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ה-הרמ"ח ווארשא

חודש שכם-אדר
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המכמוה ומכתבי ההלה.מבאוניוצריקיומנינו שליפ"כ
בשם ה'ובעזרתו יתביש .בשם השם" לפ"ק.
.
בעוה"י
ם ועש"מ ממות 08
! אני ראיתי את הס'
י ווארשא.
נכ
י
ק
קהלת דוד  .יאת הורתי ע5הקיב
ץ מהלת ךואלאמץ יע"א *
י אשר
הס' 'ריאמרדרי
רור "שר מיצא
.

.

טרח ותמל בזה ה' היקר לאור ה' כהלכה ( מופלג
המופלג כמר ד*ןן 4שיח" ויר"א השלם מר ו4ךך 6נ"י
מפה .ויאסף דוד חידושי אצאפ מפה .עם היספות
תורה על אגדה ואמרי ריאתם* ז"ךך 6כי מצאתי
חכז"ל,יעזרו השי"ת בהצלחה בו ברכה .דברי דרוש
ולפועלא סבא יישר:
.ואגדהציציםופרחים שושנים
אור ד' לס' להורותן נאים ויאים .מפיקים נוגה.

ן

ביןהמצרים ושהפד מהיה

לשמחהושירים וקרן עמר
ירים ,ונוכה לראות
על
האורים ושלמא רבא לצורבם
מרבנא חריפא ושנינא עוסו
דאורייתאוגםבחבריא קדישת
עם ישראל סבא .כמר.

כוי

לפנ"וערפ"ה ווארשא .ובלי ספק כאשר יעזרהו רור אצאפ נ"י בעיר
ם בההוק זצללה*הן השי"ת לברר על המוגמר.ן ךך4לו4טןאיע"א .אחדשה"טנ
חיי
ימלא אוהבי תורה .אשר מכתבו הגיעני ,ביום אתמול.
נחנאדרוין.
באות נפשםיביאווכלברכה ומה שהודיעני שמוכן הות
א5ניתם.כצפיית הכותביום בז' 11לםב :תרפ"ח פ"ק.ן להדפיס קובץ לחיזוק הדת.
ותורתנו הקדושה ולהפיצר
צבי יחוקאל מיכלואהן ביעד הרבנים דפה:
בישראל .ומבקשמאתי לקחת
הבל ג"כ בוה ולשלוח לו חד"ת .אם אמנם שראשי ~בי בל עמי מהרבה מרדות ועגם"ב
רבות ל"ע .השי"ת ירחם עלי במהרה .אךמי לא יבין כי בימים ההם בזמן הזה אשר
הושפלוהורד כבודה שלתורה.והשי"ת ירחם במהר 31ומי אשר לבו הם לאהבת התורה
והיראה יכול כעת להיות בשתיקה .לכן משגח אני את המפעל הזה .הנורא והנעלה אשר
העמיס עליו.להוציא לאור ספר מוקדש לתורה ועבודה .בדווש ואגדה .מילי מעלייתא.
אמוריםבטיב טעםודעה ברורה.מרבניגאוני התורה והיראה .שבכחם למשוך הלבבות ליראת
שמים ולאהבת התורה .ואקוהכי ישישו לקראת ספרו כל שוחרי תורה ולומדיה .ונדיבי
עפנו ימשכו ויקר את ספרו .בכסף סלא ירנם 2למען הביא בתוך ביתם פ-כה ,ולמעך
להגדיל תורה ויראה ולהאדירה ,והשי"ת יסב.את לבבינו לאהבה אותו .וליראה אותו בלב

ן
ן

ן

'

תמה וברה ושלא לזילוף ח"ו נגר דת תורתנו הק /כאות נפש.העומד על המצפה לרתמי
שמים ולישועתו ולהרמת קרן התורה ולומדיה:
ס
בעהמה'
ן הלוי אייבעשימץ דים' 8פקוק
ת
ו
י
ש
יהינתצ
יהונת

ושוס.

.

העי

ש*83י~א

שעי

במקום הקדמה
בעזרת

השי"ת

בםומה ד"ת ר אביתיר'"י"א
אבאשבקוא'קיעו לההוא אתרא ר' חי?א ב"א דריש
'
ר
ל
שמעתתא ור' אביהו דריש אגדתא
כ"ע
חייא ב"א .ואתו לקמיה דרי
אביהו.וכף .מדינתנו פולין מעולם מרכו התורה היתה .ולדאבוננו הגדול שפוח בשלמנו
הרוחני .בתי המדרש הוהקו מיושביהם .וזרם הזמן יסחב לאט לאט .לתוך עולמנו הגשמי
את כל בעלי כשרון .ואף גם בצוק עתים האלה שאין יום שאין קללתו מרובה מחבירו.
וסערת הזמן חולך וסוער .וגלי ים הטרדה שיכרחו לבקש טרפם .ועל המחיה ועל הכלכלה.
כצבו כמו נד .ובטלו ישיבות חבירים ,אין אומר ואין דברים .וב"ק יוצאת ,תורה .מה תהא
עליהן ולכן הורגש ביותר הצורך להוציא ספר כזה שיהיה מקום מקלט לאגדה ודרשה.כי
שבקו כ"ע לר'חייא ב"א ואתו לקמיה דר' אביהו וכו' ראו כן בדורות האלו אשר טללת
הפרנסת רבו מאוד .והאנשים הטרודיםבפרנסתם.והיגעים מעבודתם .בכל ששתימי המעשה
קשה להם לעיין ולהבין בפילפולים .ומניחים אותם ולוה קמתי ,ויסדתי מקום מקלט .לקבץ
אבני חפץ ,ידליתי אורכמונים מובהרים. .על אשר על דברי תורתנו הקדושה מיוסדים
מהגוה"צ קשישאים זצ"ל וגם מהרבנים והגוה"צ זם2ינו שליט"א .למען תהי למזכרת נצח,
ומפתו לא תשכח .ולעשות לאהב"י מטעמים,
אני תחת כפות רגלי רנותינו-הראשונים
והאהרוניס ,הוספתי ג"ח מעט משלי ,אשר זכה לי ה' הטוב .כי לא גלו אלא לכתוב
כדאימא בס' חסידים .תק"ל כל סי שגלה לו הקב"ה דבר ואינו כותבו ויכול לכתוב הרי
זה גוולמי שגלה לו בי לא גלו לו אלא לכתוב עכ"ל ,ותפלות ר"ז נתקיים בי ,יהארעוא
דאימא מלתא דתתקבג ישמעוהו שרים .ראיהו רמים .והללוהו הבמים ושבחוסו גבונים,
.בי אמרי מנחתי נתקבלה ברצון לפני האדוק כדאיתא באבות
ולאות צדק זאת.היתהלי
ש"ג מ"י כל שדותהברית נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו.וכיון שנתקבל החיבור אצל
בני ישראל ,הגם שאינו שקבל אצל הכיל כי אם בפרט ,הנקרא בשם ציבורן ממשיכין כח
רוה"ק בזה החיבור(ועיין בדאום"ר בשל הריב"ש) וע"כ מה שחנני ה' ואמרתי במקהלות
בניישראלקראתי "ןף4ונמרש זשוךשן (בס' שו"תפניםמאירות ח"א עלה ונסתפק אם טוב לאדם
לנתוב ולהדפיס ספרו בסתם והאריך ,וכן הגאון עזותי בס' שם הגדולים ערף הארונות
והעלה ,מי שרוצה לנהוג שלא להוכיר שמו על חיבוריהא רמות רוחאן:
ט
ו
הבורא ויתהלל הנורא על אשר שם בחיים חלקי ועמלי ,ולא גתן לס רגלי
וויכני להוציא לאור ספרי"כשאלרן דךד" ואין סלה בפי ,לתת,תודה לה /לברף
על המוגמר ,וששם חלקי בדברי תורתנוי ,.וברוך ה' שהחיינו וקימנו והיגענו לזמן הזה.
"ויאמר דוד" ברוך אתה ה' ,לך ה' וכו' וכאשר זכיהי לסדר אותו ולברך על
הנני כשבת על העבר .כן יעורני ה' אלקי הרחמים להוציא לאור את יתר החלקים ההצמתויגדמילםי'
לצאת .להרביץ בישראל תורה .ואורה להגדילה ולהאדירה .ולבי ינבא ליכי מאספני יבוא
בעזהשי-ת ברכה ,לכל אוהבי תורה .ובלב מלא תקוהכי בני עמנו יחזיקו לי טובה ותורה,
ויאמצני במכתביהם ובדבריהם למהר ולהוציא שארי החלקים ,ועיני נשיאות אל ה' בי יתן
לי עצמה ועוז ויתקיים שנים הרבה .ויהי נוסם ד' וכו' ומעשה ידים וכו' ותחזנח עינינו
בנהמת ציון עירנו.,,ובהרמת קרננו במהרה בימנה אמן:
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דוראצי.
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הספר הזה מוקדש לזכרון נשמת אמי מורתי הצניעה מרתון
'
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אצאפ
בת הרבני ההסיד ר' משה אהרן ז"ל קירשענבלום ,אשר נלקחה ועלתה השמים
ת לחודש כחר-חשון שנת תוימ"ב לפ"ק
ועזבה ארז החיים.ביוםכ
" ויגיעה .לגדלנו על.
ה
ר
כ
ז
ואותנו לאנחה עזבה .רבות
.
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!
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ע
נשמתה
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צ
אשר
ישעי
םס'
חברע ,ובמהרה כלנו נעלה ישועי

תנצב.ה

ס  -ן

כל המאטיים והדרושים מכרך הלזה נדפסים בלי שום קדימה ואיחור לפי כבוד הסופרים
ואיו מוקדם ופאוחר בתורה:

קהיתדוד

מדורי נקהלה השפתיישנים"מבאוניוקדושיקשישאיזצ"ל:
מימןב.
סימן א.
בשם הנר"אז"ל.

בטס

מאא?ו-ר הרה-ח אפרים אליעזר
והעתקתי מב-י

הרה"ק אדומו"ר וכו' ר'

מווארקא זצ"ל:

יצחק

אצאפ) :

 .יז"ל מאימתך
נמ' ביכית בבע המאיי
ימצא בתשובת הגאונים
ה"ן וכן נ
ומתאנחי בה סמנא ,ויקרא אלוקים לאור עך התפלה שאנו אומרים ותגמלינו חסדים
יום עכ"ל תמוה .וי"ל דהנה כתב בספר
טובים .והקשו הא כל חסד הוא טוב
הרוקח .דהמחבר ספר ראוי לו לרמוז שמו א"כ מאי הכפול ,ואמר באמת ספי עליון
בתחילת ספרו כגון תד"א מתחיל ויגרש .לא תצא לרעות רק סרב 'א"כ אפילו רעה
בגימטריאתדא .וכדומהא) .ולפ"זקשה,ובי.ו רח"ל שבא לאדם הוא טוב ואנו מאמינים
הקדוש מסדר המשניות אמאי לא רמז שמו באמונה שלמה שאפי' רעה הוא טוב רק
בתחילתו .אמנם הראשיתיבות "מאימתי" הוא אנו מבקשים מהשית"ב שנתן לנו חסד
מיצולם א'ין רדו מ'ונחת ת'חת י'ריכו איכ שאפילו אנו רואים בחוש שהוא הסד ,וזה
ברמז שסו דאמרינן בגם' דמטעם זה נקרא ותגמלנו חסדים טובים .דהיינו שאנו רואים
רבינו הקדוש .רקעדיין אמאי לא רמו על
שהוא טוב ודפח"ח ב):
שמו רק על מה שמורה על שמו ,וי"ל
דהנה איתא במדרש על פסוק ייקרא
מומן
אשקיץ לאור יום ולחושף קרא לילה דלכף
מקגה"ק וכו' ר' אברהם ממאכאמשאב
לא כתיב ולחושך
שהקביהקראלאאיקריצ"הם ללייילקהדכשמ
מ
יו וצ'ל בעהמח'ם אגלי פל ושו"ת
באור מפני
ו
נ
י
כ
ר
ד
א
כ
ה
כ
"
ג
ה
ח
י
נ
ע
"
א
ו
פנל לילה.
אבני נזר
ומתחול-בערבין מס"ה לא רפסו לרמז שמו
ז"ל דקשה יהעתקתי מכ-י מאאמו-ר הרה-ח אפרים אליעזר
בהדייהו ,וזה כוונת בעל המאור
אצא-פ:י
ליה מדוע לא רמז שמו וע"ז קאמר דגיכ
.מאימתי ולא כדאיכא מפרשים ממתי ,ויהי' לשרפ לוז בבמ ,אמךליה רב לרבהייאנשים
במה זכיין,באקראי בנייהו לבוכנישתא
לא רמז צל שמו
רמז .ושוב קשה
בהדיא ,ולז*א ומתאאמנאחיי בה סימנא כו' פ" הנה שאלתו תמוה דאטו נשים אינםחייבים
רמזההפסוק למד שלאלרמזשמובהדיאודויק :בכל המצוות כמו אנשים לבר מצות עשה
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( )6הערה ויגרס נימט' חג6
טחחי5
סיכורבור ,וככן 6יס פרטי,וסמוקג5ססגגו גס 6ס' וקגסנחוסומר
ר5
סכ
(ג) מלחמתעמ5ק נ
 )6גי  65כמססט ונאק כחל ג16טס סיסר56יח ,כ) וכס6יןרייס 5קכ5
קס' כנ7 5לכיו .נחסיר נג 5מעסיו.
יחסו .ומתיי (כ6יגטיו ויועג ג 5יוסכי סכ5סטיי
י נכר.ע5ינוחסרו' וזס ס6גו טכקסיס מססי'ס
ס6גמנו סממייריו ,וחסל ס' 5קכ5ר16יס
גופ5סססי'ספסיסי6 .טם פ*ג5פו5ס 56 6100קיס
וחסויס'60גמגור6ויס5קג 5מחסד,
*וסנטרי
ס6וטיח טסרסכימינימנגחנו
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רהי.ס נחסדוכנמקנו חסד.ס וכטייפבחרבגוע"יטובו וום6'6סיכיס :דוד )1צאפ.

מןי
ננימוטכ'י ז'ס ריכי פ'גחסטס
יי'6יר ועי' כסר'.6
'3
56יס .1סווס*ק

כ

קהית

.

סיט ב ד הי

צם ר'

שריג ,ותלמוד תורה המעט זכותם
ותקא הלא ה" לו להשיב מצוה אחרת
ותירן הנה כתבו כי נר מצוה ותורה אור
פ" המצוה הוא כמו נר שאיצ דולק.
ושתורה שהוא כמו אור שהוא אש .כמו
ובנאמר .אש דת לסו .וא"באנשים שלומדים
תת-הנ מדליקים נרם שהוא מצותם באש
יערתם שווא אש .אבל נשים שאינם
לומנים תורה במאי זכיין .במאי מאירות
ן הוא לשון
מצותם פר מדליקים נרם,.וכיי
זכית ובהירותן וע"ז קאמר באקרוי בנייהו
וכו' וכלהני דקחשב הם גרמותלעסוקבתורה
ובזהמאירים מצותם מדליקיםגירם ,ודו"ק)*:

שי

מלמזר.

דיר

מהלה"קוכר ד' בעריס מביאלאזצ"ל.

סי שעשרו גדול יותר שמו נודע בשעריה
יבהעוני רעל הוא להיפך לגמרי עא שלקה
צעוני רח"ל הוא אובד וזשה"כ צדקתך שאם
נתן השי"ת עושר שמו נודע ג"כ כהררי אל
כמו ההרים הגדולים שנראים אותם מרווק,
ובמשפטך אז~בתהום רבהודו"ק ודפח"ה:

מי23ןר.
המופלג בתוי'ש מוהר'

מהרה'חכהן אלאוו ז"ל מפראגא.נתנאי
ה
ח זה
לביתא במדיש פןיאיא ד"א מי "י

5בו"ד אין

הכבוד וכו'
משתמשין בשרביטו והקב"ה מסר שרביטו
למשה שנא' ויקח פשה את מטה האל'בירו

מלי

עיי"ש:
דברי "מדיש דרגה איהח
זנראהיבאי
במדרש דשבת הוא נקרא שרביטו
של הקב"ה דלהכי גוי ששבת חייב מיתה

ארת מש"ק משוך חסדך ליודעךן
על ונאמר בעת שהי' הישראל במצריםהי'
שדעת בגלות ואה"כ יצאו עם הדעת מן
18לוהנ אמנם עכשיו הגם שעדיין היינו משום דנגע בשרביטו של מלך רק הישראל
אינה חלילה בגלות אמנם
וממקת
הדעתבגלות וגה שאנו מתפילין שהם נקראו בנים למקום הם מתורים ליס*
המידת הוא
בשרביטו ע"ש והנה איתא במדרש שמות
ו
נ
י
י
ה
ד
ה
ד
ו
מ
ה
.
ך
ע
ד
ו
י
ל
ת
י
י
ה
ד
ומשוץ חסדך
*.משה בחריום לנוח לישראל ובחר יום
ש
י
ש
מחמת
ת
ו
ל
ג
ב
ה
נ
י
א
שהדעת
מד"תימו
השבת אשר נתן אח"כ הקב"ה ולזה ישמח
בקות
ת
ד
ו
מ
ה
'
י
ה
י
שלא
ו
מ
כ
לנו ובצרה
כן
משה במתנת חלקו (עי' בספרים) ומה שבחר
ח
"
ח
פ
ר
ו
:
יום לנוח משום שאמר לפרעה אם אתה
נותן להם יום זר לנוה הם מתים מחמת
המלאכה וישמעו לו פרעה ,וזה שאמר
במדרש מבו"ד אין משתמשין בשרביטו
מה"נ הרב החמיר המפורמים ר'נבע והקב"ה מסר שרביטו למשה דהיינו השבת
שפגע ביום אשר בחר הקב"ה וזה ויקח
ליב מלאווער זצ"ל.
ר' דוד קלייגער סו-צ בפהק משה מטה האל' דהיינו שיטה הוא לשון
ושמעתי טהרם
מוטה שמטה לב פרעה לדעתו ליחן להם
יום אשר בתר ודויקודפה'יל
אל סשפטיד
בתהילים ציקתר
 .אנו רואים שכל
תהוםיכה

מימן ה.

כחייי

*) הערה .ולפיז נ"ל שזה הטעם שהנשים זועקות תמיד ןער זאל האבין סלעכטינע
ניעןוכי יש ג'ע חושך אלא יש מי שעושה מצות ואינם מאירים וע"כ נבע 11א וחשך
שבל חנםיבין את ואת שחשיב בתורה שהוא"ש מדליקים נרםהיינ
ו 5צווהם והאר1

קהלת דור

ב

מרור, .קהלת הדרוש"מנאוני נד~לי..ורבמ הכמי הדורהי-ין.,

מימן זנ

מארמויר ר' ישראל מאיר הכהן
*הוא כ"ק הגה"ק שר התורה הצדיק
המפורמים בעולם מראדין שליפ"א
בעל .הפץחיים")* .

יהמם מלך הפץ בה.ים,
והשמ"ע יכרני
מה ובא הפעולה .שסלף חפץ
בחיים אחרי שאין מבתל בחיים ,ועוד אם
2חר לו דרף ההיים בודאי ימצא ויתנו לו

וזיים .א"כ מה התועלת שמלך חפז בהיים.
פיז בעונה"ר א' כשנוסע לאמעריקע וכדומה
אומר .שעיקר נסיעתו .לשם לעשות .חיים
כיודע .אבל בןה החיים אין הקב"ה חפז
 .12וזה פ" "זכרנו לחיים' היינו "שמלך

חפץ בחיים'יוציק:

מימןח.

מאיומו"ר הרה"ק מרן ר' חים
שליפ"א' בהרה"ק וצללה"המנאדרזין.

מנהדרין צ"חאיובו תר בא אלא'בדיי.

שכולו זכאי-או בדור שכלו
חייב. .מבואר ומזה) שכל מה שחשבו ומנו
חכז"ל קויהי' בביאת משוח צדקינו מוכרח
טקודם לעבור ולהיות **) ולוה מה שאמרו
בדור שכלוזכאי'.יובן ע"ד המדרש(בראשית
ב') והארז חיתה תהו אלו מעשיהן של
י אור אלו
רשעים .ויאמר אלקים יה
מעשיהן של צדיקימי אבל איני יודע
באיזה מהם הפץ אם במעשה אלו ואם
במעשה אלו .כיון לכתיב וירא אלקים את
ד46ה כי טוב .הו למעשיהן של צדיקים.

* ,הערת

שמעתי סר'

חפץן.טחני חפץ צםעשיהם
י
ש
הולשו
המדרוונראינומובן המהה".ההו"א

ר'.פוימלוכבר

אן ח' מרישא1

מעשיהם.
ע"
של רשעים אולם
שהקב"הז-יחפוץ
.
'
י
כ
,
דהנה' נודע
הדורות הבמשעים ה"
עובדים את אשי"ת בדביקות' נפלא; בתורה
ובתפלה כמעט כל העם מאין' הפוגות "ולם
אין_ 5הס בזה שבח כ.כ ולאמור עליהם
התפארותנפלא .סדהו' להם ג"כ כל טוב::ולא
וע' חסר דברולא שוםמניעהכי לא ידעתכלל
מעול הגלות .וגם פרנסתם הג' להם .בניקל
ובזול גדול ,ולזה אם הי' הם נהגו עצמן
כערכני .לצאת חובת כל היום כמעט בתפלה
5בר .הי' נקראו רשעים ואת פושעים נמנו
יעןכי הי' קשה עליהם הר' אשר לאזבדת
את י"א בשמחה וא' כע-וב כ 3בעוד שה"
לר כל טוב ,לא כן עתה שנתהפך הגלגל
וחרך עלינו .עול הגלות .והפרנסה קשה מאד
וכבידה בלחץ זה הדחק א"כ לפ"ז כאשר
האיש הישראלי נטל את הטוית שלו תהת
זרועו ונכנס.עוד לביהכ"נ להתפלל יצדיק
גמור .יחשב וצדיק נקרא .וכמו דמובא בפן
קול שמחה על הכ' .והיי הנשאר בציון
דבאחרית הימיםיהי' קשה'כ*כקיים המצות
ויריש עה שכ? איש יחזיק במעוי'5יןות
עכ"פ מכונה בשם ישראל .לקיום התורת
והמצות וה" עלי' רו ציון יהודי .קדוש
יאמר לו וזה פי' המדרש איני יודצ בתווה
מהם חפץ יותר אס .העבדות של דורות
דהערסאקשוו.נים יותר יקר לפני השי"ת יפי
כלהיום בתורה ובתפלה .אף שאין
זה בתפארות לפניהם .כ 3נקל הי' להם
ובלי מניעות ולוה אם לא ה"
ות
ה
ם-הרבה יוחד מאתו הי' נקראורשעים
שעבבדדי
חוביבלית זולת חפז .עתר אף שעסקינו
בתוהה ,מעט מזעור .וכן בתפלה עכוז
צדיקים נקראו הואיל -והוזז טהוך אדאה
והגלות*.זהיש השיבית 5ש* השישת
ל

'

,

יו

") הערה.ילא יצל מדבריהפ ארצה אף קיצו של עד.

קהלת דור

ד

ן דכתיב ויונא אלקים
ימסיים המדרש ייו
את האור כ? סוב הו' במעשיהן של כריקים
הפץ .היינו העבדות .של דורות האחרונים
בתורה ובהפלה 8ףליהוא מעם.מזעיר .עב"ג
ו חשיבות גדול לפני השי"תי הואיל
ישי
והוא מתוה הדחק וא"כ הו' עתה דור שכלו
זכאי.,ובן יש מבתל דור שבלו חייב דהנה
איתא .בגמ' (ב"מ נ"ב ע"ב) האי מאןדמוקי
אזוזי מקרי נפש רעה ופרשא ז"ל מעמיד
עצמו מלקבלה כשמוצא בהם פגם ובמשנה
שאינו אלא נפש רעהפרש"י
מטבע בשביל חסרון מעט ועתה בשנת
חיות תרע*ה יצא להסתכל וידקדק בכספים
יותר מדאי ..שלא יהי' בו אף נקב משהו
כמחס סידקות וכן שלא ימצא מן הצר

מדהזו שלפוסלו.

פגימה אף כחגירת הצפורן.כחליפי השחיטה
ואף הבנן של קדושים דלאמסתכלי בצורבא
מזוזי.מוכרחין ה" לדקדק בזה .וא"כ הי'
גלהו מקרי נפשו רעה-חלילה .ויציור דור
ינכלוחייב השילת ימהר ויחיש נאולתינו
ופדות נפשנו .ע"ב:

מימופ.
נקה,שארפא.
במשנה מידם ד

י"

ע ב טיב ק

אומר גדולה סילת שלא נתלה

לו למשה אצדיק עליה מלא שעה .ויש
לדקדק למה מואר התנא אלקי כאן את
משרע"ה בשם צדיק ולא אמר שלא נתלה
למשה רבינו וכו /וניל מהקדם פש"כוקיני
מאורן של ישראלבתוספת ש"ט כאן להקשות
מאי טעטאין זכות תולה עליה "לא סמינו
במוטה דוכות תולה ות" יען שכל המצות
המה חוץ 11 .מצוה שבגופו וסיים יז"5

ולפיכךאין כח בשום משמה לתיחז שובש
ענוה עכ"ל .הנאיתי 'בס" ק %סופר שביאר
הברע דגדולה מצוה שבגוף הנם שכל עוסק
שאצוה פטור מןוצתיה .די5פינן מן.בלכתך

בדרך ועיי רשב"א -שומה דף כ"ה דלת
צריף קרא אלא לאשמעיבן אם יש לפניו
לעשות מצוה -קלון 'ווודע שעי"כ יבטל
ממצוה חמורה אשר תבוא קמ"ל דהוא פטור
וצריף להתחיל המצוה קלה יע"ש .ולפה
במצית שחוץ לגוף נמי סוכה וכדומה ..אבל
מילה שהוא מצוה שבגוה יש לה מעלה
כנגד שאר כל הפצות שהם חוץ לגוףצריף
יהתהיל בה הגם שיאוחר מצות פדיון כל
ישראל .ובגמ' שם אמר _רבי חם ושלום
.
שמשה רבינו
מן"מילה אלא כך
י
ש
ר
ת
נ
ר
מ
א
נ
ש
אמר אמול ואצא סכנה הוא
ליהי
ביום השלישי להיותם כואבים אמול ואשהא
שלשה ימים .הקב"ה אמר לי כף שוב
מצרים' .והי' לפניו שני מצות ,מילה ומצות
פדיון ישראל והקדים שייחות מצוה_ כנגד
מצות מילה ונענש הגם שמצות פדיון הוה
מצוה דרבים הוה .מילה מצוה שבגוף והוא
חמורה .והנה בפ' ברכה (ל"ג כ"א) וירא
ראשית  15כי שם חלקת מחוקק משון
ויתא ראשי עם צדקת ה' עשה וכו' וברשוי
ז"ל אמר שב בנחלתו חלקת שדה קבירת
מחוקק .והוא משה וכו' צדקת ה' עשה אל'
משה אמור' ע"ש א"כ קורא שם למצורעיה
בגאולתן של ישראל ויתא ראשי עם בתחקר
צמקת ה' עשה ומפילא מובן דדייק המשנת
לומר משה ה צדיק.היינו אף דאו עשה
צ.ד ק ת ה' להוציא את ישראל ושלח
יהשאוה ג'.ימים .עכ"ז גדולה מילה ולא
נתלה לו .ולאסתיק הדבר יש להביא כאן
מה שב' במדרש רבה .בראשית פ"א .מעשה
הי' ביום .סגריר וכו' ומנאמן לנאמן ,ומצדיק
לצדיק וכו' מצדיק לצדיק מהקב-ה שנקרא
צדיק דכתיב שנדיק  '4בכל דרכיו למשה
שנקראצדיקדכתיבצדקת ה'עשה וכו'ועיין
בס' .כורת הברית* דף קם"ג ע"ב  .מה
שהביא בשמי בעו:
צבי יחוקאל מיכלזאהן בועד הרבנים
דפה ווארשא:

קהלת

סימןי.

סיפן י

ס"ה טם ג' דחנוכה תרפ"ח ווארשא.

לכ' הבחור בהלכה המופלג ומהולל
כו' מ'דור נ"י אצאפ בוורשא.
צ) וכבכחןגיטין דף נ"ח ע-א מזשה בריב"ח
שהלך לכרך גדול שברומי אמרו
תינוק א' יש בבית האסורים וכו' אמר
מימבת למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ענה
וצתו התינוק ואמר הלא ה'זו חטאנו לו
ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורהו
חמר מובטחני בו שמורה הוראה ,בישראל
וכו' ולא היהימים מועטים עד שהורה
הורחה בישראל ומנו רבי ישמעאל בן
אלישע .ומבר תמהו המפורשים .במה הכיר
בזההתיניק שהוא חכם ויהיה מורה הוראה
וכישראל הלא לא השיב לו רק קרא כדכתיב*)
יבספרילאבני זכרון" עלכללי הש"ס שחברתי
שילדותי .כתבתי בענין כל פסיקא דלא
פסקיה משה אנן לא פסקינןליה( .תענית

יו

דור

ה

דכ"ז ערב מגילה דכ"ב ע"א) וחרה בתוס'
סוכה דל"ח ע"ב מקשים מהא דאמרינן שם
הוא אומר אנא ה' הושיעה נא והםאומרים
וכו' הוא אומר אנא ה'הצליחה נא וכו' והא
אנן מפסיקין הפסוק ,הכא שאני .שאמרוהו
ב' בגי אדם כדאיתא בעזם עכ"ל ,הייה
דאמרינן (בפסחים דקיזט) אנא ה' וכף
אמרו אחי דוד אנא ה' חצליהה נא אמר
דוד וכיון דמתהילה נחלק הפסוק לשנים
גם אנחנו רשאין לחלקו .וראיתי במנ"א
סי' נ"א סק"ט שכ' תמהתי על שנהגו ביום
המילה שאומר המוהל וכרות ומחלק קצת
כסוקים דחא איתא ספק דברכות כל פרשה
דלא פסקי משה וכו' ונ"ל הטעם דאמרינן
בסוטה פזה משה א' אשירה לה :והם
אמרו אשירה לה' א"כ מתחילה נאמרה

פסקי פסקי לבן אנן נמי אמרינן אותה
עכ"ל והוא כסברת התוס' הנ"לצ
ב) וקנסן הכלבו מביאו המגרא ס" תכחד
סק*ה חי על קושי' התוס' הנ"ל
מאנש
ט השרה.ויקמר רור'גיטין ג'מ .מעמס כריכית סס5ךנכרך נדך מכרומי 5'6חיבוק '6
ים ככיח 6סוריס דפס עיגיס כו' סלך ופמד ע 5קת 0כיס 6סוריס 6מר מי גסן
5מסיסס יפקכ 1יסר5 56כואיס ענס 16ת 1ס0יגוק '61מר ס 65ס' וו חט6גו 6 651 15כ1
כו' .ועל מסוקו בממון
3דרכי 1ס15ך וכו' 6מר מונטמגינופיסי' מורס גול6ס
3יסר~מנכי6יס וגי0גס 5מגוקופ
סרגם גר וג5פע*ו 6חז* 5מי1ס 0חרכ כיסמ'ק גיט5ס גכי6ס
עכו'.ע'כ ס5ך ועמר פ 5פתח כיס 6סוריס .כח"כ כס ס6מר 5כימ יעקב וחנר 5כ'י ככתר
חורם כי כ"י סיסיו גזסריס ככסגיס כעכורחן הסמר6 .ף מממסכם פספסכי פינון סו6
וזים ו6תס חסיו5.י המלכח כסנדק וכו' וככ'ק סגר לעמי פספס וכו' כ5 '15ח'מ 6ף סוננ
כמזיר .וירום מס חוסרו פזת מלקין ועוגסין ס% 65ן מרין .כי כמ כיר ס0כמיס 5סמגיס
ו5ס5קות 6יס נסוגס 6חר ,לע"פ פקין סריס חייכ כ5ל סמוגמ סוס .ר5 2מנרול מ5ח.6
סמ0ייכיס 5ר6ומ .ס 65נט 165פר5וח כמרו6יס מסוור פרון,כ6יזס רכל ,ממייכיס וים 5סס
יסוט 5סעוגם  0016למטןיפמעו '1ר6ו .ול6יוירין פור .וכן מלינו סרי יטווס 3ן טנקי סרג
סו זומס גגוסריןס5יוס יסרגיס טד פיזומו סגיסס .וסססכן 5סו5י 6מטס 5 50רוקין.
יע'כ 6מז' 5כ 5מי ס:סבירו 5ממו 0מ 5קנסי עירו וקינו מוחס גספס וכו'כי סנדו5יס
מחיוכים 5סזסיר סקטגיס .פעוגסין 6ף ס 65מן,סדין ק* 1ברין .וע"כ 6מ 5'1סמפג ,מרפס
ן מס 651מימו ניגס ג6סף ס5ריק.יה5יזק גפרחס ,וע"כ  5*6רי'3מ .מינחן
מעסו סיי
למסיססיעקכלסמון עס סמטלס נססימקכ,ו 65כגסונסוי0ר556כחזיס.נסס5ריקיס5כתס.
טגס 61מר פל .ס056ו סר6סוגס ס65ס'זו חט6גולו. .כי,לספון מס5 ,מט ,6ימסכ נציגי
מסייח .וע 5ס56ס 1מסנים ססיככי 5כ'י 6י"פש()'מ וס5ריקיס6 651 ,גוככרכיוס5וך .כמו
סססי'ח גחן 5גו סורסו וסררכם זס כירכיו .ולפיז סגין וקמר .מוכסמגי כן.סיסינו
סורה הוראה 5סזסיר 06ריס .ניסר .56נרומז '05פ :רור אצאפ הטורף:

יי

דור

מ'מז י

קהלת

מאנא ה' דדוקא בתירה ובנביאים אבל
בנתובים אפשר דשרי לחלק ע"ש .יעי'
ברוקה סי' שי"ט טעמים על הא שמחלקים
פסוק יהללו את ,שם ה':
י בשו"ת ודברי יעקב" סי' ד'
ג)רויא'יז
שנשאל על אמירת י"ג מידות
בסליחות
בתיבות "ונקה* דהוא
,
ק
ו
ס
פ
י
י
מ
י
י
ס
מ
ו
ל
ל
כ
ד
ב
י
ש
ה
ו
ה
ז
אביב
הוא רק
באמרו דרך .קריאה כאדם הקורא בתורה.
אבל דרך תפלה לבקשה לית לן בה ,ולבך
גם בתפלה י"ח נאמר כמה תיבות מהתורה
ימסיימין באטצע .כמו אלקי אברהם וכו'
והוא כמש"כ המג"א סי' רפ"ב סק"א לענין
דאיתא (ברכות די"ב ע"ב) כל פרשה דלא
ממקו משה אנן לא פסקיכן ואנו אומרים
עסוקים בתפלה די"ל דררך תפלה ובקשה
שרי ע"ש:
ד) ךנל83י"ן מחדש שם
ת
"
ו
ש
ב
דיי לפי
המבואר בש"ע או"ח סי'
.תקס"ה.דיחיד האומר י"ג מדות צריך
והיאמר ררך קריאה כקורא בתורה .א"כ
אסור ליחיד לסיים ונקה .וצריך לגמור
כל הפסוק ע"ש ובאמת לסבראזו יש לחרץ
בם קושי' התוס' סוכההנ"ל באנא ה' דהוא
דרך בקשה:
ה)ךן-נהראיתי בשו"ת ח"ס חאו*ח סי'
יוד שכ' על מה שנוהגים להתחיל
קידוש ליל ש"ק בויהי ערב ויהי בוקר
יום הששי והוא באמצע הפסוק ,ואמרתי
לישב המנהגכי ברצונם להתחיל יום הששי
והפני צירוף שם ועי' שבראשי תיבות
ל'יום הישישי ו'יכולו ה'שמים ,ולא נכון
להתחיל יום הששי שאין בו משמשת של
' ערב מה תאמר הר
כלוםוע"כ לצרףויהי
להתחיל תחלת הקרא וירא אלקים את כל
אשר *שה והנה טוב מאוד .לא נכון
להתחיל בליל ש"ק בזה מפני דרשות ר?ז"ל
טוב מאוד זה המות והשתא דלא אפשר
נאופן אחר שרי לטפסק קרא
לישב
סי הנדפס
עה
לל
נפ
המנהג עכ"ל .וע".בס'עיוןכת
ל ש"ק
בסידור שר שיוע בסדר קידושוי
(

שהנכון לזמר וירא אלקים את כל אשר עשת
וכו' ע"ש:
 )1.זנרזש מביא ,שם הת"ס שהראו לו בס'
מגן גבורים .שמביא בשם קטניתיא
בנו של המחבר ס" ויכין ובועז" לחדש
דהיכא דאיכא אתנחתא או זקף קטן שפיר
דמי 'ע"ש..ועפי"ז נוכל לתרץ הרבה קושיוה
הנאמרים בכלל זה ,וע" קושיות הרשב*א
ברכות די"ד גבי מעריב רבני מערבא
ערבית דבר אל.ב"י ואמרת אליהם אני
ה).אלהיכם.אמת .דהאיך.יעיו מפסיקין .והא
'בל פרוה ולא פסקי' משה לא פלטינה
(.ראיתי בס' הרסיני פ' שלח שמביא
מס' תפארתצבי .שנדם"ת שהשיב להשואל
דמדוע אנו דולפין את .ההלך .דהלא כל
פרשא שלא פסקי וכו' .והשיב כיון שהוא
.
בדרך תפלה שרי ומביא רא" לוה מהך
ן .לעיל .אכן בס'
'סוגיא דברבות ע"שועיי
הר סיני תירז כיון שמצאנו פשק כזה
בפ'.אחרי .רבך אל ב"י ואמרת אליהם אני
ה' אלהיכם .א"כ שפיר דבי ענש דפדפת
שמתרץ כמה.קךשי' .עד"ז:
ז) ךך4איתי בס' ילקוט קגרשוני בת"
למס' גיטין דניה (דף פ"א
מדה"ס) שאביא מס' עין .דמעה .להגאון
ר"ש קתגר זצ"ל דאםהיה כוונת התינוק
רק להודיע ושיודע סוף הפסוק היה די
עושיה לו רק התחלת הפסוק הלא ה' ע
חטאת לו ..ולם*ל עוד ולא אבו בדרכיו
הלוף (לאשמעו.בתורתו .ועיים ראה ריביה
סימןשיהי' מורה הוראה .דהא קיי"ל כל
פסוקי דלא פסקיה משה לא פסקינן .ולכן
סיים התישק כל הפ' ולא סניליה ברישא
דקרא .הלא.הד זו_חטאנו לו .ההנו מכת
רכל פסוקי .ולא.שסקו משה וכף .אך א"כ
קשה איך ריב"ת אסר רק חצי הפסוק %א
וותר. .אך י"ל כיון דהכ' בדרד שאלה
ותשובה נחמתן בעכ"ח .דנאמר בשנים
דרוהקק שואל מי נתן ימשיסה יעקב.
וכנס"י משיביס _הלא הסזו חטאנולו.וכיון
דגאמר שתהלה בשניה לכך טותר להסקו
בשנם
'

,דקנףףן

כימןי"א-יביב

ומאףם צצחדע -ושח-אסף תכ'ב'ע"ט .אבל
סיפא דקרא דנאמר ע"י אום .לכך ה"
אסם להתעוק להפסיק .ולכרנתה נצכח דהה
2ן .הוראה .דבלא"ה,כיץ 'כראה התעוק
,פריב"ח אומר בחצי הפ /א"כ היה כותר
לפסיק בפסוקלתכתי .אך'התינחד בע"כ
זדה חכם והנדן הדין שיש-הי ון ותן פסוק
הנאמר ביחיד .ובין שנאמר בשנים .ולכך
סיפא דקרא הנאמר ביחיד לא הפסיקהתינוק
ואמר כלהפסוק ומוכח דיהיה מורה הוראה
בישראל עכ"ל ולדעתי ניחא הא דריב"ח א'
רק חצי הפסוקוהפסיק .ע"רגירסת(הירושלמי
פ"ג'דהוריות) דריב"ח אמר מי-נתן למשיסה
יעקב וישראל לבווזים הלא ה /והתינוק
אומר וזו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו וכו'
(ועי' מש"כ בגירסת הירושל~י בס' שמן
חפרסמון ,פ' בראשית ,ולדעתי ניחא גירסא
זו גם למש"כ בס' 'אמרי זאב דפץ .ועי'בס"ילק-ט הגרשוני .ד' ס"ה מדה"ט,כיון
דבסיים דברי ריב"ח יש אתנחתא שרי
להפסיק כמש"כ לעיל אות ר .ומרוב
טרדותי הנני מוכרה לקצר:

יו

צבי יחזקאל מיכלה~הן בוער
הרבנים דפה,

מרמזיצ.

