יהיהירושלים
 נראה ד'[ הלכה ]פ-א מלכים בהלכות הרמב"ם רבינו והנה יוקדם.איזו

 ובנה וכו' דוד בן משיה מלך יעמוד דגם שכתב ז"ל מדבריומפורש
 אזלם ביהמ"ק בנין קודם יבוא המשיה דמלך עי"'ש וכו' במקומוביהמ"ק
 בזה בסה"ק עיין הנה צדקנו משיה ידי על יהיה מתי גליות קיבוץלענין
 משיח שישלח הקב'ן; ידי על מהטבע למעיה יריה גליות קיבוץשגם

 עיי"ש[ מהנדפס 1, נעדף תמיד בעולת בדברינו ועניין ב"ב מקודםצדקינו

 ואכמ"ל: י""[ י"י ]ין מגילה בסי' ז"ל מהמהרש"א יוםוק"ש

 כי השבת ליום שיר במזמור קודש שבת ליל בכונת בסידרור.יד.
 שבת ערב בגל צדיקים כמה עם יורד רביעמשה

 להם שאין הקליפות שבעמקי מתים בין חיים בין הנשמות כל אתומעיה
 צ"ע חי"'ם בין ומ"ש עכל"ה להעלותן ארם שום יכולת ואין לעלותזכות

 ח"ו שהם לומר שייך מתיגם בין מ"ש בשלטט כי הדברים פירושלכאורה

 בעל אינן  בעצמן שהם כיון להעלותן אדם ביד כח עתרן הקליפותבעמקי
 בעולם עודנה חשם כן שאין מה להעלותן לאחרים וצריכין קודבהירה
 נפשם. ולהציל לשוב הם היכן בעצמן והם בחירה בעלי המה והלאוטה



א'ז וצרופה תמינאה מהיוראדברי

 דינים בחינת עליהם כשיתעורר ח'ץ יכשלו )שלא כושל בשבטיו ואיןח"ש
 נחפ"ה בגלותנו בזה וכן~בד(

 בכס'י
 ונחפה נכסה שלמעלה היינו חסדים

 כנ"ל: בלבד זה"ב יהיה ב"ב ולעתיד יחדיו לקבלן שיכהים בכס"ףונמתק

 מה על הי"ו מידידינו לאחד שהשבתי מה דברים קצת רשומימה.
 דברי פי על דוכתי בכמה ועוד תמיד בעולתשכתבנו

 המלך והוא מקודם יהיה צדק גואל ביאת רק כי ע"כ[ ע"ז מגילההש"ע
 זה והדי ה"דן הי"א מלכיס ]הל' הרמב"ם וכ"פ המקדש בית יבנההמשיח
 בנוי דיבב ע"א[ מ"א ]ין בסוכה ותוספות רש"י כמ"ש דלאלכאורה
 קשה לא זה אך לבנותו להמלך צריך אין כן ואם השמים מןומשוכלל

 בביאור ע"כ[ י"ג ]ין תמיד על תורה בדברי ]שם[ שכתבתי מה פיעל
 הוא ובאמת עיי"ש וכו' יה"ר אלקינו בית לעבודת התמיד סדר ש"סדברי
 יהיה איך נדע לא אנחנו כי מלכים[ מהלכות כ' הלכה ]פהכ הרמב"םכמ"ש
 נדע וזוז שיבוא יום בכל לו ונחכה שנאמין העיקר רק בפרטותהדברים
 בקאלאניע"ן ודעותם מקצתם ולא מיניה לא הציאניסטע"ן כדעת הלאדגל
 לביאת ונזכה תשובה בהלכות הרמב"ם כמ"ש שלימה בתשובה שנשוברק
 בכמה בזוה"ק בסתירות כזה מצים באמת ]וכן ושוכט"ס: ב"ב צדקגהשל
 ודאי אלא חז"ל מדברי הם חלקתם ומדרדרם מקודם יהיה איזהדוכתי

 ז'ע4 הרמב"ם מדבריכדאמרן

 ךעהן ים ממצולות אשיב אשיב מבשן שגן ח"ח נתהללו עה"כסו.

