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כבר העיד ]בה [ )בת ( על מעלות מדות ואזהרה וצווי יתחייב על כל בעל שכל שיתכוי
אל דר הישרה ויל בה:
אמר ממה שתדעו שאיני מסופק בעניי מ הענייני שכ חשבתי שיהיה ונתאמת אצלי
שאות הדברי כ אירעו בלא ספק .אבל מדותי עתה אינ כמדות הב הנחמד הש
יחייהו .וזה הי אני היו שבח לאל יתעלה כבר הכניעוני השני והמקרי  .מצור אל זה
מה שיחייבהו העיו השכלי והחכמות האמתיות .ועוד כי אני מוחל על כבודי ומוותר על
עלבוני הרבה .והב הש יחייהו לא יוכל על זה ולא יסבול כל אות היגונות לפי רתיחת
מזג המיית הבחרות:
ושמע ממני אלו הכללי שאומר ל  .דע כי אני לא חברתי זה החבור כדי להתגדל בו בי
היהודי  .ולא שיבא לי מזה התפארות .והש יתבר יודע כי לא טרחתי בו ראשונה אלא
לעצמי ולנפשי שאנוח מ החקירה ומ המשא והמת ומלבקש מה שאצטר אליו .ולעת
הזקנה ת"ל יתבר שאני חי קנא קנאתי לה' צבאות ,וראיתי האומה בלא ספר מחוקק שלא
יהיה בו לבד עיו אמתי בלי מחלוקת ולא שבושי  ,ועשיתי מה שעשיתי לכבוד הש יתבר
לבד וזהו כלל אחד .וכלל שני כי אני ידעתי ונתאמת אצלי בעת שחברתיו כי יפול זה החבור
בלא ספק ביד אנשי רעי קנאי ויגנו יופיו ויפחיתו מעלתו ויראו בו גנות או קוצר
עיונ בו .ולכסיל הגול אשר לא ידע ער מה שנעשה בו ויחשבהו מעט התועלת ,ולמתחיל
המבוהל והמשובש הדעת יקשה עליו ממנו מקומות אשר לא ידע לה עיקר או תקצר דעתו
ויד שכלו מלדקדק מה שדקדקתי .ולמי שהוא בעל דעת לפי סברתו ומחשבתו יתפוש עליו
בו ממה שנכלל בו מעיקרי האמונה ואלו ה הרוב .ויפול בלא ספק לשרידי אשר ה' קורא
על האמת ועל הצדק ,ובהשתכלות ובטוב העיו יכירו וידעו ער מה עשיתי וטרחתי,
ושאתה האחד מה ואפילו לא יהיה לי בזמני זה זולת די לי .כל שכ שכבר הגיעוני כתבי
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חכמי צרפת וזולת בשמות למקומות מאות שנתפשט אצל ותמהו על מה שנעשה
ומבקשי ממני ושואלי השלמתו .וכבר נתפשט בקצה היישוב .וכל מי ששמע בו מאות
אשר לא ראו אותו מתאוי לו .וכל זה אמנ בזמני זה .אבל אני יודע בודאי כי בזמני
הבאי כשתפול הקנאה ובקשת השררה יתאוו כל בני ישראל לו לבדו ויונח זולתו בלא
ספק ,חו ממי שיבקש דבר שיעבור בו זמנו וא על פיע שלא ישיג האיש ההוא תכלית עני
המבוקש .וזה כלל שני יחייב שלא יחרה לי במה שלא אתכוי בו .כלל שלישי אי זה החבור
גדול מתורת משה רבינו ע"ה שהיא מהש יתעלה שהיא מישרת כל נברא ותורה לו האמת
וא לכלל האומות ולא ידמה לדברי הנביאי וע כל זה דרשו אות קצת וזנחו קצת
ואפי' מבני עמנו ,ולא יסכל ער זה החבור אלא מי שהסכיל בדברי האלהיי כל שכ
זולת  .וא ישי האד מגמת פניו שיכעוס ויקצו על כל מי שיסכל האמתיות לא ימנע
באמת מ הכעס תמיד או אחשוב שהוא יהיה בלא ספק כל ימיו מכאובי וכעס ענינו ואי
זה ראוי .הכלל הרביעי שאספר ל קצת מדותי ואע"פ שכבר הסתכלת בכל כשהיית עמי:
דע כי יש הנה עמי בעיר אנשי אשר אי לה ש כלל ואפי' בעיר ולא מעלה ולא יכולת
ותגיע לה מ הקנאה והתחרות שלא רצו להביט ולא לעיי בזה החבור הגדול כלל ולא
ראו אותו לעול כדי שלא יאמר עליה שקבלו תועלת בחבור פלוני ,וה בפחות מעלה
מזה מאד בלמוד ובחכמה וה הולכי בשרירות לב כמו שאר המו הע הפחותי וה
ע הזמ מגששי קיר כאשר מגשש העור באפלה ואעפ"י כ איני חושש עליה ולא משגיח
אליה  .וכיצד יתמה הב הנחמד בהנהגתו בכמו אלו המדות וכל שכ למי שגדל על זה
הדר מקטנותו .ואע"פ שאי בזמנו ובמקומו כמוהו ע טוב הזקנה והמעלה והמשפחה
ומיעוט ההבנה והשתכלות באות המקומות והצטרכו לבני אד ושישי בלב ויכניס
במחשבת אות העניני המהבילי והכונות המופסדות .וכל שכ שכל בני אד
מסתכלי ומצפי לדבר שישמע מ הישיבה או ההתפארות בש לבד ,ואות ההבלי
שנתאמת לה בטבע .וכיצד יחשוב הב החשוב שהוא הגיע למדרגת השלמי ושיכיר
בעצמו שהוא חסר ויעקור כבודו וכבוד בית אביו זה מה שלא יצוייר בכמותו ולא במי
שהוא יותר של ממנו ממי שקדמו .ואני מאמת שכל מה שנתפרס שמי לש יותר יכריחו
צור הזמ לו ולהלכי אחריו ולכל מי שרוצה שתהיה לו גדולה ושררה אצל ההמו
שיסתירו חבורי זה ויראו עצמ שה יותר חכמי ושלמי ממה שיצטרכו לעיי בו ,אלא
יסתירוהו בכל יכולת ויראו עצמ שאלו רצה אחד מה להשתדל ולחבר יותר חבור טוב
וגדול ממנו היה עושה ומחבר במהירות .וא הכריחו הזמ והעני והצריכו לדבר ולומר
שאיני בעל דת ולא בעל מעשי טובי יאמר זה ,וכל זה כולו בני ,חי הש יתבר  ,לא
יזיקני ולא יכעיסני .ואפילו ראיתיו בעיני ושמעתיו באזני או עשה לפני לא הייתי חושש
אלא אדרבה הייתי נכנע אליו ומשיבו דברי טובי נאי ורכי או אשתוק או אשיב לפי
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העני דברי נאי ודברי ענוה כפי הצור והשעה .כי מה שהסכיל מ האמתיות יותר גדול
מזה הרבה מאד ,ואני לא אנצח לעצמי כי כבוד נפשי ומעלת מדותי אצלי יותר כבוד
משאנצח הכסילי בלשוני ובדבורי .והאי צורבא מרבנ קודשא ברי הוא תבע יקריה ,אבל
הב הש יחייהו הדי עמו שיתקנא בזה שאני אביו ורבו ואינו יכול לסבול העלבו  .אבל
חרה לי ששמת בלב להתעצב על זה .ואתה כשתלמוד בע"ה ותדרוש ותחקור ותבי מה
שיתחייב להבי ותטיב העיו ותסתכל בלמוד וג תועיל לזולת יהיה יותר טוב ל ממה
שתעמוד להתגבר ולהתנצח כנגד אלו .אמנ זה מר זכריה הוא איש גדול מאד הרבה בעיניו
וכבר למד מעצמו וטרח באותו המשא והמת והפירוש ויחשוב שהוא יחיד בדורו שהגיע אל
התכלית .וכבוד הב יודע כי חי הש יתבר שגדולי חכמי ישראל אצלי במקו שאכיר ער
מעלת מדבריה ומחבוריה  .וכבר אמרו דבר קט הויות דאביי ורבא ,וא הוא זה אצלי
דבר קט כיצד אשגיח ואשי לב לאיש עני מסכ שאי עני אלא מדעת ,ובאמת הוא סכל
בכל דבר והרי הוא כקט ב יומו אצלי אבל ה"ה עמו כפי סכלותו .ואלו הבלבולי שהוא
מבלבל והקושיות שהוא מקשה ה כל בפי' המשנה אבל אני אתקנ בע"ה במקומות .