-1רד4

מהרהור י'

אוכיר כאז מה ששמעתי
צבייחזקאל מיכלואהןבועדהרבנים
דפה ,גיום א' וישב דהאי שתג פ' וישלח.
יגרתי פירש"י ז"ל לא נעשתי שר וחשוב
חלא גר וכו' ד"א תרי"ג מצות שמרתי וכן/
בברכות הלל ששמע קול צווחה בעיר אמר
מובטחני שאין זה בתוך ביתי( :הנה העולם
פ" שידע שבטיחו מקקלין היסורי' באהבה
וע"כ אמראין זהבתוך ביתי):

1

אנו כגורם וכלא כתושבים משא"כ באה"ב
ליוםשכלו ארוך הואכבית וכתושים כמובן.
ולפיז הלל -ששמע קול צווחה "בעירי מחמת
הדחק אילו היטורין אמר אין זה בתוך
ביתיכי בעוה"ז 'אין אנו נחשבים כתושבים
רק כגרים; וצריכים לקבל' היסורים מתוך-
 .וז"2ו
שמהה ואהבהכי בעיר אנו גרים
יעקב עמה גרתי ע"י שאני'גר היעו בשעה
ע"כ לא נעשבי שר וחשוב
וה
ו12אני בע
י"ג מצות שמרתי והבן:
*י
תר

סימןיב.

ערש מהרה"ג הנול פרשת כקץ .אם
כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית
משמרכם .ולכאורה קיק וכי משמרכם היז
והנה כבר השיג בזה רשת .צ"ל ופי' שאתם
אסורים בו עכשו עכ"ל .מ"מ קשהו ופירש
לי בטוב טעם דבאמת צריך להיות אם אחד
יאסר ,יהי' חשובלאיו החפש.ם הנשארים
כנאסרים המה ממש וזשה*כ יוסף אמר
א,ם כנים אתם אז אם אריגם אחד
יאסר ג 6הא בכם כנאסרים ושזה*כ
ב בית * ס ש מ רכם" 'שןראי יהא
שמציבכם כחטו כלכם .בב" .משמרכם ,
בפה"א:

(מיכתךיג
ית'

ב"ה א' כלק פה קאלאטרד:

שקר ומטלא שרב כף העשק
ופרה וע' הד" זאוז 4נ"י
אצאפ .מויארש:8

בחחי

על שאלותע .אשביע ב"זהא:

.

בשבת בפיק מ"ע שכתב רש
ר האדם כשנוסע מביתואין לו הרחבת
יוחוו
וי"ל טילטל הדרך שאלה ז"ל בשחילת החרק שבשביל 'שבא
הדעת
ה
ו
י
ת
י
כ
ב
כ
תצם.שצר לו המקום'אין שהאג וצוצק רק טמר.מניין שמדהיצין אתמסילה(דיהשייך
עא שיודע שכעת הוא אין בשבת לזאת תני כל המניין שנאפרו בפרק
סקבט נאהבה
י לו להתפיל
נבעה"ב וכתושב רק כגר מארו נכריה .סג והתוס' הקשו דא*כ
י
ה
נציר והעוה*ב כבית ובעוה*ע במניין שמרהיצין את המילה ביום ג' שהע
הטהור דומה
להיות

.

5

ח

קהלת

דור

פיטז-.יגיי

?העת בשבתו לעוד דהה ימתניי
א בפרק
רוא דמויה ,נהירצו .משום .דגסוף פרק
המוצא נאמר .אסמכתי- ,לענין חרך ולא
ימחא במכתתו חרס .הסמוך-לפסוק תזרם בלום א' משום שהוא שלישי ליצירתן
כמו דוה .שאמר ר"ע .לענע ע"ז שמטמאה שבע"ש נברא אדה"ר .ואדם קלוש סבי
כנדה  .ע"ש .והרע"ב .ז"ל במשניות כתב שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים
מקודם פירש _התוס' (,אח*ז פירש"י ,ותמיד ע"ש ,והוא פלא דמהענין'שלישי ליצניה
ואי נמי,,דהינו הירוץ הבי מיישב מה לשלישי למילה שדייק טהך ':ביום השלישי
שנשאה קושיאלפטיש.הא'( ,ועיין במהרשול
בהיותם כואבים
ריש קידושין בע"ז) ובאן אדרב 4שורש
דהנה באמת קשה דביון
י
ת
ב
ת
כ
ל
וש"י ז"ל נשחר הקשיא היינו ב' קשית
דקיי"ל דמרחיצין אף ביום
ו
נ
י
ת
מ
ה
שפ"ש
ם
ו
י
ד
ע
אתוס .:וסדוע כתב בסוף תירז הב' שהוא
ן
ו
ש
א
ר
ה
אמאי
השלישי
פירש"י שנשאר בקשיאז
,
ם
ת
ו
א
ם
ו
י
ב
ש
י
ג
ו
ר
ה
ל
ר
מ
ו
ל
אך
הראשון
'
י
ה
אז השן-ה לכאורה הוא,הערה נכונה ,שמלו עצמם אנשי שבם
בשבת ולא
אבל עיין במגיני שלמה רצו שמצוו ולוי להלל שבת,אך קשה שהי'
שם בשבת דתירוץ דברי רש"י ז"ל .קשני לרמילהרוג' אוקם ביום שני דהיינו ביום
הירוצים ,ע"ש 4?1 ,אעסוק בהעתקת דברנו ,א /ולכן דייק דשלישי ליצירת אדם חלוש
וישיומר דגם  .הרצ"ב ס"ל כן וממילא סבי .וא"ב הי' ,שמשן ולוי הלשים ולא רצו
פירש"י ז"ל,טחוור מדברי התוס' כמש?כ להרוג אותםפן יקומו עליהם הנשים והטף.
המגיניסימה ז"ל ,דקשה על דבהי התוס' ולכן המתינו עד יום השלישך ושסיר דייק
דמצינו הרבה פזמק ,דנקט קרא דאסקכתא
דשלישי ליצירה אדם תלישסגי:
עוד'
.
ק
ל
נ
*
ן
ך
ולא'נקט אגב .זה
אסמכתות .והוא ד)
כ"ז אם הגירסא בלשנה מניין
ד.,וגו' כתבו מטעם דאסמכתא דבסוף תזרם.כמו
לפולטות שנ' שהוא סמאה ביום
דוה .סמוך יפסוק דכא ימצא .במכסתו.חרק ,השלישי ,אבל לגירסא ,שהוא טהורה לא
מ"מאין זה.טעם מספיק כ"כ ,כוון ,שאין שייך זאת ,ולזאת הוצרףהרע"ב ג"כ לתירוץ
המשך ,לגוף שני הדינים ול"ו (לא להמסכת התוס' רקאי על פסוק הסמוך לענין חרס
ן להאריך:
ואי
דאיירי בדיני שבת ,ולזאת פירש טעם רש"י
לבסוף ,וע"ש במג"ש .דיש לומר דרש"י
לורהלתירוץ התוס' ושני הטעמום צריכים
זל"ז ולזאת כתב הרע-ב שניהם ע"שו

ג) ןבמק"א-מנתי יתרץ דברי הרעיב
במשניות בתענית פ"ד משנה
ג' וכתב' ואנש? שעמד לא היו מהענין
ן

יתיז

.

סימויד.

וענין בס' קול המ"נ מש"כ בוה' ועיין בפני
יהושיע שם:
שאלה ב) מה "כתב ישעי י'5
ש לתרץ דברי רש"י ז"ל שלכך לא
וישלה מן הבא בידו
ב)~י
ל
י
ח
ת
ה
ת
ו
ב
ו
ט
את
ת
ו
י
ל
ג
ר
מ
ו
ה
ל
י
מ
ה
ם
י
ג
ר
א
עכ"ל
ם
ו
י
ב
ן
י
צ
י
ח
ר
מ
ב
מאין לרש"י
הג' ,משוס שה"א שרק ביום השלישי מרחיצין ז"ל זהו
רש"י כתב בעצמו שמן
ולא ביום הא'  ,לכך תני מקודם מנין הבא לירו היינו שיגל בעצמן תשאן
לפולטית ש"ז ביום השלישי ,שהוא טמאה בידו .שרצה ליתן לו תנהה מכל
וי
ם הוא ביום הראשון כן גם במרחיצין הדברים היקרים להשביע עיניו של אותו
א
,
ן
ו
ש
א
ר
ה
הו ביום
והא שלא הורגו אותם,
רשען ועיין בכלי יקר;
בים הראשון ,משום שעוד הי' אפשר
הק' שמואל קאפיל הבהן
חוכר בכוחם אבל בסבנה הוא ביום הראשון
נליקסבערנ אבריק פהקאלאשע*
ב"כ .ואולי עוד יותר מיום השלישי:
'

קהלת-

סו.

מימן סו

י
סם
דרוש קוד
מת
יקיעתשימר.
ב"ה וואלאמין.

זקנה אנחנו צועקים .ומתחנניםהיום בפיוט,
תשובה ותפלה וצדקה מעבירין את
רוע הגזירה ,למה אנחנוהיום בדוקא צועקים
ע"ו( ,א) וגי בכל השנהאין אס צריכים
לעשות תשובה ולהתפלל עליתן צדקה ז
אמנם נוכל לומר בעזה"י דהנה המפורשים
כתבו הטעם שאסור להקריב קרבן לשום
מלאך ושר .והרי מגדולת העבד ניכרנדיית
הרב.היינו משוםרכל נקמההוא חלק אלותי
ממעל ואסורלהכניע את חלקאלוקי שבנשמתו
לשום נברא .ובזה פירשו הכ' (ביתרו) לא
תעש
ממצלעשאיתשיבאכלםה.יוכאסיףב,אאתי עמי עיטהיקי
כי בחטוא האדם
בנ' עבירות ע"ז גרע ש"ד מסתלק ממנו
החלק אלוקי ממעל .והרה המהרש"א מקשה
איך מהני תשובה הא מלך שמהל על כבודו
אין כבודו מהול .ותי' דישראל נקראו בנים
למקום .ובשליה ור"ח כתבו דישראל נקראו
בנים משום דנשמתם הצובה מתחת כסה"כ
ויש להם הלק אלקי ממעל(,ב):

דבעוה"י 4נתפרץ בעתים הללו המנהג
,אותיותגהנס ,הרע ר"ל בענין
גילוי שער ראש האשה הנשואה שנעשה
כהפקר שהולכת בפרסיאלעיניהבלבשערותיהן
המגילות .ובגילוי ורועותיהן ובית הצואר
עד למאודן וממילא מובן דאותן הנשים
סחטיאין את הרבים בהרהורי עבירה אשר
4

 )5וככר

ררף

כו

קשים
מעבירה .ועיניו וליבא תרי 'סרסורי
ה
ם
י
א
ב
ו
ז
"
י
ע
ע
"
ג
ז
"
י
ע
ו
נסתיף
עביר אלקי ..לידי
,
ה
ב
ו
ש
ת
מהם החלק
ושוב
ם
ה
י
מ
י
ל
כיון
.
ד
ו
ע
ראין להם
החלק אלוקי ממעל שוב לא
נקראו בנים למקום .וממילא מובן שעי"ז
באים ג"כ לידי ע"נ וכופר בעיקר כיון
שאנן להם עוד החלק אלוקי ממעל .ושוב,
'יש להם .מקום לומר שסותר להקריב קרבך
לשום מלאך ושר,כי יאמרו מגדולת העבד
ניכר גדולת הרב .ועי*ז גורמים ג"
כ שעד ע
שבעון זנות אנלדרלמסיא בא לעולם והורגת
טובים
ם.
*ח(.ע' ברש"י פ' נח) וגם
יד
עש
רב
וז
מבואר
באס"ד מערכת דן שעון זה
גורם מגפ ה ר"ל ,שהוא ר"ת מ'פני ג"לוי-
פ'את ה'נשימ .ומביא רעש בעולם שהוא
אותיות שער ובעלה שיש בידו למחות ואינר
מוחה נקרא רשע אותיות שער (ג) וישער.
בעושה ערווה ר"ת שבע לרמוז שתרד
לשבע מדריגות גהנסשנפי בהם אבשלימ'
שנתגאה בשערו ,כסו דאיתא ,בסוטה ד"ת
ע"בן במדה שאדם מודד בה מודדין לו
אבשלום חטא בשערו ונתלה בשערו וכו*
ומלבד שון זה דג'ע עוד יש בידם עון
חילול השם ההמור יותר מחייבי כריתות
ומיתות בי"ד .ועל חטא זה נאמר אם יכופר
עון זהעדתמוחון ואפילו יוה"כ אינו מנפר..
ויסורין אינם ממרקין ,.ביומא פ"ו) ונפרעים
לאלתר .ולפ"ז באיךאנפין אס צועקים היום
דע"י תשובה מעבירין את רוע הגזירה.
כיון דעל חטא הזה באמת ל"מ תשובה.
ח"ו ,כמו שדרשו חז"ל (עה"פ תהילים צ')
תשב אנוש עד דכ"א ר"ת ד'ם כ'פירה א'שת
איש ,ר"ל דתשובה מועלת על הכל חוז
מעל

-

ספרני 1פירסחי 5פג"ו כחיכ סוכו ען ס' .55קיס .ס'  610מות סרחמיס1 ,סו!6
סימי רחמים5 .כן 6כו פסחככיס כימי ר 1'5יוקר סככן ססכס 1כמ1כ6ל כ0'16
ס' סקס" 6וככ"י ו6כמ":5

 )3א" נסנ'פ 6וס רכיך וכקרןיסר6
6 5נו נפם וסקוס וכח'6 5ס מגויס 5חק ס סרל6
קוס5 6יוכס :6פ"ן 3פמוו ין סימן 6
ג) יושע 15סעפ פקרסמ6כיע 6ס סמ51ססיכר 6כשקרס ס5מרוס:

י'

קהכת

רמז

(א) מעל ש"ד ע"ז ג"ש ובפרט שהחטא
הזה שוררת עדיין בבתינו ,וגם אפשריש
כעוז בניהכ"נ נשים שהולכת בראש ובזרועות
מגילות ,ושיף הנשיט הללו מבקשים דע*י
תשובה יעביר השי"ת את רוע הגוירה רעל
דהוה כטובל ושרץ בידו .ועל ד,ז חרה
אף ה' ושלה לנו ביד ישעיהו וא' (ישעי'
כ"ט)יען כי נגש העם הזה ובפיו ולשפותיו
כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אותי
מצות אנשים מלומדה ,וכתיב בתריי לכן
הנני יוסףלהפליא את העם הזה הפלא ופלא
ואבדה חכמת חכמיו ובינת כבוניו תסתתר,
היית שלא יוכלו להתחכם להמלט מהרעה
הבאה ח"ו: ,
עיי חטא הזה יוצאים עוד כמה
קלקוליהגדולים מאוד .לכמה מאות
ואלפים ברכות  ,ושארי דברי קדושה.
שבחמרות בבתי ישראל בכל יום וא"א
ליזהר שלא יהא בנד האשה,
כידן
דטפח באשה במקום שצריך ליהיות מכוסה
זעא בכלל ערוה .יאפילו %א אשתו .וכן

רדינה

.ברבות

'

םו'

דור

שער באשה ערוה ואסור_ לומר שום דבר
שבקדושה.נגדחנ והנה ידוע שלל הברכות אר
שארי ד"ת בזמן שהם נאמרים כהצן הם
מביאים ברכה וקדושה לישראל כמ"ש בכל
מקום אשראזכיר את שמיאבואאליך)ברכתיך
זובפשוטו קאי על כל ד"ת ועל כל המקומות
%או דוקא בזמן הלקדש וכדמוכח בברכות
ד'יחן והם שמירה לישראל מכל צרה ופגצ
כמ"ש (פ' תצא) כי ה"א מתהלך בקרב
מחניך להצילך וכו' וה" מחניך קדוש וכו'
אבל בזמן שנאמרות נגד ערוה ח"ו כבר
נתיב %א יראה בך ערות דיי וסב מאחריך*
ושכינת כבודו יתשש מנו ל מחתע ח"ו.
ומי שיושב אצל שלחנו י.ם אשתו ובנותיד
ההולכות בשערות ובזרועות מגילין או דדים
מגיליןומברך הברכות ענט"י המוציא ובהם"1
אין זה מברך אלא מנאז .ובס' לחמי תודה
מבגאון מפפד"ם ז"ל שהאשה ההולכת
בגילוי שער אץ לה נאמנות על בשרות
ומשיה אפילו שלא בפני' אסורין לאכול
בביתה צ"שן וכבר כתב רבינו יונה *1ל

בשעיה

ק שלע"ר 61יפ 6גכמונוסנפ':טכיצייני ,כ5סור כ'6י רופסכמי סיס156 13קי1כ 5סור
גמש רומס כמוסטין5ו 56וקי .ופי* אדמו"ר מרן ר' גם נפחסי ז55ס'ס מק6גרין.
ים
'ו
6ו
3ק
ס6ך וירחו כ'6י וממסכתי סוטטח גח'5יומס כמו סוס 5ו פ" נימש 5ו פיוסכ ג
_
וכקסם ס 61גח' .5ומדל כחש  6101פחזיקשוסני גק1וס ומחסנסו 1ר15כו תמיד
סם
_
16י דוכס כמיסגין 5ו רק נרכממס"ק5ו פקין  *15וכלמח נטקוס מיסוס 6דס מחסנחו5ח'5
י עכויס רק כסעס סדר גחם ונופו נוטס
 610וכיוסככקיים רמי' ופא 6נ
6כ6 5פ51ו נכר כמא וממסכמו כאי סרי סו 6כנמיגת גן:
כ) בע"א ג5פ'ר ריס סכיפיני מכריס סכריסר 56ופכר כגפגי כעכך כגנני תוין סכ5
חס סקנס עכו סוס רנו 61ין 5ו כ 55וכמסרסיה מ*ז מ 5מסגם ולכות 56
חסי כפכך'ס סמסמסין  06כרכ ט"מ 5קכ 5פרססייגו כענר יסר 56מעוכר מ"מ 5קכ5
פרם*  656מוו כמכריס פ" כעכרי ככפגיס סמסמסיס 6מ 0רכ פ 65פ'מ 5ק'פ ,וע"כ י*5
כי ופח סמניםכי כחב 6גו פכוים ס 65ע"מ 5קכ 5פרסי:
נ) השרב תקרוס לכיגו5.וי י5חק' מנ6רדיססוכ ז 5'5סקסם פ 60 5ד6סרינן כספוסין
ר5ס'פ נקר6יס כניס וכסגין סוסין ר5ס'מ גקר6י .6מכריס  60טכסיס פוסין
ן יוסר פכןכייופ ופירם ו"5כי מעכר 6ין עומס רון סרכ רק ראגו מיתן 5ו
סמר ראי
פרט
י[כש ספגו סיסר 56כו5עי 5סימן ג'6 ),כ 5סכן 6ין פוכר 5קנ 5פרס רק סעוסין
ל15נו ס 5מקוס חוקם נ,כ כענליס כנסניס 6ין פוסס ר15ג 1רק רון רב וסכן ו5פ'4
במיצד ייצ פייססי נפגע 6חר 5פעג'ו:עי'נסמוךי'כ
וא* עי

מיקו י

קהלת

שנשרצת

שזה האיש שהופקר אצלו איזה

 .לגמרי עם פושעים נמנה וגדול עונו
ינון
.לנשוא והוא נקרא מומר לדבר א'( עבור זה
ובפורק מע"ע.עול מצוה רחת ממצות "שי"ת
וע"ז תיוצא בזה נ"א ארור אשר לא יקים
אתדברי התורה הזאה יעשות אותם ,שפירשו
אשריא יקבל ע"ע לקיים את כל דברי
התורה מראשו ועד סיפו .כ"א יאמר העבד
אשר תאמר אלי אעשה זולת דבר
לרבועי
א' כבר שבר עול אדוניו .ומכל זה מובן
את גודל העון של האשה שמרגית עצמה
ובזרועות
ליצך בשוק לעיני הברגות
עצמהשעלרעובתי-
ב
רה הזו,
מגולות .הלא מחליט
,למחרש שוח"טן כל המחליט עצמו לעבירה
אין לו מהילה עולמות וכמו שהאריך בזה
.:
בגדר עולם
?שלרזי ספקקי רוע 'מצב הפרנסה ועשירים
נעשים עני;.ם ושפללם בעתים הללו
הכל צעון זה ר"לוכמו שהאריך בזה בזוה"ק
' נשא .ד' קכ"הן וז"ל א' רבי.חזקי' תונבא
,פ
זהוא ענין שעמומן ליחי על ההוא בר בש
דשבק לאינתתי' דתהחזי משעהא דרישא.

הוה

5א

לבר ודא הוא חד ממיגון צניעומא דביתא
ואיתתאדאפיקת משערא ורישא לבר לאתקנה
ביה גרעם מסננותא לביתא הרגם לבנ"א
דלא כלהשבון בדכא וגרים מלה אחבא
דשריא_בביתא וכו' ומה בביתה האי כ"ש
בשיקא חציפותא אהרא כו' בגין כך בכא
איתתאדאפייו קסירי דבותא וקורות הביתן
לא ?תמון שערא חד מרישא פיק חמו כמה
פגומי גרים ההוא שערא דאיתתא ,גרים
לעילא גרים לתתא.גרים לבעלה דאיתלטייא
גרום מתכנייא גרים מלה אהרא בעותראגרים
דיסתלק חשוביתא מבנהא רקמנא לישזבן
פחציפו דילהון וע"ד בעא איתתא לאיתכםיא
בזווייהא דביתא .ואי עבדות כן וכו' בנהא
יסתלקין בהשיבו על שאר בני עלמא ול):
עוד אלא דבעלה מתברך בכולא בבהכאן
דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנין
ובבני בנין הדא הוא דכתוב הנה כיבן
יבורך גבר ירא ה' עכ"ל:
.

היאש מ

ד תסמר
הנח -מהעי
שרואה את דברי
מה שגורמת באשהבביתאעי"ז העון דמביאה

שערית

הזוה"ק הללו

לידי

) זנלפע"ר נ;כוספ וימי לחרי מנת מסה פכל ס' כו' 'מפס טכסי מח,בניסכת יסוגחן
י
ו6ס 3ר 6חע5 0136 6קי'ס,ומסנסנ סמו נמסד גלמם  36פ 5נגיס ו6ס
פגרימריד נפיק נקו5ר סרי פוגש חכור מכנו! 05161 ,פ .מסקס יחירס כססנד סס6ר1ן
מרכס  15כ 5סכיומ מממרס 6סל שמסתריו כר6ימ 6נגררם וימת ממס מ3ד ס' מזמר
ו סספרס 3ין נכי5 6רוס'ק .כי
ססר6סו לרון הכ5 5מסס 5ת כ 5נרי 516רוס סמכמס.יזמ
סריכור.ו6ו5ס חיגו מסיג יוחר מן סקו6 ,כ 5גרוס"ק מסינ
כגכ6.מ 6.5.מכח 56
ו מ51י.6מגמ  56כפזם( 1זס.ר6מרינן גנמך 6כמים
כ
פיפ6ינ5יינ
6ח כ5כיד ט"יס וכמוס
ו6מלינן סם
לנילן יר6יהי 5גי רגי 56נכרי 6ת סמר(ס וס6גסיס 6סר פיו פמי 65
6יכו טרק מנייכו ו.5סו חזי וקיבסו  110 65וסייגו סרוס'ק סורס פגיו61 .יגסו שריפו

י6י

מניס וחיג  1.גכי6יס .ר* 5טפס כת6,ר נני6יס 05161 ,סרוס'ק קודם כמפקס שנכישכי
 610מבינ'כ 5נגזי 6י5רומ כחכמם .סכם 51פ*ז ג'5ר מיס  5',0מסכין נכי6ס
.

תמס ס"ס

5ב6ר גכי6יס ;סמסס ר6ס כ6ספק5רי 6סמ6ורס וסגכי6יס ג6כפק5רי 6ס6יגס מ6ירס ר'5
סיס רק נכ''6ס 6כ 5מפס סס ',כרוס"ק.סזס 6ספק5רי 6סמ6ירס גי סו.6מסינ כ 5גנזי
כחכמס נכח.לת "פכר' ופ?כ כמיכ וימת סס פכר ס' וכו'51 ,פ' 1י' 5ממס סכ' סמנ"פ
6פי5ו כשמליס 3ח'. 536 5ממפטסיסס מסועטום
ס.סר 56נחה פנרןס ג' 5ס'קי5יס
(מ5ומ ק'כו5יס 5.כו 6כמוכנס נכוס וסכן.
דורחצאים .העורף,
נחורי

5ייך

יב

קהלה

ם'מ סי

רירן*

,

לידיענייה ולבנים לא טובים ולשאר דברים
רעים ולכל הקללות ר"ל .ולפענ"ך עוד
ללמוד מלשון הזוה"ק הוה דאמר בלשון הקלקולים היוצאים מזה שיה" עי"ז .מר
תינבא ]ענין שגעון ר"לן דע*י עון.זה באים באחרית גם לה ,גם לו -עד שעי"ז שתתרצה
האנשיםלידי שגעון וטיריף הדעת .שמאבדים הוא בעצמה לשמוץ בקולו ,כמו שהאריך
*צמם לדעת .ר"ל במו שנתפרץ המנהג בגדר עולמן ולפ"ז בהאיך אנפיןאנו מבקשים
געת ובבל יום ויום שומעים מ1ה ר"ל .והכל מהשי"ת דתפלה יהי' מעביר את רוע הגזירה
' וישבן כיון דאין זה תפלה כלל ואדרבה אגר
ע"י עון .זה .ועייןעיד בזוה"ק ,פ
יתתפשהו בבגדוכי הס"א תופסת את האדם מנאצים בזה אח' 'השי"ת כ 4גל הברכות
ע"י המלבוציים וכו' ובמו  .שפירש  .הה"ק והתפלות שאנו אומרים' 'נגדה הם ברכות
מבעלזאזי"ע עה"פ הטהרו והחליפו שמלותיכם לבטלה ומוציא ש"ש לבטלה( ,ואנו מסלקים
יען כי בבית לבן הס משבשים שלא כדרך שכונת כבודו ית"ש מאחנו 'ואין שורה כלל
ישראלולכןהזהיר יעקביכי יחליפו שמלותם ח"ו אצלינו כמ"ש ולא 'ראה בך עהות דבר
ושב מאחריך והבן:
והבן:
אמרך חז"ל כלמי שיש בידו למהות ואינו רקונה א'סז"ל ]בב"ביודן דשאלסורנסרופית
הרשע את ר"ע %ם אלוקיכם א הב
מוחה נתפס בעון אנשי ביתו, .וא"כ
לפ"ז כמה גדול החיוב על הבעל למחותה עניים למה אין מפרנסן והשיב לו ר*ונ
בעון זה ולהעריך לפנ*' את גודל האיסור משל לא' שכעס . .על בנו וחבשו בבית
שיש בזה .ואל יחשוב האדם .בנפשו לומר האסור'ם ובא א' ופרנסו שהמלך מחזיק לו
כבר חמרתי לה פעמים ושלש ואיננה שומעת טובה והשיב לו משל לסלף .שכעם על עבדו
לי ומה לי לדוי עוד בענין  .הזה ,יתבונן וחבשו ובא א' ופרנסו המלך כועס עליו
נא האדם האם הלו מתנהג כן כשהי' רואה ע"ש ,ומוכח מזה דאם אנחנו בנים למקום
את .אז רשאין אנחנו לפרנס העניים; ואם אנר
שאשתו .מקלקלת כל עסקיו בודאי הי' צועק
עבדים למקום אז אין אנו רשאין לפרנץ
מר עלי'יומר מה תעשה ,לא די שאין
ו
נ
ח
נ
א
;
ם
י
י
נ
ע
ה
ז
"
פ
ל
ו
במה
ך
י
א
ה
ב
אנפין
מבקשין
מסייעת לי עוד תקלקלי כל מחיתי
'
י
ה
י
ה
ק
ד
צ
ה
את
מעבירין
רוע הגזירתו
נחי' אני וכל אנשי ביתי האם נמות מפני דע*י
י
שטותך .ובודאי הי' מתחכם בכלמיני עצה כיון דע"י החטא הזה שהויכת בנות ישרא
להעריך לפנ" את גודל שסותה פעםבישון בשערות ובזרועות מגולות מסתלק מאחנו
רכה ופעם בלשון קשה עד שתתבונן מעצמה החלק אלקי ושוב אין אנו נקראים בנים
מקום
להסיר אולתה מעןי' .כן בענינו צמיך הם-ך
להוכיחה בענין זה ולהעריך לפנ"י את גודל

'

 )6במפר 6רן לחיים וז* 5הסכ 6נו 0סס061פ0 5ככו5ס %ו רכ" 6ר"חי'
ס כיפ,רס 10'6ע
ים 0ס,כס 6ין 5ך ו3ר ספומר נפני ס0סיבס ןו60תר סוכו ,ופיד
6י0
סי0יכו גקר6יס 3ני. 1671 ,כמס נדון כ0ק 0 50סוכס סנה'  15גייס(דוקי) 6כ5ך חתר
 50סקנ'ס 6לף מגס .וזס פי'6 ,דס ק 05סוספח*ן
מוס 0מו ,0ופמס 00וכס וגח6רך

ויפיס

ליומי

ו3ס'5ס  300לניט פר רכ 6ופר ככ 55כוו .ופיד פרפו כמ"פ כי ס60יי 0(63 0תיסיר
כטיס 51פ'ז י' 5מעז כיס ר6ס ויגיס מס ר6ס דרוגו  50יוסף .סר סיס ר6ס 6יך יכס
יוסף  06יסו ממיסו נגוס5 .כן שמר סממורר  300לגוס 0סי 6מדרנס סקטגס 3זני65
נ0ריי 6101 60כרכרוכס  50גפם וזס פך 1כ 6ופו ככ *55ו 1060סיכ01 1סן 103מועיל
5סיו 0כבס  6100סררנס כנר51ס ,וכנ5פפג*ד :זס סייך בחורי סיחן

"

דוד אצאפ העורגה

מימז טו

קהלה

ז אנו רשאים ליחן צדקה
למקום ושובאי
ולא נחשב הצדקה לנכות .כלל ואדרבה
~.
לעבירה יחשהוהבן:
הנביא נישעי' א'] למה לי רוב
ובחיכם יאמר ה' וכו' היינו
הצדקה שלכם ,כיון ובפרשכם כפיכם
שעלים עיני מכס .גם כי הרבו בתפלה
אינני שומעיען ידיכם דמים מלאו .היינו
ע"י ידיכם הוא שרועות מגילות גורמות
להיות מלאה הארץ דמים מגפות וגזירות
רשת ר"ל והוסגת טובים ורעים ר"ל::
מובזדביי המד נתשאן
ולתנ"ך
ש
פייה' הצדקה ולנו בושת הפנים.
לך
חפיתן בשעה שאנו עושין צדקה אנו
מביטים מעשים שלנו ויש לנו בושת פנים.
ומקשים המשרשים מאישייך המעשים אשר
לא טובים .למצות צדקה .אך הפי' הוא
אפילו בשעה שאנל .עושים צדקה אנו
מביטים מעשים שלנו ויש לנו בושת פנים
כי ע"י המעשים לא טובים שלנו שהנשים
הולכות בשערות ובזרועות מגילות מסתלק
מאתנו החלק אלקי ממעל ושוב אין אנו
נקראים בנים ואין אנו רשאים ליחן צדקך
ולא נחשב הצרקה לזכות כלל ואדרבה
לעבירה יחשב והבן:
ולתנ"ך למה אבו צועקים היום תשובה
ותפלה וצדקה מעבירין 'את רוע
הגזירה כיון דבאמת  .ל"מ ע"ז החטא
תשובה ח"ו וגם תפלה אין כאן כי נסתלק
שכינתו ית"ש ח"ו מאתנו ,וגם צדקה שאנו
נותנים ל"מ בזה:
אר באמת האדיא מהני תשובההיא
( מצד מדה"ד אבל פצד מדמ"ר
מועיל תשובה ,גוף התשובה שמועיל לאדם
ה א דבר מן הנמנע מן שכל אנשי

.יושע

י

.

יק

.

זיכמהז"ל ירושלמי סנהדרין

פ'

חלק.

ובילקוט יחזקאל ובילקוט תהילים רמז
י
ב
ש
ת
א
שאל הקב"ה לחכמה אדם החוט מאי
תקנתי' והשיבה נפש החוטאת הוא תמות.
ושאל לנביאה והשיבה חטאים תרדף רעה.
ושאל לתורה והשיבה יקרב קרבן והקב"ה

.