 ע"א[ ]מ, ברכות במשנה תדע דהנה ע"כ[, ג"ז רף גיטיןש"ס

 מעלים הברכה ידי שעל ונודע יצא בדברו נהיה שהכל אמר אם כולםחשל
 ברכת בכוונת ז"ל האר"י בסידור ועיין במשקה (1 במאכל שישהניצוצות
 שקל וכיל עיי"ש ומלכות יסוד בחינת טימא המים על ברברו נהיהשיבל
 בעל והמשקה( )המאכלים הכל על שיגל בברכת בדיעבד יצא הלכהפי

 שונים ומשקים ממאכלים הנצוצים כל להעלות כח זו בברכה "ש כיכרחך
 )בש"ן מבש"ן וז"ש יחד( דבל דילולל מלשו"ת יגד"ד הוא )ונעלמיניהם



 ועררה תשיעאה מהיוראדבריא'מ
 מפני פטירתו קודם אמות ד' בריחוק תלמידיו גם שישבו כנ'יע"א[

 ש"ג מ"ק בידח~למי שנראה כמו ]ודלא באודך ברבדינו עי"'ששבדכוהו
 בדברינו הירושלמי בהגהות עי"'ש בהייו עוד חבריו שקדבוהו א'[הלכה

 שונאים הי1 דיינים ל"ו[ סעיף שס"ה ]סימן יו"ד בש"ע פסקינן והנהבעה"י[
 מר"י חסידים מספד זו הלכה ומקוד זא"ז להניחם אין בחייהם לזהזה

 שכל ז"'ע מאשכנז וכו' המרדכי הראשונים רבותינו של רבןהחסיד
 בוראי ע"כ זי"ע והאמוראים התנאים מדבותינו קבלה דברי היורבדיהם
 מפני חבדיו הת"ת בין לקברו לא הגדול ד"א צוה קרובה()בהשערה
 דגם ג'[ סימן ד' ]חלק מנת"א בשו"ת בדברינו ]וזמין כנזכר ושנאההקפידא
 ציוה כן על זא"ז[ להניחם שלא בכה"ג קפידא יש גדולים ת"חבשני
 שעודרתי מה וגם עיי"ש. דיב"ז דבו לקבר סמוך לסבדיא להוליכובודאי
 תנא י"ל הנה מד"א ולא ריב"ז מקבר דק נזכר שלא הגלגוליםמשעד
 מפי ששמע מה דק שדשם זי"ע הרח"ו דבים דול דרכו היה ]וכןושיד
 גריס הנ"ל( )דבו דבה דגבדא ספיקא ואפקת זי"ע האר"י הגדול דבינודבו

 האר"י אצל הדח"ו שהיה הלז קצר ובזמן ספק או שמעתי שכך נ"לבלשון
 ואכמ"ל[: כנודע. ושייר תנא והדבה נס דרך על היההכל

 בילקוט הדאוני העידוני( כי נזכרתי ועתה כביד, זה )שאלוני וקןי.
 האחרונים בךפ1טי אבל הראשון. )ברפוט תתפלו[ ]איכהשמעוני

 ויטמאו אדמתם על יושבים ישראל בית -ז[ ל"ו ]יחזקאל ורכותיה]תהדלח[(
 שתה שמטמאין פי על אף ישראל בארץ עמי בני יהות הקב"ה אמדשתה
 וחניכא שום וכל )שר"י( הכופרים הציונים כנראה לקחו זהו והנהעכ"ל
 לחץ שבתוכם( והעקומים החגדים והלומדים הצבועכם )ובפרט להודאית
 שהמה יתברך השם רצון ח'ץ זהו כי ישראל בני להכשילמטרתם

 יעשו( המה ה' שנא אשר התועבות וכל שבת ומחללי וכופרים)הפושעים
 זהו באמת אבל כנזכד אותה שמטמאין פי על אף ישראל בארץיתיישבו
 מהמקרא הביא דאיך כרחו. בעל כן הפירוש אין כפשוטו וגם גמודטעות
 שתה ויטמאו אדמתם על יושבים ישראל בית -ז[ ל"ו ]יחזקאלדכתיב



 א'מא יצורה תשיעאה מהיוראדברי

 ישראל בית וכמ"ש להיפך כתיב שם הלא ~ו' והלואי כפשוטו הרצוןשוהו
 היתה הנדה כטומאת ובעלילותם בדדכם אותה ויטמאו אדמתם עליושבים
 הרצף זה יהיה ואיך עות )עיי"ש וגו' עליהם המתי ואשפוך לפנידדכם
 יתברך מהשם מרוחק הנדה כטומאת שהם עליהם אומר אםלמעלה
 לכמו וגו' בארצות ויורו בגויים אותם ואפיץ להלן שם כמ"שויענישם
 האחרונים וגם הראשונים דבותיכן הבטיחנו עתה וגם בעוה"דשמקויים
 כל יסכימו אם גם כי ואתחנזן ]בהפטורת יהונתן באהבת הגאוןכמ"ש

