רו
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בו מתאותהחויו שמתגבר זה לעומתזה כנ"ל מכל מקוםהדי אמרו חז"ל
[בקרוויץ דך ל"וע"י] בראתייצה"ר בראתי תור"התבלין .היש כמותבלין
הממתיקחושקןטעם המאכל שלאעלהכרוגן טרםנתינתהתבליןבקדירה
וכן התורה האוגן ומתקןענין התאוה להעלותן לשורשן ולתקנן עלפי
התורה ,אבל) אי בר אבהן הלא בר אוריין (ואין לו כח התור"ה שלמד
שימתיק את התאוה מחלק אבותיו שמתגבר כנ'ץ ,אז) א"2א תיכליה
("אש"דייקא עועא מחלקאיש ואשהאביו ואמוכנ"למדברי חז"ל ובסוטה
דף י"ז ע"אן שאכונו א"ש אוכלתן ומובן לשון רז'ע גם כן במנחות [ין
י"ג ע"א] בזה) ה' יעזרט לתקן כראוי במהרהבימינו בכ"י:

מב .בש"ש שנת [דף ל"א ע"א] בשעהשמכניסין אדם ללע מהדברים
ששהשלין שתו הוא "צפית לישועה" פירש"י צפית
לישועה .לדבריהנביאים עכל"ה ,כפי הנראה נשטרבזה דלא תיקשי דמה
זה צורך להיות "צפית לישועה" הלא חנו רק צרכי האדם לישרעה והוא
סובת האדם ואם הוא בעצמו מתרשלבעניני צרכיו שלא לבקש סותרות
אםכי צריך הוא לישועות רבות עם כל זה הוא שמח בחלקו ומסתפק
במיעוט ואם הוא בעצמו לא יבקשלישועתו הלא וככפתליה כל כך למה
זה יחשבו לו לחטא גדול שישאלהו בערלם הרשיע על זה אם צפית
לאתרעה .עלכןשפירפירש"י דלשבצרכי עצמוקמיירי רקבצרכי הכלל
ההט הגמלה שלימהשניבאווהבטיחלויתברך שמועלירינביאיווי'ש
בתנא
"לדברי הנביאים" כנ"ל ,וגם שפיר מכול זה למה שאמרו
דבי אליזע [א"ר פוק כ"ז] ח5ן יש"ע אלא ימות המרע"ה .ח"ש צפית
*שוענה התנוביאת גמל צדק במהרהבימינו.כיזדו מאגעקרי ה%4ןנה
אחכהלו בכליוםשיבא .הגם שיתמהמה ,וסם"ש הרסב"ם [בש"א מהלכות
י זה
מלכים) שגםמי שמאמין בבטשן המשיה רק טורנו מחכהלביאתוהי
כופר בתורת משה
הבכו שנתבאר בספר משמיע קצועה שנקפם
י
כ
ו
ץ
נ
י
תתחבר מקרוב על אוהבםוידידנוהי'ו ,ח"ש רש"י לדבריהנביאים
נביחתו על חץ
מטנו שמאמין שיבוא משיח צדקט כמו משבטח בדברי

חוי
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רז

אליגע הנביא שיבא לבשרנו מקודםוכיוצא עלידי נס ולא כדרכיודיעות
כוזבות הטמאים שבימינו מכל המפלגותוהגדועים שבהם המה הצבועים
האגודיסטע"ן כמו שאמרו חז"ל ניסוטה דף כ"כ ע"א] שיפרשו ביותר מן
הצבועים שמראים את עצמם פרושים וכמו ל ה גם נגדם בחיבוריע
עולתתמיד בעה"י וכמו תגודע כבר .ה' יצולנו ויגאלנו במהרה בימית
בביאת בן דוד בקרוב:
מג .קבלתי מפי אאזמו"ר הגה"קז"'ע (מה"-ש) מפהק"ק שמקובל
בידו מאבותיו הקדושים לומר ביה"ר שקודם תהלים
בנוסח להכרית את כלדועחים והקוצים וסובבים את השושנה (סתם) ולא
ו אימא עילצה (וכמבואר
תיבת"דהייונה" כי השושנה "העליונה"ויינ
בתיזוה"ק ריש תיקון כ"ו עייפת בבל"ד ובשאר מפרשים) שםאין וצחים
וקוצים מה שאיןכן השושנ"ה סתם הוא מדת מלכו"ת שם נאמר נבהלים
פ"ט נ"א] קנאתי בתקי כלרביםעמים אשך חך%וגו' וכמדע לכןצדיך
צדקו גם לפי מה שכחשב
לבקש להכריתם עכר'ה .והנה דברי
י
ת
ד
ק
בכתבי האריז'ע ומובאבקהוייכי השושנה העליונה ה=ע מלכות לאבא
שבועךיסוד דאימא הלא גםכן שםאין מגע מצץ ולא קוציםודרדרים.
רק בעוה"ר סביב השושנה התחתונה שנקהאת רחל ומדת מלכות כנזכר.
אולם יש לתמוה לכאורה דהא גם מאימא עץלאה מינהדינין מיתערין
ומהק"כ צירופי אלקים שוצא בחינת אימא נמשך למטה בתר ורבה
השתלשלות לצין שיזמר נכריז כדברעו בחמשה מאמתת מאמר מסח התפלה
עת כ"ג מ"ש כקום אאמו"ר הקדוש מ"ע] אך באמת כיון טמןמרים מסת
השושנ"ה בלבד ושושנ"ה סתם נקרא (המחמא עילאה) לנמם וגם (ושגימא
תתהה) רחל וכמבואר במאורת נתן ואםכן כשחן גם לנסמא עילאה מה
שאיןכן אםיאמרו "השוטשההעליונה" הוא רק אימאקליתה לבד ובאמת
עיקר כונתיע להכרית החותים והקוצים המעיורם לשכינה והא כנסת
ן זוה"ק נדיש פרשת בראשית] מה ברשנה אית בה חבר .שומא
ישראל,ועיי

תקכב
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בזוה"ק פרשת וישלח [דף ק"ע ע"א] ר' יהודה פתה ואמך
ו']מי זאת הנשקפה כמו שחרוכו' בזמנא דקוב"היוקים
לוןויפיקלון מן גלותאכדין יפתהלון פתהא דנהודא דקיקנעיד ולבתר
פתחא אחרינא דאיהו רב מנ" עד דקוב"ה יפתחלוןתרעיןעילאיןפתיתן
לארבערוחי עלמאוכן כל מה העביד קוב"ה לישראלולצדיקייאדי בהו
הכי כולהו ולאו בזמנא חדא .לבר נש דאתיהיב בחשוכא ודיורי' הוה
בחשוכא תדירכןיבעון לאנהרא ליהבעיין לאפתחא ליה נהורא זעירתא
כעינא דמחטא ולבתד דבמני'וכדין בכל זמנא עדדינהדיןליהכל נתודא
וכו' כד"א [שמות כ"ג] מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרהוכו' וכן
למאן דאתי אסוותא לאו איהו בשעתא חדא אלאזעירזעיר עד דיתתקף
אבל לעשו לאורכי הוא אלא בזמנא חדאנהירליה ואתעבירמיניהזעיר
זעיר (ולזמנא דאתי לאומותעובדי עבודה זרה (ישעיה מ"ג] ה' כגבור יצא
וכו') [זהו כתב שם במוסגר בזוה"ק] עד דיתתקפון ישדאל וישיצוןליה
מכלא מעלמא דין ומעלמא דאתי ,ובגין דנהיר בשעתא חדא הוה ליה
שציאו מכולא ,אבל ישראל נהורא דילהון זעיר זעיר עד דיתתקפון וכו'
כו' מי זאת הנשקפה כמו שחר איהו קררותא דצפרא ודא איהו נהורא
רקיק ולבתר יפה כלבנה בגין דסיהדא נהודא דילה נהיד יחיד משחד
ולבתר ברה כחמהוכו'כו' בקדמיתא כמו שחר דאיהו אוכמא ולבתריפה
כלבנה ולבתר כחמה ולבתר איומה כנדגלות וכו' עכל"ה (העתקתי קצת
מלשונו הקדוש את הנחוץ ,במה שנדקדק ולא זכית להבין לכאורה
בפשוטו) והנה במה דקאמר דגאולתן וישועתן של ישראל וצא בא לאט
(שה"ש

איהיה בכלל
לאט קימעא וקימעא מוסיף והולךכדי שיהיה לו קיום[הי
ן בירושלמי (גרסות פ"א
מ"ש (משלי כ' כ"א] נהלה מבוהלת וגו'] הוא גםכ
הלכה א],וכן ופאבירושלמי[יימא ת"ג הלכה ג'] באילת השחר שבקע אורה
דאמדוכךהיא גאולתן של ישראל בתחילה קימעא קימעאוכו' מ"ט [מירה
ז']כי אשב בחשך ה' שרלי כך בתחלה (אסתר ב'] ומרדכי יושב בסוער
המלך ואח"כ ויקח המן את הלבוש ואת הטום ואח"כ וישב מרדכי אל
שער המלך וכו' ואח"כ (שם ח'] ומדדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות
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ואח"כ ליהודים היתה שרה וגו' אמנם צ"ע להבין בדברי הווה"ק הנ"ל
כי במ"ש במוסגרבזוזי'ק כי השם יתברך לעתיד יצא כגמוד להפילם
לאומות העולם בפעם אחדיעבירםמידואיך קאמדלעילמיניהדאיתעביד
מיניה זעיר זעיד (דהיינו לאט לאט) והלא כגבוד יצא ה' להלחם בפ"א
(ודוחק לומר דדוי מילי סתרא"י נינהו מ"ש במוסגד עם דברי הזוה"ק
שאינומוסגר)[ .שובהראוניוהעירוני הב' הטר"ש בנש"ק ש"במ'אלימלך
נ"י מאונגוואדכילהלן שםבאותו מאמדבזוה"קוישלח (ד"הויעלמעליו)
מיושבקושיתינו דקאמד כגבוד ולא גבורהיינו ברחמי מקודםוכו' ולבתר
יתגלי תוקפועלוי ויתתקף לשיצאה לק וכו' עכל"העיי"ש].

וגם מצים כמהכמסביםכי הגאולה לעתיד תהיה פתאום ה' נגלהאלינו
לישו'אל עם קרובו כמ"ש [הטעיה ט"ו ה'] אםיולדגוי פעם אחדכי
חלה גם ילדהציון את בניה ועוד כתובים כהנה ברבדינביאי ה'המורים
על ככה הלעומת זה נמצא בדבדי הנביאים [שם נ"ב י"ב] כי לא בחפזק
תצאו ובמטסה לא תלכון משמע שלאיהיה בפעם אחת דק במתינות (ולא
כך הוא גאולתן של גבראל מפרש
בחפזק) .והנה במ"ש בירושלמי
י
'
נ
כ
אה'ע שייט לגבי מרדכי עד שנעשה משנה למלך והיים שקלידי זה
נתהוה אח"כ הגאולה של בית שניחיט היה באמת רק לאט לאטהיא
בפומבי כיק שדרו נכנעים 8ן כל זה גם בבית שני תחת יד מלכות
שמותהעולםוכנודע אבל מ"שבזוה"ק (כנ"ל) בזמנאדיוקים להקלכנסת
ישראל ויפוקלוןמן גלותא חץ מפורש דקאי על גאולה עתידה שתהיה
בתחלהנהיר דקיקוכו' (לאט לאט)כנ"ל .זהו קשה[כנ'י](והנההדמועים
המתחדשים הציונ"'ם ודעימם גם האגודי"'ם בכלל תפסו מקום ח"ו בזה
כי גאולתן של ישראל תהיה מעט מעט והחנו על ידי ישוב [כלומד
~רבן] ארץ ישראל שלהםבדיעאלאניע"ן שלהם שם ובהשולע"ן שלהם
בחו"ל חולידי זה יפקעו האמונה ביאת גהאל מן דהומים [שהוא מי"ג
עיקרי אגפנה .ואחכה לו בכל יום שיבוא במדוה בימינו] השל כן תפוג
תורה ויראה האמתיות מבני ישראל ח"ו וכבר מלתי אמורה עליהם

תקכד
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בחיבורנועולת תמידעיי"ש ובשאריחיבורנו .וגם באזהרות שהדפסנועם
חיבורינו.יהי נועם ה'עלינו .אמנם באמת אע להם ראיה כ %מזה וכמו
ן בעדף'י).
שנבגדלדי

אכמניה

דעת לנבון נקל אם יזכה להבין בעה"י .כי כל זה לא קשה
מידי .כי המה החבלים חבלי משיח צרופים ונסיונות גדולות
ובדודים (עלידי הצדות ר"ל) וגלגולי נשמות עד יתחלם תשובתן כמ"ש
הדמב"ם [בהלכות תשובה]אין ישדאל נגאלין אלא עלידי התאיבה וכיון
שעושין תשובהמידנגאלים .והיתכן לומר שישראל לאומזועוד תשובה
מעולם ח"ו ובפרט צדיקי הדור וקי"'ל [יומא דף פ"ו ע"א] יחיד שעשה
תשובה מוחלין לכל העולם כולו ,ואם כן למה עדונן לא בא בן דוד,
אלאודאי בעלכרחו שהתשובה הזאת הוא לכל אחדבתיקע נפשו שיעשה
חלק מהכלל כולו שיהיה תיקון הכלל בביאת גואל צדק במהרה בימינו
וכשישלימו זאתבידיעתהיודע תעלומות יתברך שמו אז באותו רגעמיד
יגאלו עלידי משיחבן דוד וביאת אליהו מקודם ומידויבא בית המקדש
בנוי ומשוכ %מן השמיםויקויימו בפעם אחד כל הנבואות של הנביאים
ודרשות רז"ל על הגאולה שלימה באיזה אופני טובות נסים וישועות
הבאות במהרה בימינו .ומעתה מובן רבדי הזוה"ק בשטח הכונה כיון
שהחבלי משיח ממתיקכן ומקדבע הגאולה שלימה במהרה בימינו ונדאה
בכל עת סימני הגאולה שציינו חכז'ע בפרטות מדוייק מאוד נתקיימו
ן אתחלתא דגלולה (וכמ"ש ["געה דף -ז ע"ב]
כהווייתן אםכן זון גם כ
מלחמהנמי אתחלתא דגלולה) וגםהנסיונית ומלחמות הקשות נגד הס"א
כל זה אתחלתא דגאולה וזה דקאמר פודקנא דישראל דמתחיל בנו נהורא
דקיק בבחינת [~כה ז' ח']כי אשב בחשך אודלי(היינוהחבלי משיח
שדם בחינת חשך וקדדותא דצפרא כנזכר שם בלשך האה"ק
י
ד
ז
ש
מבחינת קדדותא דצפרא) והמה נמשכים כל השנים האלו השנדונות של
חבלי משיח המה בבחינת קישוי לידה כמ"ש לישעיה ל"ז דןכי באו בנים
עד משבר וכה ללידהאין (וכמבואר בסה"ק)חין המשךקיטעי גדול של