דור

.ינ

א' יעשה תשובה כו" וא-כ נראה מזה
דחכמה ונביאה ותורה
השיגו ענין
ל
י
ע
ו
י
ם
י
תשובה
התשובה וכש"כ העקר האיך
חרטה שהוא רק דברים שבלב .וכמהאכ
ולבבויבין ושב ןישעי' וץ לבטל העבירה
בפועל ע"ש .אך לית שךם מחשוש תפיסא
בה .וגה ההש רק דרכי ה' שהקב"ה החוקר
לב חבוהןכייותגי
ר אומר שיעשהתשובה
ויקובל לרצון .מרוב .חסדו ורחמי השי"ת
לבלתי ידח ממנו :נדח ,כי מדת חסד
ורחמים הוא להתחסד עם תבירו גס
(ברבר שלא רכש ממנו .וב"ג נקהא תשובה
הסדכי החוטא יודע בנפשו כי אין לו
עוד במהלבוא לבקש מהשי"ת ,אף הקב"ה
עושה עמו .חסד ורחמים ומקבלו בתשובה
גמורה ונותן לו משאלות לבו ,והה"ק
מהריש.מאוסטראפאלי זצ"ל פי' בזה מה"ב.
ןתהלים צ"גן עדותיך נאמנה מאוד התורה
בעצתה יביא קרבן נאמנה מאודן אך זהו
לביתך נאוה קודש ,רק בזמן שביהמיק
קיים ,אבל עצת ה' לתשות תשובה הוא
לאורך ימים ודפ"ח ,ובזה פי' הכ' ,תהליסז
אדם ובהמה תושיע ד' כי עצת ה' לעשות
תשובה היא ישועה בעד האדם ש'תכפרו
לו וגם בעד הבהמה שלא תצטרף להיות
כפרהבעד החטא והבן:
בחודש הד תאהד
במ"ר וו
ורייהודא ב"ר נחמן פתה
מ'
לחודשאר
עלה אלקים בתרועה ד' בקול שופר בשעה

יא

שהקב"ה יושב ועולה לכסאדין בדין הוא
עולה מ"ט עלה אלקים בתרועה ,ובשעה
שישראל נוטלין את שופרותיהן ותוקעין
לפני הקב"ה עומד מכסא דין ויושב בכסא
רחמים דכתיב ד' בקול שופר ומתמלא
עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם
.
מדה"ד למדה"י אימתי בחודש השביעי
עכ"ל וצריו להבין דברי המדרש למה
דוקא בשעה שנוטלין השופר ותוקעין נתמלא
הקב"ה עליהם רחמים ,ונלפע"ד דהקסו
המפורשים דלא הי' אברהם אבינו יכול
לכוף את יצחק בנו להקריב אותו .ואי
משום

קהלת4ר
משום דהר נביא ה5א השי"תי
א צוה רק

סדן

,

יא

לה וא"ב חי' אברהם יכול -לכוף ' -את
יצחק לשחום מחא לא שוה את -אברהם
ת לו
שילך כשליחותו אל יצתק יציי
שיפשימ את צווארו ,והי' יכול יצחק
בדבר זה,.ותירצו-
דיצחק עשה 'בזה
אמאן
לפנים משורת פרין 3ך 4שאביו יהי' יוכל
לקיים .מצות השיית ולפגז -כתבו לפרש
ועקידת.
יצחק
מה שאנו אומרים בריה
מזרעו היום ברחמים תזכור. ' ,לכאורה
אמאי ( אומרים -עקידת יצחק '-והלא כת'
ואלקים נסה את  -אברהם משמע שציקר
שעסיוןהי' אצר א,ב2ר
הפם. ..אך אנחנומזכירין
צ"
וכות 'של יצתק
~דין לא אי ,צריך
לשסוע .לאברהם בנ"ל .מ"מ מגודל
רחמנותו ע 5אביו שראה גודל תשוקתו
לקיים מצות בוראו התחסד 'עמו לפמשיה"ד
ומסר נפשן לעשות חסד לפמשה'ד עם
אבע לכן גם הש"ת יעשה עמו .חסד
לפתם סשה"ר בעותו של יצחק שעשה
חסד עם אנתו במסירת נפש לפמשה"ד:
הטעם שבריה שחל
רלע"8ז
ן

פר

'

דרר

בקול שופר ע"י קו 5שופר מתמלא עליהם

רחמים ומרחם עליהםוהופף מלת"ד למדה"/1

אימתי בחודש הז' בא' לחודש דהי" אז
עקידתיצחק כדאיתא במדרש:
ר( 7"101מנבז מה שאנו אומרים ועקידתיצחק לזרעו ברחמים תזכור דימה
י תיבת' "היום ברחמים" והי' ,צ"ל
.ל
ועקידת יצחק לזרעו תזכור ,אן כיון דעיקר
זכותו של יצחק הוא מטעם שעשה זעם
אביו חסד אף שלא ע"פ הדין לכן אומ4ים
ועקידת יצחק לןרעו "היום" עב
"ה שאז
ר.
"פ
"י
' עקידת יצתק שעשה
רחמים
ר
ו
כ
ז
ת
ו
נ
ל
שלא
כ
"
ג
ו
נ
מ
ע
ך
ל
י
ל
עפ"יהדין
רק ע"י מדת החסר והרתמים:
ע"י קול השיפראנו.מתעוררין
נתחבא 5פ
מדה
" ההסד והרחמים אצ 5השי"ת
שיעשה עמנו חסדורחמים שלא ע"פ הדין
רק מצר מדה"ר שזב שפיר מהני השוקה
כנ"לכי אז אין שום שטן ומקטרג עלינו
כמו .שמרומז בתיבת שופר ששן 'ו;אין
'

ז(נפ"ן מובז מה שמבואר בכתביהאר"יו"ל
דצייך להתוודות בארדעה סדרי
תקיעות לכפר על ד' ראשי עבירות ,היינו
תלישת מיושב לכפר עלוב"ז ולבטל יצרא
דמ"ז .ובלחש לבטלץצרא דגאע ,ובהחזרה
לבטל יצרא דשיד .וקודם תתקבל לבטל
יצרא בלשה"ר והטעם:ווא כיון רעל עון
ע"ז נ"ע ש"ז ל"מ .תשובה ,וגם בלג"ר
אמרינן בערכין אריב"ו כל המספר לשה"ר
כאילו כופר בעיקר שנומר אשר אמרו
ללשונינו נגביר וכו' מי אדון ינ
ו ע"ש

3לענ
"י בשבת
להטת
קח]ז נלא"ה כולו חסד ורחמים וכל
השומר שבת בהלכתומוחלין כל עונותיו
א"צא.להזכיר זכותו של יצחק
וסמי5א שוב
הו
כלו דשד זרחמימוהבן:
יען.שלאיה
ללך'83ן ופיר מובן כוונת המדש הנ"ל
)-כ"י בר"נ פתח כתיב עלה
אלקש בתרועה ד' בקול שופר .והי'
למה שיגה הלשון בפכוק א'
קשה
וכבתחייה א' אלקים בחינת דין ומעיים ה'
בת" דחמיס ע"ו א' בשעה שהקב"היושב וממייא ל"מ תשוכב ג"כ .ולפ"? צריף
יעולה לנסא דין בדין הוא עולה מ"ט להתוודות ולעש-ת תשובה בין התקיעות
עלה אלקים בתרועה דמלך במשפט יעמיד שאנו מזכירין ?כותו של יצחק שמסר נפשו
ארץ .ורק אח-כ בשעה שישראל נוטלין את שלא ע"פ הדין .וע"י החסד ורחמים שפיר
השופרים והוקעין לפני הקב"ה ומזכירין מועיל תשובה לכפר על הד' דברים הללו
בזה השופך של איל זכותו של יצחק
ג"כ:
וכמסר נפשו עבור ה' אף שלא ע"פ הדין זן"עט הנביא ]יואל בין וגם עתה נאום ה'
אך מצד החסד והרחמים מיד עומד מכסא
שובי עדי בכל לבבכם ובצום ובוכיוקרעו
פרין .ויושב על כסא רחמים דכתיב ה' לבבכם ואל בגריכם כידשון ורחים ד"א

אע תוקעין כי
'

יו

'

לי

ארד

קהלה

סיטז פי

דור,

.ארץאקיםיהב הסד וכו' ודקדקו המפורשים זדים לאיכלוהמקטריגים להרע לי

מן
בשום

.מה תם עתה אף הפי' ובא אף שכפי דבר אבל לא כאותן האנשים
נגזרה הגזירה שיהי' הארבה עכ"ז שיבה ויוהכ"פ המה באים לביהכ"נ וצועק ,בתפלה
עדי בבל לבבכם כו' כי חנון ורחוש הוא ובוכה ומתחנן ומתחרט על עושתיו ואומר
ארף אפים ודב.חסד ונחם על הרעה כו' וידוים הרבה ומכה .באגרוף על ההזה וכש
שצד מדה"ר מ4עיל תשובה לבטל הגזירה :נוהג אצלו".
ד שבור יוה"כ ואה.כ כ 5אאד
.
ה
ש
ו
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ו
שבלבו
מה
3ל
ת
ו
אנו צועקים ויץ3י 1שיזר לראשונ
הפז.
וממילא שפיי
ך
ת
ל
י
ה
ת
שלא סי'
היום תשובה ותפלה וצדקה אבל סוס מוכיח על
מעבירין את רוע הגוירה ,וזש"כ ,הושעי"זן משפה ולחוץ וע"זכתמו לפרש מה שאנו
שובו ישראל עד ה' .א' היינו בזמן שנתהוה סבסודים ע"ה שחטאנו לפניך בוידוי פה
הוי"ה מדת וחמים ממדתדין ,כי כשלת היינו מתוודיםהיית משפה ולועז בפה
בעוניך קחו עמכם דברים ושובו אל ה' לבך והעולם אומרים בדרך צתות אלתפיר
בימי הרחמים יכולים אתם לעשות תשובה אל האלילים אל האנשים אשר הסה
על דיבורי תורה ותפלה וש"ש לבטלה יראי חטא רק בימי אלול ,לכן אתם בגוש
שפגמתם עד .עתה,כי אז בזמן הרחמים ישראל שימו יבבכם לכל הדברים הילר
מהני תשובה ונשלמה פריםשפתינוכי תפלה והחליפו שמלותיכם הוא בגדי הפריצות
כהוגן במקום קרבן:
ותעשו תשובה על הטאתיבם מקורת לבבכם
.
ותקבל
לבל
עליכם מהיום והלאה
לילך
וז"למ הנביא "מזקאל .ט"זן ותרבי ותגדלי
י כעת הוא 8ן
ותבואי בעדי עדיים במיני הכשוטים בשערותובזרועות מגילות כ
ובגדי פריצות שדים נכונו שהאם מניקה בלי רחמים ומרוב רחמיו יקבל את תשובתכם
בתיזרועות עכ"ז שערך צומה עדיין הולכת ויקראם בכם הפ' כיביום הזה יכפרעליכם
הטאתיכם לפני  .ה'
בגילוי שער .ואת ערום וערי' שהולכת לטהר אתכם
י
כ
מ
ובגילוי בשר ואעבור עליך ואראך העונש הטהריו כשתטהרו תו"מ נגלה לכס מדת
ע"ז ממבוסס.ברמיך היינו מגיפות ושיד הויה הוא רהבים ונעשהמעונותיהם זכיות
י אף שכבר כי עיקר ביאתכם לשמוע לקול שופר הלש
דיל .ואומר לף בדמיךהי
בגזרה גוירה ת"ו כלדמייך* הוא מגפת אינכם מחיובים לשמוע בשמיעת שופר
ר"ל מ"מ היינוע"י תשובה שתעשו ע"ז כיק שהוא מ"ע שהזם"ג אף עיקר ביאתכם
הוא רקיען שכל השנה אתם-הולכים
ימל אתםלחיות ולא יבוא עוד הש*ד:
 1לעשית חשיבה מקורת בשערות ובזרועות מגילות ומחטיאים בוש
ואמנם צייכי
לבינו באמת כמ"ש ממעמקים אחהרבים לזאת באתם כעת בזמן תקיש
קראתיך ה' ולקבל ע"ע בקשר אמיז וחזק לקבל עליכם תשובה .ולעת-ר מדת רהמים
שלא יחזירלסירו עוד ולהיות מוסיף והולף עליכםועי*ז תזכו לשנה טובה ובבנה מהי
בכליום בסור מרע ועשה טוב בכל השנה ומזוני ,וכ"ט סלה ונזכה לגאולה שלימה כי
וכמ"ש הרמב.ם ז"ל שצריף לשוב כ"כ בעון נ"ע גלות בא לעולם ,כמבואר באבות
ויודע תעלומות שלא *8הובגיטין אקמצא ובר קמצאן במהרש*א
באמת עד שיעידעיי
לפרש
מה
יחהר לסורו עוד :ולפיז כתבו
שם אב ובנע עיקר חורבן ירושלים שאין
שא' דהמע*ה ערב עבדך לטוב אל יעשקינו אנאנו יכולים לישב ביחד עם בנינו
זדים היינו שאנו צועקים להקציה ערב ובנתינו על השלחןכי הולכית בשערות
עבדך לטוב שאתה תה" ערב בעדי שאני ובזרתות מגילות ועוד אין אנו יכולים
עוצה להיות טוב באמת ועיר אל יעשקיע לברך ענם"י וכדומה וכאשר יבוא עה
מאצלינם

יפיז

'

שפרוה

מז

הלה

סימן

באצלכם מודאייבהא :יגואל שדק במהרה
.בימינו שמן.:
יהונתן הלוי אייבעשיפץ חופ"ק
ודעלאמין בעהמת"ם שו"ת .ששי

דור

%

אעק )צד שלם ייבשה
ה"מ תעף

מ יליט
תה שב"שיעקב

יאכול

החם

יהבתן ושרש

ונתן לי לחם
ובגד תחם ללבו ש

שבן:

נםימןיז.

--

מימן.מז.

ב"ה ראקאת

משה לתשע בע יושע :ומד
טהדה"ג ד'
שמואלע"אק:אפ*)ילהכהן וקיהל
* יש"מ הביא מדרש פליאה והת"ד
אבדק"ק קאלאשין י
י2ס8רו2ד; ולשלה .ונתן לי.יתם לאכול סי ותן כשוה ,מטמא לא ,אחד" ומהבטן

יא

ובגד ללבוש ,פד שיעקב

מבתל

ביקש,יותר.מלחם (רק) .לאכול ובגד
ללברש:.

בעניז תחר. .השלם 'משנברא :אז .היו
כלהמינים הנמצאים בעולם מתוקנים
ברעועת השלמות-,שלא נמצא רבד 9,יהא
צריך שום ושקון כלל ,כמו .חטים היו

יכפש לאכלו כמו שהם ,בלי.שום תיקון
ע וכןכולית וע"נ אדם וחוה לא ידעו
כיצ
כיערומים המה .כיהיו בשליטתם ,ואמר
יל
 .קשירת מכלעץ הגן אכול תאכל .ומעז
.

מדעת טוב ודע לא תאכל.ממנו כי וביום
ושכלך ממנו-שות תשת.,פ"_הבגדים והאוכלים
כלה ייכולים .ללבשם
ל* שלייבול
יוכשחטת נתהפכו.הבגדים
שה4ז
שאכלם כמו תז
והאכילה וכדומה שצריכים לתקנתן ויעקב
יצה על דעתו שבעת הזמן שיהי
השם שלם ויצא יעקב שלם, ,ארז"ל
עימרה ,ארז ,ישראל שתוצש גלוסקאות
וכלי טילית ,ולכאב-ה".ני ב' -דוקאזולפי
וששל אתי שפיר כאשר הבנ"א יחזרו
בתשובה ועי"כ יהיה הום שלם .ואז
יוציא א"ע גלוסקאזח קיש
והא יטעו לפן וטטמ עדרה וא
ור כם)שעהבשיט ושלמק וכלי

ויה

בחכום אות י"ר ט"ק והנראה בזה .ב"ה
דהנה נודע ב"ש בשו"ת הרי"ם -ז"ל סי'
צ' להסביר הא
שבישלו אינו עובר
עליו " %"1מבואר בש"ס ברכות פ' כיצד

שחרבין

ל"ת ב' דפרי שנשתנה

לגריעותא

דדם-
ע"י הבישול אז לאו במילתי קאי לענין

ברכה ואם פי' ברכתו תחילה בפה"א או
אחרי .הבישול מברכינן עליו שהניבו
ומבואר דהבישול השיב שינוי אם הוא
לגריעותא .וע"כ גדם שהבישול מגרעו
וכמש"כ הראייה בבי"ס שהבישול שותף
את הדם ,א"כ הבישול בדם .חשוב שינוי
אם הוא לגריעותא .ולכך שפיר השוב
שינגע וכמש"כ הרא"ש בברכות שם סי'
י"
ל זבל י"א שמוסק הוא כליעת ח"41
ונכון *ותר שחי ידיעה הוא שיש לה
חטוטרות בצוארה .ומתקבץ שם תחילת
יעין דם .ואחיב חוזר ונעשה מייק.
והרויה לויו"ל.הי' אוסר לאכל משום דם.
ופ"ריונה דל פירש יאפשר ליחן בו טעם
יסתיר דפירשא בעלמא -הוא ,אעפ"י
ומבתחילה ה" דם לאחיישינן להכי דפתר
השתא אזלינן .שהרי אם נפש בו חתיתה
של איסור ,ואעפ*י שהאיסור 'נימות בתוך
ונדבש .כיון שדרך הדבש להחזיר הדבר
טל

-

*) 21שהה.דעכי 5סגי 6נגלע מס המעסי פסרס*נ ממסן 6נות 6ס סרכים:

די
ר אצאפ העורף*

קהלה

מימ ין

'רוק

?1

הנופל לתוכו כמו דבש דייניכן לי' ומותר ,די"ה ג"כ,שיגוי.למעליותא מנ"ל ..וע"כהביום
ה"נ אעפ"י שמתחילה דם הי' כיוןשיצא הפסוק מי יתן סהור( מטמא לא אחד .והיים~תוית דם בתר השתא אזלינן וכו) עש"ה ,יחידו של עולם וכפירש"י שם וא"ב מזוני
והנה כתיב (בהושע י"ר) ישיבו יושביבציט שינוי אף,למעייותא הוא מצד דיחידו של
יחי' דגן ויפרח כגפן ,ופי' בבני יששכר עולם עשה כן לכף שפיר .אמר יהושע
(מאמרי חודש תשרי מאמרי' אות כ') דנוטרקין י"ה היינו יקירו ש"ע .יושיעך
מבתל בכל הברכות שתקנו חז"ל על מעצת מרגלים .מצר דתשובה הוי שינוי
כל דברפרטיי .הגם דבברכות שהנ"ב הוא למעליותא כנ"ל ודו"ק ויש להאריך
'

ברכה כוללת ,עכ"ז לכל הדבר החשוב
תקנו ברכה פרטיית כגון פר*א פה*ע פה"ג
וקיי"ל דכל הפרותאין להםחשיבות הברכות
הפרטיות רק כשהם בעינייהו אבל אם
נשתנו מכמות שהיו ,ואינו ניכר מציאת
הראשון .נשתנו לגריעותא,ואבדו השיבותן,
וברכתן שהכל ,משא"כ דגן וגפן אם נשתנו
למעליותא ונתלו במעלות הברכות
המיוחדת המוצק שמ"ה (לדגן) ובורא
פה"ג (לגפן) וג"ש-ישיבו (בתשובה) יושבי
בצלו יח" נען ויפרחו כגפן דהני ביתרי
כי הרדי אשר שינוים גורם להם תוספת
עלליו ,כן התשובה מאהבה שמתהפכין
הזדונות לזכיות ,והגה לכאורה מצינו זה
דוקא שינוי לגריעיתא אבל שינוי
למעליותא מנ"ל ,אך י4ל דילפינן
דטדע דדם נעכר ונעשה חלב ,וכיון דחלב
מותר .ע"כ מצד דהוי שינוי מן דם להלבן
וזה הוה שינוי למ ל'יתא ,דהא דם נפשו
של אדם קצה בו ,כדאיתא במשנה סוף
סכות כ"ג ב' .וחלב הוי טוב יותרו וא*כ
ע"כ דאף שיטו למעליותא מותר ,והנה
בנרה ס' א' דמאי דכתיב מי יתן .מהור
מטמא לא אחד ,היינו חלב דדם נעכר
ונעשה חלב עי"ש .ולכאורה מה זה דמשבח
קרא מי יתן טהור מטמא .וא'דהוא בשביל
דמיון דאשתני מותר אף דאשתני למעליותא
היינו חלב דים נעכר ובעשה הלב ומבואר
אופן דשינוי מותר אף כשהוא למעליותא
דאל"כ כדוע מלב מותר ,וזה פי' המדרש
חפליאה הנ"ל ,דקשיא לי מה זה פעל משה
בקראו להושע יהושיע דהוה שיגוי השם
יטלא לא נודע רק שינה לגרישתא. .אבל

מסיב

ואכמ"לנ

אליעזריהוטיעהייי

.

עפשטייו

בהגה"ג המפורסם מרן הרא"שהלוי זצלהדה

במורקב ואפכא האב"ד רפ"ק ראקובורגליל:

מימייח.

ב"ה ווארטא,
א
נ
ן נח
ב
י
ע
ת
דברי .לפסי
בעזה"י
ח
י
ר
כ
בת
ביחוח
הנותן ליעף
"בדברי על פ' נח* על מדרש על פסוקויחל
נה איש האדמה א"ר ברכי חביב משה מטס
נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה
 ,אבל משה משנקרא איש מצרי נקרא איש
.אלקים עכ"לפ"יועי' .במ"כ נח .משנקראא"1
צדיק.אחר שנקרא איש צדיק לשבתחזר אח"כ
וקראו איש האדמה משש"כ משרה"ע להיפוך
ונאת לגנאיכדכתיבבסי תורת משה מהנאון
הת"ס והוא היפוך הפירוש לשבח אך אין
המקרא יוצא מידי פשוטו ,ולדעתי דברים
עמוקים רמוזים בזה המדרש להורות לנו את
הדרך אשר נלך בה לקחת לנו .ראש ומנהל
לעדת ?שורון יהי' כסדר .השנים לתולדות
כמשה רבינו ע"ה ואזי יוכל לירד לסוף
דעתם ובזה יכול להקים הרת על תלש
ולשפוט בצדקואזי שומעים לדברינוובהקדם
דברי הגמ' במס' ר"ה כל שנות
יו ש 5רמי
בן זכאי ,ק"כ שנים ארבעים  .שנה
ע*
ים
צע
ו.
בפרקמטיא מ' שנה למד מ' שגה לומד. .
בס' שש מעון להס' הנ"ל בהשמטות
לשבועות דקשה סובא נשיא ישראל  ,ראשי
הסנהדרין אשה התקע כמה .תקנות

עי

פ*בישרתי

יח

הלה

מימ;'-יח

סי' נאה ומןהראוי היי יותר לזה איש אשר
כמעוריו לא מש מאהל של תורה לא פסק
פומי' מגירסא'כל היום וכל הלילה דבק רק
בד' אלקיו ולמה בחר הקב"ה באיש אשר
כלימי נעוריו עד מ' שנה עסק בפרקמטיא.
ובאמת אב משה רביע ע"ה קשה שעל

יושב מנעוריו

ידו ניתן התורה והי'

בבית אביו עמרם ראש הצדיק ללמוד
ממנו תורה ויראת ד' והוא הי' גר בארץ
נכרי' מלך בבוש ואח"כ רועה צאן יתרו
תמיד בין הגוים ועובדי ע"ן .והבין הס'
הנ"ל הטעם דידוע כי מנהיג העולם צריף

להיות בקי מאוד בהיות העולם כדי לירד
לסוף דעתם בכל ענינים ואזי יוכל לשפוט
בצדק וכל אחד על מקומו יבוא בשלום
ההקים הדת התורה והעידה ולכן מסיבת
ו שניתן 'החורה על
 %הסיבות לסשה יבינ
ומלך בישורין וכן ר' יוחנן בן זכאי
שיה" קודם כל דבר עסוקים בהוית העולם
כדי שיהי' בקיאים ב %עניניהם הגם
שהקב"ה יתן הכמה ומפיו דעכ -תבונה גם
5מי שלא נהג בכל א=ת מ"מ סמון עם
בעצמם נותנים אמונת אמין ומקבלים יותר
דברי ומוסרי המנהיג אם יודע:ם שנהג
בטוב העולם ובקי בהם.בהמונים ושומעים
לדבריו וק"ל:
ה 'רווח לנו דברי המדרש בכאן רמשה
דב:ד
רבינו ע"ה הי' בתחילה מעויב שין
סבריות ובין האומות ואוי ישל להיות
פנהיג וראש לעדת ישראל רועה נאמן לצאן
קדשים כי באם לא הי' אילו שבשוק
אומדים באם הי' לו ידועה בסוב העולם
ובתמונם אזי הי' מדבר באולן אחר ולא
כאשר דבק בד' ומנעוריו לא מש מאהל של
חורה ואין לו ידיעה-בקרית חוצות .והאיף
יכול לדבר פוסר להמוני 'ופשוטי העם אבל
מנעוריו 'כל מדרגות עבר לפניו ואח"כהי'

יו

ל

לנשיא ישראל יואזי מקרב אתיך תשים
מל1ילאתיכל 5תת
עליך איש נכרי
'
'

עיי

אשר לא אחיך 'הוא צבר מוקשה מכל

צד 8אי הוא

'לקני

עליך-איש נבר"יבל

'דור

בקיצור לפי הנ"ל הדברים מובנים בפשיטות
דהתורה מצוה לנו שמקרב.אתיך דהיינו שהוא
איס אחך לא איש מוצבע גף שיהי' צדיק
תמים בדורותיו חבל הוא איש; .מופרש
מפשוטי ומהמוני עם כמדת חנוך .ויתהלף
חנוך את האלקים וכמדת נח את האלקים
התהלך נח ולקמן נב..ר פסוקים .ומדרשים
אשר בזה
הכל.צדביט
וב מעם ודעת
ק.
הדי ,יבוא .
אבל נח
ה
ל
י
ת
ח
מ
ש
י
א
פירוש זבש"ה
עדת.
זאת הוא החסרון ובור
ישירין .שהי'
מתחילה איש צדיק לכן כאשר רוצה לדבק
עם אנשים וששוטים נעשה איש האדמה
ויטע כרם משעה שהין' הולך-
ליטע 'כרם
אבל משה רבינו ע"ה ויחל נעשה חולין
אדון כל הנביאים הדריך את ישראל וידע
כל תהלוכלתיהם וכבר הארכנו במעט מזה
בדרושינו מענין ענו' (וגאו' בדרכי ד' אם
לשמור במרום .קולו והכמוש בחוץ חרונה
או להיות עביו ושם הראינו לדעת כי משה
רבינו ע"ה ורגבה לבו בדרכי ד' קיצור
הדברים אשר
משה רבינו ע"ה הי' *דע
את.
ל
א
ר
ש
י
ר
ב
ב
ו
ן
א
צ
בטוב להנהיג
פירשני
דברי המדרש וזאת הברכה אקר ברך משה
איש אלקים אם איש איני אלקיםואם אלקים
איני איש אלא .הי' לו שני תמידות מדת
איש להיות מתערב בין הבריות.ויודע ופבין
'

'

ומביט

תהלוכותיהם בחיץ

ובביתם ומבין

ומשכיל איך לכלכל הדבר ולשמע מוסר
ותורה תשעי .בת רבים אשר יטו אזנם
לקשוב אמרותיו כן פירשגי פירש אחר
ואעפיכ מקודם כתיב איש ואח"כ אלקים
שמקודם ה" 'איש בין אומות נתערב ואת"כ
נעשה מדת מלאך אלקים ואזי גם הכוני
עם מפשוטים נתנו אולן לדבריו כי יודעין
בס~בכי גם רועם הנאמן לי' רק יודעומבין
דבריםקדושי' ולרכות אשאףגם דברי"פשוט~פ
(ואיש כזה יוכל לאיות ממזכה את-הרבים
כדאיתי.באבות .שהרי משה זכה ונכה את
הרבים ואכ"מ ובדרושינו על
א.בות הארבת
עגיי
'ו
תמוכי'עפ
וביזוהד)ע.פרנסת ובצב דחוקי
ומבין ל %אי6
ת
ע
"
צר
ומצוע
'

מצוי

מימן יח

קמולת

מצאו .וג"כ בתהילה איש ואחיכ אלקים
קבחיגת מלאף אלקים ..לא כן נח איש צהיק
ותמים במעשיו אבל
,איש מעחך בלבדו
עם התבורווח דבק בד' מנעוריו כדרש
י האיש אשר לא הלך
הר
המריש פרשה כ"ו שש
י-
בעצת ישעכם זה 2ח ודרך הסאים לא עמד
יבמושב לצים לא ישב זה ג'.דורות בדור

הפלגה בדור אגוש יביר

המבול ובדור
שביט במעשיהם ולא עמד ולא הלף עמם
כעצתם אבל להרים נשופר קולו ולהשמיעו
כנחוץ קולו קומי התעוררי לצבדות ד'ולהיות
סבכה הרבים ואת לא מצינו יכול .וזאת
כוונת ר' ברכי' במורש נח הנ"ל .והמשך
עתד רבא עם ומאמר של ר' ברכי' פ' לך
על פסוק אחות לנו קטנה ושדים אין לה ר'
ברכי' פתח אחות לנו קטנה זה"יאברהם
ושאיחה את הקרע שאיחה את כל באי
שעולב ,קטנה שעד הי' קטן מסגל מצות
ומע"ס וכל ענין בס' מבהר הפנינים בפתיחה
מעט השייך לדברינוכי יתבאר הענין ע"פ
וכאמר החכם שע"ה 5ת לקרוע ועת לתפור
עת לחשות ועת .לדבר ובשנות אלי' סוף
וכרכות דהענע הוא אחד שהדיביר מחבר
:אנשים יהר שאם ל"ה הדיבור לא ה"
.התחברות כל 5דהדיבוה הוא התפרה לבגד
.שמחברים יחד סכמה דברים אבל אם לא
סי' דיבור הוי כמו קריעת כגדים שכל .אחד
בפני עצמו הוא עכ"ל:
.
רייקכן מאד שעד שא"ע"ה דהיי13תניר
אותו אלקים כי הזף בדרך זה כי
סובר מדת ענו' מה אני ומה חיי ואחו
תסיר בפלף השתיקה .ולא הוכיח לדבר
שייטיבו מעשיהם אבל כאשר בא אאע"ה
והתחיל לדבר ולהוכיח לבני דורו וכשופר
ר-4ים קולוועיין במדרש אישיהודי.יחידי.
שהי' צדיק איש יחידי שדאג ותיקן רק
בשלו ולא ממזכה את הרבים כדריש -ושד'ם
אין לה זו דניאל שזכה ללמוד ולא.ללמד
להשתהף בצערן של ישראל ולהיות עמהם
כחמדה אחת וזו היתה  .לענת אסתר
21דרושיגו על עניני עמ' וגאו' בדרכי ד'
ל)1

לקי

ימ

רןך

יתבארהענין בטוב.טעם בשפה ברורהואכ"מ.
ושע"ז מסיים הקרא מה נעשה לאחותינו
ביום שידובר בה מה נעשה לאחותינו
פי' לחבר ולאחות ,את_ הקרע "-עז_מסיים
הפסוק ביום שידובר בהפי' שלא לאחוז תמיד
בפלך השתיקה כחנוך וכמרדכי כן עת לחשות
ועת לרבר ע"ש ,נחזור לעניננו ד)מקורם צריך
להיות איש מעורב בכוש .ומצרים ועגו
הפסוק על דוד מלכינו פשיח ד' ויקחהו
ממכלאות צאן מאחר ע 'לות הביאו דמקודם
הי' רועה צאן כסשה וכבנ"ל ואזי נחגם
בתום יבבו ובתבונות כפיו ינחם להדריך
.לבו דמקודם צריך להיות אפילו רועה צאן
ועוד כהנה  .וכהנה ואה"כ לנהגם על
.מי מנוחות וישמע_ לקולו קול היוצא מן הלב
נכנסון ללב וכהנ"ל:
דור במוהר"י נ"ל קליינער מו"צ בפה.
.

מיכמןים.

הוק הזק ונתחזק .במכייתאימה 3א' יא

י

תבשלגדי בחלב חמו כנגד ג' כריתות
.
שכרת .ה' עם ישראל א' בחורב וא'
בערבות מואב וא' בהר גריזיק ובהרא-בל.
.להבין ג' כהיתול ' ןם לא תבשל .הרבה
זמנים עברו על ישראל .ובכלל נתחלקו לג'
א' בעת שאבינו מצבנו מצב העליונה שהיי
לנו נביאים מלכים בארצנו .והב' שהיינו
בגולה אף הי' לנו מנהיגי וראשי הגולה
שכל הישר
כמו הרמבקם ז"ל.והג' מצבנו_אי
בעיניויעשהואין לע לא מנהל ולא מנהיג,
התורה.אף שנכתבה לענין הלכה מ9מ
פסוקי
י*ב המזים לענינים אחרים .כמן לא תבשל
גדי בחלב אמו אף לענין הלכה בו"ה מ"ק
י-ב רמז לחינוך הכנים גדי פירש"י ז"ל כל
ולד דך נקרא גדי .אם מלמדם הבנים תורה
אז בזמן שמזקינים דעתס פתושבת עליהם.
אך אם אינם4מלמדם תוכה .בעת זקנתם הוא
כמו בחלב אמו.,אוכל גשנהוישן .כי אין
לו כח לוברים אחרום זה שכחבה תורה לח
תבשל

כ

קהלת.

מים) יט
ג' כריתות כי

תבשל גדי בחלב אמו כנגד
ל
כ
ו
בג' הזמנים אם יהיה ברום המעלה
מה
שיזקין דעתו מתישבת עליו .או להיפך
~בעבור זה אנו א) ג פעמים הזק .בגי
זמנים תקנאים:

חומת הדת,

ריר

ריי

בעהמח"ם

שמןכ.
ב"ה לאקאפט,

לכרכרת ד"ח אר"הב"י אר'א לעולםישלים

אדר פרשיותיו עם הציבור שנים
,מקרא ואחד תרגום .ואפי' עטרות ודיבון
וכו' ותוס' שם נדחקו אמאי נקט עטו"ד.
ע"ש .ועי' בט"ו או"ח סי' רפ"ה ובפם"ג
סש"ז שם בשם כנה"ג שאעפ"י ששמות
עבו"ם הן וכו' וכתב .ואלה שמות" נוטריקון
אחייב א'דם ל'השלים ה'פרשה ש'נים מ'קרא
ו'אחד ת'רגום ,ואף ' נוכל נאמר בע"ה
בזה רמז נאה .דבפ' מטות כת' ומקנה רב
שי' לבני גר ולבני ראובן ויראו את ארז
יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום
מקנה ויבואו בני גוב"ר ויאמרו וכו' עטהת
ודיבון וכו' נשבם ונבו ובעה.כו' והדקדוקים
רבו ויבוארו מאליהן מתוך הביאור:

ייגוע

שהתורה תספר ותרמוז כמ"ש הרמב"ן
ז"ל בפ' בראשית ובמדרש תלפיות
ענף אותיות בשם מגלה עמוקות וז"ל ד'
אותיות רבתיהן בראס הספרים ב' של
בראשית .מ' שלפשלי .ש' של שיר השירים.
א' של אדם שת .אלו כנגד ד' קליפות.
במשא .ר'ת ב'ור ש'ור מ'בעה א"ש .עכ"ל,
יסדנו שהארבעה אבות נזיקין ששנו חז"ל
ברוש ב"ק הם ראשי קליפות ורשא ז"ל פ"
רשמות ערים הללו עטרות ודיבון וכו' כולן
נזמות ע"ז הן .והנה .שבמעה .נוטריקון שתר
ב'ור כנבער היבער והם ראשי אבות
הקליפות והשאר ווולדותיהן .והארץ הזאת

בימי הצפוריים היתה)מקום משכן ושליטת

הקליפות הללו .ולבטל ראשי האבות אלו.
הוצרכו ראשי אבות מבתל שבקדושתו

וליעקב אבינו ע"ה נולדו ראשי אבות ו'
בכורות ראובן ללאה ,גד לויפה דן לבלהה
יוסף לרחל .וזשה-כ והנה המקום מקום מקנה
ע"ד הכ' ביחזקאל ח' ג' סמל הקנאה המקנה
ששם מקניטים לכביכול וכפירש"י ז"ל ש9
ואמרו בני גד ובני ראובן .ראשי אבות
בנורים עטרות וריבון "שבם"נוטריקין ש'וו
מובעה .ארץ מקנה כלומר .בקדושה
כנגדם בקליפה ולכן יתן את הארץ הזאת
ואתווה ונתן משה להם וגם לחצי שבס מנשה
בן יוסף .שהיא מנשה הבכור ליוסף ויוסף
נחלק לב' שבטים .ודן נפסל כמו שנפסלו
הבכורים בעת עשיית העגל ונבחרו בני לוי
תחתיהם ,ואמר להם משה מלאו ידכם היום
לד' .כן דן מצא פסל מיכה שהי' ביניהם.
כפירש"י וחז"ל על ועבר בים צרה .נפסל
ולא יכול לבטל קליפת הע"ז שבטום4פ
כנגדו .ויבנו את הערים האלה מוסבות שם
ואת שבמ"ה .שהוא העיקר נוטריקין שור
בור מבעה הבער כנ"ל ,ויקראו בשמת חסר
וא"ו את שמות מלא וא"ו הערים אשר בנא
.ובזה מרומז מחז"ל שבקריאת שמתוא'ה.ללו אם
ונמות מלא ר"ת שנים מקרא
תרגום
זקראום בשמם .כדכ' כי מאחר שיכבשוביתו
אבות שבקדושה נכנסו  .לקדושה ונתקדשו
ככל אותיות ושמות שבתוה"ק והבן:
וללנד; ראובן השכיל את יוסף ואמר השליכו
 .אותו אל הבור]ואיתא
בהקדמתתקוני
הזוה"ק ובמדרש תלפיות ענף בור וז"ל
מארבעה אבות נזיקין וזהו הבור כו' דיוקם
וכו' ע"ש והי' ראובן בקדושה לעומת בוא
שבקליפה .ויוסף נקרא שור בכור
י
ו
ו
ש
הדר
נגד שור שבקליפה ולכן מנשף
בכורו נבחר לבטל שור שבקליפה .וגד נגד
מבעה .שהוא אדם כרב בריש ב"ק והגיגו
אדום וע" ח"א מהרש"א שם דאם
י
ת
ו
מ
ש
ל
וכהוא שןהיינו ג"כ קליפת עשה והנה עשו
לא נמול כדאיהא בטדרשויהיה אדסוגי.
וכשהגדיל ריר
 ,למול והובא בדשיהן
מבעההן"ס

ב.ר

לי

יא

קהלת

ס"ז

כ

כצ

הרר

:

מנמתו"סבפ' תולדות כי הוא בחינת קליפת מודא זרע לבטלה רח"ל .ולכן בחיב והבור
ערלה .מבע"ה נוטריקין מ'פר ב'רית ע'רל'ה .רי"ק .אותיות',קרי .והחוטאים בזה הם הם
וכנגלו גם בקדושה שנולד מהול כדחז"לבפ' יורדי בור שח"ואין להם עלייה ,אי לאו
2א גד בפ' ויצא ברש"י זנם .והן השלש בתיובתא מגיא עי' זוה"ק ובמדרש תלפיות
עקרי הקליפות ולוה כת' תחילה שבדם ר"ת ענף זרע לבטלה מ"ש ,בוה .וראובן ראשית
שור בור מבעה .והרביעית הבור  .טפלה .און של יעקב אע"ה שלא ~ראה קרי מימ.1
וכשבנו הערים תקנו אביב וכתיב שבס"ה נגד קליפה זו לבטל '-אותה .השי"ת יקבל
יצגם הבער והפף לקדושה .ושם הלקת נדהים שבזה תלוי הגאולה עד_ שיכלו
מחוקק .ספון משה רע"ה ששמו וכקדוש כל הנשמות שבגוף כדאיתא במקובלים,
בקדושה ג"כ נגד שיר מיבעה ה'בער וגס בב"א והוא יתברך יראנו נפלאות
מתורתו:
מנש"הנוטריקין מ'נשה נוגד ש'ור ר'אשית
א'ון ו'הוא נער ביר ,כי קליפות בור מלשון
הק' שלום יוסף הלוי פייגענבוים
שדה בור שאינה נזרעתן והוא קליפות .עון אבד ק לאקאפש פל 4וואהליז1

מרתם

אקרושת שבת".
וין

וששמריםיקריםדרושימשלימים לשבתות השנה ומלוחו
עיקר שבת הוא התשובה ולכך
אמר אדה"ר זה המזמור כששמע שהתשובה
מועיל ועי"ז נתחזק השבת וכאמור ובזה
כא;
נוכל לבאר
י הגמרא במסכת שבת פ"ב
י
ב
ד
דכ"ב עקב אמרריי אמר רב כך היהמנהגו
בע"ה שירלאווצע.
במררש רבה פרשת בראשית ויצאקין של ר' יהודה בר אלעאי ערב שבת מביאין
סלאה חמין ורוחז פניו ידיו
מלפני ה' וכו' ר' חמס בשם לו עריובמהתעטף_
ו" חנינא בר' יצחק אמר יצא שמח וכו' ורגליו
אושב
בסדינדן המצוייצין
5גע בו אדה"ר א"ל מה נעשה בדינך א"ל ודומה למלאך ה' צבאות והיותלמידיו מחבין
תשובהו .ונתפשרתי התחיל אדה"ר ממנו כנפי כסווגן ואמר להם בגי לא כף
עשית
מטפהי על פני
ואמר כד הוא כחה של שניתי לכם,סדרן בחיצית ב"ש פוטרין וב"ה
השובה ואני לא הייתי יודע מיד עמד טחייבין והלכה כדברי 'ב"ה .וצריך לדכוין
אדה"ר ואמר .מזמור שיר ליום השבת' וכו' מה ענין לבישתסדין בציצית לאותה השעה
והקשו המפ' סהענין שבת לתשובה ג ונראה סמוך לגניחת השבת ,אמנם נודעבי התשובה
לבאר דבנה השבת הוא,זכר למעשה בראשית .הואעניןיחיי
ת עשה ללא העשה וכפבואר
פץ
אמרריי גדולה תשובה
כי ביום השביעי נשלם העצם ומלום בסוכו וכמסכת.יומא דף
ית' על כן.ברך ה' את.יום השבת ויקדשהנ שדנתה את ל"ת שבחצרה שנאמר הן ישלח
.
לצדעכי לולי התשובה לאהי העולם:יכול חיש את .חשתו והלכה מאלו יהיחה לאיד
להתקייםכי האדם מעומד לחטוא אמנם אאר הןשוב אליה עוד וכו' ואת .זנית רעים
מיהרם בעזב טובו וברוב רחמיו 'הקדיפ רבים ישוב
נאם ה /וכבר פירשו הספ'
רשימה למכה והכין מראשית .התשובה שדד גזה :דלכשיהה ..יי
 %שבן מה זה גדולה
קוום שנברא העולם כנודע :ביון.ונמצא משובה קוא בכל המצוון כן הוא שעשה
ונחהי"ת
ותשובה וצא סיח .באמת כשלסת
דבכל מקום הצרה הממת

מימן

)

איי

"שים

אי

היא

קהלת

כב

סיסו

היא העובר על ל"ת אבל בתשובה העשה
ושא אצל ישראל השבים אליו ית' והלית
הו 8אצלו כביכול ובכה"ג לא אסרינן עשה
דוחה ל"ת .ולכן אמרוגרויה תשובה שדוחה
ת .שבתירה .אף באופן זה :הכלל
אתי"
העולה שהתשובה .הוא ענין.עשה דוחה ל"ת.
והנה דהיית .עשה לל*ת נלמד מכלאים
בציצית שתכלת צמר הוא וחולין אותו בבגד
פשתן כדכדים לא תלבש שעטנז וכו' וסמוף
ליה גדילים תעשה לף .ודרשינן סמיכין
דשרי כלאיםבציצית כמבואר במסכתיבמות
ובשאר דוכתי בש"ס~ .זהו ולומד ר' יהודה
התנא .הקדוש לתלמידיו לשוב בתשובה
ו ית' בהכנסת .כלה שבת
שלימה יפני
מלכתא ולכך רמז להם זאת ברחיצתידים
ורשים ופנים  .לרחוף במי התשובה מכל
שום חטא ועון כפו מקוה המספרת את
הטמאים אף הקב"ה .מטהר את ישראל.
ואח"כ לימוד להם ענין התשובה שמועיל
ודוחה לל"ת שבתורה ולכך הראה להם
לבישת סדין בציצית שמשם נלמד זה
ד,זיחיה וכאמור .והכל .לרמז על גודל כח
התשובה מה גס שתלמידיו לא הצרכו לכשז
רק לומדם ע*ם ללמד שהם ילמדו את ביי
לשוב לפניו באמת והבןז
,

.

אלעזר חיים יאדמאן בסהרי*ל.ז'ל
הראב"ד דקיק שידלאווצי ותגליל בעהמח"ס

סנונית ובס:

סי

מיננן כב.
כראשיתבי"

םיכתב בתיקינים
איתי

כי לבראשית* נוטריקין אירא
שבתקינראה לו לרמוז -והנה כתב הזוה"ק
כי; ת"ח נקלא טבת ואמרתי טעם ע"נ לפי
שתלה מרבים ,שלום בעולם  .והתורה ושבת
נעראו שלום כ"כ".טייק פרשת קרה דקעץ
עוב ומד"ר ריש פושת9.ינתס וכתב המד-ר
פרשת אסור כי.אתרוג מרופו עלמי שיש
בו'.מורה..ומעשים סועים כי אתרונ יש בו

כא

רור-

טעם וריח( וכתב הזוהרך :פרשת '-פינחס' דך

רכיב ע"ב אורייתא .אתייהבית
דקב"ה דאיהו חסד ובגין מאן דאתעסץ
באורייתא אקרי-חסיד עבש וכן כתבלזשחז'ן
פרשת נשא דקמ*ה ע"א כמה גדולה היראה
לפני הקב"ה .שבכלל היראה ענוה ובכלל
ענוה הסידות נמצא שכלסי שיש בו יראת
חטא ישנו בכולן.ומי שאינו'ירא שמיםאין
בו לא ענוה ולא חסידות ע"ש ומי שעוסק
בתורה נקרא חסיד ,ומי שהוא חסיד הוא
ירא חטא וכתב רשיי בתפו'רהה.זאת בשם המרר'
אין ראשית אלא
מה' בראשית
נוטריקין יר*א שב"ח ירא הוא "ת"ח
שנקרא ירא חטא ששבת דת"חמרבים שלום
בעולםולומדיה של תורה הםגסיסי האיתנים
של העולם וכן השבת הוא בסיס האיתן של
העולם ,ועליהם .העולם עומד וחלתםאיך
העולם יכול להתקיים לכף פתת פת
התורה במלה ב רא שית ,להורות ( שהשלם
עומד בזכות התורה ובזכות השבת ושבת
ותתרה אחת הנה כל המחלל את' השבת
כפר בכל התורה כולה ומכיש במעשר
בראשית כמבואר ברשיי חולין ד"ה ע"א
והבן:
רוד הוא הקמן איש יהודי מטיפ
"שלל דוד* '*ל תרי"ג מצות וספר
"ילקוט ציון" בהרב .הגאון הפפורסים ר'
אלעזר חיים יאומאן שליט"א .האבריק
שידלאווצי והגליל מח*ס *מי מנוחות"
וקונטרס "עת ספוד* "וחיים וחסד
" לזאבי
.:
'

' מימנא

יא

'

'

(

הנהל" ממעוז חיי* וש"ס

כמיכמןכבנ.

ב"ה שידלאווצי.ש
 1בש8
בןבוד.רש כבה פ' בראשית ייח3
ריי בן הלפתל אמר אברהם
שאין כתוב בו שמירת שבת ירש את
העולם אפדה שנאמר קום התהלך  .בארז
לארכה .שלחבה וע' אבלירקב שכתוב בג
רן

'

--בירת.

קהלת

דור

מימן כב

.

בג

י"ב שבטייה כולם צריקיפ

שמירת שבת שנאמר ייתן את פני העיר
ב
ק
ע
י
הי' הפירסום שידה כל ב41
ירש את העולם שלא במדה שנאמר ופרצת וגבי
ימה וקדמה וכו' וצריך להבין שהרי אברהם .עולםכי אברהם הי' צדיק תמים יצחקהיה
אבינו קיים כל התורה כולה וגם שב] עולה הפימה דבעבור שיעקב ובניו הס
בכלל כמבואר במסכת יומא דכ.ת ע-ב צריקיםעי"ז כל העולם אמרוכי אברהם ה?
וקידושין דפ"ב ע"א במשנה שנאמר בראשית בריק ויצחק היה צדיק ואסרו נ"ל במסכת
ב"ו מבת אשר שמע אביהם בקולי וישמור בב"מ דפ"ה ע"א א"ר פרנף א"ר יוחנן כ5
משמרתי וגו' ואפילו עירוב תבשילין קיים שהוא ת"ח ובניו_ ח"ח ובן בנו ת"ת שת
ע"ש ומדוע לא נכתב אצל אברהם ששמר אין תורה פוסקות מזרעו לשלם וכו'וכיק
את השבתז ונראה ליישב בטוב טעם ודעת שראו שיעקב ובניו המה צדיקים הודו
דהנה נסתפקו המפ' אם האבות היו להם כי אברהם ויצחק היו ג"כ צדיקים. .והנה
דיןבני נח או דין בני ישראל והקשו המפי הקשו המפורשים למאן דיליף בל עריותבבני
חיך שמרו האבות את השבת האקיי"ל במסכת נחהיכי נסיב יעקב שתי אחיות ותירצו
יעקב הי' לו.

.

סנהדרין פרק ד' מיתות רבן נח ששבת
טייב מיתה דכתיב יום .ולילה לא ישבותו
וא"כ איף שמרו את .השבת.ותירז הגאון וגיירן לית ביה :אהמר קורבה ונושא אפילו
געל הפלאה ז"ל .דשמרו "את השבת במו אחותו 1*1 .בט' יפה תואר ובפרשת דרכים
שאנו שומרים בתחילה .לילה היינו באור דרוש ראשון בדרך האיסרים .והנה בזה
ליום שבת וביום שבת והי' היום הולך אחר שיעקב נשא שתי אחרת נתפרסם הדבר לכל
הלילה .ואצל עכו"ם הלילה הולך אתר היום כי יש לודיןישראל ונשיו הן.ניירות והיה
ומתחילה.הוא היום והלילה שלאתריו נחשב יעקב סמל וסימבול ליחידית ולהאבות שיש
ייו
ם שלמוולפ" 1שמרו האבות וכפיר את בהן דין ישראל .ולא דין ישראל נמצא
השבת כהלכתו דממ"נ .עשו כדין אם הם דבזה שנשא יעקב שתי אחיות רוברר הדבר
נכיל,:כ"נ לא שבתו יום שלם דאצל ב"ב דדכן ישראליש להם שעכו"ם אסור ליקר
הלילה הולף אחר היום והם שבתו יום ולילה ב'אחיותיוכיון שנשא יעקב ב' אחיותהוברר
ואם הי' להםדין-ישראל הרי שפיר שמרו הדבר שנתגיירו דלולי יעקב לאהי
,ניצול
את השבת כהלכתו ועשו 'מלאכה במוצאי חברהם מכבשן אש ונטצא דאף אברהם מ3
שבת ושפיר קיימו יומם ולילה לא ישבותו א"ע ויצא מכלל ב*נ לא היה עוד הדבר
ע"ש .והנה מבואר במדרש רבה פרשת בחקתי כתיקונו עד שנולד יעקב ונמצא דכששמר
בוכות יעקב ניצול אברהם מכבשן האש יעקב את השבת נתחזק הגיריות של אברהם
שנאמר יעקב אשר פדה את אברהם ע"ש למפרע לנן נתיב אצל יעקב ששמר את
ולפי"ז הרי דיעקב הי'י
ו הזכות מכל הג'
השבת והבן:
אבותהיינו שהי' כמו אב לכולם דאילו איהו
סקסן
לא נולד ולא ה" עתיד להוליר לא ניצול
אברהם מכבשן האש ולא ה" לא אברהם
ביה ותרשף
שבת
ולא יצחק וגם לא יעקב ועוד זאת שיעקב
 .קישה .אילו משמתז 6ג" 6ף *צתות
הי' עמוד התורה יעלי
ו נאמר ישעי' סיד נגאלנו .למד"רר אמרה תורה לפני ה'
נ"ה וכל בניך למודי ה' ורב גילום בניף ר6ש*ען הרי 4שדחל נכנסין לארז ,זה פונה
י זרע ברך ה' והיתה מסתו לכרמו וזה לתאנתו ,אני מה תהא על" אשל
וכל בניוהו
שלימה יותר מאביו יצחק שהיה לו בן צשו .הרי צויתי להם ימים תסגוד וביום הד
זמזקנו אברהם שהי' לו בן ישמעאל אבל שבת להיט ,וקנח פ*תז"ה שמה בשלמה
הרוחני צהמ*דהורק מששביהם ,ואףנם בצק

דאחר שנימול אברהם נבדל הוא וזרעו מדץ
שאר בני נח וכשנשא יעקב שתי אחיות

כד.
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ה:ז4

הלוע

כרמזכי

ונור

*חים האלה ,אשר הרדת הפרנסה רבו מאודן ותוכל ,אלקים שרו של עשו האנשים עשו
ובהגיע שיקיש 4אומרי 6שלא ניתנלניתשות ולבן ,התורה נקרא אור כדכ' .כי .נר מצוה
אלא לתענוג יבפסיקתא דר"כ פכ"נ ,לתענוג ותורהאור.והוא אור הרוחניומאירותעניים,
אלא -תש -4שהם .עיעים צחורה כל -ימות וע"י תו"ם מאיר אור הרהני .ולהיפך ח"ו
1ה11ת וכוץ והפועלים שהם עוסקים במלאכתן מאיר אור הגשמי.,וזשחז"ל הטהלל שבת
כל *מות השבת .,ובשבת הם באים ומתעסקים ידליקה מצויה כי במקדש את .השבת הוא
אביב ובילקוט שמעוניזיקהג אמר הקב"ה מאיר אור הרוחני .ובמחלל את השבת מאיר
אור גשמי .וגורם דליקה .עשו ארב להרוג
למשה עשה לך קהילות גדולים
ודרוג
י את יעקב וע"כ שלא.יהא שלם *בגופו*
ו
ד
מ
ל
לפניהם ברבינו הל' וטבת ,כדי שו
מטך
שבת ובהאבקו עמו וההגבר עליו נשאר ישלם
דורות הבאים להקהיל קהילות
בכי
ויהורות בגופו" ולבן שחפץ להרגילובמידותיו לרמאות
ושבת ולהכניסם בביהמ"ד תלמד
לישראל ד"ת .וקון לכן יתחנקובנ"י להתקבץ אתרים לצבוע עיני העולם -.וע"י ינבור
ביום הש"ק להתחבר בחברות קרישות .וע"י ?גרום הפסד בממונו .ובהתגבר עדו נשאר
שיתקבצולהגות בתורה יגאלם הש"ת..בזוה*ק .ושלם בממונו? ושרו של עשו שחפץ להתגבר
דעז*ח .נקראו שבת ,והטעם כי ע"ה אסות על יעקב אע"ה' באורו הגשמי,ולכבות אור
להניחתפילין .כ"א לת"ת..וח"ח נקרא-נשלמד .תורם; ובהתגברעליו נשאר ,,.שלם בתורתון
בס' לטמואן שראשית תהילים והם.רנת שבת דוקם באור .רוחני* ולפיז יובך יעקב שבצ
לע"י בס' לקיטי שושנים ,כנפי יונה '8 .ד ,עם ולדומי חמה .שראה בשה"ש.י החילול
גאולת ישראל-,זכרון.לראשונים) .נמצאע-י שבתיקודש .ע"בתיקון הדברים שע"ןישארו
שיתקבצו ויתאספו בני* להגות,בתורהיקיימו שלם בתכיים השלמות. .וע"ב' .אמר רב
,שיבא" *וביים השבת".א"כ משמרין שני וכמתבע תיקון /שיסגירו -חשותיהם קוום
"שפתות" בשבת אחת ,וע"כ ישלח גואלן
שבת מלכ"א ואל .יאמר שעתה אקבץ
ויביאנו לארצינו בב"א.
מעטא-מטבעות .ולא יסתכל בהם כי אז
דוך אצאפ
ב
י
ש
מאיר אור גשמי ודליקה מצויה ,ושמואל
אמר "שווקים היקון ,שווקים היינו במויפ
ובמסחרוג ועיקר הוא התורהכי טוב סחרה
ב"ה ווארשא.
ז את פני העיר :נכנס היינו אור רוחנה ורי"א "מרחצאות תיקון"
במד"ר יישלשייפ
בע"ש עם דמדומי-חמה וכו' ובגמ' ידוע כי' המהחץ מבריא את הנוף ודוקם
שבת עה'פ הנ"ל אמר .רב מטבע.תיקון להם שיהיוהויבים קודם שיגיע י*1ק ושלאיחיגו
ושמואל אמר שווקים תיקון ורי"א מרחצאות את השבת .שאז יגרמו אור גשמי ועירא
תיקון כו' .ולכאורה וכי לא היה לו ליעקב מרחצאותתיקון .וע"י מטבעותת
יושקאןרונשארי
ע"ה לתקן רק שווקים כר וטונת הדמדומי שלם בממונם וע"י שווקים נ
שלם
חמה .ונראה .בפ* הנ"ל ויבא יעקב שלם בתורתם ,וע"י מרחצאות נשאר שלם בטפם
והבן:
ודחז"ל שלם בגופו שלם בממונו ושלם
בתורתו .להבין שעיי ג' אילו נשטר שלם
.
ע
ק
ש
פ
י
ר
ו
ע
מ
משה
*
המסיף
בפ' הנ"לכי שרית עם אלוקים ואנשים

מימןכה.

.

קהית

סימן כו

דרך

כה

ב"ה תאלאמין יפיא

יהא שלמא רבא,וברכתארבתא,וכל שבא,לצורבאמרבנא
מפורממא רבתא ,בדרושיו יתירא ,עם ישראל סבא וכן
כמר דרך אצאפ גי' בעיר ווארשא יע"א.
אחדשה*ט כן עיינתי בהקורקטען מספרו 'קיהלת דוי"'יהנאני מאוד' ,ואני בתפלה
שיתן הש"י שספרר יעשה פרי למעלה רשררש לבוטהליבות גני ישראלי להמשיך לבם

לעבודתו ויראתו ית"ש ,ובפרט בדבר המנהג (אותיות גהנמ) הרע ר"ל שנוהנ כעת בבת?
ישראן שהנשים הולכות בשערות ובזרועות מגולות בפהרסהא לעע כל ומחטיאים בזה את
הרבים .,אוי .לנו שכך עיתה בימינו ,וכאשר כתבתי לו בקיץ העבר .דרוש אחד מחיבור'
"דרישת יהינתן* אשר אמרתי בענין זה במקהלות עם קוום תקיעת .שופר בקול צורד
.
ומר ,ויראה להדפיס זה בספרו ואולי יהי' ממזכה -בזה אף .לאיש אחד ג"כ כדאי וכמובן
ואשר היויעני כי מוכן הוא להדפיס בספרו קונטרס בשם *קדושת שבת* יהמשד לבם
בני ישראל לשמירת שבת ,הנה בספרי הדרישת יהונתך הארכתי בזה ,וקצת מזה כבו
נדפס בשמי בעוון 4היוד"וימען לזכות את הרבים אמהתי להעתיק לכ'ת ג"כ קצת מדרושי
ולהדפיס זה בספרו ,וזה לשוני ,הנה זה זמן כביר אשר ראיתי ונתתי אל לבי לעורר
הסוהוי] ליקח.
סחורה בהקפה על וועקסלין וכשיגיע זמן
את אחב"י בדבר הנהוג בין
הפירעון בש"ק הולכים בעצמם או שולחים שלוחם לפרוע התעקסלין הנה מאלו האנשים
המתפרצים בדת ה' ובתורתו לא אדבר כמובן .אך בעיני ראיתי אנשים ישרים המתנהגים
.
י לעשות איסור ואעפי"ב לגודל
בדת ה' ובתורתו והחרדים לקיים מצות .ה' ומלש"כ
י
כ
מ
חסרון ידיעתם שאינם יודעים את גודל חילול השיק וחילול השם הנצמת מות ונכשלים
בזה ונפרץ לגמרי ועבר ושנה נעשה כהיתר בעיניהם זפורעיף "תעקסלען בש.ק ע"י
שיואם ,לואת אמ-תי לפרסם ברבים דברי רבינו הגאו"הק שר התורה רשכב*הג מרהר*א
מסאכטשרב זי"ע במכתבו הנדפס בספר אור הישרים וציוה לפרסם זאת ביבים בדפוס
להשיב רבים מעון מזכות אותם בשמירת ש"ק וברכה והצלחה בזה ובבא ,וז"ל הטהור.
אך אח-ון הכביד מ; שנפרץ היתר' לטלטל מעות לפדות וועקסלין ופרחכטען גש*ק ,שזה
לבד האיסור מוקצה הוא משא ומתן בשבת ומילי דבפהרסיא ,וכמעם שבא לבטל מ"ע של
שביתת שבת כנמרי ,וידועים דברי הרמב"ן בפירושו על התורה (כתנתו הקדושה להרמב"ן
פ; אמיר בפסיק יהי' -לכם שבתון ע"ש) ,ולא אאמין שיתיר זה שום ישראל זולת מי
שאי 1.מתלמ.דיו של משרג"ה וזיו ,ע"י מס' יומא .דף .ד ,.וראוי לקרוע ע"ז וכו' המבין
דבר לאשורו ורואה את הנויד יודע מה'יוכל לצמוח מזה חלילה ותלייה ,ומחויב למחות
מי שבידו למחות ,ואולי הייתי שם התתי לוחם יותר מלחמות מצוה אפשר אף למסור
נפשקיוהשיית יטע בלבנו אהבתך ויראתו אמן .ודע שבשמירת שבת מלבד שכר עיה"ב
עין לא ראתה וכו' עוד .הוא מסוגל למנוחה בעוה"ז ,ויש עוד הרבה לדבר מזה אבל
יתכן מכתב כי אם למסור בסוד למי שראוי למסור סוד ,דברי .הק' אברהם האבד*ס
סאכטשאב יהנה דברי רבינו .הגה"ק מסאכטשאב והע הנאמרים ממעמקי לבו הטהור הן
הן הדבי-ים שכאמתו למשה בסיני ופל המשנה ידו על התחתונה ועתיד ליתן את הדנה
ובנוח אני באמה הדברים שאחב*י יטו אוזן להדברים הללו הנאמרים מפי קוה"ק ויקבלו
מעתה על עצמם שלא יפרעו הוועקסלען והפרחכטען .עש"ק .ובזה יהיו בכלל שומרי שבת
שהוא מסוגל למנוחה בעותם ולעוה"ב עין לא ראתה וכו' ויה"ר שהשיית יתן בלב מתללי
שבתות לחזור בתשובה שנימה וגדולה תשובה שמקרבת את הגאולה ובל"ג בב"א.
והנני ידידו ,הדוש-ת ,באה=ר ,ומברכו בכס-ס ,ויעלה מעלה שעלה ,כאות נפשו
ונפש העומד על המצפה לרחמי השי"ת .במהרה בכ"ע ,ולהרמת קרן התורה ולומדי:
י אייבעשיטץ "ופקק וואלאמין בעהמח-ס שו"ת שער יהונתן וש*ס*
יהונתןהלו

יו

יא

בו

לסך

סימן מ

קהלת

' בו4שיוק ויצא קין מלפני ה' וכף ר' המא וכו' יצה שמח וכו' פגע בו
נמדיר יפ
אדה"ר איל עשיתי תשובה ונשפשרתי עם קותהתחיל אדה"ר מטפח עלפניו ואמר נך
ונא כחה ש 5תשובה וכו' ואמר מזמור שיר ליזם השבת :ונלפע"די) כי אדה"ר חשב שלא
זועיל לו8.שובה כי חטא בכפירה .לכדאי בסנהדרינ ל"ח) ופ" הכ' (תהילים דם תשב אנוש
ג -דברים הללו אינך מופיל תשובה( .ולפיז דינו
עד דכא ר"ת דם כפירה א"א .דע
ינה כשהרג קין את הבל ,אדה"ר חשב שנ"כ לאיועיל
כעכום ועכום ששבת חייבמיתה) .וה
לקין תשובה ,אל הטא ש"ד .והנה יש לתמוה הלא אק מדה טגונה משופך דם,וקין הרג
את הבל ,וא"9ה השוג הנבוה הנכונה .דכ' ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך! מיד .בעוד
וכהיו ידיו נגאלים בדםז הענין הוא דנאסר בשר תאוה לאדם .והעד שהיי צריך להתיר
לבני נח .דכ' כירך עשו נתתי לכם את כל .ועי" 1נאסר לאדם ,ספני שהבהמות היו אז
יעלי הכמה ,והנחש ה" ערום מכל חיות השדה ,כי אע תואר חכם גדזל ,איה ונין
החכמים ,דכסיל לא יבין ,והבהמות היו חכמים ,וכל ההורג את הבהמה ,הוי כאלו שופך
דם האדם .ולואת הסיבה ,הקריב קין פפרי אדמה קרבן לה' ,כי השב שאסוף לשפוך דם
הי .ואולם הבל הבין.,כי לגבוה מותר להקריב מבעליחיים ,ואין אנסור בזהכלל .וכשראת
מנחתו לא שעה ,וקרבן הבל נתקבל ,חשב קין שהיותר מובחרה יותר מתקבל
קין,
יעלה בלבו להקריב נפש אדם ,והרג את הבל לזרוק את דפ ,ואולם הופר מחשבתו.
לרעיא,
שאו
יהאדכה את פיה פצתה ואת דמו בלעה .וזה ה" ענין קין שורג את הגלש 4בשגגה.4
ולכך נחרץ עונשו ,שיה" נע ונעד בארץ .והיינו גלות( .יע '4אה"ס ולפ"ז כשעוה קין
"שיבה .בכל לבבו 11פשו ,והי' מתחרט בחרטה נמורה ,נתקבל פשובתו . .וזע אמר הק43ה,
נפש "החוסאת" ל',שוגג יעשה תשובה ,ואדה"ר שלא הבין מחשבתו של קע (שהיותר
סובתר יותר מתקבל לרעוא) ודן אותו שלא יוציל לו תשובהכי חטא בשפוכת דם שהוא 'זמ
"מא ום ,,א4ל
5ג' דברים וצאתו מועיל תשובה ,והשתא מובן ,ויצא *מלפנ* ה*
איל עשיתי תשובה וכף וכששמע .שהועד תשובה לקין ששפך דם
 "5נעש
י
אחדהב
רב
נד
ד'
סנ
שהוא
ירים הנ"ל .ועכצ"ל דעך יועד בכללי שעל ג' דברים אלו הנ"ל מהני
תשובה (יעי' בשל"ה על תהלים ובארץ חיים .ולא הוה ידע ממחשבתו של קין כי שוגג
ו" ועי*ז נחרץ עונשו נלוח ופי"ז נתקבל תשובתו). *,ונם לחטאו שהוא כפירה ג"כ מהני
) השבת שה* בטוח שהשיית ימחול לו ויחיו
ששובה לכן פתח ואמר מזמר41שיךיירב
ך
ך
ל
ליום שכ שבת ,והבן
דך אצא 9
 9ובספרי "ייאמר .דודי כ' ע"פ המד' ולקחתם לכם ביום הראשון .ראשון לחשבון עונות.
ב"ס הזכירה מהר"הק ר"ל"י מבטרדיסשובזי"ע .מריה עדי ו*כ הוא תשובה מיראה ועונות
געשו כשנגוח .ע-כ מחכה הקב"ה עם החשבון ליום הראשון של סוכית ,שאז בודאו החשובה
ונאהבה ,באגירת ד' מינים ,וחיבת מצות סוכה ,והזדונות נעשו זכיות ע"ש .הנר"א זצ"ל
סתילנא פי' כי "תשבור הוא על העת שחטא ,שה" יכול לעשות מצוה וידוע שתשובה
למחול .והשיית ברחמיו וברוב חסדיו ,הרוצה
ל"מ רק לישראל שנקראו בנים ,ואביכו
יור ולא תחפוץ וכו' כ"א בשוב וכר ע"כ וכריעושה
ונתקנת השבים לפניו באמת ובאהבה ,כאמ
ועשובה בחול מוחיי! לו כל עונותיו אבל לתקן "החשבון" הנ"ל אינו מתוקן,כי בחול הוא
אשובה מיראה ,ובשבת הוא תשובה מאהבה ,דהנה קשה דעיקר התשובה הות בכי כר"ה
.
ייו"כ ,ובשבת אינו יכול לעשות כזאת? )בנ"ח בשם החידושי הר"מ זי"ע דפקוח נפש
זוחה שבתן .ונ"ל דעיקר תשובה שלא יכהן כדי שיכפר לו ה' על חטאת ,כי זה לטובת
עצמו ,והוא תשובה ס.ראה .והעיקר חרטה על העבר ,שעזב את ה ..וע"כ בחול שיכול
לחתחרם בחרטה גמורה ושיכפר לו ה' על חטאיו ותשובתו חוא בבכי' ובהספר .וע-כ הוא
'

טין

השובה מיראה ,משא"כ בשבת שפיר חשובה מאהבה,

וכל שומי

י-

שבת אפילו עע"ז וכו'

מוחלים לו .והזוה"ק  180ונוטר שבת ,חשוב כאית נוסי 8ורחתא כולא ,וחשוב כאילו
קחם תרי"ג מצות .יא"כ מתוקן גם "החשביזן הג.ל .ולפי הנ"ל איש :ויצא קין ארית
יכי
' יצא שמח וכר מה נעעה בדינך? א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי,היינו תשובה מאהבה
שנתהפכה לזכות .וכששמד אדה"ר שעל עע ש"ע (שהוא א' מג' דברים שאינו מועיל
תשובה) הועיל לקין ע"י תשובה מאהבה ,התחיל אדה"ר מטפח על פניו וא' כך הוא כחה של
תשובה מאהבה והוא ב"שבת* ומתוקן גם ה.חשבון" .ועכציל דגם על חטאו שהוא כפזרה

כהית

היכה*

"סהיתביעי

ב"ה גראסווארדטן*).

קמחיים והשלום וכס"ס לכביר הרב הגאת

ווך

כי

הגדול הצדיק המפורסם .לשם  .ולצהלה. ,נזר
,שליט"א יבקד.ק*ק .ןרארשרי .יצענו

' 1יקרזל וכו' מו"ה צבי יחזקא
ל מיכלזאהו
י
כ
אחדשת*ה! בלעס כבר שמע מעע
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רשע.,
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ומה עיתה לנו בעוה"ר
ואין רצוני כעת לספר ולהאר
שיי
מואאנ
כי ירי
'
ת
ש
'
ל
'
י
נ
יגו
מי ,6ד.אך לואת באת; היות
6רתתין מרוב צערי
כה .4עיני ,עיני
שיש הרבה ספרי תורי אשר נקרעו רזל לקרעים נדולים וקיני
ם שאינם מתאחים באופן
לאין להשתמש בהם כלל וכלל ,15
בחוצות
באש וונבמפיסילןויל"גלמ.רי,וכעיתההזבדריצםוניהנאו.רורים זראקוותירה.כ
יויפן יש
לוזבהשוקדיעםותובשמובנוואתותהאהימךצונלפעושתו,ת ,ע"כ במטותיומיני' דהדר"ג לגנו
י דעתו הרמה בזה,
להידיעני
קרה שם מקרה כוהן
ובהאאייזךה פאסופקןהדלרק"בגורלמאאויתם.דינא.ואת כוילעןו.נכויכחת - .כידוביוודעא"יכ כ
ביאוכל להאריך ברברים.
לא
.עלי
והנני מבקשו להשיבני על אתר כי הענין נחוץ.

.קדה

יבי

בדשנת ובברכת כס-מ מוקירו ומכבדו ב5ונ-ח חמיפח לתשובתו בכליון שיגיסו

שבימין פרכס האבע קוסורארדיין גדול

בשם-ה' ובעזהתויתיש;יום א'ויחי ה' טבתתרפ*ח ווארשא

"לומים סנובים כטל.וכרביבים ,תפארת גדולה ועטית ישיעה ,לכבלם .יונ"פ הרב הגאיך
סנדול ,חמדת יקראל ופארו .,צדיק ' נשגב וא' כש"ת מוהר"ר
פוקס אבדשע
י ל"ען
עפש
על
גר.אסווארדיין .חחדשכ"ת .לאהבה .קבלת* מכתב מעכ'ת;בהיותי
דו
ולא יכלתי להשיב עד היום בדבר נניזת הס"ת הק' שנקרעו ונפסלו בעירו בעת
התערור" בימים החלו :ע"י הזדים הרשעים הארורים תלמידי בתהחספר (האקאדעמיקער)
שיצאו בעירה ועור בהרבה עירות במדינתו ,לטרוף טרף כזאבי כיצג ועשוצתי ישראל
וגם בתי-כנסיות ובם"ד למשיסה.ולגיחם הרגו והמסו ,החריבו ושברו ורמסו ועשו שמבונ
נורא בלי חמלתן אוי מה עלתה בימינו .וכ"ח שואל הועד ומנהגינו בזה.
הנה הדבר מבואר בגם' (מגילה זכת) :אמר רבא ס"ת שבלה גונזין אחזו אצל תלמיד
מרס שנאגר*
חכם ואפילו שונה הלכות וע"ש ברשלי ,וברש"י בים דל"ג :אראב"י ובכלי
ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים .והובא להלכה בש"ע ארח 0י' קנ"ך סעיף
ה' ,ובה"ד פי' רפ"ב מא ועיין בשו"ת בחר שבש ס" .מ"גנ ע"כ פשוט צראה להניח
הקרעים בכיי חרס ולסתום אותם בנסוי קדרות ולקברם .אצל ת"ח .וכן עשינו מעשה
לפני איזה שבועות בעיר פראגא הסמוך ונראה לווארשא ,בגנית ס"ת שבלה שנמצא
טמון בקרקע איזה פרסאות מעירנו( ..כנראה ע"י גנבים ,ואנשי חיל חפרו שם בקרקע
ומצאו והוציאו הס"ת ,ומסרו ליד אחב"י הגיים שם בשכנות) והובא הס"ת לפראגא;
ולאשר ספני אורך היריעות לא מצאו כלי חרס כ"כ ארוכים וגדולים לכן צירפו שני
כלי חרס ,היינו קצי' של היריעות בכלי הרס אהד ,ונוצי* השגיה בכלי חרס שני ,פה
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יאביךתאכל

מיל
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מעוה" 1ל4דה*%ן ומן4 4"'.ו*מי לחייו
לנצחת ומותר האדם מן הבהמה אין רשש
חרדם יץצג,צחי.-.והאדם-אוא מורכב משמר
הערה .סרוח וגלם סגוף ונשמה ,הגוף תו*

גשמי

ןיאמר

פ"מן ה

,

 -ר ף..

ני חיק' 'אלהי
גזעיך והנשמה .הוא יערמו
ח'
רו
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דל.

,1י%
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צליו בנ'שדיו
4מעל.יקמו שבאיש
כמה יסורים ומכאובים :א %צעת הולדו אם
אח-כ מצמיחת רומנים ואהלאים הנקרים
ן כזכך חומרם -.וירגישו שר
בילדים .לם*
נפשם' .וכן האומה אשר בחה ה' לסבולכם,
ושם אותה תחלה בכור ברזל ,לצרףסיני
החומר 'לזככה ולטההה ע"י עוני ומכאובוהע
ובטרם 'יזכו אל המדריגה הזאת ,שיהיו
בולם לב  :וספלה. ,והעם אשר ידבק בם
הענין האלהי ,ידוכא ותמרם ע"י קושי
השעבוד וכור שני::נולפי הכלל; מגדול
שבתורה אשר הטפל בסלן תמיד להתיקר,
הלכך האדם המעלה עד שנזדכך ונתקרב
במקשיה אל התעודה אמיתית .ותכליהיתו
א"3
אצלת וחלק הגשמי
הדוהני
לו ,ובטל .הגוף  .אל .מנשמה' ,ובטל
ידוכאות מוסרם אל,ההודטת.ואל התשרת
אמית?א ,ונחשב כאילו היה כלו רק רוחב;
משעל .וכאשר שמע אדה"ר
ונלו חלק
"חא"ל.הקב"ה קוץ ודרדר תצמיח .לץ
נסבלר היה שזה מאכליו זלגו עיניו דמשת
אלה-
יאמר רבש"ע אני וחסורי נאכל באבים אחדו
הכוונה להעשות כתמור ,צמו שמוכןמיומניו
ישלא יצטרך ליגע למאכלו; כי יצמיח
ה% .א
יחסו,בלי צער'ולבודחתןתאין טיקו
.
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?יהלי.יהת~רב אל -שבשדההאמית ' כי
 41נזדכך כללן 9א שמוכן מזונותינו ואם
להעשות האדם .כהמור",יסורים ומכאובים
במה תפך.חומרם ויונישו
ט
שדינעפבשרםו.,עלי
סגה%.צר 5סולההופר ולזככה
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י שמולן .מזמותיו ,להעשות
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דמעותי
יכשהלבזיעת אלי:ך ת-אכל לחמו
ואי'%לעבוי.עליויסורים ומבריצים למען
יזלך'חומרם ,ולזככת'ולטהרהן-לזבות' אהיל
הנצחי לעוה"בוהטפל .בטל.להעיקם;וההאפות
האמיתית ,נתקדר דע%.ו:

מ. ,4עיקר

6פי.