 ל12ם נלך לא ב"ב צדק גואל ביאת טרם הקודש לארץ שנלךהממלכות
 מקודם ילכו ואם צדקיה. משיח ידי על השמים מן אותנו יקראוטרם

 עיי"ש4 ר"ל אחריתם תהיה ומדה אף בחרי אח"כ משםיגדשום

 שאמד כמו והוא אותה( שמטמאין )אעפ"י בא"י בני יהוון בזה מ"שוגם
 עמי בני יהוון הלואי וגו' במרבר יתנני מי עה"כ )לעיל(בסמוך

 באמת יתברך רצונו התהו קס"ד וכי עלי מלינין שהיה במדבר שהיהכמו
 עלי מלינין ויהו א"ק ולא חו"ל שם )והלא במדבר שיהיה הלואיובפשוט
 הקודש לארץ משה נכנס לא מלינין שהיו האלו החטאים בשבילוהלא
 ב"ב שלישית הביאה עד צרודות והצרות הגליות אלו כל היו זה ידיועל

 ותודתי עזבו אותי הלואי ראינה[ )פתיהתא במד"ר זה כעין וגם עד.לעולמי
 כפשוטו שהוא קס"ד וכי ז'ן( הלכה פ"א חגיגה בירושלמי הוא )וכןשמרו

 בו שיכפרו היינו יתברך השם את שיעזבו יתברך השם בזה חפץוכי

 הלא תורה לומדי שיהיה רק )ח"ו( בו וימדדו יאמינו או )חלילה(לגמדי

 או"ה חכמי ויש הכומרים גם והלא ר"ל מות סם לו  נשתסית התודהאו

 ה"ב[ פ"א רוושלמי וכו'  לעשות מנת על שלא והלומד בתורהשלומדים

 פילאה. הגדה )בילקוט( שזהו ודאי אלא מזה. מלאים חכז"ל מאמרי כלוכן
 שהתמרמר רבות וכהנה הנ"ל אגדות כמו הוא השכל אל קצתולקרב

 המשל בילקוט שם )וכמ"ש בניו גלות השל ביהמ"ק חורבן עלהקב"ה

 המתמרמר האדם כעין שאמר כביכול עד עיי"ש( עמו בנו לקח שלאלמלך



 רצועתן תשיעאה מהיוראדבריא'מב
 שהיה אעפ"י בני עמי היה הלואי רברים בהפלגת ומליצתובקינתו

מקניטני.

 לרבינו קטן בתשב"ץ כמ"ש התנו אותה "שמטמאין" אעפ"י בזהרם"ש
 על עיי"ש( תמיר עולת בחידושי )והובא ז"ל מרוטנבורגמהר"מ

 עליהם כי ועבורה בתורה לעסוק מנת על שלא הקודש לארץהבאים
 במקום שם נחשב רשל החטא ארצי את ותטמאו ותבואו ז'[ כ' ]יזמיהנאמר
 שנחשב פי על אף והיינו עיי"ש גדול לעון מלך( בהיכל )כמוהקודש
 ותבואו בבחינת שמה חוטאים כאשר והם כנ"ל לגרול הקטן החטאשם

 בחורבן אותם הגלתי מאשר טוב יותר היה זה כל עם כנ'יותטמנה
 מתחרט הקב"ה ארבעה ע"כ[ ג"כ ]סוגה חז"ל שאמדו בבחינת ]כמובידגמ"ק
 לעצת לשמוע אסור זה כל ועם כיצה"ר ואחד בראם אשר יום בכלשסיוע
 רק חייב איני כן אם שברשע מה על מתחרט שהקב"ה כיק עומריצה'ד
 את ותטמאו ותבואו ז'[ ב' ]ירמיה הכתוב מזה ראיה וגם והבן[ ח"ולהיפך
 ארצי שמחטיאים גרול היותר להחטא ה' בשם הנביא שחשבארצי

 זה דדוי פשוט וראי אלא להיפך )ילקוט( המדרש יאמר ואיךבעונותם.
 כנ'ע בניו על ארם כעין כביכול וגעגועים התמרמרות בררך רקמימרא
 ]בהלכוה הרמב"ם כמ"ש הוא רב זמן זה מתרצינו גלית שכבר כיוןובאמת