י
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לירה בבחינת ילד ילר לנו בן ניתן לנו וזהו גאולתן של ישראל שבא
לאם לאם כנזכר ער הרגע האחרונה שיושלם במשקל האל דיעות יתברך
שמויבא בפעם אחר ביאת גואל צדקויולדגוי בפעם אחת אשר בתחלה
לאירעו העולם כולוכי הוא חבלי משיח ולידה על כן יתמהו ויתפלאו
על הלידה שהוא בפעם אחת מיר (כן ידמה להם ולא ידעוכי הוא רק
סוףהחבלילידהשהיו כברבבחינת גאולהעליזרהחבלי משיח) וכמבואר
בפע"ח נפ"ז משער חג המצות בד"ה מהודענא לכון ע-ש] מהגאולה העתידה
במהרהבימינו שתהיה עלידי החבלים וגבורות (במעמוונימוקו שם) ולא
סתרי אהודי בזוה"ק מ"ש מקודם ראיעבר לאוה"עזעירזעיר,היינו בעת
החבלי משיח כשישראל עומדיםבנסיון ולאיניחו את עצמם להעבירעל
הדת בגזירת העמים אשר יכבידו עליהם (ומקויים בנו בעוה"ר מאמר
נסוטה דף ס"ט ע"ב] אשך מלכות תהפך למינות ,ברור שבן רור בא)
חוזע'
יידי זה שיראו בשמים גודל כח קרושת ישראל שעומרים במסירות
ל
נפש באמונת דתם עלידי זה יבאזעירזעיר (לאס לאס) מפלה לשריהם
אומות העולם עלירי המלחמות הצלידי זה יתמעטו גם שנירש מצדדי
הלוחמיםוכיוצא בהריסת עמדםוזהוזעירזעירבאתכסיא ערשיבא הגואל
צדק אז יתמלא סאתן ויבא מפלתן לגמרי בפעם אחת (באתגליא) ויצא
ה' ונלחםבגויים (כמ"ש במוסגר בזוה"ק כנ"ל) וכל זה הוא נמשך בעל
כרחו עלידי החבלי משיח כנזכר וזהו היה החסרת בגאולתמציים שהיה
בפעם אחדבלי חבלים הצריכים כמ"ש במדרשופיוס (קודם קדושתיום
ב' רפסת בשחרית) שיצאו כעובר הנשמם מרחםוהיינו בלי חבלי לירה
(הגם שהיה מוכרחכןכי אם לאכןהיו נשארו משוקעים בסומרה שכבר
ם ר"ל) הצל כן נייעה " הא]יעבר בים צרה טומא
היו 4ת במ"מויערי
הפסל מיכה כרברי חז"ל (סנהדרין ק"ג ע"ב]והיה גאולה ראשונה אבל לא
שלימה והיה אח"כ הגליות כמה פעמים מה שאיןכן בגאולה האחרונה
העתידה במהרהבימינוכנ"ל[:ובחי' שער יששכרבמאמרי חנוכהבעזה"י
'הירושלמיהנ'ע
(מאמרימי אורה אות צ"ע) כתבם שכל מוסברכי וךי
גאולתן של ישראל קמעי קמעי וכו' קאי רק על בית שני כמ"ש שם

תקכו

דברי מהיורא דביעאהוערריו

ונשב מרדכי אל שעד המלך וכן היה שם הגאולה ירתד ובדדך הטבע
וכנודע].
ט* שמעתי בשם הה"ק מ' (וואושעוי) זאב זצ"ל מקהלת לבוב.
שהיה תלמיד הה"ק ונורא המפורסם מחמ"ד אודיזי"ע
מסטרעליסק (וזעא כתב ספד אמדי קדוש מרבו האבו)כי נחלה ל"ע
בחולי אברשה אחדי חג השבועות ונמאסבעיניו כל מאכלאפילו מעדנים
ובקשוריובניביתו והדופאים מדוע לא יקח עכ"פ מעם אכלים מבושמים
ומעדניםלהשיב את נפשווענה ואמדכיבהעמיקו בחג השבועות בתפלתו
בפסוקי דזמרה בפשק ומתוקים מדבש ונופת צופים והעמיק כל כך
בכונתו מה מתקו ד"ת הקדושה ועבודתו יתברך שמויע
י שנמאס בלבבו
וגוש כל תאות אכילה גם מאכלים בטעם מתיקות יפה עכ"ד .וידועכי
דבריהקדישים כאלו לאהיו בדרך גוזמא ודפלגה ח"ו במרוצה ,או דדך
צחת ומליצה ,להתפאר הותצה ,והנה זה מצאת מקוד כתתו בתורן
כתומתניר ק"ג ע"א] בשם המדדשיע
י שאתה מתפלל שיכנתדברי תודה
לתוך גופך התפלל שלא יכנס מעדנים לתוך גופך ,וקשה לכאורה דהא
היכןמצינו שתלמיד חכם אסוד לאכולמעדנים הלא אדרבא כתבו בכה"ק
לתלמיד חכם טוב לושיאכל מנוכלים קלים ומבושמים כדי שלאיכבידו
אתמוחוויחזקו אתכחותופו תם כתבוכי מטעם המפנלנהנההרוחניות
ואםכן למה יתפקרויאסרלו לאכולמעדנים .אכןיובןעלפי מ"ש בשם
אאמו'דזי"ע (ובספרו תפארת בנים עה"ת בליקוטי אמרים בסופו בדעה
טעמהכי סוב סחרה וכו' וכן בחיבורי ד"ת מחסדא תניינא אות קי'ב
עי"ש)בחיבודידברי תודה נמהדירא חנינא אותק"ת שביקעה עתד להתפלל
בעדושנהיהלו התמדת התורהוענוה (אתמרד הקדוש)איךאוכללהתפלל
זה והלא הוא תלוי בבתירה שלך כיון שהוא מצות עגמה דבשית יומם
ה אלא אברכך ואתפלל להשם יתברךשתטעים טעם וחשקתצריבות
היל
.
ה
"
ד
ת
כ
ע
ובזהיובן
ומתיקות התורה ועלידי זה ממטלא תתמיד בלימודך
דברי דגגדרש הנ"ל עד ושתפלל נתכנסו דברי תורה לתוך גושנהיינו

תקלד

דברי מהדורא רביעאה הצררות

בני ביתך (ועלידי זה) השל תרבה שיחה עם האשהוכו'(כי בע"כ יבוש
בפניהענייםשיהיו תמיד אצלוכבני ביתו לדבר כל כך הרבה עם אשתו
שיחזיקוהו עלידי זה לקל ובעל תאוה .וגם כשיהיה ביתו פתוח לרוחה
ויהיוענייםבני ביתו יצטרך בעל כרחו ליתן להם לאכול ותהיה אשתו
אופת ומבשלת בעדם או משגיתהעל המבשלת ועלידי זה לאיהיה לה
פנאי לדבר דבריםבטלים עם בעלהועלידיזה ישמרו שניהםמן החטא).
וזהו י"ל גם כן מאמר התנא באבות נפ"ב מ"ב] יפה ת"ת עם דרך ארץ
(היינו דר"ך אר"ץהיהוא גמ"ח והכנסת אורחים וכהנה מצות גשמיות
וארציות [הלאו דוקא לפרש דר"א מסחרים שעושה רק לטובת עצמו
כמובן] לחברו עם תור"ה שהוא תורה ומצות השכליות במוחו ורעתו
הפנימיות שקליפי זה יהיה) שיגיעת שניהם משכחת עון (היינו בעסקו
גם בד"א מצות מעשיות לבשל מאכלים בעד עניים כבני ביתו יהיה
"משכחתעון" שלאיהיהלו פנאי לפנותלבו לבטלה לדבר דברים בטלים
בפרט עם נשיו ונשי אחרים ,וכנ"ל) השם יתברך יעזרנו במהרהבימינו
אמן( .כןי'ע כנ'ע בצחות ופשטות):
טך,,בי וסנהדרין דף צ"ח ע"א] א"ך אבאאין לך קץ מגולה מזה שנאמר
ויחזקאל ל"ו ח'] ואתםהדי ישראל ענפיכם תתנוופרייכם תשאו
לעמי ישראל וגו' (פירש"י ד"ה מגולה מזה ,כשתתן ארץ ישראל פריה
בעיןיפה אז יקרב הקץואין לך קץ מגולה מזה עכל"ה) והנההחיצונים,
המה הציונים .ואבערייהו דעבהרה זרה הצבועים והמראים את עצמם
כצנועים ,המה האגודיסטע"ן או היושביסטע"ן לאשר המה בסתר לזאת
יותר גרועכם רמזו על הגמרא הלז בהוו הקץ ובמגולה כשארץ ישראל
תתן פריה עליפי הקאלאניע"ן ויתרם הפירות והכרמים שמה .ועלידי
זה רוצים להראות כי זוג קירוב הגאולה עלידי הטבע ח"ו העלידי
פעולתם ועבודת כרמם ,והרה דעותם דעת הנכזבה אשר מביאה לידי
כפירה גמורה באמונת ביאת גהאל צדק עלידי הקב"ה ואליהו הנביא
ומלך המשיח שיקום ממלכות בית דוד וועא יחלק את הארץ לחלקי

דולרי

מהדורא רביעאה הצרך4וץ

תקלה

השבטים ברוח קדתן כמ"ש הרמב"ם בקדושת לשונו בהלכות מלכיםוכמו

שביארתי בארוכהבחיבורי מנחת אלעזר [חלק ה' כת"י ס" ט"ז באורך לדינא

ע-עק וגם בחיבודי עולת תמיד ובשארי חבורי בעה"י נאוי לס שכך
עלתהבימינו בדוד האחדת מדיעות וכתות הכפירות האלו)ומי לנו גדול
מרששת לראשונים מהד"ם מרוטנבודג בשו"ת תשבץ הקטן אשדצווח
ככדוכיאלאותןהנוסעים לארץ הקודשז
יסחורה או לעבור שםבלתי עסק
'ל
בתודה ועבודת ה' כל הימים וכתב שעליהם נאמד [ירמיה ב' ז'] ותבאו
ותטמטם את ארצי ועוד ועוד עיי"ש ,ואי משום דברי הגמרא הלז
שהתחלנו הנה כבד פירש המהרש"א במקומו בזה וז"ל ואתם הרי
'י
ן ישראל על אדמתןאין הארץ
זי
ישדאל ענפיכם תתנו לפי שכל זמן שא
נותנת פירותיה כדרכה אבל כשתחזור ליתן פירותיה זהו קץ ממלה
שקרובלבואזמן גאולהשיחזרו ישראל עלאדמתן .וערדיש לפרש כמ"ש
בפרק ב"מ [שבת דף ל' ע"ב] דלעתיד אילנות מוציאין פירות בכל יום
שנאמר ונשא ענף ועשה פדי וגו' מה ענף בכל יום וכו'וכן יש לדרוש
בהמי קרא ענפיכם תתנו ופריכם תשאו וגו' מה ענף בבל יום אףפרי
בכל יום תשאו לעמי ישראל וזה יהיה בזמן שקרוב לבא זמן הגאולה
וזהו רבדניסי ודאי קץ מגולה ודא עכ"ל המהריפוא.

למערצה לאסרבעיאלפירוש הב' של המהרבתא הדי התנהבפירוש
ובבגדד רק כשתתןפריה בכליוםבדרך נסזו1סימן שקרוב
זנן הגאולהוהרי זה להכות על קדקדן של דעת מינות הנ"ל שמומרים
שתהיה הגאולה נתקרבה בדרך טבעיי שלהם .וארדבא לפי דברי
המהרש"א צ"ל הנס שהארץ תתן פריה בכליוםויום ממשפירות מחדש.
כ"כ נס גדול ונגלה עד להפליא עוד קודם הגאולה .רק שעל יקץ זה
ידעו שקרוב זמן הגאולה נושפך דברי כתות הנ"ל) אמנם גם לפירוש
הא' של הסוטיש"א ז"ל דייק בלעלע הזהב כשאין ושדאל שרצין על
אדמתן אין ארץ ישראל נותנת פיאותיה "כדרכי' ועבל"ה כניע) היית
כדאמרינן בשרש כתובות ויף קל"ב ע"א] דריב"ל חזטץ להנוע קטופי

די
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(אשכולות) דהווקיימיכיעיגלי אמדעגליםביןהגפנים אמדוליהקטופי
נינהו אמר ארץהכניסיפירותירלמי את מוציאהפירותירלערביים הללו
שעמדועלינו בחטאתינו עיי"ש .והיינו זהו "כדרכה" (שכתב המהדש"א)
של ארץ ישראל להוציא פירות אשכולות שדומות לעגלים ואם יראו
שחוזרתומוציאותגדולות ונפלאותכאלוכשאין ישראלשרוייןעל אדמתן
(כנזכר מהמהרש"א) בע"כ הוא בשביל ישראל שיחזרו לאדמתןכי לולא
זאת לא תוציא עוד בשביל הערבים וזה לך האות שקודם הגאולה אבל
כשאין מוציאה גדולות ונפלאות כאלו רק בדרך הטבע לא בנפלחות
והפלגה ואחרי הוצאות ועבודה רבה במכונות של אירופ"א וכולי האי
ואולי ההוצאהיתירה על השבח דכמה מושבות שנעשו עתה שמה כמדע
באמת ואם כןאין זה הוכחה כלל לקץ העתיד עלידן ח"ו רק אדרבא
הם מרחיקים את הקץ (ח"ו) בעונותיהם ומעשיהם שם ובחו"ל ,ה'יצילנו
ויגאלנו במהרהבימינו אמן.

רעלי
ך זאת ראיה ברורה מגמרא הנזכרת היפך דעות הנ"ל דאמר שם
בסמוך מיד אח"ז ר' אלעזר אומר "אף מזה" שנאמד [זכריה ח']
כי לפני הימים האלה ההם שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה
(ופירש"י .שכר הבהמה .עבודת האדמה שהיא על ידי בהמה איננה
עכל"ה) .ומעתה אם נפרש כדעות הנפסדים הנ"ל כי ענפיכם תתנו
ופרייכם תשאו וגו' היינו על דרך הטבע על ידי עבודת האדמה של
הקאלאניסטע"ן רעלידי זכות המאנדא"ט של "השלום" העולמיי אםכן
מהו דקאמר ד' אלעזר (על דברי ר' אבא הנ"ל) בלשון "אף מזה"היינו
שבא להוסיף ולחזק על דברי ר' אבא ולהביא עוד נופך וראיה לדבריו
(ואםכדברי הנ'ע)דוי ר' אלעזר בא לחלוק ולומד'עד,יפך" (כש שנבאר
בפשיטות בזה) ונויך שתך לומר בלשון "אף מזה" .דהא לדברי הנ"ל
קאמד ר' אבא שענפיכםופרייכם של ארץ ישראל תשש עלידי עבודת
האדמה (של הקאלאניסטעןוכנ"ל)וזהויהיהסימן דוקץ ,ולפי"דד' אלעזר
אדרבא שכר האדם לא יהיה ושכר הבהמה איננה (כפירש"י הנ"ל) כי

דברי מהיורא רביעאה נקדרה

תקלז

עבודת האדמה שהיא על ידי בהמה איננה .וגם האדם לא ישתכר כלל
בעבודתו באדמה שמה ואם כן הדי זה סותר ,וחולקים זה עם זה( ,דבר
והיפוכו מן הקצה אל הקצה) וגם ממ"ש וליוצא ובא "אין שלום" .חולא
לדברי ר' אבא (אם נפרש כדיעותיהם) דק על ידי "העילום" יזכו לפרי
הארץ בעבודת הקאלאניע"ן כנ"ל ולפי רבדי ר' אלתור דק כשקניהאין
שלוםליוצא ובא שמהאזיבא משיחוזהוסימן הקץוחבלימצויח כמפורש
שם כנ"ל והדיאין לך דבר מגולה יותר מזה נגד דעת הטוהרם ומטעים
הנ"ל .אלא ודאי שכונת ר' אבא כרבדי המהדש"א כנ"ל שידאו שיגדלו
הפירות על דרך הנס שלא כדרך הטבע וכנ"ל ובכליוםיום ממש פירות
חדשות ולא עלידי טבע עבודת הקאלאניע"ן על זה שפיד יתכן כונת
דברי ר' אלעזר דסמיךליה "אף מזה" שנאמד וכו'היינוכי שכד הבהמה
עבודת האדמה עלידי אדם ובהמה לא תהיה ולא תצלח אז כנ"ל רק על
דרך נס ואז יבא משיח כמפורש ומבואר כנ"ל:

ן [דף מ" 1ע"א] עשידין מקמצין .הנה שמעתי
ןןו,י* בשים ההי
מאאמו"ר הקדושזי'" 3כשהיה אצל רבינו הקדוש
בעלדבריחייםזי"ע בצאנז בא בתוך סעודת הצהרים (שישב עם אנ"ש
ופסידיםתלמידי חכמים משדגמים)עני אחד המתפרנסמיגיע כפו וביקשו
לקרוא התנאים שעושה לבתו עב"ג וכן עשה [הג"ה .ואגב ארשום מה
כי דאה כמה וכמה פעמים את מדן
ששמעתי מפה קדוש אאמו"ד
י
'
נ
ה
הקדושבעל דבריחייםהנ"ע קורא את "התנאים" בהתקשרות .ובכל פעם
אשד קרא הנה באמצע הקריאהמיד בתחלת קדיאתו נרדם מעט באמצע
על איזה רגעים וכמו הקיץ וגמד קריאתו והבין אאמו"ד כי הוא במר
וייערן ויקח וגר ויבן הקא את הצלע וגו' וזהו נוסח התנאים המגיר
מראשית אחריתוכרוהיה זאתנודע לאנ"שוסודובמגנז .והמ"יואכמ"ל].
ואה"כנתןלו עשרהד"כ "מעות התנאים" (הנקראבגאליציע"ן .שנוהגים
ליתן להדבנים) והיה חעדב מאוד נתינתובעיני רבינוויקדי
ש בעל רבדי
חיים ,והגיד אז ,בפנים שוחקות .וצה הדב הקדוש ד' ר בדוך זי"ע

תקמד
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ירצה לאכול הסעורה אצלו וזולת זה לא היה מפסיד דב שמואל לשחוט
השוד ודבל מובן כנ"ל:

כב .ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם.
כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען
לא ישלחו הצדיקים בעולתהיריהם .הטיבה ה' לטוביםולישרים בלבותם
והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האץ שלום על ישראל .ותהלים
קב"ה ב'] על דגמשך הכתובים דגולו ישתומם כל עובד מהוענין כונתם,
והמשךתכניתם.כי אםהכונה כפשוטו למעלתירושלים שהואהריםסביב
לה הגלידי זהמגין בפניה בפני הדוחות הגדולות ) 1מפני האויב הלא
אדרבא נודעכי עמק כזה היושבביןהרים הסובבים אותו אישאויד טוב
אדרבא חםביותר כדדך בקעה וגם השונאיםיוכלו בעת המלחמה לעלות
עלההריםסביבותיה ולשוםעליהדיק אשד תהיהח"ו כמטרהלחיצותיהם
מסביב והיא כשפלה באמצע בינותם .אלא ודאי כאשד הוא באמת כי
עיה"ק ידושלים היא גם כן באמצע ההד ואוירה טוב בעד זה אלא שגם
הדיםסביב לה גםכןוזהו מעלה נגד הדוחותקשית וגם הוא למחסה לה
נגד האויב במצב עמידתה וחומתה .אם כן הוו"ל למימד כזה .ובכתוב
הוא (כפשוטו)להיפך נדאה שהיא יושבת בעמק ושפלהביןההרים כנזכר
ואם כונתו העיקרכי "וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם" אםכן אזאין
נפקא מינא אםהיא על ההר או בשפלה או הרים סביב להכיון שהשם
יתברך ישמרםוכימי שאיןהריםסביב לא תזמרםה'סביב לעמו מעתה
העד עולם למגן ומחסה וגם הוא ההכתרך בכתוב לדלןכי לאינוח שבט
הדמוע על גורל הצדיקים למען וגר והצדיקים והרשעים והמטים
עקלקלותם מאיבעי דכאלפי הדברים .אלאוזיווי .צווח ואומר דרשוני
וחיו.
רשמה דסיים המגמוד .ודיקטים עקלקלוחם.יהירכם ה' את פועלי דסק
שלום על ישראל בזה נפתח פתחא דפר"שוה"א בעה"י עלפי

דברי מהיורא רביעאה רנדרה

תקמה

מה שכתבנו ונדפס כבד (בחמשה מאמרות] במאמר הלקוטות נאות ו'] מ"ש
בזה והמטים עקלקלותםהייתבבחינתהפוסחיםעלמרזיהסעיפים וממילא
מטיםונוטים לדעת הרשעים אז ביקש דוד המלך ברוח קדשויוליכם ה'
את פועלי האת (בגלוי .בבחינת יוגמר נא רע רשעים לגמרי ויתגלה
קלונם ועלידי זה) שלום על ישראל (ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר
קדשנו .להפרידדיעותנו ח"ו)עיי"ש .ח"שירושלים הרי"םסביב לה (על
דדך שאמרו חז"ל נסוכה דף נ"ב ע"א] כי לעתיד יצה"ר נדמה להם
להצדיקים כה"ר ויבכו איך יכולנו לכבוש את הה"ר דוה אבל דבריהם
הם כפטיש יפוצץ סלע חורבה הרי"ם העומדים נגדנו בעיה"ר כעת
בעוקבתא דמסויחא בפרט בעיה"ק ירושלים תוב"ב .אשר שמה נאת זה
לעומת זה עשה האלקים] כעת משכן הס"א הציאניסטען הכופרים שר"י
וגם שארי כתות הדומים להם גם האגודיסטע"ן המה מצד הס"א
'י
ם
רה
בדעותיהם הנפסדות בהקאלאנאזירונ"ג שם והשולע"ן והגימנאזיען של
בחו"ל הכל נגד האמונה האמתיות בביאת גואל צדק במהרהבימינו שלא
כדדך הטבע [וכיוצא בבתי ספד התערובות שלהם] ואכמ"ל .אםכן המה
הרבה הרי"ם נשגבים העומדים נגדנו שמה לנסיונות קשים וגדולים נגד
ההרים הנז' ועם מי יוכלוירא את דבר ה' והמאמק לאמתו .להתחבר.
בעיר ה' שמה .אוי ואבוי .עם כל זה מבטיחת דוד מלכנו ברוח קדשו
ואשד התחנן על ככהלפני יוצרת יתברך שמוכי)וה'סביב לעמו מעתה
ועד עול"ם (של מלך המשיח במהרה בימינו .להיות השם יתברך סביב
לנו למחסה להשדידים אשד ה' קורא)כי לאינוח שבט הרשע (הציונים
הרשמנים ודומיהן) על גורל הצדיקים .למען לא ישלחו בע"כ הצדיקים
בעולתםידיהם (להתחבר עמהם הלשות כמותם .כאשד המה הרשעיםיהיו
המושלים בשבט עבדתם .ח"ו .והתפלל עוד) הטיבה לטובים ולישרים
בלבותם (המהנדיביבני ישראלהטוביםהמחזיקים באה"ק בדדךאבותינו
בקופת דמבה"נ להחזיק את הישוב הישן עוד מקום ניר לדוד מלכנו
ולאמונת ביאתו במהרה בימינו ולהגות שם בתורה ותפלה על יזר זה
כדרך אבותינו ודבותינו זי"ע יטיב ה12ם יתברך בעד פעלםדריי
ב ותהי

י

תקמו
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משנויתם שלימה מאתו יתברך) והמטים עקלקלותם (המה האגוריטטע"ן
וישיביסטע'ץ ורומיהן שנושים אפילו קצת להציאניסטע"ן לעקלקלות
הקאלאניסטע"ן .והמה מחריבי קרתא קרישא ומחריבי ארץ ולא חיזוק
יושביה ברוח אבותיה כנץ (ימו שביארנו בארוכה בעה"י בחיבורנו וגם
בקונטרסים הנרפסים כבר על ככה מגרולי הרור וצדיקים ההו]ע"כ המה ממכנים
יותרלהמאמינים שלא יתפשו ברשתם באשר יראו טלפיםכי המה חפרים
גם כן ע"כ ביקש מלפניו יתברך שמו כי) יוליכם ה' את פרללי האון
(הציוניםהגלויים כאשדאנודואיםבעד",ימיוםליוםיתגלה קלונםוכנ"ל.
העלידי זה יהיה) שלום על ישראל (יבא במהרה בימינו המבשר שלום
אמיתי ומשמיעישועה אומרלציון מלך אלקיךאליהו הנביא בביאת גואל
צדק במהרה בימינו אמן):
תו' אמרת לה"א אתה טובתי בלעליך לקרושים
כג .מכתם
י
ו
ה
ל
אשר בארץ המה (היינו כפירש"י רק בזכות הקרושים
אשר בארץ)ואדירי כלחפציבם( .תהלים ט"ז א'] וקשהלפיפירוש הפשוט
זה רוול"ל טובת"ך (שאתהנותןליה' אלקים) בלעל"י(היינו לאבזכותי
רק) לקרושים אשר בארץ המה (בזכותם) ולא בהיפך כמ"ש טובת"י בל
ך הטוב
עלי"ך ,ו"ע שזהו הורה רור מלכנו להקב"ה טובתי (היינושי
שישלי) בלעליך (אינה מצדי ומכחיהיינו העובר להנעבר יתברךשמו.
רק) לקרושים אשר בארץ המה (בזכותם) וארירי כל חפצי (כל הארירות
ואבירות והתחזקות שישלי להפוץ בטוב בעבודת השם יתברך גם נגר
כל אלו הנעומת הקשות והרבים העומדים עלי .הוא רק) בם (בכח
הקדושים אבותי ודבותיז"'ע)זהוהגיד דוד מלכת ברובענוותנותו .ואץ
מה נעני אבתריה וצריך להחזיק במעוז בררך אבותינו כדי שזכות כח
תורתם ועבודתם יעמור לע להתחזק בנפשנו שיהיה ארירי חפצנו רק
בחפרת ה' ועבורתו כנזכר .בןיהי רצת במהרה בימינו אמן:

תקנד
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כלל רק דבעל השם אנא שאחריםקוריןליכןר"לואני לא שמר בשבחי
ח"ו שכן הוא באמת רק שהםקוריןלי כנ"ל כנזכר מהגמרא .וזה פשוט.
ואין חקר לתבונתו ומדרגות מעלתו ודוח קדושתו של הבעש"טזי"עומי
יודעאיזו טעמים כמוסיםעל ררך הסורהיהלו עור בזהביחורים וכונות
עמוקותזי"עועכי"א:
ל* בש"מ עידובין [דף הס ע"אן ג' וכזהים יש לגיהנם אחד במדבר
ואחד בים ואחר בידוושלים במדבד דכתיבוידדו הם וכל
אשר להם חיים שאולה .בים רכתיב מבטן שאול שועתי שמעת קולי.
בירושלים רכתיב נאום ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירהשלים וכו'
עכ"ל הגמרא .ו"'ל רמוז ברברי חז"ל שהטמננו בדמ"ז מה שיהיהבימים
י חבלי משיח והנסיונות הגדולות .א)
מחלוקת המחריבי
האלוימ
מ*תוה"ק ועלידי זה
קרתא בכל עיר ועיר כשרוצים לתקן ולהעמיד דת
נעשה העולם כהפקר וכמו ותאמרו חז"ל בסוף שטה .ב) מדיעות נפסדות
ומינות רע שנתפשטו בעולםלמען תפוס אתבני ישראל בלבם כמבואר
בספרי תלמודי הבעש"ט זי"ע שהו יהיה הנסית הגדול מי שישאר
באמונתו בתחרותו ויקדתו יתברך שמו ,בסוף יומיא אלין .ג) המה
הציאניסטע'ץ הארורים המהשלים ומחבלים כעת ברשעתם בירושלים
ורהבם להשך הקערה עלפיה ח"ו על ינץ המאנדא"ט ושל הבל) שמצאו
מבע"ל-פעו"דרעלידי זהיסיתווידיחו את כלל ישראל המהוכלהנלוים
ם וחניכא ראיתלהו .וז"ש שלש
אליהם גםהרומים להם ובמקצת) כלשי
פתחים יש לגיהנ'ש וודא כח רמ'א שהוא עונש הגיהנם בעצמו ,שכר
עבירה עבירה) א) במדבר כרמפרש ואוילוירדו הם וכל אהמר להם ח"ם
וגאולה הוא עדת קדח ודתן ואבירם ראשיבעלי המחלהזות וקורא אותם
במדברה על וגעושים הכל דפתר כמדב"ד ויפרצו כל גדד וחיזוק הדת
כנודע .ב) בחם ,הוא הי'ם התלמוד דיעות בני אדם הלופדים גפ"ת
ואגרות חכז"ל ובקרבם ימצא מינות ותורתם נעשה להם טס המות רע
כי מינות ודיעות נפסדות תופש במחשבה ובקרבם ישים ארבו להכחיש
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דבף חז"ל מפשוטן או לעקמם לדיעות נכזבות ח"ו ולכך קוראם בלשון
י"מ ע"ש עמוקיםמניי"ם .ועלזה קאמדינן שפיד דכתיב מבטן (פנימיות
אשר בקרב האדם) שאול (שיש בו דדכי שאול ומינות) שועתי (להושיעני
ממחשבת און אלו ר"ל המה המחשבות זדות ודעות כנזכר) שמעתקולי.
ג) בידהמלים .דכתיב נאום ה' אשר אוד לו בציו"ן (ואת זה לעומת זה
קראו שמותם עלי אדמות הקודש ציוני"ם כנודע) ותנו"ד (זה גיהנם
כדרדי"ש בגמרא בזה להלן) לו בירושלים (היינו ידיעות ההפכיים א'
ובפרט הנסיון טרם הגאולה שלימה אשר שמה יקיימו וימדיבו עה"ק
בעוה"ד) ה'יצילנוויעזדנו .ואוד חדש עלציון תאיד .יושיענו ויגאלע,
במהרהבימינו אמן:
לא .א"י בדדך צחות קצת .אבל הוא האמת .כאשד נבאו חכז"ל
כנזכד נשם בסוף סוטה ובפרק חלק ובסוף כתובות וכהגה במקומות
רבות] את גהףלהנסיונותופיזור הנפשוהמניעות והתאגדותשיעמידהבע"ר
(בסוףיומיא) נגד המאמיניםועובדי השם יתברך .וזהו שלשה פתחיםיש
לגיהנם (הס"א)כנ"ל .א) במרבד,היינו העזותביושבי יבשהבמדינותינו.
ב) ביצם ,הוא מעבד ליצם (אמעדיק"א) אשד שם דבסף .ושם הדפקדות
בלב כל אחד ואחד מנעוריו מפעפע כארס עכנא עם גודל דבפידה ד"ל.
ג) בידחצלים .מעשי הציונים ותחבולותיום (כנ"ל) ה' יצילנו מהם
וממזימותיהם ומכל החושביםעלינו דעה תופר עצתם במהדהבימית אמן:
חצין לעיל בזה אות טו"ב ולקטן טהדורא

לב.

רוממות

ה'

אות

כ"ד ע-ש]:

אל בגדונם וחרב פיפיות בידםוגו' .נתהלים

קמ"ט ו']

ידוע כי נהוגים לסיים זה בקול זמר בעת התפלה
ביום ברית מילהוששייכות זהלזה ששרים משום שנאמד "ותדבפיפיות
בידם"ונוהגים לעשות האיזמל של טבלהוודומשניצדדיםעלכן קדאווץ
"חרב פיפיות" העדיין צדיך תבלין והמשך מ"ש לפניו ולאחויו לעשות
נקמה בגוים תוכחות בלאומים ומה זהשייך המילה בגוים ובלשמים הא

תקפו
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שמהברים רברי הוללות וסכלות אלא וראי רהכונה רק לדבורים טובים
כנ"ל:

סד.