.

.

.

*

ן

8. "" "4.שי %י
ב-נמ'"גיג""
-****4

השי

=4

45

4ן

בבא
הצאצא

בוכה.זכו' ועל מי ישא-א לו לעסוק
בתורה ועוסקן וברש"י:בשביל דוחקו ,מה לן
להקאה .לבכות יתן לו השי"מ פרנסות
וכבר -עמד בזה בה-א ,אמרתי כשד"א מיום
על .ישראל שיהק
שנשתברו הלואות נג
ניהדחקימתוף הטירוף
עוסקים .בתורה מתוך
להם מה לאכולן ובמ"פ .שגרמו
ומתיף
לשבור הלוחות ת"י .היצ"ה הטבע ,ונגזה
וצי"ז ישברו ..טבעם '.שיהיו עוסקיםבתורה,
מתוף  .הדחק ן  -ומצפה כביכול שישבור
טבעו ויעסוק בתורה אף שהוא מצער וזה
שאמר דהמע"ה .טוב 'ליכי עונותי _למען
אלמד חוקיך ,שאם אהיה מעונה אזי אזכה
שיהגה .טוב לי תורת פיך וכו' ותורה
ניתנה. .:ע"י יסוריה שמקבלין :דחקותן
ובצהבה :ומזבים בפעם ,כי מיום שנשתברו
הלוחותננזר,שיעסקו בתורה ע"ישאין להק
מה לאכול .וכר וע"כ הקב"ה בוכה עליו,
שאגא לו לעסוק בשביל דוחקו ,אינו יכיל
ללמוד.ואעפ".כ'וכא דוחק עצמו עתר מכחו
ויכבר טופו וחומרו .יטיבש .מכום ע"י
שנשתבו הללחוש  .וע"כ א"א להשי"ת לתת
.; 15פרנסה ,ושתוסף אהבת הקב"ה -צליו
באין שקיר.כאשר וממל איש על .בנו
השבך שחו ומטצער מאוד כשרואה מדל

שאיי

.

דוחקו:.

םעמןז.

-----

""י

תמיתי יהיףל יתסכת התיפה

בענין
לעסקיו
פטרת כל היום ,אפילו
אין:% .:הפסק,כיון דחיובעליו גם
ז.
ה.ולאי

עלסיי
לתויהן משא"כ יבשכם -מצות .כמו תל
ן
פי
כל .היומן וכשעוסק 'ימחיית(
עשיהציבאע
ירת השהוק אין"ייף'לזמר אמס
לי
גז
.סכמותהדיליודשאיך גם במו"מיגבח%
מ4א
אר
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ויאמר

מ"ז
"
י
הוכיחם

תהאאפיין והוה הפסק משא"כ בלימוד
הורג אנוס הוא סמירת השי"ת ,והוה
גטמד בם אז א"כ אין הפסק כלל כטן'
גהווב עלט רמיא כל רחום ולכן תורה
5.ע~דנא דלא עתיק בה מגנבן היינו בזמן
.שעוסק למחייתו שאז א"א לה וגם אז
.דואג על ביטול תורה לוה
דלא

בעירני

,סיק בה מגנה ,ומי שא*א לו לעסוקבתורה
ושביל דוחקו וא*כ כשיעסוק בטרוף טרף
למחייתו שהוא גזירת השי"ת והוה כלומד
גם אז ,ומ"מ דוחק עצמו יותר מכחו ועוסק
נצררה והקב"הכשריאה .גודל הוחקו תשתבחו
מצטער:

סימןח.

גמ' נדמים פ"א ת"ד מי האיש וכר עד
שפירשו הקב"ה וכו' אר"י על שלא
ברכו בתורה תחילה ,אמרתי בברכות י"א
זמנון"ניעין הוה קאמנא קמי רהבלחנויי
:סחר %דבי רב וקדם וכו' וסברך ע"ש
גך*. 1יבמהרש" 8שעסקי עוים נחלקים
טיב ערב ומועיל ע"ש ואשר בחר בנו ע"י
שתויה הבדילנו מן התועים ומהם אשר
אחרי לא יועיל "5כו ,ולפי דינא ברגת
"תורה ברכה ראשונה חובה ובברהם*ו ברכה
אחרונה חובה כי אחר שיהנה .יברףהשכלת
ישבית ואח"כ וברכת משאיףביצרה .והנה
ינסקו אז בתורה דפם עזבו את התורה
גפשיסא כשנשאל להבמים למה לאפרישותו
יהלא דבר גלוי הוא .ומה זה  .שלא מצצן
ושנשי היל יוידע להשיב .הלא חקמים

ינ'

כי

מור

תמיד בעזובתהתורה ,אלאעסקו אן
בתורה'ולפ"ר כמשאלו לחכמים ולנביאים 5ח
הוהיבידייהו עד 'שפירש הקב"ה על עזבם
שאת חורתי'-היינו הברכה שכתב בה
ונתן לס עאפלתורתו" וא שאמר רוי
על שלא ברכו בתורה תחילה..לועוד אמרתי
שלא ברכו בתורה,תהילה כ"א שעסקו בתורה
בשביל פרס :כקרדום לחפור בה .ועי*ו
כשעסקו בתורה לא ברכו ותחילהק כ"א
באחרונה'היינו שנהנו מד"ת כשקבלו .הקכר
והפרס והו* כמו גשמי ואחה שנהגו ברכו
ועשו פהתורה הרוחני שברכה ראשונהחובה.
ברכו באחרונה ,וז"ש עלישיא ברכו בתורה
מהי'ל.ה' כ"א.באחרונה' .והבן):
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ההלום חף8)8ש'י'שי"א אטמו
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'מאוד .ושאורה אם חפו
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מאוד במצותי למה נקרא ירא ה' ולא שהב
..'1אמרתי-דיל"ד מה.דכתיב,ירא ה'* ולא
וירשאלקים' וע"כ דהענין היראה באדם
הו* על שנ* אופנים.דיש מי שמתיירא
מעונש .אם 'ה4ין'הגדול 'ווצחהא וזהו בקהא
*ירא 'אלקים* זאלקים הגש מדת 'הדוןן'
ומדרגה :הבי' %א החרדכם מאהבת ה' אשר
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'בא"; יען' דאמו נקצרה בחו"ל .ואם דודאי
פשטט בסעשיג
כמשרהיג
'יע האונש *לים יבפרס ש'4ה בעצמו
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לכעלהבי!תנא בגס" .ו6אייתאאביומזיע
תעצמית עלליפשפשבמעשיו..
ום6הסארבייה לאהכיר
במושלמי דכלאיט בזה:
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במגי ארונות וכו" ותבואו ותסמאו את ארצי!

במזיכם ! ,תע.בפי"ב י6תובוה..ובמד' ויחק

וע*כלהשר"שלי.ם לא רצה לקרוע .את הים
עא אוהו  :של יוקש ואני יקורא :,עליהם

ותבואו ותטמאו וכו' אבל משראה "עצמותיו"
שליוסףויעקב לע"הנקבר באא יינו
ס והנן

סי
מהו.יא.
רא

במד' פירשה הים
"
י
ח
ד
ד
"
של טסה ונלפע
במד;'.כי השר של
.
נשדים טע
ן אל הקב"ה אמאי רוצה להטביען
.
שממצריים.
אי משום ששעבדה בישראל .הא
סמוצס'.

הנא מה ראה .ארונן

ליחו
ובוש.ואי* פסך" ,עכ"פ וחמשים
ם
י
מזוינ
' בבורז מצרחת .
ה
ג
ה
יסף התכמתו
יקען
שטענת מצרקשהיחהרישה- :על !סמאם.:.וכיון
וננשר:הקביה רעב
ט6ףן.י את סצרימ
.
ב%טמתג  :וקנה פל פצרום לו לעביתם הצה
שקנה;עבד קנהרבו .וע"כ כל.הכסף הנפצא
במצרים 1,הך ילישראלן' ולפיז יובן הסדורן
.ליוסדן
וכהשיב הקרנה  .דכל הכסף
והשתא מובן שפיר דהשר; 9ל יפ ?א רצה
קיוע; את !"לס על סרובם עלסצריס :אבל
נתפראהארינך שלירסףיקנהאותםלעבדים
ומה שקנה וכר הכקן שייך ליוסף .וג"ש
ארזנו שליוסף ראוה וע-כ.
וינוס.והפו
,

'

קחי

סימויב.

ברכות דף וד ע"ב רב הונא תקיפו .ליה
חרבם מחה דני דחמרא על לגביה רב
טרדה הע /ורבנן .ואמרו ליה ליעיין סר
במילי אמר להו ומי השידגא בעיגיכו ,אמדו
להג סי תשיר קוב-ה רעבי דינא פלא דינא
שמר להו אי,אינא מאן דשמיע עלי מלתא
ליסדו אטדו ליה הכי שלע לו דלא יהיב
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בסופו- .והםשפירוומהעונש
בעצמי
שלויהוה על ל4א יהיב ו.כו' .וע"מ אמרול"
54נן"ל4עיין ט" %פסילי" חיינו-מה לאיתה
ובב"ק דף ל' ע"א 'א"ר יהודה האי מאן
דבעי למהויתסייא לקים מדלק.דנזיקין וכו'
מילי דאבות מילי דברכוה( .וישע במרש"א)
ובס' תורת יצחק
ע"ד בשם .הרה"ק
מטוריסק זצל
מאכל.ניצוצוה
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יבולים'להזיו

8ןלים'וכף 'ובימה-יעלם" .במילי יברכות*

*י*5ן

.יכיון'.שרחו *לא הפיר'איל

ליעיכן

'

4ר ' "פמיל"ן אם ,משלח .וסברו להשי.ת.
4כינ %וזה גלקיימ'.
.מילישל' ובשה .יצלה
4י4%ות'.ל
וביה יק%פך5ילי ד6ויוין.פ.ילי

%ש

יתקיפו

-.

י )דא6ות' .הגאלות:
,הלי4ו.זכו*/וח6רו'לא.מיל
מברכים על כל דבר והע מעלים וכו'
וע"כ השלב.
ובסה יעלם "צפילי
ר"ה וסי חשידנא בעינינו
י
לת
אבמריכ
ברבות
י.
דה
ושבחתי להשי"ת בכונ
שלא קימתי
ושעי"ז נרמסי מילידנזיקין ..דזה'עק המור..
וע"ז השיבו .א"כ איך חשוד קוב"ה'דעביר
דינר פלא דינתו (כו'.חלאיהיב מר-שבנשא
לאריס-וג וגרם שלשביביך -ולקיים *סילי
דברכוה" ובאסת סי' העונש,מרה כנגד מד41
ח' קבילתם עלי .היהוב:א .לוה ..והבן.
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קהית דברי רזורג באגדה ודרשה,
במאמרים-יקריע וברבר~ם נהמדיג ובדרשות שלמים ,דהערזת
וביאורים' וחידושים ופלפולים ,בדרך.פרד"ס על ו-שנ"ך .גמרא

י-שייי

קיש

ע

'.

להלכה ילמעשוג

ע

ומשובות ,ובהמצאות חדשות ,מבת זכנ 3ה' ית"ש בחסדיוהמרובים*
לבא בכתובים ,עם גאונים ורבנים ,וצדיקים מפורסמים שליט*א'
.ואספתי אמרכםשסעני ביאורים ,לקטתי שושנים ,ציצים ופרחים'
נאים ויאים ,ואדרכמונים מובחרים ,גם מהגוהוצ קשישאים זצ"ל
לעורר שפתי ישנים ,ותחתה.קהלתדודי פתחתי שבילי והוספתי
לבאוריהם ,הרבה דברים ,נענין לענין באותו ענינים- ,בעורה
ה' יתיש ושמו נאה .לו *שבילדרך" זעוד צרפתי בסופו חדושי
תורה באגדה ודרשה שאדרתי ברנים בעזה*י 'בקהל עדת ישורין
כל אלה חוברו פה והכל בסדר
וקראתיו בשם *ויאמד
,
ם
י
ת
ר
ד
ס
בעזיה:
נכון
בעזררע הבהונן למנדבם _דערע

דויד,

ן

נשורהר מאי-מאפרים המליעזך שהוא טצ~לפ
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,ק"0ס נוי"ס

זמנינו שליט"א

מטכסות ומכתבי תהלהמגאוני

'חיה"ג ביצ"ק קדיש הסכמת כביר קמשת
י
מ
ר
א
המכמת
דממיר'
שר התורה בוצ*ק צי"ע צמ"ס
י5ו חו"ב סוע"ה .שלשלת
י
אא
י
היוחסין "סידא ופרישא פה*ד חש"ק רשכבה"ג ב"ה פ"ה סופת הדור והדרו
ציס"עכקשיית הרה*ר אררייהושע אשר עטרתוצדלק
תפארת-ישראל כקש"ת סרנא ורבנא
ישראל שמעון שייט"4ש
אלפונן שליט"א מקאלביעל .בעהמח"ס י'
ר הרה"ג

י-

4ל5תי מנאוואמינסק

הק' אמר* יהושע.
אשר עשה טובבעמיו ה' ה'א ../היקר ב
התשוב המופלג בתויי כמר דןדיחי'
אדמיוי ש" ממינסק מבקש מאת אחב"י
'
י
ח
י
ש
ז
"
כ
ו
מ
ה
את
לקרב
ם
י
ר
ק
י
ה
אשר הרביץ תורה בבתי כנסיות ומשמיע
.
הנוכחי
אזני בנ"י ותחי נפשם .הן כל יקר המופלג כו' דוד נ"י; ולסייע לו בהדפסת
הראה לי ועיינתי ויש בהם דברים טובים מפרו קהלת דוד שמדפיס כעת כדי שיוכל
לבצע מעשהו הטוב.
דברי אגדה המושכים ,וישר בעיני המעשה
אשר עשה ואמרתי יישר פילא ופעלא באתי עה"ח אור ליום נ' ה' טבת תרפ"ט
שבא טבא הוא חיבא להוי גם בהפצת
יפ"ק ווארשא.
דבריו בהדפסה למען להגדיל תורה ויאדיר
שוס צבי אביגדור אויעס ב"ר חיים.
בקנאת סופרים תרבה חכמה .ראשית חכמה
יראת ה' .כנפש המצפה *שועת ה' שיתרבה .כבוד ה' ותורתו.
.
ע"ז באה"ח יום ד' פ' ויגש תרפ"ט.
'_

הן

.

כן

'

.

אורייהושע אשר אלחנן מקאלביעל

היחיג בח"קשישית

הסכמת

החופ"ק ווארשא

הסכמת "ימיית"כה"גשנשיתהייח)יו

י
אהי
ן ע"ה פ"ה מופת הדור
.בוצ"י חסידא ופרישא ע"ח
"י
יס
מח
יו
מ שליט"א פ"ה סופת הדור כקשית מרנא ורבנא ר'
כקש"ת מרנא ורבנא ר'תיי

מנאדרזין
בעזה*י
גמ אנכייאיתי 'אי-צ הס' "קהלת דיד"
דוד*

ירמי קאליש שייט"א מאמשינאי.

ב"ה יום ב' וישב תרפ"ט
ג"כ אבקש מחת אח"3י היקרים
מחזיקי התורה ולומדי' לקרכ את
המוכ"ז הלמו'ופלג בתורה כף כמר דוד נ"י
בהדפסת ספרו .קהלת דוד*
'ולסייע
"ויאמר דודי אשר פדפיס כעת כדי שיובל
 .לבצע מעוה 4הטוב.
הנני הכיתב למען כבוד חתורה ולומדי'
ירמי' קאליש בהה"ק .וצללה*ה זי"ע

אשר טרח ועמל בזה הר' הנני

"ויאמר
היקר המופלג וכו' סמה ךוך שיחי' מפה
ויאסף דוד חידושיתורה על אגדה ואמרי
הכז"ל יעורו השי=ת .בהצלחה ולפעולא
טבא "שר אור ד' לס' להורות לפני'
תרפ"ח ווארשא.
ב-ה
ר
מ
כ
ו
ו
ה
ו
כ
(הנה ה *.ה
ג
דוד נ"י
מאמשינאי
הוסיף כעת בחלק השני *שביל
דוד" וראיתי בו דברים נחמדים .אשר ראוי לאדפוסי אדוא.
נאום חיים בהת"ק זצללהיה סנאדרזין

קי

'

בעזרה כו' אדר הפר"ח טירקא

כברד
סר

המופ5ג וצורב עוסק בהוקי חורב
יקר ושלם

ךןך אצאפ

אוצר בלום ובז'

נ"י הגיעני כליונו עם

*רחונו *קהלת דוד" כולו אומר כבוד

אשר אסף מלא חפניו תפוחי זהב במשכיות
כסף דבר על אופניו ,והנה בעתים הללו
אשר בעוה.ר רבים מהצעירים ישאו
משאבות מבורות נשברים ברוח קדימה
סואה וסער ישאיה יוצת שער .ומה טוב
ומה

הסכמית ומכתבי תהלה מגאוניוצדיקיזמנינו שליט"א
ומה נעים להפיץ אורה ,הדושי תורה,
להלהיב את לב התלמידים בפלפול ואגדה,

לתורה ולתעודה להסליל נתיבה ,ברוח
*שרא? סבא .יהי' ד' עמו ויעל ,שרשיו
שתחת ופריו ממעל .ילכויונקיותיו ,תארכנה
שארותיו ,ותגבהנה דליותיו .ישגש יפריח
וכל אשר יעשה יצליח ,ברצ"ה מבתל
המדבר לכבוד התורה ולומדי'
אליעזר סג"ל מישעל האבדפה"ק והגליל
בעהח"ם משנת,אליעזר מהד"ק ומהד"ת

בשם ה' ובעזרתו ית"ש ,ררארשא
ידידי המופלג המפואר יריא ושלבנם
זית רענן וכו'' מ' דוד "3י אצאפ מפה
הכעת בפולטוסק ,ינופף שנית ידו להדפיס
הס"" .קהלת דוו" עם הוספות "ויאמר דוד"
ח"ב וח"ג אשר אסף והקהיל ח"ח בפלפול
דאגדה ,מכל תילי דמיטב מרבנים ומופלגי
תורה עם הוספות מדילי' דברים נחמדים,
יהי' ה' עמו ויעל ,להגדיל תורה ולהאדירה,
וכל חובבי תורה יקבלו ספרו ברצון ,ויהיו
לבצע
מעשלהאוחיהטעוובר ,וכאצחפיייסתמךה,כולתמבעןידייודכ
ו
יהצופה
לישועה ורחמים בכלל ישראל.
יום ב' וישב כ' בסלו תרפ-ט לפ"ק.

יקז

יו

אבל

כל מאןיין סמוכו וסכומ-ו לנא ,כי

האמת עד לעצמו ,ומתוכו הוא ניכה ספר
זה שכוונתו לש"ש להטיף לקח טוב ומוסר
השכל  -ואמינא -יישר חיליה לאורייתא,
ומחזיקנא לזה! טיבותא ,ומובטחני באהביי
מחזיקי ווורה כי בעין יפה ובסבר פנים
יפות יקבלו ספי זה וישלמו מחירו ביר
נדיבה למען תחזקנה ידי המו"ל נ"י להו"ל
כפעם בפעם דברי מוסר ואגדה לתורה
ולתעודה .הכותב לכבוה"ת
הק' שלום
הלויפייגענבוים
אבדק לאקאטש פלך וואהלין

יוסף

לקך מאוד בזמנינו איש מתרפק על דלתי
התירה וללמד ב"י ההרך ילכו בה
במסילה העילה בית א' הוא היקר מילדי
קהילתינו המופלג בתורה וי"א ה' ...הריף
ושנון כמר .דור נ"י אשר מגירו בווארשא
ומעורר לבב"י לאתוו במנסני התורה ויראה
ומוציא לאורה דברי תורה .מדברי חכמי
זמנינו ומוסיף נופך משלו דברים הראוים
להעלות על שויהן מלכים ,ותחת 3י העת
רבי מארבה ר"ל ספרי מינות להסיר בני
הנעורים סדת תורה"ק ראוי מאוד יהחזיק

דפה .בכבוד התורה ולאחוז יד הר"ג המופלצה
א לאורה דברי אגדה המושכים לב
צבייהזקא5מיכלזאהןביעד הרבנים יריצי
בעהח"ס דגן השמים ,שו"ת בית יחזקאל ,בשי לדרך ה' בשם ,קהלת דוד" "ויאמר
פנות הבית וש"ס.
דוד" .דברי המדבר לכבוד התורה,
היעה"ח א' לסדר עקב השמעון ושמר וכף
בעזה"י ,א' לסדר קח לך מר דרור לפ"ק
תפר"ה ותציץ קרן ישראל ,פה קאלשין.
לאקאטש
ממני שמרגול יעקב .קאפיל הכהן
מה דע ד
בתהיה
ד*
אבד'ק קאלאשין והגליל
יטב עביר ,הזיתי איש מהיר
י רבנן יתיצב על דרך ב"ה
במלאכתו ,לפנימיכ
יקהלת דוד "ויטמר דוד" וח"א)
טוב מקהיל קהלות חידושי אגדות דברי
משובצים כמה פנינים ,ראוי הוא
חמודות ה"ה הרבני החו"ב בחד"ת ותיק
וחסיד מר דויד ווצ~שפ נ"י אשר נדבה אפוא ספר זיה"מטה' כזה להתפשט בין שובבי
אדר תרפ"ח קעשנוב.
רוחו אותו לזכות את הרבים להו"ל ספרו
תורהי
יהודאליב צירלסאהן
*קהלת דויד" וספרו .ויאסר דויר" בדברי
אב"ד דקיק הנ"ל והמדינה
אנדה המושכים את הלב בדברי מוסר
ואהבת תורה ויר"ש ושמירת ש"ק ובודאי ב"ה לרושללב)
זכות הרבים תלוי בר .והנני הנני נדרש כן הניע לידי הקונטרסים מספד קקהלת
דוד* גם *ויאסר דוד" מהרב המוריג
לשאלתו אשר ידי תכון עמו .אעפ"י שאני
נמנע מלבוא ולעלות בהסכמה על פפרים יר* 4מוה-ר דוד שלים"א סווארשא .ועיינתי
בהם

אפתח

ידי כי

בספר

הסכמות ומכתלי תהלה.מגחוניוצדיקיזמנינו שליט"א

בהם והוטבבעיני ,לכן גםאנימן המסכימים בעזהי"ת
ו
י
פ
י
מ
ה
ה
ר
י
ת
ב
על הדפסת חידושי' להוציא לאור -דבר
וירטת
י המוכ"ז לדה'בכבי
ו
דרוש ואגדה ,ואבקש מכ 5נדיבי עמנ
ה
ר
ו
ה
ט
פאר
המעלות ומדוץ
לסייעו לבעל המחבר הנ"ל שליט"א,

יום א' י"א ניסן תרפ"ה פה ירושלים
עה"ק בב"א,

אלימלךהכהןראפינשטיין

הרב מראחוב כעוז אביב.עה"ק תצ"א

בה ,פ"ש תרפ"ה ארסלריצעו
לכברו הר' החו"ב מופלא ומופלג וי"א

כף כמר דוד יח" אצאפ .מפה 'רוצת
להעלות על מכבש הדפוס ספרו "קהלת
דוד" *ויאמר דוד" ח"ב וח"י ,אוסר בו

אסף

חשת

בפלפולי דאורייתא וחידושי

אגדות מרבני ומופלגי התורה עם תוספות
ותורה משלו וכבר אתמחי גברי' רבא
בס' קהלה דוד ח"א אשר .הדפיס ונתקבל
מאת כל רואיו לרצון ,ולזאת אמרתי
ימעלתה סבא יישר כחו וחיילו לאוריית48

וכו' וכו' מוהר"ר .דוד אצ~שפ
שליטיא העורך והמועל ספר היקר והנחמד
ו
צ
ו
פ
י
ו
י
ת
ו
נ
י
ע
מ
ל
ע
ה
ל
ע
י
ת
ו
צ
ו
ח
במתי
.קהלת דוד" והמח"ס *ויאמר דורי בק"ק
ווארשא יצעו .בתודה רבה קבלתי ספרו הצלחה ,ויהא רעוא שיתקבלו מ-ייג
הנחמד ה"ר שהואיל בטובויכבדני ,ואברכו וימצא חן בעיני חובבי תושי /ואבקש
במצלחה מרובה ,שיזכה להרים קרן התויה בזה מאת אחבקי נדיבי עמינו לסייע לר
.
נמצא בו ציצים בסיוע שיש בו ממש ,כדי ליחנו לו
ולזכות את הרבים
י
כ
הינולת לבצע זממו ולהוציא מחשבתו אל
ופרחיםיקרים ,ומצוה רבה לתומנה ובעוהשי
הפועל.
בל"נ נכון אזר לקבלו באהבה ,אני יפולח
להמערכת הנכבדה ספרי *דברו שלום" הכ"ד המדבר לכבוד התורה ולומד"
*המגידו בכל יום ב' מקץ כעג בסלו תרפ"ט לפנק ווארשא,
וקונט' ש"י וג"כ ה' חלקי
ק
ח
צ
י
,
ס
"
ס
כ
ו
ר
י
א
מ
רחשי כבוד ויקר
ברמ"א קאנאל
ידידו המוקירו ומכברו ודושה"ט
בועד הרבנים לעדת ווארשא
שלוםיצחקלעוויטאן אבד"ק הנ"ל ב"ה
לכבוד ה"ה החיב חו"ג .מר דוד נ"י.
ב"ה ה' ויק"פ תרפיה טטרבונר.
הס' ,קהיתריי" ישבעתי קינג
בחודש אדרן בכבוד והדרן שלמא אשדה
סהח"ת שבתוכו בהלכה ואגדה
להה"י מופ' וכו' כש.ת מיה' דוד נ"י
ט
ר
פ
ב
ו
ם
י
נ
י
נ
ע
מ
ם
י
ע
ג
ו
נ
ה
בהלכה
אצאפ ,יהי' כזית הודו וכשושנה יפרח
ולרעתי
ן משפט הבכורו-ק לדברים
ראוי יית
כבודו .אהדשה"ס וש"ת כחוק
"קהלת דוד" עם "ויאמר דוד"קבלתי הנוגעיהם להלכו-ע ולשאלוו-ע נחוצורע
אנכי אנוב קטן העוטרים על הפרק ,והנני מוכן לתמכו
שבקיר ימאוד נהניתי .ומי
במשלות
ח"ח
ם
י
ע
ב
ו
נ
ה
ה
כ
ל
ה
ל
י
)
ך
ו
בעזהש'י
ליחן הסבמה על דברי
דגלי
מסכתא וכל מה שהוא עושהו נמלך ברבותיו ,ארי לע"ע לא הרשני עת לשלוח לו
וכל הרואה דוד זוכר תלמידו איך טיח ת"ת מחמת טרדת החג -ועוד חזון למועד
ועמל ומצא כדי מדתודין הניין לי לקרב והנני סירבו שיהי' דוד בכל דרגיו
הלבבות ליראת ד' ,בבושם הזה דכולא משכיל וה' עמו.שהלכה יה" כמותו וילכו
ביה דרוש .ואגדה המושכין לבו של אדם רבים לאוח ספרו ,ויופיע לאירך ימים
בעררו וגונג
לאביהן שבשמים ,יפוצו מעינותיו חוצה,
ן
ר
ק
.
ה
פ
צ
מ
ה
כנפש תדרשנו לטובה.
כנפש
התורה
להרמת
'
ב
ק
י
הילל בהנא4ן אליהוונרסק מבד
ר
ג
ו
ב
ר
ט
ט
נאעה"ח
ם
ו
י
א
ר
ק
י
ו
ח
*
פ
י
ת
קראסאיצ"י
,
ל
ל
י
ה
'
ק
ה
אבא מאקס
בעהח"ס בית הילל ודברי
.
ו
ה
י
י
והמו"ל אז*ג ופסקיא
מלפנים אבד*ק יאבאתא ושיאשוויטץ

קבלתי
י

ספרו

במקום הקרמה
5ההיא אתרא ר'
ב"א
אבא
21גמ' סיטה (ד' מ') י' אביהו יר' חייא
י
י
י
ה
י
ג
י
ע
י
"
א
דריש שמעתתא ור' אביהו דריש אגדתא שבקו כוע לר' הייא ב"א ואתו לקמיה
'

זר' .אביהו וכי /מדינתינו פולין מעולם מרכז התורה היתה ,ולדאבוננו הגדול שסות
בעולמני הרותני בתי מבתל הורקו מיושביהם ,ונרם הומן יסחב לאט לאט לתוך עולמני
מגשמי את כל בעלי כשרון ,ואף גם בצוק עתים האלה שאין יום שאין קללתו מרובה
סחבירון וסערת הזמן הולך'וסוער,וגליים הטרדה שיכרחו לבקש טרפם ,ועל המחיה ועל
הכלכלה ,בצבו כמו נד ,ובטלו ישיבות חבירים .אין אומר ואין דבריכן וביק יוצאת
בכל יום ,תורה! מה תהא עליה ,ולכן הורגש ביותר הצורך להוציא ספר כזה שיהי'
מקום מקלט לחגרה ודרשה ,כי שבקו כ"ע לר' חייא בוא ואתו לקמיה דר' אביהו
וכו' ,כדאי' במד'
ב') א"ר לוי לשעבר היתה פרוטה מצויה והיה אדם מתאוה
ישמוע דברי משנה .והלכה ותלמוד ועכשיו שאין' הפרוטה מצויה וביותר שהם חולים
נון השעבוד אין מבקשים לשמוע אלא ברכות ונתמוו! ועי' במס' סופרים פט* 1ה"ר)
האלו אשר טרדת הפרנסה רבו מאוד ,והאנשים הטרודים
ואו כן
גפרנסתם .בודהוירגועתיים מעבודתם ,ובכל ששת ימי המעשה קשה להם לעחן ילהבין
כפלפולים ,וסניהים אותם ,ולזה קמתי ומקום .מקלט יסדתי לקבץ אבני .הפץ ודליתי
אדרכסונים מובהרים ,על אשר עלדברי תורתנו הקדושהמיוסדים ,מהגוה"צ קשישאים זצ"ל
יוי*ע ,וגם מהגוהרת והרבנים מזמנינו שליט"א ,למען תהיה למוכרת נצח ,ומפינו לא
זשכח ,ולעשות לאחב*י מטעמים ואחרי שזכני השי"ת לחזות פרי בעמלי ,לברך על
קטוגמר 51ראות הספר "קהלת דויד" חלק שני וה"ה ,המכיל בקרבו חדושי אשר באספו
זנערכו ונקהלו ב"ה על ידי ורובם ככולם ,אמרתן בתוך קהל ועדה (משלי ה' יד)
זבתוך קה 5אהללך ותהלים כ"ב כ"ג) וקמתי בבהל יאשוע (איוב ל' כה) ואמונתך
בקהל קדושים (תהלים ס"ט ו') ותהלתו בקהל חסידים (שם קמט א') ובמקהלים
ן ברכו אלהים (שם סח כט וכדאי (ברכות סא ע"ב)
אברך ה' (שם כו סו) ובמסהיוו
ם
י
נ
פ
מאירות
מקהילקהילות גרבים ועי' רש"י ז"ל מש"כ בריש קטיה ,בס' שו"ת
מ"א עלה ונסתפק אם טוב לאדם לכתוב ולהדפיס ספרו בסתם והאריך .וכן הגאון
אזולאי .בס' שם הגדולים (ערך הזכרונות) והעלה מי שרוצה לנהם שלא להזכיר שמו
על חיבור .יהא רמות רוחא .וע"כ קראתיו *קהלתדויר* עפר אני תחת כפות רגלי
זבותינו הק' הראשונים והאחרונים ,אמרתי גם אני להיות מחובר לטהור ולהקריב
מראשית פרי עשתנותי אשר חנני השי"ת ,ועל קהלתי ,הוספתי ג"כ מעט משלי אשר
וכה לי ה' הטוב ,כי לא גלו לי אלא לכתוב כדאי' בס'הסידים תק"ל בל מי שגלה
לו הקב"ה דבר ואינו כותבו ויכול לכתוב היו נוול מי שגלה לו כי לא גלו לו
אלא לכתוב עכ"ל ,וקראתיו "שניל דוד"".כי בשבילם וזכותם עמדה לי ,כדאי' (ברכות
י' 1ע"ב) כל העולם ניזון בשביל חנינא בני ונדאי' (שבת יד) בשביל שתהא ונף
וכדא '.לסנהדרין ד' ה') בשבייי נברא וכו' הוספתי שביל כדאי' (ב"ב ד' ק' צ"א)
שביק של כרמים ,וכדאי' בירושלמי (חגיגה פ"ב) התחיל הקב"ה לתת שבילים למשה
וכו' ועי' (טהרות ו' מ"ו) ושבייך במים רבים (תהלים ע' 1ב') וגתרגום יובלע שביל,
*קודיך אם פקודי ה' ישרים משמחי לב (תהלים יט ט') ושביל הוא נתיב.כדכ'
הדריכני בנתיב מצותיך (תהלים קיט לה) ונתיכותיה שלום ,ושביל הוא דרך והודעת
להם זן! הדרך ילבו בה (בפ' יתרו) ודרך אקרי תורה כדאי' לקדושין :0ן ע"ב)
ונשביל דוד* בגימטר' דוד בן פייגא רחל כי הספר הזה מוקרש  .לוכרון נשטח אמי
קורתי הצנועה ההסירה רודפה צדקה וחסד .מרתפייגא רחל .י*ל'אשו.צלקחה ועיתה
קסמים ועזבה ארץ החיים .ומה שחנני השי"ת  .ואסרתי בקהל עדת ישורון קראבין

(עה.ש

ויסטר

דיי"

במקום הקרמה

י אבינו שבשמים וזכות הגוה"צ זי"ע יעמודלי שיתקבלו
ודיאמר .יהי רצוןיפנ
תופשי הורה ,ותפלת ר"ז יתקיים בי ,ויהא רעוא דאימא
ברצון דברי אלה לפני
מלתא דתתקבל ,ושמעוהו שרים ,ראוהו רמים ,ויהללוהו חכמים ,,ושבחוחו נבונימל
היתה לי ,כי אמרי מנחתי נתקבלה
וקלסי-ו..מלכים ,מאן מלכי רבנן ולאות צדק
ב
א
י כל שרוח הבריות נוחה הימנו ,רוח
ברצון..לפני האדון ב"ה ,כדאי' באבות (פ"ג מ"ו)
המקום נוחה הימנו ,וכיון שנתקבל החיבור אצל בני ישראל ,הגם שאין מקובל אצל
הכלי ,ל"א בטךט ,הנקרא בשם ציבור ,קמשיכין כח רוה"ק בזה החיבור כדאי' (בדר"ח

כי

'

ומע"ר) בשם הריב"ש( ,ובאמרות ד')
לתנדג ותבורא ריתהלל -הנורא על אשר שם בחיים חלקי ועמלי ,ולא נתן לסוט רגלי,
ולהוציא .לאור זיכני ,ספרי" ,קהלת דויד" "ויאמר דוידא
ח"ב וח"ג ואין מלה בפי לתת תודה להשי"ת וי"ת לברך על המוגמר ,וששם חלקי
בדברי תורתנו ,וברוך ה' שלומן הוה ההייני וקימני והיגעני" .ךיאמךדויד" כרוך
אתה ה'_יכו' לך ה' הגדולה והגבור)-ה וכו' ויברך דויד את ה' לעיני כל הקהל*
וכאשר זכיתי .לסדר אותו ולברך על המוגמר ,הנני בשבח על העבר ,וכן יעזרני ה'
אלהי הרחמים ,להוציא לאור את יתר ההיקים ,והספרים העתידיםיצאו-ע יאור.
לההב?ז בישראל תורה ואורה ,להגדילה ולהאדירה ,ולביינבא לי כי גם הספרים יבאו
געזהשי"ת ברכה לכל .אוהבי תורה באמת ,ובלב מלא תקוה כיבני עמנו ,טובה ותודה
5י יחזקני ,ובמכתביהם ובדבריהם יאמצני למהר ולהוציא שארי החלקים ,והספרים
ועיני נשיאות אל השי"ת כי יתן לי עצמה ועוז ויתקיים ויהי נועם ה' וכו' ומעשרה
יאינו וכו' ותחזנה עינינו ,בנחרז ציון עירנו ,ובהרמתם קךננו ותורתנו ,במהרסם
בימינו ,אמן.
דברי דךיך בלאאמו"ר אפרים אליעזך טצט 9מיוארשא יע*א
-וש44ישמ__4בשנת ךיאמך דריך ברוך אתה ה' לפיק

י---שז-שטפ84
8
המפר הוה מוקרש לוכרון נשמת אמי מורתיהצניעה מרה
ן

י

פייגה רח

8

אצאפ

בת הרבני החסיד ר' משה אהרן ז"ל קירשענבלום ,אשר נלקחה ועלתה השמים.
ועזבה ארץ החיים ביום כ'"דץ לחודש כחר4ך שז שנת ךערפ"
בהיירפא"הק .יכרה ן
ואותנו לאנחה עזבה .רבות עמלה ויגיעה ,לגדלם .על'דרכי התורה ו
נא לה אלקי לטובה ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים עד אשר יקיצו ישיני
חברון ,ובמהרה כלנו נעלה ישועים:

תנצב"ה

.