 מיד תשובה שעושין וכיק תשובה ידי על אלא נגאלין ישראל איןתשובה[
 הרבים את ומחטיאים חוטאים להיפך עושים דנאל הרשעים ואלונגאלים.
 אמונה בלי כפירה בררך לארץ ובאים שלהם מינות וספרי ספרבבתי
 השת הארץ את ומטמאים עולם ומבלי הגאולה מעכבי בודאי הםותורה
 פי על אף בנ"י על רק ומתמרמר בוכה כביכול הקב"ה ואיןישראל.
 נאמר שהליום וכופרים מינים על לא אבל הם ישלשל בכללשחוטאים

 שאין ה"ד[ פ"נ ]פאה בירושלמי וקיי"ל ישובון. לא באיה כל הס[ י]משלי
 כי בטוש'"3 בידים בעה"י ברורה הלכה ורק המדרש, מן הלכהלמדין

 מומטים ר5ה כי מהם גרועים ועוד גמורים כנכרים דינם ומיניםרנופוים
 )בשמט נחשבו לא בהם הדבקים וכל המה ע"כ לכל כנודעלהכעיס



 א'מג 21דרה תשיעאה מהקראדברי

 הילקוט רבדי עליהם כלל שייך לא וממילא ישראל בני בבללובארץ(
 הארץ מן רשעים ב"ב ינער יתברך והשם ישראל בבני שמייריהנ"ל

 בב"א: צדקנו מסרח ידי על לאדצינווישיבנו

 עובו אותי הלואי חז"ל שאמדו מה הקודם( יבדצוד ייל ומ"שיא.
 הראשונים ושסידים אמת ממגידי שמעתי שמרוותורתי

 הו"4 שם צ"ל כי בתורה שעוסק מי אלא חורין בן לך אין )פ"קבאבות ריי שאמרו מה על הצדיקים מרבותינו המקובל פי על שפירשוז"ל

 מזה( ז'ע להאר"י רוה"ק ביעד )וכמ"ש תמיד עיניו לנגד בכ"אמצוייר
 )על במחשבתו אז מצויד ואינו עמוק בעיון בתודה עוסק כשהואאמנם
 רגע נשיפסיק בדיעבד פטור הוא ב"ה הו"4 שם ציור עיונו( עומקידי
 ע"נ ]יח"נ הוא חד וישראל אודייתא קוב"ה ויען העיק מחמת בע"כמעט

 וז"ש )כביכול( ובעצמו בכבודו יתברך בהם דבוק הוא כאלו או והויע"א[
 לא תמיד עיניו לנגד הו4 וציוד יתברך ה12ם )מדביקות חורין בן לךאין

 מי אלא אחד( רגע אפילו ממנה להבטל חורין בן אתה היאיחשה
 וידוע בתורה. כנודע( מ"ט )רימז או"ח הט'ץ כמ"ש ופלפול עס"ק)לשון 12עומ"

 בעסקם ז"ל מניקלשפורג שמעלקא ר' רבי הגה"ק בישיבת כיומקובל
 דבי הגה"ק זקיני של הכהודה דבו( פקודת פי )על ואת היה העיוןבעומק

 ט"ו ]תהלים הכתוב עת בכל עכ"ז להזכיר מסאיב זי"ע ליב כקשהר'

 באבות מ"ש הנזכר הקדוש רבו ופירש תמיד" לנגדי הו"4 "שויתיח'ן
 רבינו הגדול מתלמידו וביקש לעצמו. מחמיר היה ועכ'ץכנזכר

 יתברך בה' )מהדביקות עזבו אותי הלואי וז"ש כנזכר. הכתוב אתשיזכיר מרומ'י
 לא או כי שמרו בעיונן )ללמוד תורתי ואת מחרר( ומעט קצת זמןעל

 נ'[: אות ף מהדה-א יאת ]"רע שמעתם כאן מי כנזכר. לעון כ"כנחשב

 אשד מחזה תרצ"ה בשלח קודש שבת ערב ו' ~ום אוד בחלוםיב.