בפסחים[יף קי"ח ע"ב]מושיבי עקרת הבית [תהלים קי"ג] אמרה
כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע שמוני בניך
כחולדה זו הררה בעיקרי בתים ופי' רשב"ם ששני בניך מרוב חטאם
בגלות .אמנם המגחש"א מיאן בפירוש זה דהוי שפלות וגריעות לגבי
ישראל ראםכן מהו הפירוש אםרבנים שמחהע"כ פירש למעליותארבני
ישראל רמרמה לה לחולדה ובטאי לישנא אמרו בחולין נדף כ' ע"ב] מאי
חולרה כחולדה הררה בעיקרי בתים שהיא מכוסה וכו' עכ"ל המהרש"א
ז'ל והנה פירוש לדבריו נראה כונתו דהיינו לשבח כי הקב"ה מושיבי
עקרת הבית (היינו שמשפיע לבניו בגלות אבל בבחינת הסתר פניםכי
כן נגזר מאתו יתברך ובפרט בגלות החל החשוך והארוך הזה עם כל זה
עור ירו נטויה עלינו להחזיקנו ולהשפיע חסרו עלינו בסתר והיית
כחולר"ה רמכסי"אבעיקריבתיםשאין נראה התגלות כבור מלכותועלינו
לעין כל [וגם יתאחר עם פירוש רשב"ם רבשביל עושתיה בגלות הוא
זה ראם נשוב בתשובה ויתכפר עונותיהן וכיק שעושים תשובה סלד
נגאלים כמ"ש הרמב'ש נבהלכות תשובהן ולא יצטרךכביכול להשפיע בסתר
ורק בגלוי יתגלה אלינו במהרה בימינו] אבל תכלית הבירורים והגלות
והשפעה בסתר כדי להחזיקנו שנזכה עוד לגאולה לעלימה שיהיה) אם
הבנים שמחה .ומובן כנ'ע:

מה* רשרמי

דקרים ממה ששמרתי ביום א' דר"ח ארר ב' תרפ'ץ

בסעודתסיום מסכת קדושיןבישיבה רבתיהע"י .הנה
סיום המסכת הלזד"א במתנ"מצינו שקסם אברהםאביש את כל התורה
כולה עד שלא ניתנה שנאמר [בראשית ב"ו ור] עקב אשר שמע אברהם
בקולי וישמור סמררתי מצותי חקתי ותודתי .והנה הכתובים שם בתורה
קשה להביש שהבטיחליצחקאבינוכל רברסס האלוואהיהעמךואברכך
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וגו' והקימותי את וגו' והרבתי את זרעך ככוכבי השמיםוגו' עקב אשד
שמע "אברהם" בקולי וגו' (כנזכר) משמע רק בזכות אברהם ,וכי
"אברדם" שמעבקלליולאיצחק (ח"ו)ורקבוכות אברהםאתן כל דנרכות
האלו לבנו והלא לכאורה הנחק גדול מאברהם בזכותו שווא מסר נפשו
בעצמו ברצונו ופשט צוארו עלגבי המזבחווטו מקרא מלאדיבר הכתוב
[איוג ג' ד']עור בעדעור וכל אשרלויתן בעדנפשו .והא קריבתנפשי
גבך כדאמרינן [שית פ"ט ע"ג] שאמרכן הנחק להקב"ה המצדיק לעתיד
במהרהבימינו וגם הוא גדול בקדושתו שהוא בחינת עולה תמימה [פ"י
פס"ד ,ג']ואין הו"ל כדאילו .מהשאיןכן באברהם שהלךלחו'ע.י)וכן
התתןמסיים בזה בקדושין על דברי הש'ש אלא וכללפי זכותו פירוש
לפי סבלו (משוםדהוי קשיא להן דהא וכות איש דגהלא)וחייבניומזוני
לאו בזכותא תליא אלאבסילא [כדאמרינן גמיעד קטן דף כ"ח ע"אן עכל"ה
וקשה לדבריהם דהא מכל מקום זכות אינו דגלל וכמ"ש התום' בשבת
ל לישראל דמכל מקום על יקץ זכות גדול
[דף קנ"ו ע"אן בך"האיןמי
,
ל
ו
ת
י
ח
נשתנההמיל (לטובה) הדי דב' ענינש הם המה העפת
(וגם כן
ויא עלפיהארייע כמבואר בסידור בברכת ק"ש ובשאר דוכתי דהיכל
הזכו"ת הוא גבוד"ה שרוםדנין הסנהדרין אלו לזכות האלו לחובה)ונויך
כתבו בזהבסיום קדושיןכי זכותו החנומילוכנזכר .ג) צ'ע טס המת
שנתבו התוס' בשבת שם שמשנה דגלל.

גדי

ל ליישב כל זה דרנה אחד היה אברהם בעולמו ודודושיניר את
וי"
בוראו יתברך שמו ומסר את נפשו במלחמותיו נגד כל העולם
כולו שכפרו בדהוםיתברך וזעאתודיע אמונתו ואחדותווזועהנסיון היותר
גדול ללחום עם כל העולם כולו ולסבול בעד השם יתברך כל אלו
החרופים שבדופין וסכ"נ לאין מתעוד וערך וכדאיתא במדרש רבהכי
כאשר אמר לו הקב"ה לך לך מארצך וגו' ואברכך ושגדלה שמך והוה
ברכה ובא לאיץ ישראל ונעווה שם רעב וברח למצרים וגם שם נהיה
רעב ואסוו כל ה14מות השלם כל מקס שבא המין הזה (שפוט מודה

תקפח
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בעבודה זדה שלהם וחולק עליהם) שם נהיתה צרה ורעב ר"ל וכל אלו
הנסיונות נוראות אשד הסתיד פניו ממנו יתברך שמו ועם כל זה הוא
ואיך יוכל לעמוד
עמד בכל עת ובכל שעה ללחום נגד כל העולם
נגדםזהו מס"נגדול שלא כדרך הטבע העולם אשראין דוגמתו מהשאין
כן שאדי האבות הקדומים כגת יצחק שמסר נפשו ופשט צוארו עלגבי
המזבח ומס"נ בינולבין קונו בכל יום ויום זהו אינו רבותא גדולה כל
כך לגבי גודל קדרשתו (בבחינת גבורה דעתיק)וכן יעקב אבינו שנאמר
בו ובראשית ע"ה ס"ק איש תטיושח אהלים של תודה ולישב הללמודבביתו
בר אמות של הלכה גם בלתי לה' לבדו נקל יותר כשאיש לוחם עם כל
העולםכולו מבחוץוקע נאמד שפיד דק באברהםאבינו שם במסכת נשבת
רף קנ"ו ע"ש (כנקיה אמך אברהם לפני הקב"ה וכו' וכו' נסתכלתי
באיצטגנינות שליואיני ראוי להוליד א"ע צא מאיצטגנינות שלך שאין
שם שפיד דעלידי זכות גבול משתנה
מול לישראל ועל זה כתבו
י
ת
ת
ה
המול והיינו זכות גדול כמו זכותא דאבדהם דמס"נ שלא כדרך הטבע
וכמ"ש בראשונים כי מי שמתנהג בעבודת השם
ונגד כל העולם
יתברך למעלהמן הטבעומילות ומערכת השמיםכןכביכול השם יתברך
מנהג עמו לטובה למעלה ממערכת השמיםהיינ
והלכמנע"לל.ה מן הטבעוזדי
אחדהיה אברהם היותר נפלא בז

כהי

כהי

לגץ! "ע עוד באופן כזה עלפי מה שכתב המדוש"א בשבתכי זכות
גחלהיינו המזכה דבים עי"ש תהו העיקד דק באברהם ובראשית
י"ב ה'] את הנפש אשד עשו בחדן מ"ר פל"ט הדן שהיה מג"ד וכו' ע"כ
שייךגבי אברהם זכות גדולכנזכר .חהוי"ל גםבסיום קדושין בזה מ"ש
על פידוש המתני' דהכל לפי זכותו הינו לפימילו כנ"לכיון
ה
י דולך אחר דמעם בזה דמסיים באבדכםאבינו ששמר כל התודה
ול
תכ
דה
כולה וכו' כנ"ע היים במס"נ כזה למעלה מן הטבע ובזכות גדול כזה
נשתנה דגלל (כנ"ל מתתן שבת) העלכן שפיד כתבוד,ועונרדהיינו זכות
ה החרן המולעויףמיניה כנ"ל.
והיינו מזלוכיתדמיירי בזכותגדילכי
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תהו המשך רבתובים שהעיר השם יתברך ליצחק אבינו והבטיחות על
הממוןוהבניםוירישת הארץ אםכיהיה חשש שמאיגרום החטא והקטרוג
על בניו בפרט היכא דשכיח היוקא כיון שהוא היפך ררך הטבע כגק
בהך שיוליד בנים כית שיצחק ורבקה עקר ועקרה היו כמבואר ברברי
חז"ל (שהיה לו נשמת נוקבא ואינו מוליד) על כן הגיר רק עקב אשר
שמע אברהם בקולי וגו' היינו בזכותיה ראברהם שנהג עבודתו במס"נ
חוץלטבענגרכלהעולםכולוע"כבזכותויתנהג עםבניו גםכןלמעלה
מן הטבע והכל לטובה ,וכן אנחנו בישיבתנו ישיבה דבתי הע"י אשד
בעה"י לא נראה כבושם הזהברורנו ובפרטבמדינתנו בהתמרתםוידיעתם
ורבים מהםמהתלמידיםצעיריימיםבחסדי ה12םיתברך בקיצתם במסכת
וסאת עם (שסיימט עתה לטובה) כמו שבקיאין לומר אשדי יושבי
יומתזה מעשי בע"ר אשר התגבר אשראיןלנו שוםתמיכה
תע
תל
ביתךוגו' ו
(לבניעניים שמהם תצא תורה) לאמהציוניםולאמהמזרחיים שהאגודיים
רחמיהן את כולם ישא הרוח רעהכי מרשעים יצא רשע ולאיזכולויות
להם חלק בתמיכת מפעל קרוש כזה אשרזהו שריד לבית ה' ת"ת בררך
אבותינו זי"ע ושנזכה על ידי זה במהרה בימינו לביאת משיח צרקט
(ובישיבות אחרות יחנישם לכתות הנ"ל ויקבלו מהם כקר תועפות
והשפעתם) לא %ר חשת אלא עוד הרעו לנו מכלצר .ה'ייקלט ויתמרט
ביש שנוכל להתחזק על עמרט בעד ה' ותורתו באמת .נגר כל אלו
המשחיתיםוהמריעים ר"ל גם מפה (ודמרכתי בזה קצת בתוכחת מוסר
על רבר החזקתהישיבה) וטכללשיםלילותכימים כרצת חברינויהי ה'
עמט ועמהם בכ"ע.
וכקמ"ש (לעל)כי אברהם אביט אחר היה היותר נפלא אשר התחזק
רק בעד וו העדתו נתקוף הימטתיה ב 4שיטי ממן ורצון
כלל .וכן צורבן אנבט להחזיק ולרתושק בררך אבותיט מערלם ובפרט
לראש למשמינים (אברהם אבינו) צריך עכ"פ להגיע (במקצת) למעשה
לעמוד במם"נ כעתוד הברזל חזקו
אבוהי כטבע בשם הצדיקים

יל
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י

שתחזקה בתורת כנ'ע ופירשתי בזה בש"ס ברכחז [דף ר ע"ב] כל
הקובע פקוםלתפלתואלקי אברהםבעזרווהינובימית כאשר ראו שרבן
עולם בעדה"ד אשר המה קראווע שלום העולם אשך זרו השלו"ם מספר
עש"ו לאומות ארוםועשובגוייהם התעמת ישראל (בעוה"ר) אשר על יזך
זה גרמו הערך אמוטט ביאת גואל צדק במהרה בימיפ אחרי המלחמה
וגם נתפזרו ישראל המאמינים ונחרבו ונתחלקו מדינות שוכני היראים
שומרי רמזורה ונתגברו עלידי זה שונאי הרת הציונים ודומיהם כנ'ע
אשר יאטדודגיחו דרך אבותיכם ובואו עמנו בדרך ודיעה הדשה ונפסדה
ר"ל ואל תפצרו להתפלל עור על בהרע גהשל צדק במהרה בימינו רק
העיקר לשפדקאלאניול'ן ולבנות (כלופר ,להחריב) ארץ הקודש ולעשות
בתי ספר שלא כררך אבותינו רק נוטות לדרכי העמים ולשופתם .ופן
יחרר לבפ ונתייאש מן הגאולה ח"ו על כן צריך להתחזק גם נגר כל
העולם
(כמו שיומרו חוש בסוף סוטה ובפרק חלק ובשאר דוכתי
י
ה
כ
בסוףיומיאאלין הנסיה פני הדור כפני כלב ר'ע) ביותר
ה
י
ה
י
שכן
י
ג
3
כנ"ל ולעשות העיקר רק כדרך אמתית וגם להתאמץ בתורה ותפלה
לקרב הגוללה וז"ש כל הקובע מקום (לבלייזח ממקומוומאויי תפלתן
ודעתו בהמבוקש להעגלם) לתפלתו (כנזכר) אלקי אברהם (כנ"ל) בעזרו
(כאשר קוך השם יתברך לאברהםאבינוכן יעזכם בזכותו הגרול במדוה
בימינו).
דהנדק במ"שבענין העמדה שצריך להיותבמי'נ י"ל סמיכות הפפכת
הזאתנעוץ סופה בתחלתה האשהנקנית בג' ררכים בכסף בשטר
ובביאה.פיישר'י בקנית לבעלה( ,וכבר עמדו בזה רגופרשים רמוס צ"ל
לבעל"ה) הלנה את עצמה בגט ובמיתת הבעל לדקדק רסון הלשת
קונ"ה את עצמה בגט וכר תולתל יותר לשת ופושר"ת את עצמה
משיעבודואליו בגט ובמרזתהבעל .אולםי"לדקארלסמיכותסוףהמגומז
כשאמר באברהם אבים וישכור משמדתי מצוחי חקתי וועדתי תורה
חי
ע בזהאפילועיצבי תבשילץ תורהשבע"פהיחד א-א
שבע"פכדבריחי'

יש
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אתשני התורות שבכתב ושבע"פ ואת הכל במס"נ ממשכנ"לוהנה אמרו
[אבות פ"א מ"ב] על2יל2י
ה דברים העולם עומד על התורה הצל העבודה
)
"
'
מ
ג
והנה בכס"ף (הוא צדקה
בשטר (אע תוד"הוזחנילווית
ועל
"
ידבידו במכתב וכו') ובביאה (ה 1עבוד"הוינוד קוב"הלייהד
'ד
מי
אבניהםגה
לבבנוונפשנואליויתברך שמו במס"נ ממשוזהועבור'ה שבלבזו תפלה
כמו שאמרו חז"ל [בריש תענית]והיינו ק"ש ותפלה בסמיכות גאולה לתפלה
שזהו היחוד וביא"ה במהלימות דמ12עבדה נפוגהלגבי בעלה יתברך שמו.
ולזה) האשה (כנסת ישראל) נקנית (לבעלה ,הידוע יתברך שמת וקשה
את עצמה (אבל ,אם רצונהומ~1יי' רקלקנין עצמה הינו לטובת עצכף'ו
הואדורים אזדוי [כמ"ש החובת הלכבות] כמו עובד עבודה זרה 12עובד את
עצמו ופורש [ח"ו] מהשם יתברך ,וקונהעניןתאויי וגשמיי דק לעצמה
כנ"ל וכיון שעובד את בני אדם היינ
ו עצמו נמצא כמ"ש [הושע ב']
והסירותי את שמות הבעלי'ש מפיה ולא יזכרו עוד בנתצם רק ותקדמו
ליאישי ולא תקראלי קדד בעל"יהיינויזע שהלכו אחריזמנים בחינת
עבודה זרה על כן נקרא בעלי'ם וזהו לא יזכר עודע"כ כשמדבק את
עצמו בבחינת בעלים לטובת עצמיו כנ"ל בבחינת קונה את עצמוהיא
בבחינת) בגט (שמתגרש מדביקות השם יתברךכמר"צ איה ספר כריחות
אמכם וגו'כי בעונותיכם נמכרתם וגרכי בעצמנו אנו נמכרים בעוה"ר
אשר עשינו מורצה ביננו לבין אבינו שבשמים [וכמ"ש בזה בארוכה כח"
שעריישכר מאמר עם הקדוש לערב יום הכיפורים קודם גל נדרק 1הלכ 12ח11י
הבעלים כנזכך.ויגש) ובמיתת הבעל (שמדבקים א"ע לבטנה ולעבודבן
אדם אשר ימותחיא במיתת הבעל) מה עשון כן כשפדבקים את עצמם