והשי"ת יודע כי רוב הטעוני בה המשכי אחרי דברי הגאוני כמו רבינו נסי ז"ל במגלת
סתרי ורב חפ נ"ע בספר המצות וזולת ממי שאחוס על כבוד לזכר  .ואפילו א
הייתי אני האומר לא אתפאר כי באתי בתכלית השלימות האחרו זה דבר אחד .ועוד שלא
אתפאר שלא טעיתי מעול אלא אדרבה מה שנתבאר לי זולתי מה שבחרתי ומה שכתבתי
ה מעצמי ה מזולתי אחזור בו ממנו בכל דבר בי בחבורי בי במדותי ואפילו בטבעי וכבר
הגיעני כתבו בענוה גדולה והתנצלות .וכמו כ בא אלי כתב שני מראש הישיבה ואני יודע
תכלית אלו העניני כול ושכונת התשובה .ומה שארצה מכבוד הב הנחמד שלא תשי
זה האיש בעל מחלוקת  ,א חכמה אי כא זקנה יש כא  .והש יציל ממי שהוא גדול
וחשוב אצל עצמו ואצל הבריות ,וא אי לו מעלה ולא גדולה וחשיבות על דר האמת.
אבל מה שאיעצ שתכבד אפילו כל מי שהוא קט אצל עצמו ואפילו אצל בני אד  .אמנ
מה שהקשה עלי על שהגדיל לדבר ושלח לשונו עלי בכתבו ,חלילה ל שיקשה עלי זה
ואי צור ל במאמר אנה די זה האיש ודתו ,כי זה והדומי לו ממי שהוא יותר גדול
ממנו ממי שקדמ אי הדי והדת אצל לבד שיברח מהעבירות הגדולות כמו שהוא אצל
שאר המו הע  .אמנ חיוב המדות הטובות לא יחשבו ולא יזכרו שהוא מ הדת והדי ולא
ידקדקו עוד בדבריה כאשר ידקדקו אנשי העיו והענוה ואנשי ההכנעה ואנשי החכמה
והשלמי  .ורוב אנשי הדת מאלו בעלי השררה כשיבוא לפניה דבר שהוא תלוי בשררת
ובחשיבות יפסיד ויאבד כל הענוה וההכנעה ,ואי כל אחד מה מבקש שיהיה כחנינא ב
דוסא ופנחס ב יאיר ,ואי כל מי שאינו באותה המדרגה יאמר עליו שהוא מעט הדי או
אי לו דת .ובכלל אני מבקש ממ א אתה תלמידי שתל בדרכי ובמדותי ,והוא הטוב ל
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שיקללו ולא תקלל ותהיה מ העלובי ולא מ העולבי  .ואל תשלי דברי והשתכל
לש יתבר תחלה ,ואתה חכ בעל דעת ובעל די ודת וקרוב לשלימות .ואמנ מעני
המאמר תמהתי מ הב כיצד שלחו אלי שנקח ממנו ראיה על מיעוט הבנתו וחכמתו ,מה
אתה סבור שאחשוב לו או לגדול ממנו שהוא משיג דבר ומשיג תכליתו? אלא שהוא כמו
זולתו מהביל כמו שמהביל כל דרש  .והש יתבר יודע כבר תמהתי כיצד רצה לומר אות
השגעונות ואות הבלבולי  ,מצור אל זה שה דברי צחוק והתול ,אבל נתביישתי מזה
הטע שהיה מספיק לו לזכור עניני וראיות בעני מאה ברכות ,וברכת מי שראה קברי
ישראל היה יותר טוב לו ממה שידבר בעני הנפש ועיו הפילוסופי וראיותיה וסברת .