 מאהד דהלולא יומא שהיה צדיקים במושבישבתי

 ]תשיא בתדרים הכתוב רמו לפרש א בדעתי ועלה ז4'ע הקדושיםמאבותי



 רצררפה תשיעאה טהדוראז28:ר8יא'נד
 לחנם יצערם למה באמת ידידים המה אם וגם וא' ולפ"ע מכשוללירי

 מה המה חטא( בלא יטרים אין )כי חטא וצא אם כי בצדתולהשתתף
 בביתו וידידתו מקרבתו רוחוקים )דייקא( לאחרים ישיחנה כן עלחטאו
 היכרות להם ריאין כית שמה( ז"ל )כפירש"י סובה ושסד לו יתנוואוז.
 אולי ע"ע וכיוצא למעמדו או לעסקו ליכנס נגיעה להם ואיןמיוחדת

 כנזכר: באמת ליעצויוכלו

 העקרה ותגל תשיש שוש ברכות בז' שמרים שאנו מה אמרתיכז.
 וכלומר התנהצה ע"ד בשמחה לתוכה בניהבקיבוץ

 כי הפירושים בכל ר'י שאול" "יורדי היינו א"י מעולי כעתהמהומה(
 ולמה מכחישים המה העיקרים( וכל צדק שאל )בביאת ד~מתיותהאמונה

 בצדק ונב14 הבטיחנו וכאשד תצלח לא ווזיא ה' פי את עוברים אתםזה
 בעה"י בחיבורנו דוכתי בכפה הבאתי וכאשר זי"ע. ואבותיהדבותינו
 אשר הקדחתה השכינה לכבוד משל דרך ועל ועוד( תמיד. בעולתובפרט
 כטס יושבת אשר לאשה יבטיחו וכאשר מזהיבי כותל מכותלנו זזהלא

 ונצה מח"ד. הרחק הים למדיגת רב זמן זה ממנה נתלהקו בניה כיעקרה
 כי ומובן אליה ישובו ישראל בני כי השמועה.  והגיעה החצועה.נתעורר
 ולשטוח בקרוב לראותם ותשוקתה ותקותה רום שמי עדי גדלהשמחתה
 בניה לא והמה הספינה ידי על באו לבבה ומך למסה אחיש אמנםפטומה,
 כי שבן והנמשל מקורם מאשר ביותר צערה גודל לשער שכל זריםרק
 משיח ידי על אליה שישוט לבניה )כביכול( תצפה הקדחתה השבעהמדת

 משחיתים בנים ב14 לבבה ומד רוח למורת והנה גליות בקיבוץצדקינו
 בנים נקראים אין מקום של רצונו עושין כפאין ע"א( ל"ו נבקידושיןדגודע חזי כמאמר בניה אינם חצה דישדש ארץ את ויטמאו וכופריםקלים
 יחתוך יצות הגוערם )דייקא בביר בקיבוז )רק( העקרה תשיש שושוז"ש
 לתפהשמו(

 )כנ'י
 )שאז בשמחה ב"ב( צחק שאל בביאת גליות בקיבוץ

 ישמהנו יתברך  השם מזוה'"ק( כנודע מקודם ולא במעשיו ה' ישם"חיהיה
ב"ב:



 א'נה ועורה תשיעאה מגיוראדברין

 נקרא מפר בירושלים עתה שנדפם שראיתי פל מלתא ואיכרןכח.ן
 אלקים מלאכי מאת קדושים דיבורים חכמים""משנת

 הקדושים ויונח ובנע מקאילין זי"ע הגדול אהרן ר' הרב הקדושיםג
 לא' שאמר הנז' הקדוש בשם כתוב שמצא בהקדמה שמה וראיתיזי"ע.

 כן גם האדם יכול שבשבת ההגם שבת בחי' הוא א"י וז"ל לאה"ק שנסע]
 זה שיצא להאמין אוכל לא והנה עכ"ל שבת הוא אעפי"כ לחטואח"ו
 רבותינו לדברי סותר וההוא מלבד כי א( ז"ל. וקדוש צדיק אותומפי

 החוטא כי קטף בתשב"ע ז'ע מרוטנבורג המהר"מ )בראשם ז"להראשונים
 מלך של מהיכלו רחוק שהוא בע'ע חטא מאשר יותר גרע ישראלבארץ
 ממשפחתנו כי )אם הוא והמסדר המו"ל הנה ב( כ"ש באיברינווכמובא
 פעמיםבכמה

 ואווי
 הפאליסטיני"ם מכת הכל( מן אהוב האמת אך ממנדט

 מקצת חן בם. אנון ולא התורה( קיבלו שלא )מלאכים. ויוחדיםעולים
 לא אך להו דאית ווציכא שום כל כתותם בכל לואריך אין ויותרשבחו.
 שיאמרו בכתבים להם להאמין טכל ואיכרה זי"ע דוקדושים אבותיטבדרך