8.

%

בנני .אוסר על כל .איש בכל עיר ומדינה יהי' מ* שיהי' להשיג גבולי ולהדפיס אר
והעתיק הספרים לקהלת דוד* *שביל דוד* *ויאמר דוד* כלל או מקצתו נם בשנוית
בלי רשותך
המחבר והמו"ל.

קה לת דוד
חלקשני

מדור קהלה שפחיישג-םמנאוניוקרושיקשישאי זצ"לזי"עועכיא:
סימן ר

מנחם
מענריל מליבאוויטשיצ"ל

מהגהיק וכו' אדומו"ר

ר'

(הגיע גידי עיי יד-נ
ר' יהונתן הלוי אייבשיטץ)

הרה"ג

ראה

ראיתי את עני עמי אשר
ושסות ג)
במצו.ים ואת צעקתם
שמעתי מפני נוגשיו וכף וארד -להצילו
מיד מצרים וכון ועתה הנה צעקת ב"י
.באה אלי וגם ראיתי את הלחץ וכו' ועתה
לכה ואשלחך אל פרעה להוציא את עמי
וכו' .יליד דהא א' מקודם כבר ראה
ראיתי וכו' את צעקתם ,ולמה שנה דבריו

בכפל .גם מוז תיבת .ועתה ,ועוד דהא
מקודם א' וארד להצילו בעצמה יאח"ז א'
לפרש דהנה בכלל גלות
ואשלחך,
ישראל ומצא גלות השכינה כביכול
מתהילה א' ופ-
ראה ראיתי ואת צעקתם
ל
י
ב
ש
ב
,
א
ק
ו
ו
ד
ו
י
ש
שמעתי מפני נוג
צערן
וגלותן ולא משום גלור-ע השכינה ,וע"כ
לא סי' ביכלתם שיהי' הצלתם ע"י שליח,
כל דבר גדול כוה לעשות עמהם ,אע"פ
שאינם בדאים לזה ,לא יוכל לפעול כ"כ,
רק ההכרח הוא כביכול לירד בעצמו
להצילם "וארד= בעצמי (א) יהציים
ולהיות עמהם ,ועתה מתוך כך ראיתי כי
הנה צעקת ב"י ובאה אליי שמצטערים על
גלות

יכה

שביגעם דוד

ק"ק יפ'ד שבתחלה ירד ה' ,ואח"כ ראה שצועקים על השכינדע'
ש)
למה יצטרך ה' לרדת והלא כל העולם כגרגיר של חרדל לפניו,
וכי לא הי' יכול להצילם בלא ירידדה ,ועי' רש-י ז"ל ואוה"ח הק' והרד"ק ,וע' יליד
בדבהיו הק' שעתה ירד א"כ הי' לו לכתוב ארד ולא וארד כי הואו מהפך מעתיד
לעבר וכן כוונתי בע"ה כמו שמצאתי בזוה"ק (האזינו) וארד להציל וכר וארד ארד
מבעי ליה ,וארר בקדמייתא כד נחת יעקב למצרים ולמה להצילו מיד מצרים דאלמלא
לא הוה בינייהו לא יכלון למסבל גלותא כדורש עמו אנכי בצרה אחיצהו ואכבדהו
כו' עפש .,ובע הכוונה פי' האלשיך הק' וארד להצילו מיד מצרים לרמוז ירידתה
שכינת עם ישראל שנמשלו לסנה להיותם נמוכים ומחוסרי זכות כקוצים ,והוא מאז
ירד ,יעקב מצרימה כמד"א אנכי ארד עמך מצרימה ע"ש ,וע"כ לפע"ד אין לומר
שבתחלה ירד ה' ואח*כ ראה שצועקים על השכינה ,האלשי"ך הק' כ' עה*פ ראה
ראיתי וכו' אמר ה' למשה אל .תצר לך כי מה שאתה רואה עתה כבר ראיתי וכוני
במצרים ,ואת צעקתם שצועקים עתה שמעתי מאז קודם.
מתחלה את ע
אתנימכעאמויביואשוי
הבל גלוי וידוע לפניו וכדאיתא ברשפי אש עה*פ ושורע
כי *דעתי
צעקתם שמעתי .מפני" נוגשיו ר"ל קודם נוגשיו ,ע"ש בבחינת טרם.יקראו ואני אענה,
עוד הסה .מדברים ואני אשמע (עי' ברשפי אש שם)

לכאררה

והנלפצ*ד

מן

קהלת

סימן ל

גלות השכינה א"כ הם כדאים לוה ,כמ"ש
המתפלל ,ל תבירו והוא צריך לאותו
דבר היינו על השכינת המתחברת עמנו
"וא נענה תהלה ,א"כ יוכל להיות
מגאולה ע"ישליח ועתה 5כה ואשלחך וכו/

מימן לא

חבוונה שבא להוכיחם ליאות בעצמם
ולהתבייש שהוצרך ליחן לפניהם ברכה
וקללה בשכר ועונש החומרי ,הלא הי' די
בברכה אשר תשמעת (ב)

מימן לב

מהמזעק וכו' אדומו"ר ר'
יצחקמלובלין זצ"5

מהרה"ק וכו ,אדומו"ר ר'
ררך שלעלעול זצ"ל

בפ

דור

יעקב

גהגיע לידי
חעבודה על האגשים וכו'

תכבך

מהנ"ל)

שמות)
(הגיע לידי מהג'ל)
ואל ישעו בדברי שקר,
ראה אנכ דתן 'פנכס ום ביכה
וקללה את הברכה אשר תשמעו ,ק' דה"ל למכתב לדבדי שקר ,ונ' לפרש

"

להנלפע"לעיד בהקדםפי

שביסי] דור

יירא

עה"פ

דעיקר

ה'צעקת סדים'יעמויה כי כבה יכף

ייחמי
ארדה .נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי וכו' ולכאורה יל"ד אחרי
שהחליט השי"ת שהם חייבים ולמה ירד לראותן והנה סרשזי ז"ל גראס שמלשע
ירידה משמע כאדם שיורד מכסאו ללכת ולראות ולחקור בדבר (עי' ש"ח ),וחו"ל
ימדו ד"א אך אע"פ שהכל גלוי וידוע לפניו יתפש נכתב זה ללמד לבני אדם שלא
ימהרו במשפטם שהרי השי"ת א' לראות (ועי' רד"ק) (ועי' מיבי"ם) והנה הרמב"ן ז"ל
שם כ' וז"ל ארד ממדת רחמים אל מלת"ד ואראלה ברחמים ואם כצעקתה הבאה וכו'
עי"ש לפ"ז נראה לפרש ג"כ כאן "וארד" ושירדתי ממדה'ד לראמים וע"כ ועתה א"ש
"ועתה" לכה ואשלהך ,כי דרשו ה /ההנו כשהשם  .העצם המרומז לרחמינו בהיותו
קרוב ,היינו שירד ממדה"ד לרחמים( ,ועי'בכלי יקר) והנה הגם שהרמבץ פי' בשמות
שם הנתגליתי על ההר הזה באש כטעם וירד ה' על הר סיני וכונו .או היא כמו
ארדה נא ואראה הנצעקתדה הבאה אלי וכבר פירשתי סודו עכל"ק ,ונראה לפענ"ד
שזה דעת הרמב"ן שכבר פרשתי סודו (בפרשה וירא כדלעיל) והשתא אתי שפיר,
וארד להצילו כו' אר"לל שהתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים אבל גם זה לא
קשה לפיד כי הנה לא שייך לפניו י,או בהי' מעלה ומטה( ,ועי' הניא פ' לס והגם
שאי' בכהאר"י ז"ר שכביכול ירד בעצרו כדכ' ועברתי בארץ מצרים אני וכו' מים
עין פנים לתורה .והשם יכפירוהבן.
(ב) א) נלפענאד שזה .אמר ר' הגי במד"ר ולא עוד שנתתי לפניכם ב' דרכים
אלא שנכנסתי לכם לפנים משורת הדין ואמרתי ובחרת בחים,
ובעבודת ישראל הביתא שמכיון שאמר ובחרת בהיים עשה בו רושם שיהיה כח ועזר
יאדם לבחור בחיים.

ב) ראה לשון יחיד ואח-כ לפניכם לשון רבים נראה רעל כ 5יחיד ויחיד מישראל
מחויב ועלל' פוסל לתקן ,ויכול לתקן כי כל 8ו"א מישראל הוא צינור
המשפיע לרבים יזש"א .ראה שאנכי* לבדי בלשון יחיד לנותן משניכמש והבן.
ט נ*מפרל "ויאמר לוד* ב' מה שאמרתי בביה"כ דאולריכס וזה החלי הנה יל*ו
אומרו *ראה' כמראה איזה דבר הידוש ,ותו אומרו לאנכי" הלא כל משנה
תורה

קהלת

סימן לב

דוד

מלאך מיוחד,להציל את לוט ,ונ' ליישב
כ' שם איה שרה אשתך .1אסר

ועיקר כיונת פרעהבגזירותיו הי' להשכיחם
בה' וכששמע שהישראל אומרים נלכה
נזבחה 5ה /א' כיון שמזכירים עוד דה'
ישעו
נפיהם ,לכך
תכבדהי'העדבבורדיה,וא
בדבר שקר ,פי' שי
י מתגבר
שקר
עליהם עד שלא ישעו בהם ,כ 55לה',
אבל באמה צריך להתחזק בה' ולהאמין
באמונה שיימה שבודאי יגאל אוהנו כמו
אותנו ממצרים ,וכןיהי'אי"הלעתיד.

יהנה

הנה באהל ופירש"י צנועה היא ,וביבמות
עמוני ומואבי ולא מואבית לפי שאיש
אד-רכו לקדם ואין אשה דרכה לקדם ,לפי
שכל כבודה בת מ5ך פנימה א"כ מזה
שחמר הנה באוהל נודע הדין דעמוני
ולא מואבית וע"כ הלך להציל משם אח
לוט שיצאה ממנו רות שממנה יצא דוד
המלך ואיתא במדרש מצאתי את דויד
עברי במדום שעי" 1ניציל( .ג)

וכנאי

מימן לנ

מהגהיק וכו' אדומו"ר ר' יצהק
מאיר מגור יצ"ל
הידוותי הרי"ם

מימן לר

בעהמה"ס

(הגיע לידי

מז

עוד מהגהיק הנשל זצ"ל
(הגיע לידי

מהנ)'-

מהנן)

(וישלח) נ1פ!נל מה נענשו אנשי שכם
ז
ולרע יהנה
ורפאל שרפא את אברהם הלך
הוא ע"ד ארז"ל גוי
משם להציל את לוטיל"ד שהי' 5ו לשלוה ששבת חייב מיתה לפי שזה אות לישראל
..

ביני

שביץ-ן דוד

תורה הוא דברי משה רעיה וה 5'5ה' נותן לפניכם ,הו אומרו ,היום ברכה" הלא
ארז"ל היום לעשותם ולא היום לקבל שברןו ואמרתי בהקדםהערבי נה 5פ'זו .הק' שם
הלואהשי"תמקיים כל מצותהתורה (עי' בגמ' ברכות ד"אע"ב' וכ'ביומו תתן שכרו ,שמיד
שנשלם משך העבודהצריךליחן השכר ,והאדם כשנסטר נשלם עבודתוומגיע לותיכף השכר,
ותירצו עם הא דקיי"ל שליח ששכר פועלים ואמר 5הם שכרכם על הבעה"ב שניהם
אינם עוברים בבל תלין ,זה לפי שאין הפעולה שלו ,וזה 5פי שלא שכרן ,ה"נ
ישראל קבלו התורה ע"י מרע"ה הבטיח 5הם שכרם מאת ה' ,משיה ליכא כאן בית
עיסו .והנה ידוע דאנכי ולא יהיה לך טפי הגבורה שמענו א"כ מחויב הקב"ה על
אותן ב' מצות .הראשונית לתת שכרן מיד בעוה"ז בכדי ד,שלא יעבור על ל"ת אחרי
לעב),
שהוא בעצמו אמרן (ועי' בחות יאיר
ם
י
ס
1
במד כ 5מה ששי"5
בשב 5
ם בעיה
י
כ דאג
ישראל על ששכר מצות בה'ע 5יכא ,ויצטרכו ישראל לבא לידי יסורין
יחולי בשבילם לאבול בעוה"ז ,וזש*א להם לישראל ענין אשר עבורו יאכלו בעוה"ן
ו5א יצטרכו להולי ויסורין* ,ראה חנכי" היינו ה-אנכי .ה"א ולא יהיה לקן שמפי
הגבירה יצאו ,ופי ה' דבר ועייכ שיצאו מפי ה' נס .בתוך נס היה אז *והקולות"
הללו *ראו* ישראל כסה"כ וכל העם ורואים את הקולות" היינו ה.אנבי וכו' ולפיז
א"ש הבעה-ט שכ' ראה אנכי ראה עשרת הדגרות שפתח באנכי ,וע"ג "נתן לפ.יכם
כזיום" .ברכה" ולא ע"י חולירצווינסוו.רין ,וזה הוא חידוש ,שברוכים תהיה
העמים
של מקום תוכלו לאכול בעוה"ז ג"כ.
כשאתם עושים
'א קשה שה
מיחד " 5ת 5יט שאו מיאד
ע)ן
א' עושה ב' שלוחות ,דהיה אין מלאך א' עושה ב' שלוחות ביחד,
אב 5כיון שבא הן לבקר את אברהם כמו שארז'ל על וירא כו' וכ' בפ' בשלח כל
המחלה

'ר13פכינר

י

ו5פענ"ד

י

איבי

5ילשייח

מיצי

"י5

יהצ
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"
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קהלת
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ביני רבינינם והעכו"ם בא ליטול לעצמו וזה הענין גם.במילדה שהוא ג"כ אוו-זש
אותו אות נמצא שזח גזל 'וגזלדינו במיתה ,אות לנו ,ובגר אמרינן גיסו וידו.באין
כא'

שביש] סוד
אשר שמתי במצרים כו' כי אני ה' רופאיך מבתליך בכ"י

המחלה
מהרהוק ר' בנימין
מלובלין זצ"ל שפירש על מש"כ רש"י -לא אשים עליך ואם אשים הרי הוא כיח
הושמה כי.אני ה' רופאיך ,כשיתרפא ע"פ הטבע הגם שזה ג"כ מהשי"ת עדיין יש
להזהר מדברים חריפים לבלתי ישיב הרעה לכי הכל .בידי שמים חוץיכו'
) וכשנתרפא
מהשי*רץ או כאלו .לא הושמה .ע"כ כיון שבא ה' מיד נתרפא אברהם ובזה נגמר

שליחותו ,ואו נתחדש השליחות להציל את לוט וזה כוונת רש"י ז"ל רפאל שרפא
ונתן לו ה'
את אברהם וננמר מלאכתו ולא היה להמלאך מה לעשות.
*הלך משם-
השלוחות והלך להציל את לוט.
במים רבים הק' הרה=ק ר"י מראדוויל זצ"ל מפני מה בא זה המלאך 'של
הפיכת סדום אצל אברהם ותירץ ע"פ (מגילה ד"ו ).לא נתמלאה ירושלים אלא
מחורבנה של צור וזה לעומת זה עשה ה /וענין סדום היתה הקליפה להשבית אורח,
וכל העושה
(כדאי' סנהד' קט) ומדהו של אאע"ה הוא החסד ההיפך ממדתו של
וז"ש וא'
מצוה א' קנה פרקליט א' שהיה מדתו חסד עי"ש (ועי' בראשי

ואי

סדומי

בשמימי

"להפוך" את סדום.
כעין זה שאמרתי בביהכ"נ של ר' לייביש קודש ז"ל ,ברה'גזיבאוו  2בש"ק פ' תולדות
רו1ך14
(פ' בב) ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר א"כ למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה'
ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ,להבין במה העלה ארוכה ומרפא ליסורים שלה .וע"
באוה"ח הא היתה לה יסורים מאוד ,ועי"ז הלכה עם יצחק למקום הר המוריה,
להתפלל שם להסיר ממנה היסורים ודהיתה לה בהריון (עי' בפדר*א) וכן הלכו
לשם ועבר שהי' נביא וגדול הדור ,ובזה דהשיב ב) גוים עוד לא העלה ארונה
וכן יל"ד בכוונת רש"י ז"ל על ויתרוצצו ע"כ הפל הזה אומר דרשנו שסתם רציצה
זו מה היא וכו' שהיתה עוברת על בה"מ ה" יעקב מפרכס וכו' ועי' בפירש"י שכ'
ותלך לדרוש וכר לבה"ח של שם כו' ,ולמה הקדים אנטינינוס לרבי היא אנטינינוס הי'
תלמידו של רבי רבינו הקרוש ,אי' בחגיגה (ד' סו ע"ב) עי"ש שבא בפו של אחר
וכו' ומקשה שם האיך למד ר"מ מאחר ומתרצי תוכו אכל קליפתו זרק ,ורבא א' הא
בגדול הא בקטן ע"ש אשכחיה רבה בר שילא .לאליהו א"ל מה קעביד הקב"ה א"ל
קאמר שמעתתא כפומיה דכולהו רבנן ומפומי דר*מ לא קאמר א"ל אמאי ר.מ תוכו
אכל קליפתו זרק השתא קא' הקב"ה מאיר בני אומר ,ופי' בלקוטי יוסף שעד שלא
נאמר כן החילוק בגדול ור"מ הוכו אכל קליפתו זרק אף דבשמים גלוי הי' וידוע
לפני השי"ת מ"מ לא א' השי"ת עד שנא' הלכה על עוהיו וכיון שא' רבה בר
סילא לאליהו הלכה ,מיד א' אליהו ,השי"ת א' בני מאיר אומר ,וכדאי' בנמ' (ב"מ
נט) שא' ר' יהושיע תורה לא בשמים היא .ואי' בסנהדרין ש"א ע"ב) דמיבעיא
אימת נכנס באדם היצה"ר אם משעת יצירה או משעת לידה וקאמררבי משעת יצירה
ואנסינינוס א' משעת לידה וא' רבי דבר זה מאנטינינוס למדני משעת לידה דכ לפתה
חטפת רובץ ,ומקשה במהרשאא דמובא ברש"י ויתרוצצו הבנים בקרבה משמע דמשעת
יצירה נכנס היצה"ר דעוד בימי הריונה עשו פפרכס לצאת על נתח ע"ז ונשאר בצ"ען
ותי' הלקוטי יוסף עם! הגמ' הנ"ל ומיושב בזה הכל עם קצת נופח משלי רבקה כאשר
באה ביסורים דמפרכס כל א' לצאת והיינו רבי ואנטינינוס נכדי יעקב ועשו דפליג*
בזה

קהית

סימן לד
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מט

כא' ,אבל אנשי שכם לשן באו לוהעגייר בקשה וכו' .שלא יאמר אותו צדיק ועבדים
רק כדי לבא לתאוותם ע"כ נהרגו כדין( ,ך) וענו אותם קיים בו' ,ע"כ אין המאמר
הזה אומר אלא דרשיני ,וכבר צווחו בו
קדמאי ,דאטו בלא יאמר אותו צדיק לא.
סימן לה

יקיים השי"ת תו הבטחתו ,ועוד יש

לדקדק

מהרה"ק וכו' אדומו"ר ר' יהרדא
בתיבת "בהמא שהיא מיותר ,אך באמרם
ארי' ליב מגור יצ"ל בעהמח"ס
אביב השי"ת ליחן .להם רכוש הא די
שפת אמת
בגחינת התורה כי אין לך רכוש גדול-
(העתקתי מכת-י מאסמו-ר הרה-ח ר' אפרים אליעזר מזה כי ;ה תכלית האדם וחייו על האדמה
בר' מ17ה יצחק אעאפ שליט-א)
ולזה נברא ,אך כדי שלא יצמר אותו
בגמה ברכיי-
ן ס'
ן צדיק ועבדים וענו אותם קמם "בהם"
נא אלא 'שי

איי

שבילוק דוד

בזה איבתי ניתן היצה"ר באדם אם משעת יצירה כדעת רבי וע"כ עשו מפרכס לצאת
לפני פתח ע"ז ולצאת בעולם ההלכה ,אם מיצירה אם מלידה ,וכיון שידע יצחק
מהרציצה זו וע"כ הלך להר המוריה אילו יורהו דרך נבחר אם הלכה כרבי או
כאנטיניגוס יעקב ועשו דפליגי בזה וכיון שהיתה לרבקה יסורים ולא תעלה ארוכה
ומרפא ליסורים ידע והבין כי נאמרים בשמים דאף דידוע וגלוי לפני השיית שהלכה
כאנסינינום שאמר רבי ד"ז למדני אנטינינום דמשעת לידת דכ' לפתת חטאת רובץ,
לא קאטר השייח עד שנאמר הלכה בעוה"ז בביהמ"ד (וע"כ שלחה יצחק לרבקד):
ווש"א ותלך לדרוש ופירש"י לביהימ של שם ועבר שיפסקו ההלכה ואם יפסקו היכה
כאנטינינוס דמשעת לידה ניתן היצה"ר וכשיאמרו בבה מ הלכה שבוו ג"כ רבי מודה
לאנטינינוס ומזה הרגע יאמרו ויסכימו בשמים ועי'ז יעלו ארוכה ומרפא ליסורים,
יושנא ויאמר ה' לה ופירש"י לשם נאמר והיא אמר לה והיינו שאמר לה שתדע
שכך הוא ב' גוים בבטנך ופירשא גיים כ' אנטינינוס ורבי אנטינינוס קודם לרבי כי
בפלוגתא זו א' רבי ד*ז מאגטינינוס למדני דמשעת לידה דב' לפתח חטאת
י
י
ב
ו
ר
וא,כ עתה כשאמרו בבה"מ כן אזי נפסק סמנה היסורים משום דליתא עוד ליצה"ר
כדמצינו ברצם כשא' הלכה אמר חקב*ה היכה כר"מ וכיון שא' שני גוים בבטנך
אמת כן הוא אבל בזה אנטי-נינוס קודם לרבי ומיד נפסק ממנה היסורים ובזה מיושב
שפיר הפרקי דר"א שהלכה מהר המוריה לשם ועבר וכי לא הספיקה בהר המורית
ועוד הי' לה להבין אם שגורה אפלתה בפא :כרחב*ד ולמח הלכה לבה"מ 1וממ*נ אם
שגורה היתה למה הלכה ואם לא לא הי' .לה לילך ,אלא כדלעיל "8ש ,ומיושב בזת
קו' חמהרש"א.
א
י
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(ד) ללפיד ד דוע כ כשאדם עישה מציה לש
י ממחזי
יפאיה
והגם שכל מילה מכבה כמאמרם ז"ל כי עליך הורכנו כל-היום אך
ע"י שצושה לש"ש ובשמחה המצוה מגינה ומצלית (ועי' לקמן "קהלת דוד* סימן מ"א
ובשם הנועם אלימלך ).וו*ש רבי המא בר חנינא יום ג' למילתו הף ובא הקב"ה
ושאל בשלומו כדאיתא (בב"מ 8ץ 1דביום ג' החולי ביותר כמ"ש ויהי ביום הג'
וכר ובמילרע נדול צ"ע לא פליגי דיום ג' הוא יותר סכנה וכמתש ויהי וכו' ות"א
דל.תקיפו עליהון ככיהון אך ע"י שיעש :המצוה לש"ש ובשסהה ירפאוהו ד' ממחץ,
כב
א
שכם מלו ",4ע לשם זיוף ושקר ומשיגים כל מקוי הרעים וג"ש ויהי ביום
בר' "בהיותם כואבים" ות"א כד תקיפו *עייהוןן דווקא על שסלו א" 3במעשבת
שקר

ב

קהלת

דרך

סימו לה

בגופם ואה"צ וכף לא קיים "בהם' בגופם ואז היה יכול לקבל ג"כ מהם מאת כל
איש תקחו את תרומתי( .ן)
וק בנשמתם לכך בבקשה ממך וכו' (ה)י

סימןיו

מהרהבן 'וכו'

אדומו"ר ר' ישןצי'

מדשקאט יצ"ט

תררמה,

מימן לו
מהגה"ק יכו' אדומו"ר

האבדק"ק פראגא.

(הגיע לידי

מהנ"ל)

ק
הקב"ה יבא זהבו של תרומה
ויכפר על זהבו של עגל .ולכאורה ק'
דהא ישראל היו באותה שעה כמומרים,
ואי' בגמ' פ=ק דחולין ראין מקבלין
קרבנות מן המומרים ,והאיך קיבץ מהם
הזהב .והנ' דהנה באמת לא הי' יכול
לקבל מהם מקודם .אךזה הי' עצהנכונה.
דבר אל ב"י ויקחו-לי הרומה והיינו
לשמי כתרגומו ויפרשין קדמי ,בזה ודאי
מותר להפריש בל א' מנדבת לבו אף
שאנו אין מקבלין מהם ,מ"מ יכולים
להפריש .א"כ בא זהבו של תרומה וכיפר
על זהבי של עגל ויצאו מכלל מומרים

ר*

אברהםמטשעיכנאי מ"י

(הגיע לידי מהגן)
תשמרו
ופירש"י
(תשא) ) *11את שבתותי
ממלאכת
י למעט שבת
המשכן
והק' הרמב"ן ז"ל דלשון למעט שבת
משמע שבזה נתמעט שבת הרי יש בזה
היתר לעשות מלאכה (ן) פ' לפרש דאי'
ראין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות
מבואר בקידושין דאפי' כשבא המיעוט
מצד הסברא ג"כ כשבא עוד מיעוט הוי
לרבות .ובזה הי' נותן צד סברא
דמלאכת משכן דחי שבת דאם קרבן
נדחה כש"ב משכן שהוא צורך גבוה
בדאי' במכילתא .וקרא דאך הוי ג"כ
מיעוט לשבת שתדחה והוי מיעוט אחר
מיעוט רבא לרבות( .ח)

שביל] דוד

סימן

שקר למלא תאוותם ילהעביר רתכת וששקרנים ג-יקחו נקמתם שמעון ולוי .פי'
עבודת ישראל).
(ה) רנלפע*ך דאיתא בסה"ק שע"כ חיו בנ"י במצרים שיעלו כהמם הניציצות מגופם
מרכושם ועי"ז יזכו (קבלה התורה וכמו שפי' עה"כ ויתן אל משה
ככלותו וכו' שע"כ הי' מ' יום בשמים כנגד מ' יום קודם יצירת הולד ווט-א שיתו
משה" התורה שהוא רוחני .ככלתו' בשבלה מ' יום הגשמים .והנה השי"ת הבטיח
ברכוש גדול. .רכוש הוא סובל ב' ענינים רכוש בשמי ,ורכוש
לאאע"א ואח"ם יצאו-
קוהני .וזה שבקש הקבל שישאלו כ"כ וכ"ז שלא יאמרו וכו' הענוי קיים "בהבם'
בגופם ואחרי וכו' והרכ,ש לא קוים להם 1והאיך יזכו לקבל החורה .לכך בבקשיש
וכר(. ,וע" לקוטי התורה)
ו)כשקהילה .צרוך דייכול מלכא ולבתר פכלון עבדוי .ובזוה'ק פנחס .דפרנסה
לא חוי למשאיל לא בתר צלוהא .ופרנסה דמרא מלבא יינול
בקדמחתא ,ולבתר "כול עבדא וזש,א בגמ' ברכות מאימתי קורין קוש שהוא סוד תתרומה
של הקב"ה משעה שה.הנים נכנסין לאכול בתרומתן (דחקא) ומתחילה צריך
י
הכ
של הדכח
ום
ני
מלכא תרומתו שלו .ולכן קאמר
לאכול כלומר קודם אכילת תרומתן
יישל הקב"ה( ,עי' בפני משה) .ולפא יובן ויקחו
סו
נת
כמ
כו
ר
הוא זמנו של ק"ש שהוא סוד תש
לי תרומה ופירש"י ז"ל לשמי שזה סוד תרומתו של הקב"ה שהוא הכהן הגדול נדאי'

אי

בסנהד' וע"כ קבל ג"כ מהם.

עי

קהלת
סימז לה

מהרה"ק  .וכו' אדמו"ר מוהר"ח
מפלאצק
ומנ"כ בקראשגיעוויץ

סימן לח

נא

לדד

אלק.ם מן העבודה והק'~
פעם ם מן העבודה' רז[כ בפעם הא

ית

.למה,-כ' [ב'

לאכת אנשים להיפכו זזשה"כ
זצ"י
(הגיעיידי ע-י בגו שייט-א)
ותעל שועתם אל אלקים מן העבודה;
א)
אדם מן הבהמה אין ,ואמר לאת הי' הצעקה של נ"י,ן ודייק אל
זאת המותרות שאדם יותר אלקים מן העבודה :מזבדות פולקות ,ולא
חשוב מבהמה שהוא בבמי' אין( ,ט)
יעבודת בשו*ד( .יא)

מבתלכו

מ"מ לס
מהנ"ל

סימו מא
מהרגה"ק וכו'

אדומו"ר ר' ליאיר

ערך זה יתנו ,ה' הראהי
ו מטבע
של יחשלהלוי מחסטראווצא יצ"ר
אש ,מרמחמוויב,.
ל אש התלהבות,
שעיקר שאדם
להיות תמיד במדרגה (הגיע לירי ע-י הרה"ג ר' ישראל ורד שארפחארז
טזעבר9ז)
חמה כמש"כ חם לבי בקרבי( .י)
(בנדה לא)
ר" 5דמשו*ה ניפול לח'

כייבמן

ערך

לזאביך

מ

כיי שלאיהיהלא"1אעצבין

מהנ"ל
ע"ש וקשה לפ"ז דהא קודם מות ג"כ
עה"ח (שמות) ויאלחו ב"י מן נימול לשמונה דל"ה טמיאה ,וע"כ צ"ל
העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל טפם אחר דנימול לחי א"כ גם זה הטעם

דוד

יצדה

שביל-
(ן) קולן באוה"ח הק' ובמאור ושמש( .ח) באוה"ה הק' עי"ש שרמו ה' מיעוט א'

בשמירת שבת וכו' והנראה בהקדם הפליאה בהגעה שא' ישראל נעשה ונשמע
י .תרומה .אי' בסה"ק שעיקר 'שבת.
מיד א' הקב"ה ויקחו ל
י
הוא כמחשבה דהיינו זכו
ושמור וכן ברמב"ן שם ע"ש .ואעפ"י שהפקד השי"ת לצתתם על מלאכת המשכן אל
יקל בעיניהם לדחוק את השבת שהיא כמהשבה ולפיא כשא' ישראל נעשה
י
ונשמע ע"כ.ימי המעשה עיקר מיד א' הקב"ה ויקהו לי הרומה שהוא המחשבהואכחד"
כ'
ראשית תרומה תתנו 'וכו' והיינו שבת שהיא
המצוה".מלאכתןבמחשבה~.וזה אפשר לומרביש"י ואע*4י
שתהיו רדופין וזרוזין בזריזית
"משכן '"שבת" אל תדחה שהוא במחשבה
ועיקר .ושבת אותיות גשת ,בשבת בא הקדושה אל .כאו?א מישראל לפי ערכו ומתגרש
לפני ה' ,וזה אך מיעוט .למעט שבת* .שע"י שבת מתבייש לפנ" ה' .יותר שממלאכת*

המשכן .והבן.
(ט) בכןפרל "ניאמר דוד" כ' עמשארז'ל אתם קרואים אדם ולא אוה"ע קרואים
אדם ,לכאורה אין מובן ,והנראה אדה"ר ע-י ע"ה פגם בשמו יתיש
יוד הא -ואו הא שגימט.
(יעי' בזוה"ק בראשית סא) וע"כ .נק' "ארס* שג"כגימט'
*מה" לתקן את אשר עימסתה. --.ובמסכת אבית חביב אדם שנברא בצלםילקים
שאדם" שהוא צלם ה' וזש"א אתם קרואים "אדם" ולא אוה"ע כו' .ומשה ואהרון
ו
ייכיל
נ-
אמרו ונחנו .מה פי' שכלילים נהם בחינת "אדם" (אדה*רז כי אין משיה בא עדשה
הנשמות ..שבגאל וכדבי שמה* .יעשה "לי" לשמי שהוא .אדם* וזששא ומיתר .אדם*
מן הבהמה אין נוטר' אדם יש נשמה.
.
ע קק שההתלהבות ראשיה .וע"כ נבראו מים ואש בראשונה וכם'ש
(י)אי*יב
המים וכן אש התלהבית .ועשו שונא של הקב"ה בא בעצלות היפך התלהבות

כי

פחיי

כדאי'

קהלת

נב

דרה

סימו מא

יצדק גם היום .לנ"ל דהנה במדרש מבואר בה"ע ליכא ,אמנם לפ"מ דאי' בסה"ק
הטעם דמשו"ה מלין לח' כדי ויתחזק נועם אלימלך דאף דשכ"מ בה"ע ליכדת
כוחו דב"ח יתחזק כחו וא"כ מפ' רש"י .מ"מ משמחת המצוה ,נעושין בשמחה
אולם ריש לשיטתו דבזוה"ק אמר רוש מזה נותנין שכר גם בהאי עלמא -ואיכ
ומשו"ה נימול לח'כדי שיעבור עלי' שבת לפ"מ דמבואר בגם' דמילה עדיין עושין
ן עלי' וא"כ שפיר פריך ר"ש בשמחה ,וא"כ שפיר י"ל דמצות מילדה
דבשבתיגי
דילמא נימול לח' מבתלז בשעבד עלי' יגין דשטהה של המצוה-יגין ול"ה צריך

כיון דמצות שבת יגין

שבת ימול אותו.
עליו ואימתי שרהי' לאה"ש ימול אותו
וע"ז תיצרך ריש לומר הטעם כדי שלא
יהי' עצבין אבל קודם מ"ת דל"ה שבת
וב"נ ששבת ח"מ ואוכ שוב ל"ק כלל
דללה נימולו לח /דצ"ל שיתחזק כוחו
יהנה נראה לומר דבר נחמד דטעמו
דר"ש כדי 'שלא יהי' או"א עצבין דתמי'
טובא דמשום זה יהי' נימול לח' ,ונראה
דהרה באמת אי' במד' דהטעם הוא כדי
ושיתחזק כוחו ,דאל"ה הי' ח"ו סכנה אולם
קשה דעכ"פ המצוה יגין ,עליו דהא כל
מילה סכנה כמאמר וגמ' כי.עליך עורגנו
גל היום זו מילה ,אך צ=ל דמדום המצוה
ידין עליו אך הא קיי" 5דשכר מצוה
'

להמתין עד שיתחזק כוהן ,ומעתה הדבר
נפלא בדברי ר"ש ראם הי' אביו ואמו
עצבין א"כ ל"ה שמחה מהמצוה שינין,
א"כ שוב יהי' סכנה קודם ח' וה"פ כוונת
ר"ש דפריך דנימול קודם ח' דשמחת
מצוה יגין וע"ז אמר כיון דמקודם הי'
עצבין וא"כ טעם ' דר"ש וטעם המדרש
מתאומין יחד ומיושב בזה מה דתמוה
טובא על טעם במד' כדי שיתחזק כוחן
א"כ למה היכא ראין אמן טמיאה לידה
נימול תיכף הלא הוי סכנה קודם ח'
ולהנ"ל הד"נ דהיכא שאין אמן טמאה
לידה א"כ לוש עצבין ושוב מותר למול
תיכף בשכר שמחת מצוה יגין והא רצריך
למול לח' היכא דטמאה לידה .וא"ש( .יב)
סימן

יצביע ]-דוד

כדאי' בתנח.מה כי תשא דרק עצל כמשיחת חדק זה עשו ,וזה מראה השי"ת להיות
תמיד בחתלהבות כנ"ל.
לפי נמ"ש הרה"ק היהודי _מפרשיסחא זצללה"ה עהופ וירא אלקים
ליא)
והנראה את ב"י וידע אלקים שכשהש"י ראה את ב"י אז ידעו שיש אלקיכ
נעולם וכמ"ש המהר"לויל עה"פ מלמד שהייי'מציונין שם ,וזששא ויזעקו וע"כ ותעל
שועתפ אל א* 8ן העבודה.
שצומה לקרבן דנ' ביה מיום השמיני והלאה
טעם המפ' לא הביא
(יב)
הנה וכו' .וארוחנא .בזה.דאי' במד' גדולה מילה שנתנה.לשמיני שהרי כל
השבטים נימולו לשמיני ,ותיוג .ו.נ'ש.ב-לטעם ועפ' דמילה הוא לח' כדי שלא יהיו
.אושא עצבין .וכל העם שמהים .ודעת טפ' דרומה לקרבן כדלעיל .והחילוק בין ב'
הטעמים ראיתי בשם הגה"ק מוה"ר נפתלי הירץ הכהן זצ"ל .לטעם הגמ' אין זה מורה
5ל חשיבות המצוה אלא דהתורה חוסה על אויא ובו /וטעם המפ' זה כורה חשובות
' ודייק גדולה שיש חשיבות
"מצוה שדומה לקרבן .ומפ' המד' גדולה מילה שנתנהית
כל
*דומה לקרבן ,וא"ת כטעם הגמ' או טעם המד' כדי שיתחזק כוחו דב"ח,
לז*4י
השפטים נמוש לח' ובודאי כיונתם לחשיבות שיש ,בזה שנתנה לח' שדומה לקרבה
אמו טמאה .לידה מצד
מגם שאמריגן במג' דתאומה נולד
מ"מה .געדםולהכ"ל דועחיבקטרואה"טכעםארשי
ניתנה לח' מטעם רדומה
לנקבה וצריך למול לת' אבל
לקרבן; וע"כ ךקודם מ"ת ג"כ בימול לה' ,מסעם דדומה לקרבן.
.