בהקברהביהו
אחי וקים לעולמי -5י

ובזה שאמרנו מענין מזלא עילאה גרם בבוכנת אין מול לישראל
שפירשו הראשונים ז"לאי"ן (בחינת "אזך' .הוא) מול לישראל
כנודע .י"ל מענינא דיומא בזההיום ר"ח אדרסעי שהוא למעלה ממר"צ
מלות (ששנן נהל י"ג במערכות שמים משכביהם) הנשתחד ולע"ד ובש

תקצב

דברי מהיורא רביעאה רצררה

יששכר וגם כתבנו מזה בעה"י בת" שער יששכר ע"כ רחדש הזה מסוגל
לטובה שנזכה לעלות בכח התורה למעלה מן המול הטבעייויריקעלינו
יתברך שמו ממולא עילאה לממלא תתאה (והוא בשד העיבור א' שבין
וא"ו י"ג מכיילן דרחמי .ועיין בתפארת בנים לאאמו"ר זי"ע עה"ת

והמהודיםלחדיר אדר ב') שפע הצלחה וישועה ובביאת גואל צדק במהרה
בימינו אמן:

סו
 .הנה לגודל מעלת תהלות קדושת אמת שלרבותינו חכז"ל חכמי
הש"ט והזוה"ק ואחריהם כלישרי לב קדושיעליון הפוסקים
והאריז"ל והבעש"ט ותלמידיהם הבאים אחריהם זכותםיגן עלינו ועל כל
ישראל אשר צפו בחכמתם ורוח קדשם משמי שמים עד לארץ שבארצות
ה ותכונותיה וכאשר ביארתיבעה"יבחי' מנח"א (חלק
התחתונה בכלעניני
ה' ס" נ'] בכת"י מדבךי חז"ל במקומות רבות לאין מספרכי רוה"ק לא
בסלה (ובפרט אצל רבותינו הקדושים הנ"ל) והנה כבר כתבתי מזה בח"
דברי תורה נמה"ק אות ס"ס ס"גן לענין רפואת הרענגטע'ץ שטראהלע"ן
איך הוא מבואר ומשרש בזוהרך 51ישת הרומה] עיי"ש בדברי תורה .וגם
איך נמצאבדבריחז"ל כמה מדברים המתחדשים אשר המה בםמתפארים.
כי הם חדשים לבקרים .ובאמת נמצאו בדברי מבוארים .וגםעיין
בזה בשו"ת מנחתאלעזר והלק ג'סיבן ס"ה][וגםחהזר'
ימזה ושכחות אמתיות
י
קרמות ספר הזוה"ק כמו שביארנובדברי תורה שם נמה"ק אות ס"א]שיי"ש
כי זולת רוה"ק אמיתי איך ידעו זאת מקודם והזוה"ק נדפס טרם נתהוו
הדברים האלו בידיעת חכמי העמים (גם בכח) בזה כנודע] .והענין
הרענגסע"ן שטראהלע"ן כנ"ל הנה העתיקו מזה (מדברינו בדברי תורה)
כעתבספריהם מדמקאדעכר"עבעיר קראקוב (בלשוןפולאנ"'ת)וסימו שם
מוריהם בחכמתםכי לא יוכלו להאמין או להבין איך ידעו בדורו של
רשב"י ותלמידיו מכה זה של דוענגטע"ן ותשובהזו ראויהלמי שאמרה
"5ד ד]כי כל הגויים ערלי לב וערלי בשר) ולא יוכלו
(כא"ש
ניחיקאי

תרצו

ד21רשי מהיורא חמישאהיצרניה

נחמדים ששמע בילדותו מפי הגאון בעל בדכת רצ"ה הנ"ל ואכמ"ל)
ידידושתו"ט באהבה:

מג
 .אל תביאני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני ,תהלים ל"ק י"ל
עפימ"ש בספרים הק' מכמה צדיקים קדושי עליך ז"'ע
שהיה דדכם לדבר גדולות ולדהפאד עצמם והטעםידועיעןכיהיה לבם
נשבר לאלף שבדים מפני הרדיפות (שונאי חנם ומקנאתם) שעשו להם
וע"כ יראו מפני העצבות ח"ו שלא יפלו לזאת חפצו במדת ויגבה לבו
וגו' עכ"פ בדיבורם כדי שיוכלו לדונתזק כמובן אבל ברצונם היה שלא
יצטרכו לזההיינו שלא יחלישו דעתם העלידי זה לא יצטרכו להתפאר
א"ע כנזכר וז"ש אל תביאני דגל גאוה (שלא אצטרך להתפאר א"ע אם
כי הוא לצודך עבודה ,עכ"פ הוא בכא "דגל גאוה" ויותר טוב דדך
ענוה ושלא אצטדך לדרך הנזכר ,ע"ישיהיה)וידדלועים אלתנדני שלא
ירדפוני הרגועים (ואז יוכל לאחוז צדיק דרכו במדת עמה) כנזכר:
 .א"ר ימנן שלשהמנוחליעולם הבא הדד בארץ חסדאל והמגדל
מד
בניו לת"ת והמבדיל על הין במוצאי שבתות ,מאי היא
דמשייר מקידושא לאבדלתא עכ"ל הגמ' ,נפסחים קיא ע"א וי"ל (ע"ד
צחות ,והוא באמת רברי חכז"ל צחצחות ,מאשד דאו בדוחקדדים עד
%ף כל הדורות ,ובפרט מאשדיהיהבסוףיומיא הדוד האחרון הלז כאשד
נבאו בדוח קדשם על הימים האלווזמן הלז בדבריהם בפרק חלק ובסוף
סוטה ומסכתכתובותוכוצה)כיהדירה שם בארץ ישראל הוא כעת סכנת
נפש כמשמעו בין כל המפלגות השונות (בעלי הישו"ב כלומד מחריבי
ארץ ישראל מקדושתה) אבל אמונת ישוב ארץ ישראל ועבודה בקודש
שם הראויה ותיקון הרת על זה תיקש מדבמבה"נז"'ע כאשר הורו לס
רבותינוזי"ע הנחוצה לקרוב ביאת גואל צדק ב"ב ,האחכה לד בכליום
שיבא ,מאן דבר שמיה בעיד ה' שמה(בביה"ד) ובפרט גידול בנים 2ום
על סדות הקודש דרך אבותינו ברוח ישראל סבא בתמונתו בפנימיותו

חוברי מהדודא חמישאה רצרר~ה

תדצז

ותבניתו בצודתו ,הוא היותר קשה ,ולהפרידם שם מדעת נפסדים של
הצעיד"'םירקדו  011כל שם וחניכא דאית להו הוא כמעט אחדמני אלף
אשד ימלט מהם מדעות נכזבות של אנשי המפלגות אשד יקוננו שמה
באה"ק כעת ,וז"ש שלשה המה עחלי עולם הבא (שלשה הבאים בזה
יחדיו כאחד והמהנוחלי עולם הבא ,ומעולם הזה מאן דכד שמיה ,אחדי
כי יצטרכו בעל כרחם ללחום מלחמות קשות על ככה שם .ואיןחיי
מנוחת עולם הזה) הדד בארץ ישראל (כנזכר) ומגדל בניו לת"ת (לבד,
בדדך שקבלע התוה"ק מאבותינו ז"'ע) והמבד"'ל על היי"ן (שנקרא
בחינת בינ"ה להבין רבד מתוך רבד איך צדיכין להברי"ל את עצמו
מאנשי און התועים הטועים ומטעים האלו בדהרותיהם) במוצאי שבתות
(כי בימי שבתות ויו"ט בהיותן עוד המיעוט המצוי שמה מתפללים
בביהמ"ד במנהג אבותיהם ידמה להם כי עוד יחיו בדוד הקדום ,אבל
במוצאי שבתות,וי אבדה נפשובימי המעשה כאשדילכו ברחובות ,יבש
כל החובות ,מאנשי אובות ,ויודעוני המינות משולבות ,על כן צריך
להבדיל מהם כנזכד ואמרז"ל) מאי היא ,דמשייד בלבו מקידושא (דשבת
הנשאר עוד בלבו ברגש קדושת השבת המודשה לו מאבותיו הטובים
ורבותיו) לאבדלתא (לידע להבדי"ל מאנשי מדמה ופרללי און הנ"ע בכל
ימי המעשה ופעולות אדם) כנ"ל ,ה' ירחמע ויגאלנו בב"א[ :יעשן לכיל
בר"ת טהדורא ד' אות טו"ב ל"א ול"ביעור בעטה דוכתי ברברינו בעה"י]:

 .בווה"ק פרשת משפטים[יף קמ"ר ע"א]זימנא חדאסליקוישראל
כה

למתג חגא ואתעדבו עובדי ע"ז בהדיצם וכו' אתו
שאילו לד' המנונא סבא אמד להו חמיתת סימנס וכו' כו' אשגחו בוו
דכלא מברכין ואינון לא בדיכו וכו' בדקי ומשכחו דרינק עכו"ם וקטלי
להת תצ' עכ'עהוותיק .והנה יפלא לכאורה אם נאמד שזון דב המענא
שלמד לפני רבעיין תוס' עידובין [יף מ"ג ע"א] ואיך הנא היה בזמן
גיהוקק שעלולדגל ואכל מדקדקנות שאכלו ישדאל גםבידחשליםעיה"ק
וכנראה בזוה"ק המוזכר סוים זוע דב המנונא סבא חברו של רשב"י

דברי מהיורא חמישאה נצררה

תשיג

סופרנזדקר בהעתקאו בדפתרהזוהר ,תיבת "קדמתה"בזה .שובהעירוני
לפי מה שכתבנו בזהלעיל נאות כ"ה] שהיה רב המנונא אחד בזמן הבית
ונפטרע"ד רובה קודם רשב"י אתר שהאריך בשנים סובא כנ"ל ע"ז
שפירי"ל דעל זה היה כונת רב דאמר רב המנונא קדמתה ואתי שפיר:

 *713בזודק"ק

ר קפ"א ע"ב] אמר קוב"ה לדניאל נתיאל י"ס]
תצוה[י
,
ץ
ק
ל
אקל
ו
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י
מ
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ה
לאן קץ לקץ
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הימין עד דאמדליה לקץוכמיןוכו'עיי"ש עוד דמבדד דקץהימים הוא
מצר הסט"א משא"כ קץ הימין מסיטרא רקדושה ,והענין י"ל דהנה
המתחדשיםבימינו כל המפלגות שוות ר"ל וכל שום וחניכא דאית ליה
(גם האגוריסטע"ן בכלל) המה יחפרו חתירות להכחיש מלב בני ישראל
אמונת ביאת גואל צדק במהרהבימינו עלידי נס בביאת אליהו ומשיח
ובניןבית המקדשבנוימן השמיםוכהנהוכמושביארתיבה" עולתתמיד
וכן בכמה סוכתי בשארי היבודינו בעה"י ,וירצו רק בקאלאניע'ש בארץ
הקודש ויחשבו לעשות תיקת (הינו חורבת ערלםלפי רוח העתוהימים
וזהותכלית הגאולהלפי דעתם הנכזבה והנבערה ,וזעם ששאלדניאלעל
הגאולה אםיריה לקץהימים (ח"ו)לפי דוח הזמןוהימים ובדדך הטבע,
 14לקץהימין והשיבועמן השמיםכיכן תהיה בקץ "הימק" שהוא מצד
חס"רימי"ן ומקבץ נדחי עמו ישראל ,הכתה בסידור נדחפי בג" חם"ר
שעלידי זה תהיה הגאולה במהרה ידמיע בחסדו יתברך שמו עה"ש
ואפילו שלא על ידי מעשינו וזכותם מה שאין כן קץ הימירם (כפי
הצייטגייס"ט,לפי רוחהימים אשריכנהו בק"ש) הוא מצר ר~סש"א (כנזכר
מזוהב בזה) השל זה רגטיחווע שתהיה הגאולה בקץ ואלי"ן כנזכר:

123ק122 .טיך דבירים [ג' ד] כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את
ארפש עד שהחיאותיו אל
שאהבה נפשי אחזתיו
בית אמי השל חדר הורתי ,ע" ברברי המקובלים ובפרש בם8ר שפע טל
נשער ר גמוד הצמצום בסוד המוחות פ"א] בסוד מלכדת ר5מלכת והמושלת

היא

דברי מהיורא שתיתאה מצררה

תשפג

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

סי*

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

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

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

חית

תשפד

דברי מהדורא שתיתאה רצררדץ

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

דברי מהרורא שתיתאה רצדרה

תשצג

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

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

תשצד

ד21רי מהדודא שתיתאה רצדרדן

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

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

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

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

דבירי

מהדודא שתיתאה נצררה

תשצה

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

שהבע'י

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

רעיצה

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

תשצו

דברי מהיורא שתיתאה סוררה

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

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

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

דברי מהדודא שתיתאה נצררה

תתמט

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

פב.

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

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

תתנ

דברי מהדורא שתיתאה נצררה

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

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

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

שיי

דברי מהיורא שתיתאהיוערה

תתנא

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

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

פג.

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

יכל

דברי מהיורא שתיתאה רצררה

תתפא

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

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

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

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

תתפב

והברי מהדורא שתיתאה רצררדו

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

קי.

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

ז'י

קהא ע"א] עה"כ [שיר

דברי מהיורא שתיתאה וצררה

תתפג

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

כנ'אנ

יעיין

כנ'י

ע"א] ובבאך לחי דואי (לאאמו"ר

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

תתפד

דברי מהדורא שתיתאה בדרוך

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

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

דברי מהיורא שתיתאה רצררה

תחפה

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

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

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

תתקכב

דברי מהדורא שביעאה רנררדץ

ושמחנ"ו בישועת"ך הכוללת שהוא הגאולה שלימה עלידי משיחבן רור
וכרברי התנא רבי אליהו כנ"ל:

י לה' המלוכה ומושלבגויים .ותהלים כ"כ כ"טן ועלו מושיעים
כוה .כ
בהר צית לשפוש את הר עשו והיתה לה' המלוכה.
מ ,כ"א]והיה ה' למלך על כל הארץוגו'ניכרית י"ר ט'] מה שאנו אומרים
אלו הפסוקים בסוף השירה שהוא על לעתיד י"ל הסמיכות דגתוב ע"ר
רגתוב נישעיה כ"ז ר'] חמה איןלי שמיר ושית .ופירש"י שאמר הנביא
בשם הקב"ה אשראין לו חימה על האו"ה להענישםפן מיפקר דינא על
ידי זה על ישראל כי גם המה חשש ומה נשתנו על כן לא יענוש גם
האו"ה עלירי זה אבל זולת זה היה עושה אותם שמיר ושית (שממון
ובישולם) .וז"ש קודםועלומושיעים בהרציון לשמש את הר עשו (שהוא
שורש ארום והאו"ה בגלות הלז וקשה לכאורהאיך ישפשםויענישם הלא
דילמא עליריזה מיפקד דינא בישראל וכנזכר עלזה בא הכתוב מקורם)
כי לה' המלוכה ומושל בגוים (כיון שהתכלית הוא לשופטן לאו"ה כרי
שתשוב המלוכה להשםיתברךוהוא לברויתברך שמויהיה המושלבגויים
ומלכותו בכל משלה .על ירי זה יתגלה .על כן לא שייך עלירי זה
לקשרג על ישראל כנזכר) וגם זהו שסיים והיתה לה' המלוכה (כיק
שהמשפט הוא בעד מלכות שמים יתברך שמו לבדו כנזכר) ומ"ש ועלו
מושיעי"ם בהר ציון וגו' ולא קאמר נועועי"ם (כחוק הלשון) י"ל כית
שיעלו שם השופשים את הרצת היים אליהו וכהזיח ושמונהנסיכי אדם
וכהנה הקדושים אשר אנו מצפים ומיחלים להם והמה יושיעו לכנסת
ישראל בשליחות של הקב"ה עלכן שפיר קרא אותם מושיוני"ם לזולתם
היינו לישראל עם קרובו יתברך כןעזי רצון בב"א:
נעדריה

נור.