 גם כ"פ ד"ת בה" וכמ"ש למרבות כאלו זיופים נעווה וככה עתהשמצי
 מ',1 איכרן וגם ודעימיע הקדוש מהבעש"ט שהמה( )שיאמרוממכתבים
 לתלות שרצו באיכה שמעוני הילקוט ע"ד "[ אות זו ]כמהיוראל4

 מטמאין אם אף ישראל ביד"ץ לדור מצוה כי )הציאניסטען(הפושעים
  בנפשותם, האלו החטאים קדקד על שם והכיתי בעוטתיהם ח"ושתה

 הוא כנראה אולי זה וגם שה"ש. ולהטעותם, אחרים להחטיא עודשרוצים
 ישוקל ארץ כי מעול בדרך גדול בס"ט לתלות הנ"ל בי זעףתוספות

 ר"ל עולם ותל הגרבן והוא  שבת שם כעשמללץ לא אבל לשבתדומה

 ב"ב וינאלט יצילט וה' ואכנני. מקומות ושארי אביבבתל

 וז"ל כתב ייגע בעהם"ט הקדוש חטט נשם %נ שם בכתרכס.
 חביב יותר בודאי גדולה בשמחה כשהיאהתפלה

 שהשל כששיי זה על ומשל ובכיה ועצבות מתפלה יותר לפניוומקובל

 טיט כן פי על אף גדולה במשה ודם בשד מלך לפני ומתחנןומבקש



א'עה יצךך(ק תשיעאה מהיוראדברי

 הבעש"ט הקדוש דבינו של גיס זצ'ע קיטיבר גרשת כח"ההקדוש
 אלקי חלק היינו הצימיו"ת )חלק האלקים ועיר וכו' עיר כל בראותיזצ'ע
  )עד תחתיה שאול עד מושפלת שמה( תוה"ק ורת שכיננן כבודהיינו

 הכל קה"ק ושם עיה"ק בירושלים באפת כי ב"ב( יתברך ה12םשירחמו
 זאת לידע הלהעמיק להכיר ירצה שלא למי )אך פנימה ה' כהיכלהוא
 החיצוניות שנראה )היינו בחצרו"ת וז"ש ר"ל( המות סם לו נעשיתהיא

 בתוככ"י( לשון פנימיות הוא )הכל בתוככ"י ה' בית בחצרות(בחינת
 והמ"י:ירושלים

 הציאניסטע"ן נגד מוסר בתוכחת בדד12ה שאמדתי ממה קצתסד.
 נתן אשר פברכים שאגו מה על ר'ע שלהם כתותוכל

 קטן עולם )הוא עולם וחיי שבכתב( תורה ונא )ז"א. אמת תורתלס
 בעולם עשיה לבחינת שנמשך ע"א[ רז ]התוה"ק שבע"פ תורה פהמלכות
 יותאמו( יחדיו פה לשבעל שבכתב תורה חיבור )הייע בתוכנו נסעהוה(

 בגיטין כדאמרינן פה שבעל תורה ידי על רק שבכתב תורה לנו איןכי
 וכו' להתגייר שמאי לפני שבא דנכרי ע"א[ י"א )ין בשבת וגם ס'[]דף

 עיי"ש: עלי סמוך נמי פה דעל סמכת קא רירי עלי לאודאמר

 דגוסורה המבטלים ביפינו )הציונים( הארורים ששרם %יאמנם
 דובה גרועים כנזכר פה שבעל תורה עיקר שזורמאבותיע

 אז )שאלו המקדש בית חורבן בזמן שהיו בריוני מהני דמיון( )בליוהרבה
 תשלום כבר הגיע ובאמת וכו' ירושלים את בגבורתם להציל בדמיונםטעו
 אבל( כעדע. וכו' שימר שקד שוא עיד ישמר לא ה' ואם שני ביתזמן

 בגיטץ כדאסךינן שבישראל התורה גדהי פדחי ואימה ארץ דרך להםהיה
 )גם כבוד בהם ונהגו דחפו רבן יאמרו ריב"ז גבי 12אמרו ע"א[ י"י]ין