.
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.

.

:
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הנלפ*ד

טהלת
מימן מכ

דרך

סימן מב

מהרהט האמיתי וכו' מוט ר'יעקב

נג

להם לעוהיב אלא שמבקשים לישע בשלוה
בעוה"ז ענ"ל (.יג
) -הדבר תמוה דאסו

צדיקי
כדאי'-

א4

אכלו תרי עלמי מי

סני .להו

שור יצ"ל אבדק-ק קרטוב.
בשמם הורגזת ד' יוד 'ע"ב .ומדוע
(תגיע לידי ע-י יד"נ הרה"גי' יונתן אייגשיז) כביבול -יהי' רע בעיני' ד' אם ישבו
(וישב)ניפ,לרש*ל (פ' ב') צדיקים מבקשים הצדיקים בשלוה גם בעוה"ז(. ,אב) אבל
לישב בשלושה אמר פלא על כל מפרשי התורה שלא הרג-שו
הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שכמעיקן לתקן שיש סאן טעות-
בפירש"י .שר4

הניפ"ך

שבילם דוד

וצ*ל

(יג] א)
בהקדם המד' בראשית ברא ,וכו' הה"ד (משלך י' י') ברכות
לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס ואי'
ן /ברכות
נ'
לה' הארץ ומלונה .וכ' השמים שמים לה' והאלץ נתן לבנ"א .ל"ע כאן קודם ביכה
וכאן לאחר ברכה .ואי' שם א' ר' .חנינא בר פפא כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה
נ-א :הוא -אביך קנך
שם
כאייו גוזל להקב"ה וכנסה ישראל שנא' גוזל או"א (משלי כח)בנ
(דברים ליב) (עי' סנהד' ק"ב) ,וז':כוונת.ה:ך' דקי ליה כיון שה' ברא שמים
וארץ א"כ הוא כהקדש ובאיך רשאים להנות מעוה"ו מהקרעו .לכן תי' בהפ'
"ברכות לראש צדיקי צדיק משום שמברך ?ה' ובזה פודה מהקדש וקונה להיות תחת
רשותם ופי' בתורת יצחק בראשית י"ר י=ס .ברוה אברהם ?אל עליון קונה שמים
וארץ ,פ" בברכתה שמברך לאל עליון ",ונס שמיבם וארץ" ,אבל -רשעיכם
שאוכלין בלא ברכה הוי כגזלן .וז*פ "ופי רשעים יכסה חמסי פי'הי
א וכמסן וגזלן
מש"כ המד"ר עה"פ בא אחיך במרמה 'באלמת.תהיתו ,ועי'
ימעל
שלקח"י
בהקדש,יינוובזה ?
'
נ
.מה
במרמה
ה
ז
ב
ו
ה
ש
.
ל
"
ז
.
ז
"
ה
ו
ע
לחכמת
.
ה
ר
ו
ת
ה
)
ך
י
(
ך
י
ר
צ
ש
שמתוקן '.שפירש"י
ברש"י
אין מהמד' וכך פי' אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה
להם .לעוה"ב
ז"י
ואמר הקב"ה אחרי שצדיקים הם ,מבקשים לישב בשלוה בעוה"ז
י פודין עוה"ז
כ
רש"*.
מהקדש ואחר ברכה "הארץ" נתן לבנ"א .והנה לפ"ז ק' דהא
ז"ל מסתם קפץ
רוגזו של יוסף .והראה לי הרב הגאון המפוקסם פה"ד וכו' מוה"ר שמואל יפקב קאפיל
מדורי .מו"ר זצ"ל.
.הכהן שליט"א אבד"ק קאלושין ,בספרו נחמד מזהב ביקוטים שמעתי
בשם רבינו הק' הרבי מלובלין וצללה"ה על ד' רש"י *1ל הנעל שהפי' אינו שהשי"ת
אינו רוצה שיהי' טוב לצדיקים בעוה"ז דמדוע ל. 4ירצה השי"ת שיהי' להם טוב בב'
עולמות ,רק הפי' הוא בניחותא שהשי"ת עשה רצון יעקב אע"ה ופעל כן לדורות
יז.ש.א שכאשר יעקב אע'ה רצה לישב בשלוה בעוה"ז א' הקב"ה באמת כן שלא
דיין לצדיקים מה שמתוקן להם בעוה"ב רק ,שמבקעים פ" שפועלים לישב בשלוה
גם בע.ה*ז .וכאשר א' רבעו מלובלין הי' המות בעיני כל דהרי רש"י מסיים
קפו רוגזו של יוסףז ואי' שפ שהי' אז הרה"ק היהורי וצללה*ה משרשיסחא וא'
הפי' כי ראוי הי' יעקב לירד למצרים בשלשלאות של ברזל (כמו שארז*ל במד') וע"י
ושפעל שיהי' טוב לצדיקים בעוה"ז קפץ עליו רוגזו של יוסף עילז בא בכבוד גדול
יטצרים .ולפ"ז ל"ק וא"ש ,ויעי' באוה"ה הק' שכ' שאין כוונתו להק' על פי' רש"י

ליה.

יה

"1ל ולהשיג כי דבריו אלקים חיים.
 1ראיתי בכ"י בשם הרה"ק ר' יעקב ארי' .מראדוימין זצוקלל"ה על פ"
(טר)וו;נד

רשוי הנ"ל אפר הקב"ה לא וכף ובמד' אי' "אפר השטן* הדברים
סותרים .ונ' דשם במד' מיתוקם בשאר צדיקים ושליהם השטן מקטרג להביא יסורים
כדי שיבעטו בהשיית כמ"ש וטיוב א') אלם וכו :אבל כאן מדבר ביעקב אע"פ שהי"
השטן

נד
וצ"ל

קהלת

דוד

סימן מב

אמר השטן להקב"ה כאשר מקור ולא להתקרב אליהם ולזה שפיר לא הי*

דברי רפ"י הוא מהמדרש בראשית רבה
כאן ושם נא' השטן בא ומקטרג אמר לא
דיין לצדיקים וכו' ע"ש ומאמר זה יכון
אל השטן דלא ניחא לדידיה .ומצוה לתקן

כן בפירש"י.

מיכמן 3הג

במכירתם שם.

כמימן מד
עוד מהרה"ג שר התוהה הנ"ל זצ"ל

שם כי

עינ הגיע לידי מהנ"י)

מב

עבתי מאיץ העביים יגס

פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי
עוד מהרה"ק שר התורה הנ"ל זצ"ל
בבור וירא שר האופים כי טוב פתר
וכו' להטעים אריכות דברי יוסף שולה
(הגיע לידי ע"י יריק הניל)
ם
י
פ
ו
א
ה
מעתה
שר
ליש (פ' כס) וישב ראובן אל הבור וגם האיך הבין
כי
ב ובמכירתו לא היה שם עסוק הי' טוב פתר~.וניל עומק מאמרו כי התכהנת
בשקו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו פתרונו ה" מדרגה ממדרגת נבואה כמו
עכ"ל אינו פובן כי לא יעכב עליו תעניתו .שאמר הלא לאלקים פתרונים .וכתרגומו
מלהיות עם אחיו במרעה הצאן .והרי מן קדם ד' לפשר חלמא ,והבין יוסף כי
היה עמהם כשאמרו לכו ונהרגהו ומה יפלא לחשב האיך אפשר שיכוון יוסף
י המקראות נ' וזה הן מצוי המק מ שאין הנבואה שורה
היום מיומים (ובפיט יפ
שהי' הכל ביום אחד) (טז) ויתכן לדעתי בחו"ל -הן מצד האדם ומלאכתו היותו
עפ"י המבואר בש"ס יומא ר' '*ד דבתענית עבד דסתם עבדים פרוצים בעריות והורש
יחיד .אסור להתעסק באוכיין כיון דכ*ע באהד נתפס לשבת במאסר ספני ענן זה.
חיישינן דילמא הוא נמי אתי למינלי אמנם מבואר במד' פי' הי' דבר ה' אל
אכלי
ולזה ג"כ אסור לו להמתענה לשבת אצ 5יחזקאל הי' בא"י ולכך ה" שוב גם בחו"ל
בנ"ב האוכלים דסחיר סחור אמרי' לנזירא (.ועי' בס' לוית חן שפ" 'בזה הפ' בי
לכרסא לא תקריב .וכן אמרינן בש"סחולין אמרה הגם הלוא ראיתי אחרי וואל בשם
זא"ז אסור האוכל הגאון מהר*נ זצ"ל):ולזה התחכם יוסף
ק*ז בב' בנ"א
יל גבינה דילמא אתי והקדים לאמור כי גנב גנבתי ואמר
יכ
רו
יא
ה
בשר לשבת אצלהמכ
.

למיכל ע"ש .והנה כאן בעת מכירתםליוסף שאינו עבד בעצמיותו ,ונגנב מארץהעבריים,
כ' "וישבו לאכול לחם" והי' לפ"ז ראובן וכבר זכה שם למדרגת נבואה אשר מעתה
פה.
ך לו מהם שורה עליו גם
וגם לא עשיתי
העסוק בתעניתו מוכרת אוליי

שביל] דוד

בחו"י

מאומה

השטן יודע לא יעצרהו יסורים וא"כ יהי' עבודתו יותר גדולה וחשוב לפני יום
לא א' אליוכיהשטן רק הקב"ה כדי שיבא למדרגה יותר גבוה ,ע"כ ראיתי בכ"י.
זלל ולפ"ד יותר מקיים הגירסא שלפנינו ודבריו הק'
ויפענ"ד קשה לגרוס בר' רש"י
אין מהמד /כנ"ל .במהרש"א ב"מ (ד' נש ע"א אע"פ -ששערי תפלה ננעלו שערי וכו'
כשבא להיות יושב בשלוה באו לי צרותי כמו באבותי כמ"ש בפ' חלק כמ"ש וישב
אינו אלא לשון צער שנא' וישב יעקב וגו' ויבא יוסף את דיבתם .וישב ישראל בארץ
וגו' ויקרבו ימי ישראל וכו' וכדאי' במד"ר כשישראל מבקש לישב בשלוה בעוה"ז
בא השטן ומקטרג ולא העיר בפירש"י ז"ל א' הקב"ה זכו" אלא ד' רש"י אין מהמדרש
וכמו שכ' לעיל כנ"ל.
' מש"כ במלבי"ם.
(טז)37י
הביא.

קהית

סימן לב

מאומה.כי טמו אותי בבור (ין) ואמר כי

אדרבה מה ששמו אותי בבור הי' בעבור
זה עשר לא עשיתי מאומה ומסרתי נפשי
לעמוד בצדקתי שלא לחטוא בעריות
ולזה מעתה להבין שר האופים כי יכוין
.
הוא לפתור חלומות לאמיתתן והבן.

מימן מה

מהגאון החסיד ר' יצחק ז"ל קליינער

ממלאווא מה ששמע מרבו הגאון
החסידמהר"י קלינגער אבדוק מלאווא
מהרה"ק מרן ה 41הזקן ~שדסו*ר

י

מררארסא

מ"5

(נשלח לידי עתי ט-נ בנו הרב דודקליינעו סו-צ דפוק

פ א מ ה היא פירש וביכה נהו
פורשין ובוכין ,ובברסנירא הוא
פורש ובוכה שחשדהו לצדוקי והן
י
ובוכין על שחשדהו עכ"ל .וקשהפורשי
למה
הוא פורש ובוכה על שחשדהו הלא אשרי
סי שחושדין ואין בג (בפרט.על כה"ג
אשר הי' מלא בקדושה וסהרה ועי' מובחר
אנושי מכל ישראל להיות נכנס לפכי
ולפנים לכפר על בני ישראל והשם הנכבד
והנורא מפורש יוצא פשי כה"ג בקדושה
ה על לבו שיה" בוכה
וטהרה וכו' יעי
על זה שחושדין אותו בני אדם) .ותירץ
בפיו הק' דעל זה הי' בכיית כה"ג על
שחשדהו דזאת אולי ח"ו יזיק לו .וידוע
בספר קבלה דאם אומרים שבח על אדם
שהוא צדיק אזי יועיל לו לעבדות הבורא
ב"ה ואם ח"ו יאסרו עליו דברים לא
טובים יזיק לו לעבדות הבורא .והפי'
פורש ובוכה הוא פורש בהתבודדות ובוכה
ומהחזיק לפני ד' שעבודתויהי' בשלימית
ולא יארע שום פסול ומהשבת פגול על

ביומא

דור

נה

שחשדהו וזאת הפי' על שחשדהו' הוכרח
היכף 15כות ולהתחנן שיצא בשלום
עכ"ל ,ושבזה תירץ הרב ר' ,יצחקקליינער
הנ"ל את קושית הגאבד"ק -מלאווא הנ"ל.
בחומש פ' נח ברש"י ז"ל ד"ה אלה
תולדות נח נח איש צדיק הואיל והזכירו
ספר בשבחו' שנא' (משלי יוד) זכר צדים
לברכה עכ"ל ,היינו דקשה לרש"י כיוץ
דהזכיר תולדות נח למה לי נ=מ אם(
איש צדיק להכי מתרץ הואיל והזכיר
ספר בשבחו שהוא צדיק ,וניחא .אבל
ק' הלא במשלי לא נמצא זאת באם
יוכיר איש יספר בשבחו שהוא צדיק
הלא שם נמצא רק זכר צדיק לברכה
אם יזכור צדיק יברכו ובן להיפוך אבל
לא שיזכיר שהוא צדיקי וכן הק' הגה"ק

בעת למודו שיעורין במידין

ממלאווא
ואמר הרב ר' יצחק קלייגער הנ"ל
שבדבריו ספר ששמע הנ"ל מהריי הזקן
מווארקא זצוקללה"ה מתורץ ג*ב קושיא
 %שלפי הנ"ל אשר באם יזכיר על
אדם דברי שבח יהי' טובה גדולה
בכל
לעבודת הבורא ב"ה ויועיל
ענינים ויה" ברכה א"כ זאת כוונת

יו

רש"י "1ל הואיל והזכירו את איש נח
ספר שהזבחו שנא' זכר צדיק התנו באם
מזכיר על איש לזכרון שהוא צריו
"לברכה* היינו זאת בעצמו היא ברמת.
ואם ח"ו להיפך באם מזכיר רשעים
היינו בזה בעצמו שמזכיר על אדוש
שהוא רשע ח"ו זאת בעצמו חיא קללה
ח"ו ולהכי ג"כ גבי נח הואיל והזכירו
ספר בשבחו היינו שבה שהוא איש
צדיק וראיה מקרא משלי הנ"ל :כר
צדיק היינו שמזכירו בשם :צדיק ואש

היא ברכה.

מדור

שניל] דוד
(י0הביא יא" שלא חטא מאימה כי מה ששמיאיתי
ביימהיאר שידעובעצמי
בל
שאתי הצדק שאם הייתי חוטא הלאהיוהרגו אות
מדוו

נר

קהלת

דול

.סימן סו

מדור "קרסלו-ן ההדרוש" מגלשוניגדולותירבניוחכמי אסדיר

בהפטררת-

סימן מו

בט"שית ('יש'י'
מי נתן

מ"ב כד)

למש .סה

יעקב

וכו' הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו
הלוב .וברש-י ולא אבו אביתינו בדרכיו
הלוך ,היינו ע"ד שהק' בזוה"ק פ' .חיי

דף ,קלדכיון דנא' חטאנו הול"ל ג"כ ולא
אבינו ולא שמענו ,ושפיר כ' רשיי ולא

אבי אבותינו .ובבר תירצת? קושי' הזוה"ק
בהקדם מש"כ בס' קומץ המנחה ר"פ
דברים ועי' מה שנדפס בשמי סו"ס שער
בת רבים על הפטוהת ועתה נ"ל בהקדם
מש"כ השלה"ק בשעה*ש הובא בס'אפריון
פ'( אמור לפרש הכ' כי בחטאינו ובעונות
אבותינו ירושלים ועמך לתרפה (דניאל
ט'. .אשר לכאורה ק' שאנו מיחסים
לנו את החטאים שהם השגגות ולאבותינו
את העונות.הקשים .שאינו כראוי לכאורה.
ועי' הוא ז"ל שהכוונה הוא ,כי אבותינו
אשר בימיהם סי' ביהמ*ק קיים לא הי'
.

סו.

שליט*4ע:

נחרב בהוביל שגגות רק בשביל שהיו
בהם עונות לכך נחרב אבל מעתה שכבר

גחרב' להיותנו מצפי'ם שיבנה במהרה
בימינו .הנה גם החטאים הקלים מעכבים
בדבר ע"ד המוציא מחבירו עליו הראי/
וזה כי בהשאינו ובעונות אבותינו ירושלם
ועמך להרסה ע"ש .וזש"א זו חטאנו לו
היינו גם שוגג ,ולא אבו חיינו מניד קאי
על אבותינ ,והבן( .יה) ועי' *בקהלת
דוד" ח"א סי' יוד (ועי' נחמי' ס' ב' ומזן
ועי' מגיא סי' תקפד סק"ב .ובספרי מעט
צרי עה"ת ,כתבתי בפ' נצבים ל' אי בכל
הגוים אשר הדיחך וכו' אם יהי' נדחך
וכו' וכן ב '3בחקותי (כ"ו מ"ד) ואף
גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא
מאספים וכו' היינו דהא בהא תליא
דמשום  .היותם בגלות וצרות הגלות
והמקום גורם לחטוא וכן לא מאסתים
בשביל אשר הדיהך וכו' ,ע"ד שפי'
בפיוט ליוהכ"פ הס (יט) קטגור וקח
סנגור מקומו ,פי' שתשתוק הקטגוריא וקת

סניגור

שסיע-ם דוד

ניח)
ב' למה .רגשו גוים פי' לעיל א' כי יודע ה' דרך צדיקים שמיסר
הצדיקים לכפר עונותיהם וע"כ א' הגוים ננתקה וכו' את היסורים מהם
ובזה לא יצאו מהגלויה אבל השי"ת יושב בשמים ישחק משחק עליהם באמרו ד' ילעג
למז שהוא לשון דין פי' שאפילו צער קטן שבהיותם בגלות נחשב להם כאלו קבלו
צרנה גדולות ע"י ששרוים בחיי צער בגלות .וכעין זה ראיתי באור תורה עהיפ תחת
רגליו כמעשה לבנת הספיר מקבז נדהי עמו ישראל שנראין כיובאין לחוץ אבל השי"ת
רואה שהוא לצורך מצוה וכו' ,כי בגלות אנו מחרידין על המחי' ועל צרכי עוה"ז
וכו' השי"ת ירחם עלינו במהרה ואכמ"ל.
ל
"
ז
קודש
תשובה תרפ"ט דרשתי בביהכ"נ של ר' לייביש
ך
ו
ת
ב
ו
דרושי
ד
י
ג
מ
ל
ו
מ
ר
ש
ו
י
פשע
אמרתי המלצה לישראל בהקדם באין מליץ
תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט וגו' ובפיוט ליוה"כ הס קטיגור וכו /וירוע כי המון
עם מכונים בשם יעקב .וצדיקים ותגח בשם ישראל .עה"פ כה תאמר לבית יעקב
ותגיד לבנ"י .כי איי בסה"נ כי ר' במילוי כזה ריש אותיות ישר אל והוא ישראל
(עי' רזין דאורייתא) והנה הרהצה*ק ר' אברהם יהוש 5העשיל מאפטא זצללה"ה הק'
למה א' בשמ"ע אלקי יעקב ולא אלקי ישראל הלא כ'
יקרא עוד שמך יעקב
ב"א ישראל יה" שמך .והנה בפ' לך ברשיי ויל ד"א ואעשך לגוי גדול וכו' ואגדלה
הומיך זה שאומרים אלקי יעקב יכול יהיו חותמין בכולן ת"ל והי' ברכה בך חותסין

וטווילים

ני~ בשבת

יא

ולא

קהלת

סימן סו

*ניגור ואיזה טענה תקח לסנגורך *מקומו"
היינו כי "המקום" גורם הגזירות הגיעו
למעלה ראש עד שמרוב הצרות ואוסר
פרנסה והתלאות ומצוקות הוכרחו .אותנו

,

נו

דוד

להתגשם ולבנו ,אטומה מרגש התורה ויר"ש
ואין סנגוריא גדולה מיה ,באשר הגענו
למצב איום .כזה ע"י הצרות האיומות.
מבתל בס' מצח אהרון דרוש כ /וע"ד
דחז"ל

שביע ]-דוד
זלא בהם והנה באברהם יצחק יעקב יש י"ג אותיות כמנין אחר והנה הק' לרש"י ז"ל
וא כ' ולא יקרא עוד שמך יעקב כ"א ישראל יהי' שמיך ,וא"כ יהי' "5ד אותיות

ע"ש רש"י יכול יהי' חותמין בכולן וע"כ פ' הברכה "בך חותמכן" שחותמיןי"ג אותיות
ו' אחד בך באברהם וע"כ הקורא לאברהם אברם עובר וכו' אבל בישראל לא שאעקר
יעקב ,ובכהאר"י ז"ל שבתיבות אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב יש כ"ו אותיות
כמנין שם הוי' ויפהנ"ל א"ש ,ומתורץ קשי' הרה"ק מאפטא וצללה"ה ,וכן מצאתיברזין
זאורייתא ולפ"ז א' אלקי יעקב ולא ישראל שא"כ לא יהי' מכוון לשם הויי ב"ה
י ה' שהיי לנו ושהוא מספר כ"ט יאמר נא *ישראל" אבל ע"י .השם שהוא
ובזה פי' לוי
יוחמים א' יעקב .והנ' כי בהיותנו בגלות ועל אדמת נכר בצרות רבות והצרכים מרובים
והכל טרודים על המחיה בזעת אפים וע"ז הוכרחנו יהתגשם ונפלנו ממעלתינו וממדרגתינו
הגדולה מבחי' "ישראל" ישר-אל ,לבחי' יעקב אבל מתפללים אנחנו תפלת רבי אלכסנדרי
בנל כוחנו רבון העולמים גלוי .וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצוך ומי מעכב שאור
שבעיסה ושיבוד מלכות ויהי רצון מלפנ.ך שחצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי הצונך
בלבב שים (ברכות ד' ( )1"1ועי' ר ש ה ז"ל בקידושין ע"א ע"א) ,והנה בבא יום הדין
הנורא והזכרון עה יפקד בנ"א ,ואיך יצדקו קרוצי גושיו ורובצים תחוו משאפ ועסקו
בחיי שעה ומכף רגל ועד ראש.אין בו וכו' ואנו מלאי עון וכו' והנה הקטגוריא
נתרבה וצועקים שנפלנו ממעלתינו הגדולה מבחי' ישראל ונשארנו בבחי' יעקב וצועקים
"1פשע ביעקב" וע"כ מבקשים אנחנו שתשתוק הקטגוריא "הס קטגור" לוקח סנגור*
*מקומו* פי' ממקומו שיצא לקטרג ממקומו סנגור .שע"י גלות המר נפלו .בבחי' יעקב.
וע"י .יעקב" השם השלם הן גימט' כ"ו וי"ג כנגד אחד מזה כך סנגוריא וז"ש באין
מליץ יושר מול מניד פשע פי' פשע ביעקב כי ע"י הצרות נתגשמו ונפלו לבחי'יעקב
ע-כ "תגיד" כדרז"ל מל' נידין דברים הקשים פי' ע"י צרות הקשים נסוגו .והם בבתי
יעקב לזה "תגיד ליעקב" ועתה הס קטגור וקח סנגור "מקומו* מזו הקטגוריא תקם
סנגוריא שאדרבה שע-כ לא נכתב וישראל" שראה יעקב אע"ה הצרות והגלותשיעבור
על ישראל בניו ויפלו ממדרגתם ,לא יהי' קטגוריא כי השם שלם בשם יעקב דוקא
וע"כ אומרים "אלקי יעקב" ולא ישראל וכדכ' תהילים (קמ*ז כץ מגיד דבריו ליעקב.
ומשפט ומשפטיו דווקא לישראל .ותהילים (ס"א ה') כי חוק לישראל היא משפט לאלקי
יעקב .ובמשלי (לן ט"ו) וחק לנערתה פי' מזון וכן ביצה ט"ו כדכ' ואכלו את הקם.
עול הפרנסה והגלות ווה כי הוק לישראל וע"כ נתגשמו ובמשפט הם נשארו
והיינו
'
ע
י
קב וע"כ א' הס קטגור וקח סנגור .מקומו* "משפט" *אלקי יעקב" שע"ר
בבהי ע-
"
כ
ה
ע
י
שם
ן אלקי יעקב שלא
ריקא ולא אלקי ישראל .וכדא" ולא יבי
אומרים .אפקי
יבינו ,חעיכ כ' אלקי יעקב דוקא שהבטיח הקב"ח ליעקב אנכי עמך ושמרתיך בכל
קשר תלך ושמחתי שכן כצאהי שפי' השלה-ק על ולא יבין אלקי יעקב .והשיית יאר
*וגי כתורתו ובא לגיון נואל ולשבא פשע ביעקב נאום ה' .והריעו .לאלקי
ב
ק
ע
י
וגהיל"ס שם .שהיא נגד בית טלישי שאנו מצפים כרכ' הכית יעקב' ויעקב קראובית
וזה הבית שאנו מצפים ב"ב או"א .עי' בספרי קטלת דור סי' .13
וכן

קהית

נח

סימן סו

דוד

דהז"ל ברכות (ד'י'ז) רבש"ע גלוי וידוע
מימן מח
ך שרצוננו וכו' ומי מעכב וכו'
יפוי מלכיית ועד"ז נ"ל לישב קושי' ספר כ"י נתיבלת שלום תהילים.
ושעבוד
עי
דירן בגלות והמקים ושם 5ב) אשרל אדם לא יחשוב ד' לו
ל
"
נ
ה
השלה"ק
רגבי

טון ואין ברוחו רמיה.

גורם נחשבים שוגגים ,ונגד אבותינו
בהיותם על אהמתמ נחשבים מזידים והבן* יבואר' עפ"י מחרז"ל (ר"ה יט מעביר
ראשון ראינת עי"ש .וביומא (פ"ו ע"ב4
(ועי' בס' צבא רב ד' מב).
לו ,ג4
עבר אדם עבירה פ"א וב' מוחלין
אין מוחלין לו; (ועי' רמב"ם פ"ג מהלי
מימן סו
ה"ה) ומר"מ ולח"ג שם .ולשון.
תשובה
פ כ) קדה
ר שאחר שמעביר א./
אחד כלשצירצאק מעביר א" א' כיומ
ר (א"י
ח
נ
'
ו
ולרשע זה נח וכ
נעשה הב' א /וידוע מכתבי האר"י זלל'ה
ג4
מן התיבה הכישו האשי ושברו ולא הי' והובא בערבי נחל פ' בחקותי דבפעם
כשר להקריב והקריב ום בנו תחתיו ובו :ממשיך ופשו ורוחו אל תוך קליפת.
המד' כשיצא
ולכאורח יש לדקדק שי הכישו בהיותו העבירה ר"ל .ע"ש מה שפי' בשם האר"י
מן התיבה .והלוא הארי
הקדוש זללהה הציללה נפשי משפת שקר.
בתיבה כשאיחר עוונותיו כמבואר בתנחומה שכללות הקליפה נקראת בשם "וקרי וכל
כח.
פ' נה פ"ט דארוי בשם ר"א ב"ר יוסי פעם שעובר אדם עבירה מוסיף
הגלילי פ"א שהה נח לדון את האר
י בקליפה ומקבלים האותיות "שקר" המילוי
ר
והכישו הארי ויצא צולע שנא' וישא דהיינו כזה,שיין קו"ף רן*ש והיינו בפעם'
אך נח וכו' ולא (יט) ה" בשר להקריב ב' נתמלא יוד ואו יוד ומצוא גימט' כ"ו,
אתם בתוך.
וכו' אכן י"ל דמקודם קיבל נח היסורים שכביכול השי"ת השוכן
באהבהוי
א הרגיש כלל בנה .וכאולי לא טומאותם .כבקשים שם כדי להציע שלא
נעשה עמו דבר .רק דייקא עתה בצאתו ישתקע כמו המלך שרואה שבנו נכנס.
טן התיבה עיקר צערו הי' מה שנעשה אל בית-הזונות ,ומקדים שמה כדי שלא
בע"מ ואיננו יכש להקריב והבן .והוא יתפס הבן ברשת אוצר לא יוכל לצאת
נעין רש"י (.פ' ויחי נ' ט"ב ויראו וכו' משם .ובפעם ג' המילוי הוא -נ-פ-ש.
רישף שהי' קורבם .וכן בברכות דמ"ג
קריעה אחרונה וכו' אף דהי' קודם אותיות נפש .וזה אשהרציי'לה נפשי משפת
אדם לא יחשו
וקרע
שקר עכ"ד .וזהו
והבן.
ד' לו טון .כלומר שנמנע עכ"פ מלעסו
פעם ג' וממילא הקב"ה מעביר א' א
דברי צבי יחזקאל מיכלזאהן
ולא יחשוב טעון .ואי"ן ברוח"ו רמי.ה*
בועד הרבנים דפה .ווארשא.
.

במי

(כ)רכן

שם יי"5ד

הלא

שביעזם דוד

ורקיו מיעיטיו הו כד""

כי

ר"ה

יפס"ים

(דן י*ז)

א
ביאתחנו
3י1אד מאין לו והנ"ל דאב בגמ' ב"מ (ד' נטם
(ד"ה) אד שיצא צולע שנא'
תנא אך גדול הי' באותו היום שבכל מקום שנתן עיניו .ר"א א' נשרף וכר .ופירש"י
מכה גדולה ע"ש .ולפיז א"ש וישאר אך נח 2וכ שלקה במכה ול"ה
ז"ל אך גדול.
וכן הוא בזוה"ק (סט) אך למעוטי דלא אשתארו בעלמא
'
ו
כ
ו
כשר להקריב כנלפ"י.
א' תגיר הוה דאכיש ליה ארעא וכו' עי' ויקרר
בר נח ודעימיה בהיבותא
'
ר
ט 'וסי נ"כ תהקמ"ז .שוה 64ל"ז .אך ק' דמנ*ל דאר*
פ"כ .בריר פ"ל .ול"ו :ייקו שמעוני
הכהו ועו*ק למה איחרו מנונותיו ע" בבתיי והובא בפ"י ואככ*ל.
ואכמ"ל

קהלת

סימן מס

דור

נט

כ* אין נפשו ורוחו נכנסים לקליפת שקר וידוע מאחו"ל כל שעברו רוב שנותיו של
כנ"ל והבן( .כא)
אדם בקדושה מובטח לו שלא יחטא .אב5
)
'
ה
ארז"ל (חגיגה
דלפעמים יש נספה
נא-
בלא משפט .והשנים ניתוספים למאן
יש
ם לט) ןשרדלענל ה' קצי ומדת ימי דמעביר במיליה ,דהיינו שהוא ענים והוא
)
ד
י
,
י
נ
א
ה
ע
ד
א
ו
ד
"
ע
מה
ל
"
ז
ח
א
מ
ל
ד
ח
(סנהדרין הוי קבל~וקיים.

מימן

ע4הבספרי

ידיד=

שביש] דוד

כי

י חטאה אשיי אדם
"תהלה אב לדש משכי אשייבשיי פשעכמי
י ברוחו רמיה ,בפ' קדושים הוכח תוכיח את
לא יחשוב לו עון ואין
'
עמיתיך ולא תשא עליו חטא .וביבמות (ד
)
ה
מ
כשם
ר
ב
ד
ר
מ
ג
ל
שמצוה
הנשמע
נך
מצוה שלא לומר דבר שאין נשמע מדכ' הוכת תוכיח להוכיח למי והמקבל מפנווהק'
המהרש"א דבעלמג דרשינן מן הוכח תוכיח אפי' ק' פעמים ,ותי' בס' הפ=ו דהדרשות
המה א' דהמפ' דקדקו בקרא ולא תשא עליו חטא שהוא שוגג .והאיך הואשייךלהוכיח
על שוגג ופי' דבילמא בפי' אר"ל גדולה תשובה שזדונות נעשית לו כשגגות כו' איני
יבא א' ר"ל גדולה תשובה שזדונות נעשית לו כזכיות ומשני כאן מיראה וכאן מאהבה,
ואם אדם מוכית לחבירו שיעשה תשובה מיראה ,ומיראה מעט מכופר היינו אין פשע
אבל עדיין .נשאר עליו חטא .וע"כ לא יאמר אי דדי בכך ולא אוכיחנו עודן רקצריך
י אין שום חטא נשאר עליו רק כולם
לחוור ויהוכיהו עד שיעשה תשובה מאהבה ואי
זכיות .וזש"א הוכח תוכיח עד ,ולא תשא עליו "חטא* שלא ישאר אפי' קונג .אך
מדוע לא הוכיחו בפעם הראשוז שיעשה תשובה מאהבה ועכ"%ל רכשם שמצוה לומר
דבר הנשמע כך וכו' וע"כ בפעם הא' ל"ה עוד בגדר שיעשה תשובה מאהבה וםגרח
 "4להוכיחו מיראה וע"כ צריך להזור ולהוכיח פאהבה "ולא תשא עליו חטאו וברשא
ארז"ל כל מזמור שנא' בו משכילע"י תורגמן אמרו והובא בשלהוק ויש בזה המזמור
התעוררות רב על התשובה שיעשה אדם ,וכמה מידות ומוסרים ותוכחת האיך .ינהג
האדם .וע"כ עמד עליו מתורגמן להודיע לכל הבריות זה המוסר והוא .עשרי נשוי
פשע* פשע ל' מזיד וכלו' שאם הוכיח אדם לחבירו ,ובפעם הא' שהוכיחו בתשובה
מיראה ומעט מכופר וזש"א אשרי לנשוי פשען אבל עדיין נשאר עליו חטא וע"כ לא
יאמר אדם דדי בכך ולא אוכיחנו עוד רק חוכיה עד ולא תשא עליו חטא שלא ישאר
4פ" שוגג וזש"א שיהי' "כסוי חטאה' ואם עשה כן *אשרי ארם' אשוריו ותהלותיו
של אדם *שלא יחשוב" ה' לו (דייקא) עון כי כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה
.נתפס וכו' ולפי שעשה מה שמחויב לעשות לא יהשוב לו עוגותיו וחטאיו כלל .אי'
בסה*ק האדם צריך להתודות בכל לילה ויאמר בידך אפקיד רוחי ,ואז סתנרש המשחית
ומנברא מחטאיו .שכך א' בזוה*ק עה"פ ונפש כי תחטא ר"ל התורה מתמיה על הנשמה
שהוא חלק אלקי ממעל שתחטא ,כיון ששומעת קול אלה שמשביעין אוהה תהי צדיק
ואל תהי רשע וע' תורה ושתורה ,ואם לא יגיד שלא יתודה ונשח עתג וזשהיכ שלא
יחשוב ה' עון "ואין ברוחו* בנשמתו *רמיה* כנלפענ"ד ב"ה.
נלע"ד דהבעש"ט הק' זצללה"ה א' שבאם ה" שוכח מהשיית אף רגע א'
.ב)
*4
 הוא לו עון (עי' בנ"ה) *אשרי אדם* פי'.כ-אשר אדם' מפסיק מהשבתון ברוחו רמיה'*
וולא יחשוב ה'"" .לו עוזי וכאשר יבין א"ז וישמור א"ע עוד אזיויאי
בווה"ק בר נש כר איתיליד יהבין ליה נפשא מסיטרא דבעירא זבח יהבין ליה רוחא
כו' כדכ' בידך אפקיד רוחי וז"ש ואין ברוחו רמיה .פעיי אמרות טהורות)

י,ן"א

יו

שש"י

קהלת

סימן מט

כי -מי שהוא ענו ושפל ואפל בעיניו
מתקיים לאורך ימים עי' פירש"י ז"ל
שם .כי הרבנית מקברת בעליה .והנה
דהמע"ה אעפ"י שהי' עניו מאוד וכדאמר
אנפשיה ואנכי תולעת ולא איש ,אבל לא
הגיע למדהגת משה רעה"ש שאמר
"ונחנו מה" שהוא תכלית הענודה ,לא
כאברהם "עפר ואפר" ולא כדוד תולעת.

וזה 'שא'.ואנכי תולעת ולא איש -כקומר
אמת שנחשבתי בעיני כזוחל עפר ממש
ולא איש אבל מ"מ חרפת "אדם" אדם
ך )~ברהם דוד נעשה וכלומר שאת
מטריקי
אדם"
"חרפת
ו
ה
ז
ו
הפחות
מהש
,פאני
בוש מאברהם,-וא' ואנכי עפר ואפר ולא
החזיק עצמו אפי' לבעל חי' ומכש"כ
שאני נכלם וחרפה שברהלבי ממשה שא'
קונחנו מה" .ואמר הודיעני ד' קצי ומדת
ימי  -ואדעה  -כי כן יקום ולא יתוספו
שנותי ,כי .מהי "חדל אניע כלומר יודע
אני בעצמי שלא הגעתי לסדת ענודה
שלבחי' "מה" ואני חדל מדת מה וא"כ
לא לי יוסיפו שנים כמו שמוסיפין

למעביר במיליה שאינו נחשב בעיניו
לכלום ומעביר במיליה ,ואני' כמידי
דאיתיה בעולם אינו מחשב עצמו ,רק
בלא כלום ,ורצה בזה לידע אם כבר
עברו רוב שנותיו ומובטח שלא יחט~ן
עות (עי' בגאון יעקב שבע"י בשבת
והבן.