מה שאמרתי תוך ררשה במקהלות בעדי סה"כ וההלים
יאמר איש ואיש ילד בה וזעא יכוננה עלתן .ה'
יספור בכתונ עמים זה ילד שם .אשד המקראות האלו צוותים 141מרים

יצית

פ"ק

דברי

מהיורא שביעאה הנרוקה

תתקכג

דרשוניכי מה זהו נ"מ להשם יתברך (כביכול) "בכתוב עמים" וגם "זה
ילד שם" דקאי על שארית הפליטה ישראל בזה עם קרובו .ועוד רבו
הדקדוקיםבזה .וי"ל ולתרץבזה מה שתמהו כל העולם ובפרסבדורותינו
אשר רבו הצרות ומקיפות כליום קשה מחבירו ר"ל וישאלו ההמון ממ"נ
אםהן המה חבלי משיח וכלו כלהקיציןואין הדבר תלוי אלא בתשובה
וכי אבותינו ורבותינו הקדושיםזי"ע שרפי מעלה ושרי התורה והעבודה
לא עשו תשובה כהוגן מדוע לא בא בןישיבימיהם כבר .ואם המה לא
הספיקו די השב תשובה הראויה אנן מה נענה אבחדייהו וכ"ש אנחנו
בעניותם בכח ובמוח וביד"א שלא עכל לעשות תשובה שלימה הראויה
י רק בהקץ פורקנא (אשר נישויה מ"ג ד']
לגאולה שלימה .ואם הדבר תלו
יום נקם בלבי יתברך שמו) ועל כן לא הוקהלה התשובה בימיהם גם
כשעשוהורבותינוואבותינו הקדושיםזי"עכיון שלאהגיעאזעדייןהקץ.
אםכן גםבימינו מה יתן ומהיוסיף התשובה שלנו שנסריח ונעשה גם
במסירות נפש .אם לא הגיע הזמן .ואםיגיע הזמן ממילא נגאל .אולם
באמת לא קשהמידיכי באמת שניהם כאחדצריכיםותלוי דנאולה ב"ב
בשנירבדים א) בתשובה ב)בזמןהמיועד וכשנעשה תשובה אזיקרבהזמן
(וכעדעכיישזמניםרביםוקיצים שונים)וכשיגיע העת רצת אז שניהם
כאחדטוביםויבואהפייחב"ב .וכמו שביארו כבר מזהבספריםהקדושים.
וזהוי"ל ולציון (כשיבוא הזמן להחזיר שכינתו לציו"ן מלכות בית דוד
אז לעומת זה יתגברו הרשעים בהראות שקר שלהם אשר קראו בשמותם
ציוני"ם על שםציו"ן ובאמת סרם ידרוש יתברך שמולציתעיר הנדחה
להחזירה למלכותה לא יועילו כלום אדרבא המה מעכבים הגאולה.
וירעישו וירשיעו ארץ וכאן הבן ישראל שואל אםכן למה יתש להם כח
מן השמים להרשיע עולם[כי הלא בע"כ הכל בהשגחתויתברך שמו]על
זה התירוץכי הכל ניתן רשותכדי שתהיה הבחירה ואת זה לעומת זה
וגו' על כן נגד התקוה לישראל קדושים שישיב שכינתו לציון מלכות
בוץדודולעבדו שםביראה כדתוכראוי לעומתזה[להבדיל] הםהציצים
המסיתים ומדיחים כנזכר.

תתקכד

דברי מהדורא שביעאה רזרר~וץ

וז"ש אישואיש (כדאיתא במגילה נהב ע"א) לעשות כרצתאי"שואי"ש
זה מדדכ"י והם"ן היינו שיעומת הצדיקים בחינת מדדכ"י יש
הרשעים מבחינת הם"ן המקלקלים ומפריעים ח"ו) ילד בה (נתהוו אלו
הב' מפלגות זה לעומתזה .אבל באמתיהיה התכלית) והוא (יתברך שמו)
ינוננהעלית(שיק הוא לבדו יתברך שמו יכוננה מן השמים עד לארץ
בונהירושליםה' .א"ש שדותזמן הגאולה .בדמע ה'יספוד (המספד כמו
שכותבים) בכתוב עמים (המספד יחידות עשירות מאה אלפים ועשרת
כותבים נוללע"ן והנו"ל בעצמותה אינה עגלה כלום רק
אלפים
כ
ילמשל ר נוללע"ן עם  1אז עולה עשרת אלפים וכשכהזבים
ום
כשכותבי
עוד נול"ל אחד וצא מאה אלפים וכן להלאה יותר ויותר וא"ת כיון
שהנוללען המה כלא נחשבו והעיקר רק הנומעד [הציפער]  1או 2וכן
להלאה שיכתבו א"כ רק הציפערען הבז' ולא שום נולל"ע כלל .לא
מחכמה שאלת זאת .כי אז לא יהיה עולה המספר דק  1או  2חשבים
קטנים אבל כשמעמידין שניהם יחד המספדים והנוללען אז יעלה מעלה
למספד מאותאלפיםומילליאנעןועוד הלאהחי
ן המשל [לשבר אתהאוץ]
בהשניםשהיוזמני קץ הגאולה שנכתבובספרים ולאנגאלו עד הנהמפני
עיעצדכנו לכלאלוהנוללעןהיינוהזמניםוקציםשעבדוואח'עכשיעמידו
אצלם המספד  1כנזכר יעלה מספרם להון דב ולסול היותר גדולכן הוא
המספר  1דוגמת התשובה וכמו הנאמדו חז"לניימא ח"ו ע"ב] יהי'ד ששב
מוחלין לכל העולם כולווהיתכן לומרשעדיין לא שב שוםיחיד בעולם
כראוי וא"ת ששב כבד אחד וכבד מחלו לכל העולם הדיצדיכין להגאל
כיון שאין עודעיכוב עונות[סהיאהריל  ] 1בסנהדרץ פרק חלקשהשמיד
שבעיסה מעכב הגאולה וכנ"ל] אלא ודאי דשניהם צריכין א) הומנים
שעברו ב)וגםהתעיבה .וגם כשיעברוהזמנים ובאובנים עדשיברמים
צדיכין בע"כ לתשובה כנזכרוזהו מעכבת גם כן וכמו שכתב ההעב"ם
בהלכות תשובה וכשיהיה שניהם בדרךטויל המספר בכתוב עמים כנ"ל
זה יול"ד גום סלה (יל"ד נל"ד לנובןניתן לסותהי דגושכם על שכש

דברי

מהיורא שביעאה 1ןו41ה

תתקכה

הגואל צדק ב"ב ,כמאמר הנביא ["תעיה ט ,ה']) כןיהי רצון ב"ב[ .ועיר
ד"ת ח"ב אות נ']:

י כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חברך כמורא רבך
 .713ידנ
ומורא רבך כמוראשמים[ .אבוה פ"ד]צריכיןלהביןאיךיהיו
שוין ואםכןאין מוראואין כבוד תלמיד לרב רק הכלחבירים( .ואםכי
פירש"י בזה דהיינו רק קרוב לכבוד חבירך וכן קרוב למורא רבך מ"מ
צריךביפרר דא"כאינוכ"ף הדמיע)וי"ל בזה עלפי מה שכתבתיבעה"י
שלא לכתוב
בד"ת [מהדינא קמא אות ס"ט] שנכעכדבךי הגאת רעק"א
י
'
צ
ז
לתלמידו תלמידי או לחתום רבךכי הואכעיןיוהרא ובפרט שאמרו חז"ל
[תענית ז' ע"א ,מכות " ע"א] ומתלמידי יותר מכולם אם כן גם והא למד
מהתלמיד ומי יודע איזו למד מחבירו יותד וזהו שפיר לשון חכז"ליהי
כבוד תלמידך חביב עליך כשלךהיינו שלא תכנהו תלמידי ושאתה רבו
כנזכר שאתה גדול ממנו רק יהיה כחבירך כיע שגם אתה לומד ממנו
(אםכי הואנוהג בךכבוד ומורא תלמיד לרבו)יהיהבעיניך נחשב כשלך
וכבוד חבירך כמורא רבךהיינו ומתלמידי יותר מכולם אםכן הוא רבך
ע"כ גם אתה תנהוג בו כבוד ולא תשתרר עליו ביותר (בתור תלמידי
) ומורא רבך כמורא שמים כמו שאמרו חז"ל
אורבך.נילאלצורך.כנ'י
(בקדושין נ"ו ע"א] את ה"א תירא לדבות ת"ח וכשתלמידך הוא נעשה ת"ח
כבר אםכן הוא כמורא שמיםלרבות ת"חומיירי שפיר באדם אחד שהוא
תלמידו והבן:

13ח .בש"ש ב"ב [דףק"י ע"א) המחכיר שדהלחבירו ואקלזרעחיטי
מוזל הואוזרעהשעוריוכו' מצי אמרליה אזלו ורעתה
חיטי הוה מקוייםבי [איוב מ"ב] ותגזר אוטר ויקם לך וא' חרזן בש"ע
ן בחיבורים ד"ת [מהדורס ג' אות
חי'מ [ס" שנ"ב סעיף ב'] דמשקכןוכןעיי
ק ובמנח"א [חלק ה' סי ע"ד .עחעו בכה"ק .נהנה לזה שמיכין מ"ף'א
[כדאמרינן במ"ק [ין כ"י ע"א] בטול"א תליא מילתא עי"'ש ובחיבורי

דברי מהיורא תמינאה יקורה

תתקמט

תהואינוענין בכאן להאריך .עכ"פ כיק שישב בשעת קה"ת] למההיה
צריך לעמוד וצ"ע:

יא.

רבי אומראיזו הוא דרך ישרה שיבורלו האדםכל שהוא תפארת
לעושיה ותפארת לו מן האדם .נאבות פ"ע היינו כפשוטו
ו כמו שאמרו חז"ל והמכ"ם הל'
כמ"ש המפרשים ותפארת לו מעוסקההיינ
דעות פ"א ה"ד] לעולם יהלך אדם באמצע דרכים כלומר בררך הממוצע
לעשות רצת הבורא יתברך שמו ואל תצדק ח-בה ואל תרשע הרבה וז"ש
ותפאר"ת לו וכו' היינו מדת תפאר"ת הוא קו הממוצע כנודע[ .ועיין
בדברינו בעולת תמיד נדף י"ס ע"א בהנדפם) בד"ה תניא רבי אומר וכוי]
ומ"ש ותפארתלומן האח"ם (הידוע)והוול"למןבניאדויםאומןישרא"ל
או העול"םוי"ל דבכונה על האד"םהידוע אד"ם הראשון טמרכפיו של
הקב"ה שהנחש הכשילו בחטא הידוע [אםכי יש כמה תירוצים אמתיים
וכמ"ש כברבחיבורנובעה"י בכמה דוכתי]וזהוהיה מעשי הנחש שפיתה
לחוה נבראשית ג' א'] אףכי אמר אלקים לא תאכלווגר .אאמר הנחש אל
האשה לא מות תמותת דחפה עד שנגעה בו ואמר כשם שאין מיתה
בנגררה כךאין מיתה באכילה אם כן היה זה מהשייפיפה לומר איסור
הנגיעה בבחינת אל תצדק הרבה כי אמר תשם יתברך רק לא תאכלו
מעץ הדעת ולא הזמיר על הנגיעה כלל ואם היה אדה"ר -מהלך בדרך
הממוצע היה משיבכי ז"א ראיה ממה שנגעה ולא מתהכי הלא באמת
אין איסור בנגיעה הלא היתה באה כל הצרה הזאת שגרם הנחש .וז"ש
שתפאר"ת לו מן האד"ם (הידוע) שהיה צריךלילך בדרך הממוצע מ"ל:

יב.

בונה יתושים ה' נדחי ישראל יכנס .ותהלים קס"ז בוןי"לכי
הנה הגאולה שלימה ב"ב תהיה בגמר בירור והעלאת
הנצוצות מבדד שביה אשר ום נדחים וצועקים להעלוחם .וכאשר אין
שבים בתושבה אז על ינץזה יתוקר בעוה"רגדד נצרפת שמפלים ונדדכם
3ריתקנום כראוי .אמנם עלידי העליה כלומד ירידת שאול שקורסים

תתקע

עה.

דברי מהיורא תמינאה לצררה

גולה או קליית תפארת לעשות קאלאניע"ן וכיוצא כל שום והניבא
דאית להו גורמים אריכת הגלות כי המה מקלקלים ומחטיאים אה"ק
כנודע .ואכמ"ל .והמה חושבים ואומרים להיות בונ"י ירושלים ובאמת
המה מחריבי קרתא קדישא .וז"ש בונה ירושלים ה' ורק כשהקב"ה יבנה
ירושלים אז יהיה) נדח"י ישרא"ל יכנס [שיקבץ נדחים מתוך השביה
ושנפלו בעוע"ת ישראל) מה שאין כן כשהמה המתחדשים [בכל שום
וחניכא דאית להו) יבנו את ירושלים הגשמה אז הנצוצים הנופלים עוד
ירבו ח"ו כנזכר .השם יתברך יגאלנו ב"ב ושוכט'ש:

יג.

והנה בזוה"ק פרשת תולדות [במדרש הנעלם בדף קל"ט] נראה
לכאורה דדריש מהאי קרא דבונה ירושלים ה'וגו'דבנין
ירושליםיהיה קודם לקיבוץ גליות מ"מ בע"כ מדרשים הלוקים הם בזה
איזו יוקדם .והנה רבינו הרמב"ם בהלכות מלכים [פ-א הלכה ד'] נראה
מפורש מדבריו ז"ל שכתב דגם יעמוד מלך משיה בן דוד וכו' ובנה
ביהמ"ק במקומווכו'עי"'ש דמלך המשיהיבוא קודםבנין ביהמ"ק אזלם
לענין קיבוץ גליות מתייהיה עלידי משיה צדקנו הנהעיין בסה"ק בזה
שגם קיבוץ גליות יריהלמעיה מהטבע עלידי הקב'ן; שישלח משיח
ן בדברינו בעולת תמיד נעדף  ,1מהנדפס עיי"ש]
צדקינו מקודם ב"ב ועניי
ם מהמהרש"א ז"ל בסי' מגילה[יןי"י י""] ואכמ"ל:
וק"שיו

יד.

בסידרור .בכונתליל שבת קודש במזמור שירליום השבתכי
משה רביע יורד עם כמה צדיקים בגל ערב שבת
ה את כל הנשמותביןחייםבין מתים שבעמקי הקליפות שאין להם
ומעי
זכות לעלותואין יכולת שום ארם להעלותן עכל"ה ומ"שביןחי"'םצ"ע
לכאורהפירוש הדבריםכי בשלטט מ"שבין מתיגםשייך לומר שהםח"ו
בעמקיהקליפותעתרן כחביד אדםלהעלותןכיון שהםבעצמןאינן בעל
בהירה קוד וצריכין לאחרים להעלותן מה שאין כן חשם עודנה בעולם
וטה והלא המה בעלי בחירה והם בעצמןהיכן הם לשוב ולהציל נפשם.