 את הדחס ידקרו הלא הרשעים אלו כן שאין מה פותן לאמיבחשבם(

 ישמרמ ה' לכל כידוע רע ויסמרו ויבנו דיקטים ישראל רבניגדעי
 ב"באויגאלמ



 א'פט ועררה תשיעאה מהיוראדברי

 רבדיו לכלכל יודע כן על כנ"ל ונפלא גדול חכם שהוא אלא כזהתמימות
 גם חכמתו בעומק מחשבותיו עמקו ומה באמת התמימות ולכויןבמשפט
 אשדי י"ל וזהו בכתב( זה כל לבאר נוכל )ולא והמ"י עכד"ק יחדיושניהם
 ה' בתוד"ת ההולכים כאלו( תמימי"ם להיות צריכים )אבל דדךתמימ"י

 בתמימות להתנהג יוכל החכמה ידי שעל נפקת מחכמ"ה)אודיית"א
 והבן: כנ"ל(האמיתית

 הגיעני תוב"ב. בירושלים וכו' להחכם שהשבתי ממה אעתיקפב.
 ונפשי לבי דאבה מאוד האריך אשד ובעניןמכתבו

 אשד תוב"ב שמה ה' בעיד ולבי עיני תמיד צעד מדוב נחלה וגופיקצרה
 כמ"ש ארצי את ותטמאו ותבואו כמ"ש ר"ל וגו' כמהפכת נהפכהעתה
 עולת בחי' כבד וכמבואר ק"י דף כתובות על יהושע פני בעלהגאון
 והאחרונים הראשונים מגדולי במקוד' באודך עיי"ש תמיד מסכת עלתמיד
 נכללו ובזה מאתנו בדפוס שהמה וקונטרסים בעה"י חיבורינו בכל וגםז"ל
 יסוד על הנבנים בפשיטות כמובן בתוכם והאגודחם וכתות המפלגותכל
 כולם כי חשכותו( במינות )כלומד בהצהרתו בע'י-פעו"ד שלטמא

 וגרושות זוכת וחלוצות ובחלוצים טומאה( )לקבל בהכשד"ה רקעוסקים
 הקודש ארץ את ואח"כ חו'ע את ר"ל ויטמאו באמת( ואמונתו ה')מנחלת

 זאת. על שמים שומו ומבוי. אוי -ח"ו

 מה דמסרחא( )בעוקבתא משיח החבלי אמי זהו כי הסתפקואשר
 ופרק סוטה בסוף חכז"ל נבאו כאשד לנו פשיטא אליודמספק

 הסימנים הנה והן דוכתי בכמה ובזוה"ק כתובות בסוף וסיוםחלק
 פתרו כאשר הנה והן המשיח ביאת קודם כתהיה שנבאו מההמובהקים

 )סצ~ך( שקודם ז"'ע הבעש"ט הקדוש דבינו תלמידי בספדי וגם היה כןלנו

 וקטנים צעירים אצל גם וג'ל נתגבר המינות יהיה ב"ב צדק גואלביאת
 )היינו אז באמונה יתחזקו זה ידי שעל כדי מקודם זאת והדפיסווהגידו
 זה והחי ככה על ניבאו שנה וחמשים מאה לפני בספרים כשיראועתה(



 רצררה תשיעאה מהדוראדבריא"צ
 ודברי נביאים ונבואת העולם וחידוש ה' לאמונת וברורה מוכרחתראיה
 מכות[ ]בסוף דאמרינן כמו זה )והרי כולם ונתקיימו האמיתייםחז"ל

 בודאי כן אם קה"ק( מבית יוצא שועל רע"ק כשראה זכריהבנבואת
 בעיה"ק שם הוא באשר אך ב"ב. צדק גואל ביאת נבואת ב"ביתקיים

 הסבל. כח וכשל יחשב לשנהיום

 כ"ר אות ה' ]סהרורא בד"ת מ"ש וירושלים אה"ק בענין תחזינהךעיניך

 ונוכחת. כל ואת כ"ה[ אות ו'ימהרורא

 הזוה"ק וקרמות אמתות על המערערים הארורים שקמו בעניןלקמ"ש
 ורבינו ז"ל מהראשונים הקבלהליסוד

 האריז'י
 ותלמידיו

 זה את כזה. לעולמים היה כבר הנה הזה. היום עד תלמידיוותלמידי
 וכונת שלימוד יען חפשית הבחירה שתהיה כדי אלקים( )עשה זהלעומת
 תעמולה לעשות דור בכל באו כן על הגאולה. התקרבות גורםהקבלה
 ואחרון בזה ז"'ע רבותים שהאריכו וכמו בעוה"ר זה נגד הס"א()מצד
 על שלימה איפה לפי' בהסכמתו זרע הקדוש אאמו"ר במ"שחביב