אבל יהיה בשוה ע מי שהוא גדול ממנו אצל עצמו וא אי לו מעלה על דר האמת
שיהביל יותר מאלו ההבלי ואי ספק כי היא העתיק בלבולי זולתו .וכבר הגיעתני *אגרת*
מאר *תימ * בכמו זה העני שזכר זה והשבותי לה תשובת ואי ספק כי אלו נשתבש
עליה העול הבא בימות המשיח:
ואמנ מה שזכרת מהליכת לבבל כבר הרשיתי שתפתח מדרש ותלמד תורה ע
ההתמדה והשקידה על עיו החבור ,ולא תתעסק כי א בהלכות הרב ותעריכו אותו ע
החבור ,וכשתמצאו מחלוקת בדבר תדעו כי עיו התלמוד יורה אתכ זה ,ותשתכלו ותעיינו
במקומו ותמצאו האמת ,ולא תכלה ותאבד זמנ בפירוש ובמשא ובמת של גמרא ,ואות
הדברי שכבר הנחתי מה אבוד הזמ ומעט התועלת .ומהב שתסכי עליו הודיעני והש
יתבר ידריכ ויישיר בטוב הדרכי  .ואמנ מעייני בענייני העול אי לי נחמה זולתי
בשני דברי כשאסתכל ואעיי במה שאעיי  .ושזה בני אברה הש יתב' נת לו ח וברכה
מברכת מי שנקרא על שמו .ומי שהאמי בשמו והאמי בנתינתו הוא יאמי ויתמיד
ויארי חייו ושנותיו ,כי הוא עניו ושפל שבאנשי מצור אל זה טוב מדותיו והוא בעל שכל
דק וטבע נאה ויהיה לו בע"ה ש בגדולי בלא ספק .אשאל מהש יתבר שישגיח על יו
וישלי עליו חסדיו:
וכבר הודעתי שנפטרה הבת הקטנה הש"י ישיב מיתתה כפרה .בני לא תתאבל ולא
תתעצב לא על זכר ולא על נקבה .הש יתבר יודע ועד והאמת מה שאומר ,והוא שטוב
ענייני מי האד אצל כל משכיל .ולא אומר שהוא עני טוב מוחלט ,אלא שהוא היותר
נאות .ומעט הדאגה שאי תחבולה בזה המציאות המתוק תיקו גדול טוב מאד כפי מה
שגזרה חכמת בוראו שיעיי האד ויסתכל בטוב בעניני מציאות המיני  ,לא שיעיי ויסתכל
בטוב ענייני אישי הפרט .ושמא כשיגיעו אלי פרקי מורה הנבוכי בזה העני יתבאר ל זה
הכלל ביאור מספיק בע"ה ית' .וכבוד הב יודע כי אלו הגדולות והשררות של יהודי עתה
בזה הזמ אינ אצלי הצלחה ולא טובה שלימה מכוונת ולא רעה מעוטה ,חי הש יתבר ,
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אלא תכלית הטורח והעמל והיגיעה .כי האיש השל המצליח בתכלית ההצלחה שיעיי
בהצלחת הדת ועשיית המחוייב עליו לעשותו ויתרחק מדעת בני אד כול ומהדרכי
הפחותי וההמדות המגונות .כי המשתרר ירבו יגונותיו ועצבונותיו ושמא יכלימוהו
ויביישוהו הגוי ויפול ביד המלוכה וייסרו אותו וישברו עצמותיו .וא נביט בענייני האד
ושיישיר דרכיו לפני ה' כבר עמד כנגד תורת הש ית' ועשה חניפות ומשוא פני  .ואזהרת
התורה בכבוד הממאני והממרי מבואר מאד כאשר אמר בכמו זה העני נביא הש איש
האלהי לעלי הכה ותכבד את בני ממני) .עד כא מצאתי(:
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