דברי

מהיורא תמינאה וצרופה

א'ז

ח"שואיןבשבטיוכושל (שלאיכשלו ח'ץכשיתעוררעליהםבחינתדינים
חסדיםהיינו שלמעלה נכסהונחפה
~בד)וכן בזהבגלותנו נחפ"ה
סו'
ונמתק בכס"ףשיכהים לקבלןיב
יולעתיד ב"ביהיה זה"ב בלבדכנ"ל:
כי
חד

מה.

רשומי קצת דברים מה שהשבתי לאחדמידידינוהי"ו על מה
שכתבנו בעולת תמיד ועוד בכמה דוכתי עלפי דברי
הש"ע מגילה ע"ז ע"כ]כי רק ביאת גואל צדקיהיה מקודם והוא המלך
המשיח יבנה בית המקדש וכ"פ הרמב"ם [הל' מלכיס הי"א ה"דן והדי זה
לכאורה דלא כמ"ש רש"י ותוספות בסוכה [ין מ"א ע"א] דיבב בנוי
ומשוכלל מן השמים ואם כןאין צריך להמלך לבנותו אך זה לא קשה
עלפי מה שכתבתי [שם] בדברי תורה על תמיד [יןי"ג ע"כ] בביאור
דברי ש"ס סדרהתמיד לעבודתבית אלקינו יה"רוכו'עיי"ש ובאמת הוא
כמ"ש הרמב"ם [פהכ הלכה כ' מהלכות מלכים]כי אנחנו לא נדעאיךיהיה
הדברים בפרטות רק העיקר שנאמין ונחכה לו בכליום שיבוא וזוז נדע
דגל הלא כדעתהציאניסטע"ן לאמיניה ולא מקצתם ודעותםבקאלאניע"ן
רק שנשוב בתשובה שלימה כמ"ש הרמב"ם בהלכות תשובהונזכה לביאת
גהשל צדק ב"ב ושוכט"ס[ :וכן באמת מצים כזה בסתירות בזוה"ק בכמה
דוכתי איזה יהיה מקודם ומדרדרם חלקתם הם מדברי חז"ל אלא ודאי
כדאמרן מדברי הרמב"ם ז'ע4

סו .עה"כ

נתהללו ח"ח שגן מבשן אשיב אשיב ממצולות ים

ךעהן

במשנה ברכות [מ ,ע"א]

ש"סגיטין רף ג"ז ע"כ] ,דהנה תדע
חשלכולם אם אמר שהכלנהיה בדברויצאונודע שעלידי הברכהמעלים
הניצוצות שיש במאכל ) 1במשקהועייןבסידור האר"יז"ל בכוונת ברכת
שיבלנהיה ברברועל המיםטימאבחינתיסוד ומלכותעיי"שוכיל שקל
פי הלכהיצא בדיעבד בברכתשיגל על הכל (המאכלים והמשקה) בעל
כרחךכי"ש בברכהזו כחלהעלות כלהנצוצים ממאכליםומשקיםשונים
למיניהם (ונע הוא יגד"ד מלשו"תדילולל דבל יחד) וז"ש מבש"ן (בש"ן

א'מ

דברי מהיורא תשיעאה ועררה

ע"א]
שישבו גם תלמידיו בריחוק ד' אמות קודם פטירתו מפני
י
'
נ
כ
שבדכוהו עי"'ש ברבדינו באודך [ודלא כמו שנראה בידח~למי מ"ק ש"ג
הלכה א'] שקדבוהו חבריו עוד בהייו עי"'ש בהגהות הירושלמי בדברינו
םהי 1שונאים
בעה"י] והנהפסקינן בש"עיו"ד [סימן שס"ה סעיף ל"ו]דייני
זה לזה בחייהם אין להניחם זא"ז ומקוד הלכה זו מספד חסידים מר"י
החסיד רבן של רבותינו הראשונים המרדכי וכו' מאשכנז ז"'ע שכל
רבדיהםהיו דברי קבלה מדבותינו התנאים והאמוראיםזי"ע ע"כ בוראי
(בהשערה קרובה) צוה ד"א הגדול לא לקברו בין הת"ת חבדיו מפני
הקפידא ושנאה כנזכר[וזמין בדברינו בשו"ת מנת"א [חלק ד' סימן ג'] דגם
בשני ת"ח גדולים יש קפידא בכה"ג שלא להניחם זא"ז] על כן ציוה
בודאי להוליכו לסבדיא סמוך לקבר דבודיב"זעיי"ש .וגם מה שעודרתי
משעד הגלגולים שלא נזכר דק מקבר ריב"ז ולא מד"א הנה י"ל תנא
ושיד [וכן היה דרכו דול דבים הרח"וזי"ע שדשם דק מה ששמע מפי
דבודבינו הגדולהאר"יזי"ע ואפקת ספיקא דגבדא דבה (דבו הנ"ל)גריס
בלשוןנ"ל שכך שמעתי או ספקובזמן קצר הלז שהיה הדח"ו אצל האר"י
הכל היה על דרך נס והדבה תנא ושייר כנודע .ואכמ"ל]:

י.

וקן (שאלוני זה כביד ,ועתה נזכרתי כי העידוני) הדאוני בילקוט
שמעוני [איכה תתפלו] (ברפוט הראשון .אבל בךפ1טי האחרונים
[תהדלח]) ורכותיה [יחזקאל ל"ו -ז] בית ישראליושבים על אדמתם ויטמאו
שתה אמד הקב"היהותבניעמי בארץ ישראל אףעלפי שמטמאין שתה
עכ"ל והנה זהו לקחו כנראה הציונים הכופרים (שר"י) וכל שום וחניכא
דאית להו (ובפרט הצבועכם והלומדים החגדים והעקומים שבתוכם) לחץ
מטרתם להכשיל בני ישראל כי זהו ח'ץ רצון השם יתברך שהמה
(הפושעיםוכופרים ומחללי שבת וכל התועבות אשר שנא ה' המהיעשו)
יתיישבו בארץ ישראל אף עלפי שמטמאין אותה כנזכד אבל באמתזהו
טעות גמוד וגם כפשוטואין הפירושכן בעלכרחו .דאיך הביא מהמקרא
דכתיב [יחזקאל ל"ו -ז] בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו שתה

דברי מהיורא תשיעאהיצורה

א'מא

שוהוהרצוןכפשוטווהלואי ~ו' הלא שםכתיבלהיפך וכמ"שביתישראל
יושביםעל אדמתםויטמאו אותה בדדכם ובעלילותם כטומאת הנדה היתה
דדכם לפני ואשפוך המתי עליהם וגו' (עיי"ש עות ואיךיהיה זה הרצף
למעלה אם אומר עליהם שהם כטומאת הנדה מרוחק מהשם יתברך
ויענישם כמ"ש שם להלן ואפיץ אותם בגוייםויורו בארצות וגו' לכמו
שמקויים בעוה"ד וגם עתה הבטיחנו דבותיכן הראשונים וגם האחרונים
כמ"ש הגאון באהבת יהונתן [בהפטורת ואתחנזן כי גם אם יסכימו כל
הממלכות שנלך לארץ הקודש טרם ביאת גואל צדק ב"ב לא נלך ל12ם
טרם יקראו אותנו מן השמים על ידי משיח צדקיה .ואם ילכו מקודם
יגדשום משם אח"כ בחרי אף ומדה תהיה אחריתם ר"ל עיי"ש4
וגם מ"ש בזהיהווןבני בא"י (אעפ"י שמטמאין אותה) והוא כמו שאמד
בסמוך (לעיל) עה"כ מי יתנני במרבר וגו' הלואי יהוון בני עמי
כמו שהיה במדבר שהיהמליניןעליוכי קס"ד התהו רצונו יתברך באמת
ובפשוט הלואי שיהיה במדבר (והלא שם חו"ל ולא א"קויהומליניןעלי
והלא בשביל החטאים האלו שהיו מלינין לא נכנס משה לארץ הקודש
ועלידי זההיו כל אלו הגליות והצרות צרודות עדהביאה שלישית ב"ב
לעולמיעד .וגםכעיןזה במד"ר (פתיהתא ראינה]הלואיאותיעזבוותודתי
שמרו (וכן הוא בירושלמי חגיגה פ"א הלכה ז'ן)וכי קס"ד שהוא כפשוטו
וכי חפץ בזה השם יתברך שיעזבו את השם יתברך היינו שיכפרו בו
לגמדי (חלילה) או יאמינו וימדדו בו (ח"ו) רק שיהיה לומדי תורה הלא
או התודה נשתסית לו סם מות ר"ל והלא גם הכומרים ויש חכמי או"ה
' רוושלמי פ"א ה"ב]
שלומדים בתורה והלומד שלא על מנת לעשות וכו
וכן כלמאמריחכז"למלאיםמזה .אלאודאישזהו(בילקוט)הגדהפילאה.
ולקרב קצת אל השכל הוא כמו אגדות הנ"ל וכהנה רבות שהתמרמר
הקב"ה על חורבן ביהמ"ק השל גלות בניו (וכמ"ש שם בילקוט המשל
למלך שלא לקחבנועמועיי"ש)עדכביכול שאמרכעיןהאדם המתמרמר

א'מב

דברי מהיורא תשיעאה רצועתן

בקינתו ומליצתו בהפלגת רברים הלואי היה עמי בני אעפ"י שהיה
מקניטני.
רם"ש בזה אעפ"י "שמטמאין" אותה התנו כמ"ש בתשב"ץ קטןלרבינו
מהר"מ מרוטנבורג ז"ל (והובא בחידושי עולת תמיר עיי"ש) על
הבאים לארץ הקודש שלא על מנת לעסוק בתורה ועבורה כי עליהם
נאמר [יזמיה כ' ז'] ותבואו ותטמאו את ארצי החטא רשל נחשב שם במקום
הקודש (כמו בהיכל מלך) לעון גדול עיי"ש והיינו אף על פי שנחשב
שם החטא הקטן לגרול כנ"ל והם כאשר חוטאים שמה בבחינת ותבואו
ותטמנה
עם כל זה היה יותר טוב מאשר הגלתי אותם בחורבן
י
'
נ
כ
בידגמ"ק [כמו בבחינת שאמדו חז"ל [סוגה ג"כ ע"כ] ארבעה הקב"ה מתחרט
שסיוע בכליום אשר בראם ואחדכיצה"רועם כלזה אסור לשמוע לעצת
יצה'ד עומר כיק שהקב"ה מתחרט על מה שברשע אםכןאיניחייב רק
להיפך ח"ו והבן] וגם ראיה מזה הכתוב [ירמיה ב' ז'] ותבואו ותטמאו את
ארצי שחשב הנביא בשם ה' להחטא היותר גרול שמחטיאים ארצי
בעונותם .ואיך יאמר המדרש (ילקוט) להיפך אלא וראי פשוט דדוי זה
מימרא רק בררך התמרמרות וגעגועים כביכולכעין ארם על בניו כנ'ע
ן שכבר גלית מתרצינוזהזמן רב הוא כמ"ש הרמב"ם [בהלכוה
ובאמתכיו
תשובה]אין ישראלנגאלין אלא עלידי תשובה וכיקשעושין תשובהמיד
נגאלים .ואלו הרשעים דנאלעושים להיפך חוטאיםומחטיאים את הרבים
בבתי ספר וספרי מינות שלהם ובאים לארץ בררך כפירה בלי אמונה
ותורה הם בודאי מעכבי הגאולה ומבלי עולם ומטמאים את הארץ השת
ישראל .ואין הקב"ה כביכול בוכה ומתמרמר רק על בנ"י אף על פי
שחוטאים בכלל ישלשל הם אבל לא על מינים וכופרים שהליום נאמר
[משלי הס] כל באיה לאישובון .וקיי"ל בירושלמי [פאה פ"נ ה"ד]שאין
למדין הלכה מן המדרש ,ורק הלכה ברורה בעה"י בידים בטוש'"3כי
רנופויםומינים דינםכנכרים גמורים ועודגרועים מהםכי ר5ה מומטים
להכעיס כנודע לכל ע"כ המה וכל הדבקים בהם לא נחשבו (בשמט

י
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ובארץ) בבלל בני ישראל וממילא לא שייך כלל עליהם רבדי הילקוט
הנ"ל שמיירי בבני ישראל והשם יתברך ינער ב"ב רשעים מן הארץ
וישיבנו לאדצינו עלידי מסרח צדקנו בב"א:

יא.

ייל

ומ"ש
יבדצוד הקודם) מה שאמדו חז"ל הלואי אותי עובו
ותורתי שמרו שמעתי ממגידי אמת ושסידים הראשונים
ז"ל שפירשו על פי המקובל מרבותינו הצדיקים על מה שאמרו
באבות (פ"קאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורהכי צ"ל שם הו"4
מצוייר בכ"א לנגדעיניו תמיד (וכמ"שביעד רוה"ק להאר"יז'ע מזה)
אמנם כשהוא עוסק בתודהבעיון עמוק ואינו מצויד אז במחשבתו (על
ידי עומק עיונו) ציור שם הו" 4ב"ה הוא פטור בדיעבד נשיפסיק רגע
ן קוב"ה אודייתא וישראל חד הוא [יח"נ ע"נ
מעט בע"כ מחמת העיקויע
ע"א]והוי או כאלו הוא דבוק בהם יתברך בכבודו ובעצמו (כביכול) וז"ש
אין לך בןחורין (מדביקות ה12ם יתברךוציוד הו 4לנגדעיניו תמיד לא
יחשההי
א אתהבןחורין להבטל ממנהאפילורגע אחד) אלאמי
ודמו"
(לשון עס"ק ופלפול כמ"ש הט'ץ או"ח (רימז מ"ט כנודע) בתורה.
ע
עי
12ו
ומקובלכיבישיבת הגה"קרביר' שמעלקא מניקלשפורג ז"ל בעסקם
בעומקהעיוןהיה ואת (עלפי פקודת דבו) הכהודה שלזקיני הגה"קדבי
ר עכ"ז בכל עת הכתוב [תהלים ט"ו
ר' כקשהליב זי"עמסאיב להזכי
ח'ן "שויתי הו" 4לנגדי תמיד" ופירש רבו הקדוש הנזכר מ"ש באבות
לעצמו .וביקש מתלמידו הגדולרבינו
ועכ'ץ
כשניזזככירר את הכהתיוהבמכחנמזיכרר .וז"שהלואיאותיעזבו (מהדביקות בה'מריותמב'רי
ך
על זמן קצת ומעט מחרר) ואת תורתי (ללמודבעיונן שמרוכי או לא
כאן שמעתם ["רע יאת מהדה-א ף אות נ']:
נחשב כ"כלעוןכנזכר.מי

ריי

יב.

בחלום אוד ~וםו' ערב שבת קודש בשלח תרצ"ה מחזה אשד
ישבתי במושב צדיקים שהיה יומא דהלולא מאהד
הקדושים ז'4עועלהבדעתי א לפרש רמוהכתובבתדרים [תשיא
מאבותי

א'נד
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לירי מכשול ולפ"ע וא' וגם אם המה ידידים באמת למה יצערם לחנם
להשתתף בצדתו כי אם וצא חטא (כי אין יטרים בלא חטא) המה מה
חטאו על כן ישיחנה לאחרים (דייקא) רוחוקים מקרבתו וידידתו בביתו
ן להם היכרות
יתנו לו ושסד סובה (כפירש"י ז"ל שמה)כיתריאי
מיוחדת ואין להם נגיעה ליכנס לעסקו או למעמדו וכיוצא ע"ע אולי
יוכלו ליעצו באמת כנזכר:

ואוז.