 של קדקן על הכו כבר והנה עישש. זי"ע הק' זקינו למר חייםהאוצרות
 בספר ז"ל שלום שר עד אבי הגאל וכזבים( הבל )בטענותהמערערים
 הזהר ספר קדמות ספר נדפס לדורינו קרוב וגם וכהנה חכמיםאמונת
 אנן וגם מווילנא( ג'ל הגר"א )תלמיד מבוחאב ג'ל רד"למהגאון
 אות ]מס"ק תורה בדברי תדאה קצינו ואפס בעה"י חיבורנו בכמהבעניותן

 שבט גם אך עיי"ש. הזוה"ק קדמות על תשובה עליה רואין ראיהס"א[
 רק כלל האמת לידע רוצים אינם כי יחדיל לא האלו כסילים לגווהנכחה
 אשר מדות ואנשי לחכמים עצמם את המדאים וגם להו ניחאבהפקירא

 את להצדיק עוד מטס להם ואין יוכיחום כאשר האמת על לפעמיםעדו
 טעם בלי לסורם חוזרים אח"כ מיד אמנם ורשעתם שטותם כלומרשיסתם
 בדברים ולהרבות להתאמץ צריכין דק כב"ל משיח חבלי הנה והןודעת



 א'צא רצררה תשיעאה מהיוראדברי

 סגולה, עם על ירחם הטוב וה' הקבלה, בלימוד ובפרט הגאולה,המקרבים
 ושוכט"ס: ב"ב קרובהבישועה

 סאה מ' במקוה שטובלין דמה שהעיד אחר גדול מהב שמעתיפג.
 )בערי הנכרים במרחצאות שיש כמו )באזי"ן(שאובין

 לתרופה שבועות איזה כאלו במקומות וכששוהין לרפואה הדחוקים(הגויים
 בכונת קודש שבת בערב שמה וטובלים כשירה במקוה לטבול אפשרואי

 מ"ש דבשלמא ביחד סאה מ' שהם אף בשאובין לבוין זה דאין ז"להאר"י
 חכז"ל אמדו הם לקריו לטבול דוצה שאובין במ"ס שיבא שדאבתקנת
 כונת וכשמכוונים לטבול דוצה דק גברא טהר כאשר אבל זהדמהני
 ואני הנ"ל עכ"ד בשאובים ולא כשידה במקוה רק שייך לא זהוהמקוה
 דרבנן רק דששבין דפסקינן מה כפי נאמד אם דגם לכאורההוספתי

 אז מדרבנן ראוי שאינו כיון מקום מכל היא כשידה מקוהומראורייתא
 מנח"א בשו"ת שכתבנו הכללים לפי ראוי אינו מדאורייתא דגם בכה"גי"ל
 תמידית רבד דהוא כיון לשם לדמותו יש ובקצת עיי"ש א'[ סימן ד']חלק

 לטבילת רק שייך לא דזהו כיק דהא דז"א י"ל מ"מ ישראל, שללטהרתן
 אמרו דהם כיון וכיוצא קרי משום גבדא לטבילת אבל כרת איסורנשים
 שאובין מהני עזרא טבילת היינו גברא דלטבילת אמרו והם שאוביןלאסור
 כשירה מקוה הוי וממילא אדאורייתא אוקמוהו שאובין סאה מ' כןואם
 כשירה למקוה מועלת הכונות כל  שפיד להוין ויוכל כנזכרמה"ת

 ב' ליום ומועדים עה"ת בנים בתפארת אאמו"ד ברבדי ]ועייןמדאורייתא
 מנח"א ובשו"ת תפ"ס[ ]סימן או"ח בנימוקי בזה ברברינו וכן בספה"עדפסת
 לכוין יוכל בודאי אחדת מקוה לו כשאין כן על עיי"ש[ צ"ע[ סי' ר]חלק

 צריך ]אך בעדף'י בזה שביארנו וכמו הראויות הכונות כל בהבטבילתו
 כלל מהני לא בודאי דוהו הב"ק על שישפכו קבין מס' לכאורהעית

 המקוה( כונת יכוין שלא י"ל ס"ק כשושפכו אולם באשהמדאורייתא
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