 .אמרתי מה שאנו שמריםבז' ברכות שוש תשיש ותגל העקרה
כז
בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה ע"ד התנהצה וכלומר
המהומה) כעת מעולי א"י היינו "יורדי שאול" בכל הפירושים כי
האמונה ד~מתיות (בביאת שאל צדק וכל העיקרים) המה מכחישים ולמה
זה אתם עוברים אתפי ה'ווזיא לא תצלח וכאשד הבטיחנו ונב 14בצדק
דבותינו ואבותיה זי"ע .וכאשר הבאתי בכפה דוכתי בחיבורנו בעה"י
ובפרט בעולת תמיד .ועוד) ועל דרך משל לכבוד השכינה הקדחתה אשר
לא זזה מכותלנו כותל מזהיבי וכאשר יבטיחו לאשה אשר יושבת כטס
עקרהכיבניה נתלהקו ממנה זה זמן רב למדיגתהים הרחקמח"ד .ונצה
נתעוררהחצועה .והגיעה השמועה .כיבני ישראל ישובו אליה ומובןכי
שמחתה גדלה עדי שמי רום ותקותה ותשוקתה לראותם בקרוב ולשטוח
פטומה ,אמנם אחיש למסה ומך לבבה באו עלידיהספינה והמה לאבניה
רקזרים שכל לשער גודל צערה ביותר מאשר מקורם והנמשל שבןכי
מדת השבעה הקדחתה תצפה (כביכול)לבניה שישוטאליה עלידימשיח
צדקינו בקיבוץ גליות והנה למורת רוח ומד לבבה ב 14בנים משחיתים
קלים וכופרים ויטמאו את ארץדישדש חצה אינם בניה כמאמר
י
ז
ח
דגודענבקידושין ל"ו ע"א) כפאיןעושין רצונו של מקוםאין נקראיםבנים
וז"ש שוש תשיש העקרה (רק)בקיבוזבביר(דייקא הגוערםיצותיחתוך
בקיבוץגליות בביאת שאל צחק ב"ב) בשמחה (שאז
שמו) לתפה
י
'
נ
כ
(
יהיה ישם"ח ה' במעשיו ולא מקודם כנודע מזוה'"ק) השם יתברך ישמהנו
ב"ב:

ר'י

ן

ן
ג

[
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כח .ואיכרן

מלתא פלשראיתי שנדפם עתהבירושלים מפר נקרא
"משנת חכמים"דיבורים קדושים מאת מלאכי אלקים
הקדושים הרב ר' אהרן הגדול זי"עמקאילין ובנע ויונח הקדושים
זי"ע .וראיתי שמה בהקדמה שמצא כתוב בשם הקדוש הנז' שאמר לא'
שנסע לאה"ק וז"לא"י הואבחי' שבת ההגם שבשבתיכול האדם גםכן
ח"ו לחטוא אעפי"כ הוא שבת עכ"ל והנה לא אוכל להאמין שיצא זה
מפי אותו צדיק וקדוש ז"ל .א) כי מלבד וההוא סותר לדברי רבותינו
הראשוניםז"ל (בראשם המהר"מ מרוטנבורגז'ע בתשב"ע קטףכי החוטא
בארץ ישראל גרעיותר מאשר חטא בע'ע שהוא רחוקמהיכלו של מלך
וכמובא באיברינו כ"ש ב) הנה המו"ל והמסדר הוא (אםכי ממשפחתנו
ממנדט אך האמת אהובמן הכל) מכתהפאליסטיני"ם
בכמה פעמים
וי
עולים ויוחדיםו
לאכים .שלא קיבלו התורה) ולא אנון בם .חן מקצת
ומ
א(
שבחו .ויותראיןלואריך בכל כתותם כל שוםווציכא דאית להו אך לא
בדרך אבותיטדוקדושיםזי"עואיכרה טכללהאמין להםבכתבים שיאמרו
עתה וככהנעווהזיופים כאלו למרבות וכמ"ש בה" ד"ת כ"פ גם
שמצ
יים (שיאמרו שהמה) מהבעש"ט הקדושודעימיע וגםאיכרןמ'1,
ממכתב
ל[ 4כמהיורא זו אות "] ע"ד הילקוט שמעוני באיכה שרצו לתלות
הפושעים (הציאניסטען) כי מצוה לדור ביד"ץ ישראל אף אם מטמאין
שתה ח"ו בעוטתיהם והכיתי שם על קדקד החטאים האלו בנפשותם,
שרוציםעוד להחטיאאחריםולהטעותם ,שה"ש .וגםזהאולי כנראה הוא
תוספות זעף הנ"ל לתלותבס"ט גדול בדרך מעולכי ארץ ישוקל
דומה לשבת אבל לא כעשמללץ שם שבת והוא הגרבן ותל עולם ר"ל
בתל אביב ושארי מקומותואכנני .וה' יצילטוינאלט ב"ב

בי

כס .בכתר שם %נ נשם חטט הקדוש בעהם"טייגע כתבוז"ל
התפלה כשהיא בשמחה גדולה בודאי יותר חביב
י שהשל
ומקובל לפניו יותר מתפלה ועצבות ובכיה ומשל על זהכששי
ומבקש ומתחנןלפני מלך בשד ודם במשה גדולה אף עלפיכן טיט
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הקדוש כח"ה גרשתקיטיבר זצ'ע גיס של דבינו הקדוש הבעש"ט
זצ'עבראותי כלעירוכו'ועיר האלקים (חלק הצימיו"תהיינו חלקאלקי
היינו כבוד שכיננן ורת תוה"ק שמה) מושפלת עד שאול תחתיה (עד

שירחמו ה12ם יתברך ב"ב)כי באפת בירושלים עיה"ק ושם קה"ק הכל
הוא כהיכל ה' פנימה (אך למי שלא ירצה להכיר הלהעמיק לידע זאת
היא נעשית לו סם המות ר"ל) וז"ש בחצרו"ת (היינו שנראה החיצוניות
בחינת בחצרות) בית ה' בתוככ"י (הכל הוא פנימיות לשון בתוככ"י)
ירושלים והמ"י:

 .קצת ממה שאמדתי בדד12ה בתוכחת מוסר נגד הציאניסטע"ן
סד
אשר
ה
מ
ת
ו
ת
כ
ל
ע
ע
'
ר
ו
ג
א
ש
ם
י
כ
ר
ב
פ
וכל
נתן
שלהם
לס תורת אמת (ז"א .ונא תורה שבכתב) וחיי עולם (הוא עולם קטן
מלכות פה תורה שבע"פ [התוה"ק רז ע"א] שנמשך לבחינת עשיה בעולם
הוה) נסע בתוכנו (הייע חיבור תורה שבכתב לשבעל פהיחדיו יותאמו)
כיאין לנו תורה שבכתב רק עלידי תורה שבעל פה כדאמרינןבגיטין
[דף ס'] וגם בשבת(יןי"א ע"א] דנכרי שבא לפני שמאי להתגייר וכו'
דאמר לאועלירירי קא סמכת דעל פהנמי סמוךעליעיי"ש:
ששרם הארורים (הציונים) ביפינו המבטלים דגוסורה
אמנם
מאבותיע שזור עיקר תורה שבעל פה כנזכר גרועים דובה
והרבה(בלידמיון) מהניבריוני שהיובזמןחורבן בית המקדש (שאלואז
טעובדמיונםלהציל בגבורתם אתירושליםוכו' ובאמתהגיע כבר תשלום
זמן בית שני ואם ה' לא ישמר עיד שוא שקדשימרוכו' כעדע .אבל)
התורה שבישראל כדאסךינןבגיטץ
היהלהם דרך ארץואימהפדחי
י
ה
ד
ג
[ין ע"א] 12אמרו גבי ריב"ז יאמרו רבן דחפו ונהגו בהם כבוד (גם
י"י
בחשבם) לאמי פותן מה שאין כן אלו הרשעים הלא ידקרו הדחס את
גדעי רבני ישראל דיקטים ויבנו ויסמרו רע כידוע לכל ה' ישמרמ
ויגאלמ ב"בא

%י
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תמימותכזה אלא שהוא חכםגדולונפלא כנ"לעלכןיודע לכלכלרבדיו
במשפטולכוין התמימות באמת ומה עמקו מחשבותיו בעומק חכמתו גם
שניהםיחדיו עכד"קוהמ"י (ולא נוכל לבאר כלזה בכתב)וזהוי"ל אשדי
תמימ"י דדך (אבל צריכים להיות תמימי"ם כאלו) ההולכים בתוד"ת ה'
(אודיית"א מחכמ"ה נפקת שעל ידי החכמה יוכל להתנהג בתמימות
האמיתית כנ"ל) והבן:

פב .אעתיק ממה שהשבתי להחכם וכו' בירושלים תוב"ב .הגיעני
מכתבו ובענין אשד האריך מאוד דאבה לבי ונפשי
קצרהוגופי נחלה מדוב צעד תמידעיניולבי בעיד ה' שמה תוב"ב אשד
עתה נהפכה כמהפכת וגו' ר"ל כמ"ש ותבואו ותטמאו את ארצי כמ"ש
הגאון בעל פני יהושע על כתובות דף ק"י וכמבואר כבד בחי' עולת
תמידעל מסכת תמידעיי"ש באודך במקוד'מגדולי הראשוניםוהאחרונים
ז"ל וגם בכלחיבורינו בעה"י וקונטרסים שהמה בדפוס מאתנוובזה נכללו
כל המפלגות וכתות והאגודחם בתוכם כמובן בפשיטות הנבנים עליסוד
טמא של בע'י-פעו"ד בהצהרתו (כלומד במינות חשכותו) כי כולם
עוסקים רק בהכשד"ה (לקבל טומאה) ובחלוצים וחלוצות זוכת וגרושות
(מנחלת ה' ואמונתו באמת) ויטמאו ר"ל אתחו'ע ואח"כ את ארץ הקודש
ח"ו -אויומבוי .שומו שמים על זאת.
החבלי משיח (בעוקבתא דמסרחא) מה
ואשר הסתפק כי זהו
דמספק אליו פשיטא לנו כאשד נבאו חכז"ל בסוף סוטה ופרק
חלק וסיום בסוף כתובות ובזוה"ק בכמה דוכתי והן הנה הסימנים
המובהקים מה שנבאו כתהיה קודם ביאת המשיח והן הנה כאשר פתרו
לנוכןהיהוגםבספדיתלמידידבינו הקדוש הבעש"טז"'ע שקודם (סצ~ך)
ביאת גואל צדק ב"ביהיה המינות נתגבר וג'ל גם אצל צעירים וקטנים
והגידו והדפיסו זאת מקודם כדי שעלידי זה יתחזקו באמונה אז (היינו
עתה) כשיראו בספרים לפני מאה וחמשים שנה ניבאו על ככה והחי זה

אמי

א"צ
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ראיה מוכרחת וברורה לאמונת ה' וחידוש העולם ונבואת נביאים ודברי
חז"ל האמיתיים ונתקיימו כולם (והרי זה כמו דאמרינן [בסוף מכות]
בנבואת זכריה כשראה רע"ק שועל יוצא מבית קה"ק) אם כן בודאי
יתקיים ב"ב נבואת ביאת גואל צדק ב"ב .אך באשר הוא שם בעיה"ק
יום לשנה יחשב וכשל כח הסבל.

ךעיני
ך תחזינה בענין אה"ק וירושלים מ"ש בד"ת
ימהרורא ו' אות כ"ה] ואת כל ונוכחת.

[סהרורא ה' אות כ"ר

לקמ"ש בענין שקמו הארורים המערערים על אמתות וקרמות הזוה"ק
ותלמידיו
ליסוד הקבלה מהראשונים ז"ל ורבינו
י
'
ז
י
ר
א
ה
ותלמידי תלמידיו עד היום הזה .הנה כבר היה לעולמים כזה .את זה
לעומת זה (עשה אלקים) כדי שתהיה הבחירה חפשיתיען שלימוד וכונת
הקבלה גורם התקרבות הגאולה .על כן באו בכל דור לעשות תעמולה
(מצד הס"א) נגד זה בעוה"ר וכמו שהאריכו רבותים ז"'ע בזה ואחרון
חביב במ"ש אאמו"ר הקדוש זרע בהסכמתו לפי' איפה שלימה על
האוצרותחיים למר זקינו הק'זי"ע עישש .והנה כבר הכו על קדקן של
המערערים (בטענות הבל וכזבים) הגאל אבי עד שר שלום ז"ל בספר
אמונת חכמים וכהנה וגם קרוב לדורינו נדפס ספר קדמות ספר הזהר
מהגאון רד"ל ג'ל מבוחאב (תלמיד הגר"א ג'ל מווילנא) וגם אנן
ו תדאה בדברי תורה [מס"ק אות
בעניותן בכמה חיבורנו בעה"י ואפסקצינ
ס"א] ראיה רואין עליה תשובה על קדמות הזוה"ק עיי"ש .אך גם שבט
והנכחהלגו כסילים האלו לאיחדילכי אינם רוציםלידע האמת כלל רק
בהפקירא ניחא להו וגם המדאים את עצמם לחכמים ואנשי מדות אשר
עדו לפעמים על האמת כאשריוכיחוםואין להם מטס עוד להצדיק את
שיסתם כלומר שטותם ורשעתם אמנםמיד אח"כחוזריםלסורםבלי טעם
ודעת והן הנה חבלי משיח כב"ל דק צריכין להתאמץ ולהרבות בדברים

דברי מהיורא תשיעאה רצררה

א'צא

המקרבים הגאולה ,ובפרט בלימוד הקבלה ,וה' הטוב ירחםעלעם סגולה,
בישועה קרובה ב"ב ושוכט"ס:

פג
 .שמעתי מהב גדול אחר שהעיד דמה שטובלין במקוה מ' סאה
שאובין (באזי"ן) כמו שיש במרחצאות הנכרים (בערי
הגויים הדחוקים) לרפואה וכששוהין במקומות כאלואיזה שבועות לתרופה
ואי אפשר לטבול במקוה כשירה וטובלים שמה בערב שבת קודש בכונת
האר"י ז"לדאין זהלבוין בשאובין אף שהם מ' סאה ביחד דבשלמא מ"ש
בתקנת שדא שיבא במ"ס שאובין דוצה לטבול לקריו הם אמדו חכז"ל
דמהני זה אבל כאשר טהר גברא דק דוצה לטבול וכשמכוונים כונת
המקוה זהו לא שייך רק במקוה כשידה ולא בשאובים עכ"ד הנ"ל ואני
הוספתי לכאורה דגם אם נאמד כפי מה דפסקינן דששבין רק דרבנן
ומראורייתא מקוה כשידה היא מכל מקום כיון שאינו ראוי מדרבנן אז
י"ל בכה"ג דגםמדאורייתאאינוראוילפיהכללים שכתבנו בשו"ת מנח"א
[חלק ד' סימן א']עיי"ש ובקצת יש לדמותו לשםכיון דהוא רבד תמידית
לטהרתן של ישראל ,מ"מי"ל דז"א דהא כיק דזהו לאשייך רק לטבילת
נשים איסור כרת אבל לטבילת גבדא משום קרי וכיוצאכיון דהם אמרו
לאסורשאובין והם אמרו דלטבילת גבראהיינו טבילת עזרא מהנישאובין
ואם כן מ' סאה שאובין אוקמוהו אדאורייתא וממילא הוי מקוה כשירה
מה"ת כנזכר ויוכל להוין שפיד כל הכונות מועלת למקוה כשירה
מדאורייתא[ועיין ברבדי אאמו"ד בתפארת בנים עה"ת ומועדים ליום ב'
דפסת בספה"עוכן ברברינו בזהבנימוקי או"ח [סימן תפ"ס] ובשו"ת מנח"א
[חלק ר סי' צ"ע] עיי"ש] על כן כשאין לו מקוה אחדת בודאי יוכללכוין
בטבילתו בה כל הכונות הראויות וכמו שביארנו בזה בעדף'י [אך צריך
עית לכאורה מס' קבין שישפכו על הב"ק דוהו בודאי לא מהני כלל
מדאורייתא באשה אולם כשושפכו ס"ק י"ל שלאיכוין כונת המקוה)