ל')

דוד

ואעפ"י דמחוי כררבו מארעא ',מ"ב
יוננתם יניקתם מהאויר .ו?ש"א צמאה לך
נפשי ,שהיא רוחנית חלק אלקי ממעל
כב כול ,ואפי' בשרי שהיא עפר מן
האדמה" .כמה לך" ככמהין הללו שיונקיסל
מהאויר ,כלומר שאעפ"י שגופו אוכל
ושותה ונהנה מהארץ אבל היא רק כדי
להחיות נפשי לעבדך ונמצא דמאוירא
מרוחניות -קרבי .וכמש"כ הספה"ק שגםבמאכל ומשתה אם מחכוין כדי להברות
גופו לעבודת השי"ת ,נחשבת אכילתו
כעבודה רוחניות לש"ש ,ולחם שמים

מתקרי( .כבי
מימן ננ
(שם צ') שןבדן ד' ער מתי והנחם על
עבדיך .ידוע מאחז"ל

ג' הקב"ה מתחרט עליהם כל יום וא'
מהם שכביכול מתחרט ומתנחם על שברא
היצח"ר דכ' ואשר הרעותי .וארז*ל שבזמן
שישראל עושין רצונו של מקום נקראים
בנים ובזמן שאין עושין רצונו של מקום
נקראים עבדים .וזש"א "שובה ד'"שכביכול
,שב ועושה תשובה כמתחרט כביכול
.ועד מתי" עד שוהנחם על עבדיך*
שתנחם על בריאת היצה"ר
ידו אין
אנו נקראים בניך רק ,עבדיך" שבענו
בבקר חסדך ,כלומר בגאולהו שתגאלנו

שעי

תסיך

בבחי'
מלייות הגליות .ונשבע
בקר שהוא הגאולה ואת רודתה תעביר

ם'מן נב
מה"א ואז נרננה ונשמחה בכל ימינו.
ת
ו
ר
ח
ב
ה
.
ה
ב
ו
ט
ל
ם
ג
ם
י
ו
ש
כולם
כמה
כי
ישם סג) הוכלאה לך נפשי
ימי
לך בשרי
ת
ו
י
מ
ה
ב
ה
ת
ו
א
ת
ו
עי' מצ"ד ומצד' ציון יבטל יצה"ר
שבימי

שאין למלת .כמה" דוגמא במקרא ,ויש נערות ,ויראה על "עבדיך* פעלך והדרך
לרמז שהוא מישון תרגום בדחז"ל כמהין על "בניהם" כלומר שאו יעשו הכל
ופטריות דמאוירא קיבו (עי' ברכות ד*מ) ממדרגת ,עבדים' למדרגת "בנים* כי

שרביע )-דוד
ל' תאיה ואיו דמייז .יפי'

יי

הכל

אדמו"ר מפוי'

ז"ל פי'
(כב)
זללה=ה זאת התאוהאין שום דמיון כלל בעולם שיהי' דוטה לה ענ"ל
ידפה"ה סאייראינקי כן אי' (נדרים נה)( .הר"ש פיאה פ"א מ"ר) (תענית כג) (מנ"א
או"ח רעד ס"ק ד').
ונלפעניד

ררש"י

משה מקאמיו

קהלת

סימן נץ

,מא

דוי
סימןגג

הכל יהיו ערצש"מ ב"ה ושיעור תיבת
"בניהם" כמו תיבת .פילגשיהם" (יחזקאלנג)
שפירש"י ז"ל כמו פילגשותם ע"ש .והכ' (שם קיט)
תמימי דרך
םת
יר
כו
בתורת ד /אחוה"הלולת
בניהם כלומר מדת בנים שלהם .ודו"ק (כג).
ן
ב
ה
נ
ה
ו
'
י
ע
(
קדושין
דרך
אקרי דרך
סימן נב
כל הארץ אם האדם הולך ממקום למקום,
(שם קי"ח) לא אסות כי אליה שספר נקרא ג"כ הנלה אבל אין הליכתו בדרך
מעשי יה (כך) כלומר התכלית הנרצה ,אלא וכיגיע למקום מחוז
הצילנו שלא אחטא עד ,שאהי' רשע ח=ו חפצו .נמצא שאין הדרך נצרך לגופו ורק
שבחייו קרוי סח וזהו לא אמות בעת כי המקום שהלך והמגיע אליו ,ולו הי' יכול
טורח לילך.
אחיה ואז אספר מעשי יה ב"ה כי אל"כ לקפוץ ממקום למקום לא ה"
ולרשע א' אלקים מה לך לספר,
בדרך ,וחתכלית אשר הוא התמימוו?-

*~שרל

רנלמענ"ך

שבין -דוד
שנב

,

הדרושה

אליני והיינו אתערותא דלעילא
*שיבה ה'" רבש"ע
(כט
מתי ,תאמר שובו אלי .היינו אתערותא דלתתא שיעשו רצש"מ
ויקראו *בנים" רק .והנחם על עבדיך" שהם .עבדיך" ע"י שבראת יצה"ר שרצוננר
לעיוות רצונך אלא שאור שבעיסה מעכב כדאי' בברכות (י"ל קידושין (ע"א).
לאלקי מילין עבדים הם בבחי' אין ערצש"מ וושדהמע"ה האגשים מדוכאים:
ב)
ביסורים זעול גלות על צואריהם ופרנסה וקמח אין להם .רבש"ע תן להם
פרנסה וכל מחסורם ויהי' להם הרחבת הדעת ויהי' להם כח לשוב לפניך בדת
ובתשובה שליסה ,ועכשיו ושובה ה" ועד מתי ,והנחם על שהם "עבדיך'.
ג)
נראדה בהידם תהילים (קי"ט) תעיתי כשה איבד בקש עבדיך ,כי מצותך
לא נוכחתה ופי' אדמו=ר מרן הק' ר' ברוך ממעזביז נ"ע זצללה"ה -במשל
כאשר נאבד שה מאדם אם בעה"ב אינו עצל תיכף הולך יחפש את השה ,וכ"ז
שהשה לא שכח את קול של בעה"ש .אב 5העצל יתמהמה כמה ימים עד שנשכח,
מן השה קול של בעה"ב וגם מהבעה"ב נשכח קול השה והשה נאבד ,ותש דהמע=ה,
תעיתי ממך ה' .כשה אופר" לזאת *בקש עבדך' כי מצותיך לא שכחתי כ" 1שלא
שכחחי את קולך היא לחתורה כי כשתעזוב אותי על זמן מה פן אהי נשכח מכל
פן אהין
וכל .וז"ש דהמע"ה *שובה ה'" עד מתי תעלים עיניך כי כשתעזוב אותי
נשכח מכל ,וע"כ והנטם על עבדיך.
אמות"
"לא
א חיות והוא כגוף בלא
נשמה
ש
"
ז
ו
(כד) בחלי מת הוא העובד בי
כי
'
י
ח
ב
כל
ת
ו
י
ח
ב
ו
את
בהתלהבות
ד
ו
ב
ע
ל
אחיה ,האדם צריך
עצמותי
הש"י
תאמרנה מי וכו' ואספר מעשי יה.
ב)
נלפע*ד בהקדם מ"ש מרן אדמו"ר ר' משה מקאברין זצללה"ה על מארז"ל
רשעים בחייהם קרויים מתים בדבר מאס ויי נענען ויך כחיה ,דער מינו
ןעיעז זיי 5ז געריפען מתים .צדיקים במיתתם קרויים חיים דער מיס וואס זיי זענען
זיך ממית ווערען ז %גערופען חיים .וז"ש לא אמות א"ע כי אחיה והבן.
ג) ןן3רך נלפע"ר כ' הרז"ש זצללה"ה נודע שחיי הצדיק אינם חיים בשריים כ**
חיים רוחניים שהם אמונה ויראה ואהבה כי באמונה כ' וצדיק באמונתו
*חיהן וביראה כ' יראת ה' .לחייסן ובאהבה נ' רורף צרקה וחסד *מצא "חיים:
וחסד הוא אהבה .וזש,א דהמע*ה לא אמות כי .אחיה" וכו' .והבן.
ועד

3,ןך

וקטרך

ן

ר,נרן6

1נ927ג"ד

סב

קהינה

דרך
סימן נג
ו בה,
אשרי והפוך בה והפוך בה דכוי

הדרושה לו איננו הדרך* אבל
"תמימי' ודרך" ההולכים בתורת ד' יקרא הולך ולעולם הליבתו תכליתית
ותמימית דרך ,והבן( .כה)
וכדרכה של תורה היא דרך תמימה ,כי
ההליבה בה היא התכלית הנרצה ,וההולך
'
ק
ה
בה כבר הגיע למחה חפצו .והוא באמת
שלרם שסףהלוי.פייגענבוים
חין סוף כמו שהנותן ב"ה הוא כש"ס,
אבד"ק לאקאטש פלך וואלין
סומן

שביכם דוד

ולעולם

ה*ט .ולך ה' ההסד כי

(כה) ףנלפענ"ך בהקדם הירושלמי קידושין (פ"א
,
ה
י
ל
ב
י
ה
י
ה
י
ל
את
תשלם לאיש כמעשהו ואי לית
מןדידית
'
י
א
ה
ר
ו
א
יבירוש' סנהדרין מעשהו אין כ' אלא כמעשהו ולכ
אין מובן.
בגמי ברכות
(ה) ר"א חלש על-יגבי
ה ר"י חזיא דקא בכי איל אמאי קצבית אי משום תורה
דלא אפשת הא שנינו א' המרבה וא' הממעיט ,והק' הרבינו יהונתן אייבשיץ זצללה"ה
"א זה היא בקרבנות ,ותי' בתורת יצחק פ' בראשית יען דכ' והגית ולא ולמדת כי
כוונתו .בכל מה שתעשה ותהגה* שתלמוד אה"צ עכ"ל .ע"כ כל המון עם העוסקים
ובהבלי הומן במסחר וכדומה המה עובדים יהשי"ת כיון שלאחר שמוסרים נפשם
בעניני עוה"ז כי לחמם יביאו בנפשם ,ואח*כ לומדים ועוסקים בתורה או משלימין
ונכר למלמדין את בניהם עי"ז נזדכך כל העסק שהכל הי' הכנה למצוה הנעשידע
א הי' געשה בלתי ההתפעלוה שעשה מקודם א"כ הכל מהנטפלים
בסופג כיון שהמצוהי
יהמצוה וזש"א ריי לר*א אמאי קבכית משום דהי לר"א דוחק פרנסה והיצרך לעסוק
 .והנה כוונתך בכל אשר אתה עושה .והגית בוו
במו"מ והי' מאבד הזמן בלאתירה
משה
ח
"
ה
ע
ל
י
ו
1יש 9ך שכר הכל וכמו שאמרתי מאוזהחסיד המפ' ר'
אהרן
למען אנסני
ך בתורתי אם לא פי .עיקר נסיון בשעה שהולך לעסקיו ובעניני עוה"ז אם יהגה
היי
אז בתורתי אם לא .ולפין .א"ש הירושלמי ולך ה' חסד כי אתה וכו' כי חסד הקב"ה
שוף שעוסק בעסקיו במו"מ ורק כוונתו יהגה בתורה בכל אשר עושה וכי אתה תשלם
יאיש כממשהו" ודיק הירו' מעשהו לא כ' אלא "כמעשהון פי' בכף הדמיון מחסדי
"שם לשלם שכר טוב כאלו הי' זה סעשהו של הקב"ה יען שכל מה שנשה ה"
טפל לעיקר והבן :וזש'א דהמעוה אשרי תמימי דרך *ההולכים* בדרכי עוה"ז אבל
,םם גם יהגה "בתירת ד'* וזה נק' תמימי דרך שבעד שהלך לעסקיו השי"ת תשלם
"כמעשהוו .ולפ"ז סי' תהילים (קיט נט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך,
שאף -בשעת עסתו בדרכו היינו בעניני עוה"ז ההברהחם "השבתי' אשיבה רגלי אל
עדותיך( /רגל מל' רגילותה"11 .פ משלי (ג' ו) בכל לדרכיך" דייקא *דעהו* אף
כשאתה עוסק בעניני עוה"ז עסוק למעני .והבן.
ס'5
עף "'ע
מ'5ם
י"ביה5

בוששיתי'יי

וי,יי

שב"ביי

"'"דבי

אתה

שא' יש לי כל דאי לא כן האיך הי' ברוך בכל הא יותר מה שיש לו לאדם יותר
חסר לו כי מי שיש לו מנה מאתים רוצה .אבל מי שיש לו מדת ההסתפקות ואינו
עוסק בעסקיו רק כפי מה שצריך לו עבור הפרנסה מקיים מצות והגית בו יומם
ן הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו והאדם מוכרח לעסוק במוים .1ק
ולילה; כי אי
ה
ר
ו
ת
ב
ת
ו
צ
מ
ו
ק
ו
ס
ע
ל
לא
שיחשוב שעוסק כדי שיהי' ביכלתו
כהני בבלאי טפשאי
האכלי נהמא בנהמא וביצה ס*ז) דאכלו שיהי' בריאים לעסוק במו"מ עוד אבל אשרי
תמימי דרך *ההולכים' בעסקם ונם אז יהגו בתורת מ /ולפ" 1יובן הירושלמי ע"ע
פרג

קהלת
סימןנר

סימן נד

נפ' דברים)  127אלקי אב,תיכם יוסף

עלינם אלף פעמים
ויברך אתנם כאשר דיבר לכם ,פירש"י

נ"ל שאלו ישראל אתה נותן קצבה
לברכותינו א"ל זו משלי אבל ה'
י קצבה .כבר שאלו המפ' הלא
אתכםבי
יש בכלל סאתים מנה כיון שה' יברך
בלי קצבה למה צריכים לברכותיו3( .ך)
וכבר כתבתי בזה ,וכעת נ' עפמשש בחק"א
בעם רבינו הק' מלובלין זצללה"ה על
מה שא' במדרש ע.פ ולישמעאל וכו'
שמעתיך וכר ואת בריתי אקים את יצחק
באן בן הגבירה נלמד מבן האמה חם
לישמעאל ומעתיך ק"ו ואת בריתי אקים
את יצחק ,שאין מובן למה צריך ללמ.ד
יצחק וישמעאל בק"ו הלא בפירוש כ'
בתורה את הברכה אשר תשמעו וכו'
ואמר שהקו נצרך אם אין ישראל זכאים
ב"כ מ"מ נושעים ע"פ מידתהק"ו מישמעאל
שאם לישמעאל שמעתיך שהם גריעיבם
ורבה .ק"ו ואת בריתי אקים את יצחק.
זהנה ק"ו בא מצד הדעת כמוש חז"ל
ק"ו אדם ון מדעתו עפשי שכלו שוה
חמור וזה קל ,ולומה החמור מהקל .וידוע
מסה"ק שמרע"ה הוא בחי' הדעת כסו
שנא' אתה הראת לרעת כי ה' וכו' וא'
מזיל מתנה טובה י"ל לך והודיעם שנא'

יברך

סג

דךך

לדעת כי אני ה' (וכתבתי במק"א שזהו
ענין הוסיף משה יום א' "מדעתו* מבהי'
הדןת שדרש להוסיף טרם שניתן התורה,
ק"ו הוא מבהי' הדעת והג' דברים הם
פרישה מן .האשה מצד ההון וכן שיבר
הלוחות מצד ק"ו ודיסיף יום א' מצד
דרש היום כמהר ,שזה כ' התוס' דלאו
דרשה גמורה היא ,וק דסהוק כתבו
שרצה שנתינת התורה יהא בשבת מצד
בת" הדעת וכבשבת 2א' לדעת כי אני
הי :והיא בח" מנאת ישמה משה במתנת
חלקו ואבמול ).ולכז כאן ובהוכיח מרע"ה
את ישראל וג'כ א' להלן איכא אשא
לבדי שרתכם ומשאכם וריבכם א"כ לא
הי' זכאים ב"כ ,גירך אוחם משלו ,היינו
מבתי הדעת שלו מצד הק"ו הנ"ל .אב
לישמעאל שמפתיך ,ק"ו ואת גריתי
אקים את יצחק שיוסיף ה' על ישראל
אפילו כשאינם זכאים כ"ש אבל ה' בעת
שתקבלו ?ייבם מלכותו ית"שן יברך
אתכם כאיור דיבר לכם מבלי קצבה .וע"ד
הרמז משלי היינו .מדעתי"ודעתי במילאו
די"ת עיון תי"ו יוגד בגימט' אלף .ולכן
אתכם אלף פעמים כנ"ל ).ע"פ הנ"ל י"ל
דברי המד' באיכה הי' צריה לראש
אוביה שלי כי ה' הוגה על רוב פשעיה.
כי ה' הוגה יכול על מגן תשל על רוב
פשעיה ,ואין מובן וכי עביד קוב"ה דינ א
בלא דינא להעניש על טגן .ועפ"י הנ"ל
.

י"י

שביל ]-ורד

.

(פ"נ ה"א) רבי אבהו לברין קמיה י"ג נהרין דאפרסמון כד ואני אמרתי לריק
יגעתי וכי /ומתורץ קושית התוס' שבת (ל"א) בשעה
שטכניסין את האדם לדיה
ובהגיגה (ד' ה') על ג' הקב"ח בוכה ועי' בם' "ויאמר דודן ה*רסי' רז' וכנלפ'דביה.
(כר) ך4אלועל בס' עפרורע זהב ע"פ דאי' במד' קהלת (פ"ז) אדם א' מאלף מצאתי
זה משה שבא לאלף דור ואשה  11התורה שנתנה לאלף דור מלמד
שצפה הקב"ף וכי' שפשט ידו לקבל התורה וכיון שמרעלה הף המובחר שבכל .אלף
דור לכך הי' בו כח כנגד אלף דור וליחן לכ"א אלף פעמים ע"ש ולפיז אמרתי
לפרש ו?קרא .א' באלף זעיראא טל' יקר שמשה ע"ה הי' יקר בעיני ה' כי ל"ש
מצא בכל הקנקנים כדאי' במד' וז"ש היקר" .והמעם כי אלף זעיר שם וכח כנגר
השי"ת יברך אתכם
אלף דיר הי' בו ולכך א' זה כחמלי ואין בי כח יותר
כאשר דבר לכם.

אבי

סד

קהית

דיר

סימן נד

י"ל לפי שאם אפילו אם ישראל אינם
זכאים מ"מ אם אמנם גריעים מעכו"ם
א"כ איזה ריווח יש להקב"ה במה שמגדיל
שונאיהם עליהם ,ואדרבה יש ק"ו אם
לישמעאל שמעתיך כנ"ל .וא"כ הוא על
מגן אבל אם יש לישראל ח"ו פשעים
להכעיס ההקב"ה א"כ העונש אינו על
מגן בחנם כי ח"ו הם גריעים וכו' וזה
י"ל על רוב פשעיה והשי"ת יתן בלבנו
יראתו ואהבתו למען נתברך בכ"ט.
ממני שמואל יעקבקאפילהכהן
גליקסבערג אבדוק קאלאשין והגליל*

מימןנו

בראשית

י"ח ה' יאקחה פת להם וסנדו
לבכם וכו' מביא רש"י המר-ר
פ' מ"ח :א"ר חמא לבבכם אין כתיב
כאן אלא לבכם (כז) מכאן שאין יצה"ר
שולט במלאכים ע"כ .וי"ל סה בעי המד'
בזה ,ורפ"י שהביאו מה-תירץ ומאי נפקא
לו מינה 8ם היצה"ר שולט במלאכים אם
לא .ונ"ע ע"פ מה דאמרינן ב"ב י"ב,
א"ר אבדימי דמן חיפה קודם שיאכל אדם
ונשתה יש לו שתי  .לבבות לאחר שאכל
לב אחד שנא' ואיש נבוב
ושתו-ץ יש
גה
ילבב ע"ש בפירש"י ולפ"ן הי' קשה לי'
להכתוב
להמד' הלא עדיין לא אכלו
דף ח
בצבונווזו הובא כריש לכתוב "וסעדו לבבכם" ע"כוהו"
י דהמד'
בא
התום' חי
אלגזי אסאי לא יליף הגמ' דחלב שרי לתרץ רזת לא שייך במלאכים ,כי להם
מאברהם אע"ה שהאכיל חלב לאורחיהם הכל שוה קודם אכילה כלאחר אכילה
וע"ש מה שתירץ ולי נראה לתרץ כך שאין יצה"ר שולט בהם ,ובזה מבואר הכל.
לפי מה שכ' הפרמ"ג יור"ד סי' ס"ה
יהודאאידאציזלינג
במשבצות .דאבר מן החי אין אסור חצי בעהמח*סייקנס ארץ ישראל .פה אשמינא.
שיעור מדאורייתא משום דלא שייך לומר

בכורזה

סימן

דחזי לאצטרפי משום דאי' בגמ' חולין
חלקו בחוץ פטור פירש"י ז"ל דאבר מן
החי אם אוכל פחות פחות מכשיע.ר אין
מצטרף לכדי אכילת פרס ולפ"ז אתי
שפיר דאין ראי' מאאע"ה ,משום דייל
דהאכל אותם פחית פחות מכשיעור ואין
מצטרף לכדי אכילת פרס .ודויק.

ין

מימןנו
ב המדיש פייאה שהובא
לייש

י"

כמפן

חטא אדה"ר עד שהראה לו חוה
דם נדה (כח) והנה מבואר בפסוק דהוה
הכשיל לאדה"ר בהסא עה"ד כדכתיב
ותתן גם לאשה עמה ויאכל .וכ' הכלי
יקר דאדה'ר הי' לו טענה החשדה אשר
הכהןרובינשטיין הרב מראהוב נתת עמדי שאמר מאחר שנתת האשדה
אלימלך
עמדי לבשל ולהכין כל צורכי הכיו-ז
ב3ת בירכתיים הובב"א.

וחשבתי

שביל) דוד
בסנהדרין (ד' לח) דבבנ"א שייך לומר לבבכם לפי שאין דעותיהם שוות
(כחאי'
וטעמו ראיתי בש"ח כי היצה"ר ששולם באדם והיינו בחמסנית וכדומה
ם יצה"ר וע"ב בדעותיהם
וע"כ אין לבבם שוות זל"ז משא"כ דהמיאכים שאין יה
שוות וזשפרש*י א"ר חמא לבבכם אין כ"כ אלבש *לבכם* בודאי שדעיתכבנם
שוות ופשוט
בהקדם המד' שא 5הקב"ה יאדה*ר המז העץ
(כח)
ונול ממנו אכלת .והשיב אכלתי ואוכל עוד .הקב"ה שאלו אם כוונתו הי'
לקיים עשה דתשובה ולא יאכלעוד והשיב דבשעתהאכילהאכלתי והכתנההי' לאכול אבל
עכשיו נתהרס ועשה תשובה .והוא פלוגתא במפ' אם בעל תשובה נדול או צדיק
כידוע

"שי

צייתידיביתי"כ

קהית

דרך

סימן נו

חשבתי שחזקתה שאינה מאכלת
דבר איסור ע"כ חשבתי שפיר שפרי זה
מעץ אחר עפש .ולכאורה באמת קשה

סה

אותי הפרי מן העץ ונתנה לי דהוי שינוי

היאך האמינה לכל הדברים שאינו מכשילו
בדבר איםר .אך יש הוכהה מדם נדה
רעד אחד נאמן באיסורין ומעשים בכל
יום דסומכין עלי' על הלב ומליחה
ושהוטה כמ"ש תוס' .רפ ק דגיטין דילפי'
ע"א נאמן באיסורין מנדה דכתיב וספרה
לה לעצמה ע"ש וממי' ניחא כיון שהראת
לו דם נדה א"כ ראי' דנאמנת דע"א
.
נב"א ולכך אכל סעה"ד ,וא"ש וז"פ.
ישראל דוד בר' יצהק ש" ,יאיפהארץ

שו"ב דפה"ק שעברשין

ן נח,
סיבו

3תת
במד* עה פ והאשה
ש
א
י העץ ואוכל
היא נתנה לי מן
אכלתי אין כ' כאן אלא ואוכל אכלתי
ואוכל עוד .וזה
יציר
תמוהיז דכה"אכירנגידכוו
י ולנמר
כפיו של הקב"ה להע
אכלתי ואוכלעוד( .כט) ולע"ד לפ"משראיתי
בס' זאת ליהודה בפ' בראשית דאדה*ר
חשב דמשום עצי הגן התיר לו ה' לאכול
ולא הוי גול ,א"כ מעה"ד שלא התיר לו
אלא אסרי הוי גזל כי לד' הארץ וכו'
א"כ דהוי מצד א" גזל לפיכך חודה
י כלל מחמת דהוי
שנתנה לו לא דוי
ז
ג
ת
י
א
ו
שינוי מעשה שתלשה מהעץ
אין
בפירי עוד דין גזל .ולפ"ז א"ש ד' המד'
ושפיר א' אדה"ר דהאשה אשר נתת עמדי
היא נתנה לי מן העץ :ר"ל דהיא תלשה

מעשה ,א"כ אין כאן גזל כלל אה"ס
אכלתי ואוכל עוד משום דליתא שום
איסור .אבל באמת טעה בזה דבעה.ד
יש אי' שלא רצה ד' שיודע לו לאדה"ר
ענין הרע מלבד האי' נגל .באופן אחר
נשל לפימש"כ בתפארת יהונתן עה"ח
ויאמר הארם כו' אדה"ר למד מחוה
דאכלה ואעפי"כ לא נענשה ובודאי שפיר
עבדיהם לפיכך גם הוא אכל וע"כ א'
משום דהאשה אשר נתת עמדי כו' שפיר
אכלתי ואוכל עוד ,ובאמת טעה בזה
משום דזכות אדה"ר פי' לה למגן אבל
כשסרח גם הוא אין זכות לשניהם.

משהיעקב בראנשטיין

מת"ס "דברי נועם' מנאשעלסק.

עמדי

מיונז נם

אלהתיליית

נח נ ל עפ חז
7
שעברו רוב שנותיו ש"א ולא
הק' אן
חטא שוב לא יחטא ,ורש"י ז"ל
,
ק
י
ד
אלה תולדות ומפ' נח אוש צ
ופ"
דתולדותיהם של צדיקים מעש"ט .ובזה
א"ש .אלה* בגימט' ל"ו כרוב שנותיו ש"א
וזח פי' ופ' נח איש צדיק תמים וכו'
בכל השנים שחי אח"כ הי' צדיק ,דכיון
שעברו רוב וכו' וא"ש את האלקים
התהלך נח .אלקים מדה"ד שכיון שעברו
רוב וכו' התהלך אף במדה"ד ,וזה הפי'
בזמירותידיד נפש "אלה"כמנין רובשנותיו,
והיינו חוסא נא ואל תתעלם ,שמובטח שלא
יחטאעור .אלעזרלייזער לאנדא באשפצין

שבילם דוד

סימן

כיד-ע מה שא" בזוה"ק ,א' :כיף אפיתחא דוונות ונקבל אגרא ואי' בגמ' ברכות
ע""פ אם ראה ,הראה א"ר יוסי בר' חנינא .אמרה חנה לפני הקב"ה
(לא
מגי~תה בראת באשה ואיל ג' דבקי מיתה יאלו הן נדה וכו' ועי' רשוי ז"ל
ע*
בדקי
נצטוו על שגרמו מיתה לאדה*ר ע"ז א' ג' דבקי מיתה הן
ע"ש והנה מצות
שאם לא.קיימו אותה תמות (ע" בע"ס (ויפית) (ובטירת כסף ).וזש"א לא חטא אדה"ר
עד שהראת לו "הוה דם נדה* ובזה תתקן אשר עוותה ובמקום שבע"ת עומדים אין
צדיקים וכו /ולהורות תשובה וזש*א מתחלהאכלתי ואוכל אבל עכשו נתחרט ועשה תשובה.
שביל דוד סימן כח,
(כט)
ג'

איו

שי'

מן

קהות
מימן ם

סימן ס

דוך

מוכרה לכוין כל כוונות שכיון משה רעיה
בנה וע"כ היו מוכרחים בכל זמן ועת
שעשו פ"א להוסיף מעט מן האפה מפ"ג
שעשה משה במדבר לזאת נקראת על
שמו פרה שעשה משה ,במדבר ולו נגלה
טעם פ"א ולזה שביקש קהלת להיות
כמשה שיגלו לו ג"כ טעם פ"א ששהמע"ה
א' אחכמה והוא רחוקה ממני יצתה ב"ק
ואש כתב יושר דברי אמת ולא קם עוד
נביא כמשה והיינו לך אני מגלה טעם
פ"א וזה שהק' במד' מה ראה קרח
לחלוק על משה והרי לא קם כו' אך
יען שקרח ראה הטעם מפ"א וע"כ הוא
כמשה וע"כ שפיר תירצו פ"א ראה .והבן.

מח ראה קרה לחלוק על משה
מלמר פרה אדומדם ראה .ופליאה.
ואמרתי ב"ה לפע"ד דהנה יכאורה יש
לתמוה איך לא ירא קרח ממשה רע'/ה
תא ארז=ל כל מקום שנתנו .הכמים"
עיניהם או מיתה או עוני ודרן"ל עה*פ
חכם לב יקח מצות זה משה .ובפרט
ומשה הרג את המצרי ומי לנו גדול
גמשה .ואמרתי בהקדם הפ' ויקח קרח
ופי' הרה"ק ר' יצחק מווארקי זצללה"ה
"ויקח קרח" את המדרגותן לקח קרח
בעצמו ,ומשה רע"ה שכתוב "בכל ביתי
נאמן היא שלכאורה ק'
ם
מהע"ההי'לאבשרמציה דברי ורך בלאאמו"ר אפריםאליעזך
ליטול ,רק הפי'
ר
שמשה
שליט"א אצאפ.
ל בעצמו המדרגות (עי' בנ"ח קרח)
ייטו
מדרר קהלת "בירור הלכה*
ולפ"ז יובן וא"ש פה שאמר הקב"ה למשה
אני מגלה טעם פ"א פי' שאתה עניו
מא
כ"כ שמוברח אני בעצמו לגלות לך טעם
'
פ"א משא"כ קרה שצדיק גדול הי' והי בשם ה' ב' וארא כ"ג טבת תרפתה זוארסא.
לו השתוקקת גדול להתקרב אל השי"ת
לכבוד יד"נ ש"ב הרב הגאון .חו"ב
ובעצמו לקח לו המדרגות ולפח א"ש
ואוצר בלום צנמ"ס וכו' מוהר"ר
המד' פרה אדומה ראה שראה ושהשיג
?וסף שליט"א שווארץ מבי דינא
והגיע למדריגת שהבין טעם פ"א וע"כ
רבא בעיר גראסווארדיין
חלק על משה ,וכעין זה אמר לי ש"ב
סי 5פנק
הנעם
'
הרב הנאון המובהק פה*ר סוע"ה וכו
עוד הסות שינבקדרבעי
האיי
ו
א
מוהרשר צבי יחזקאל מיכלזאן שליט"
תשובתי
הזדים הארורים בעת המהומות
ו
ל
ס
פ
נ
ו
עם קצת נופך משלי ,בהקדם גם' ר"ה ד'
ע=י
כ"א ביקש קהלת להיות כמשה יצתה ב"ק בעירו ר" ,5נדפס בס' *קהלת דוד* ח*ר
אמת ולא קם עוד האמת אגיד שלא ראיתי אז מש"כ בזה
וא' כתב יושר ד
ב'רי חקת ויקחו אליך בפ' יונה הנדפס עם הס' דעת קדושים,
פ
נביא כמשה ,וב
ב
ני במקדש פעט סי' רפ"ב סקמ"ג
ופירש"י לעולם נקראת על שמיך פרדה ומש"ב
שעשה משה במדבר .וראיתי בס' ברכשם גם מש"כ בתשובה מאהבה ח"ב מרשיי
שמואל דאי' בכ' האריז"ל כל שאין סוטה ד' כ' ומגרא ב"ב ד"כ .ומש"כ
מי
יודע לכוון י"ח ברכות והרמזים שרמזו בשו"ת מנחת אליעזר חיג סי* נ"ב כי
כנה"ג ז"ל יחשוב בלבו אין הס' הללו תחת ידי ,ואני כתבתי רק
וכוונו אנש
יל הכוונות והרמזים שרמנו מנהגינו בזה ,ועה בשו"ת נוב*י מה"ת
שכוונתו לכ
כנה"ג ז"ל ,והנה בע"א א' תארח סי' קטיו ובשו"ת ע"ס היו"ד סי'
וכוונו אנשי
מגלה ולאחרים דסקה ,ועי' בשו"ת נוב"י חאו"ח מהד"ק
הקב"ה לסשה לך א
ינשיראל אינם יודעים סי' ט' ,ומשיב הגאבד"ק יאזלאוויץ שיחי'
איני מגלה נמצא כל
שעושה פ"א בהגהותיו לס'הסידים ס" תתקל"ד שנדפס
ל
כ
הטעם של פ"א וא"ע מי
מחדש

יך

סימן

מכתבו

קהלת

סימן מא

מחדש בלבוב .ועי' בענין גניזת ס"ת
שנקרא בס' קורות עיר קאלאמעא נק'
זכרון לראשונים ,מאת ש"ב הרה"ג ר'

היים צבי תאומים שי' ראבד"ק הנ"ל.
והנני ידידו ש"ב באה"ר

צבייחזקאל מיכלזאהן
ניעד הרבנים דפה.

מימי

פב

ב"ה לאקאטש

ישיביר

ךוך

אם מותר להפליג במגדל
הפורח באויר (אעראפלאן) כמו שמותר
להפליג גספינה בתנאים המבואריבנם'
בטושכם או"ח סי' רמ"ח .והנה ידוע שיש
בזה כמה שיטות .עי' בב"י סי' רמ"ח
ובפמיר שם מש"כ סק"ק ועי' היטב
בשו"ת חת"ס ח"ו סי' צ"ז .ולכאורה
במגדל הפורת הנכנס בתוכו בערב שבת
ומתנשא באויר גבוה מעל גובו :יוד הרבה
מאד .וכשמגיע בין השמשות לא~שייך
כלל קנין שביתה וכמ"ש התוס' עירובין
ס"ה ד"ה לימא ,דאפי' יש תחומין
למעלה מאד ל"ש קנין שביתה ברקיע.
ועי' מהרש"ל ורש'א ז"ל שם בתוד"ה
ליקנה ובתוס' ר'ע ז"ל במשניות שם
ובספרי בת"י "נתיב הים* שם הארכתי
 .וא"כ להסובריבנם.
ואכמ"ל ודוק היטב
משום תחומין ליכא( .ורק שאם ירד בשבת
על הארץ יש נ"מ בין שיטת רש*ל
למהרש*א נ"ל לענין אם קשה אז שביתה
מ"מ
בשבת על הארץ לענין דהתם

ס:

סוס"י צ"ז לענין דטמפוואגען לאסור
ודוקא בספינה שיושב בה כמו בקתדרא
ויוכל לישב בעונג שבת כמו בביתו
אלו הנוסעים בדחמפווחגן גופם נע ונד
וא"א להם לעסוק בעסקי שבת בשכתו
שרגילים בהם בביתם והוי איסור גמור
מה-ת לרעת הרמב"ן ז"ל שעונג מבתל
עיקרו סה"ת ומתבאר בדבריקביה .ושייך
בזה אם תשוב משבת רגלך עשות חפצך
וקראת לשבת עונג כי מעשות דרכיך
ממצוא חפצך ועי"ש .ק"ו בן בנו של ק"ו
לאראפלאן שירוע שהיושביכם יחוגו
ליגועו כשכור פמש וכל חכמתם תתבלע
ותלוים באויר בנס ממש .ולענ"ד גם
בחול אסור לבר ישראל משום ונשפרתם
מאד לנפשותיכם .ובשבת לית דין צריך

אבי

'

בשיש דאסור.

"ק' שלוםיוסףהלויפייגענבוים
אבק*ד-הנ"ל.

סימן מג

דברי ה' יטב

בעה"י א' לסדר את כל
לפ"ק לאקאטש.
שוכט"ס וכוח"ט לכבור התלמיד
ותיק ח' וב'וכו' מר דוד נ"י סחבה
ומו"ל ספר קהל*ד ,ויחמר דוד.
ישית
סשה אם
מהוםשנשסי
בש"ק
מותר לחת
י-
אר
דע
כג
אבדרוק ,וכתב דאטור משום רושבםפינ
'
שבת ק"ג ע"כ הנה לאיסורא לא קמבע"ל
כי קמבע"ל אם יש חיוב קרבן בשוגג
וכרת וסקילה במניד בכותב .ונלע"ד
דודאי משום כותב ליכא .ומיהו כיון
שלפי נימוס המדינה ודינא דמלכותצ
תשמש הטפת דיו זו באצבעו במקום
חתימה ומתם4ש הורה הנסיון שלא כל
האצבעות שוות .ויש הבדל משהו צין
אדם לאדם בהכרה .א"כ הוי כהא דגיטיך
ל"ו :רב צחר כורא ורבי חנינא חרותא

אחד*ש

שלעיקר הטעם שתפס ודוקי
בש"ע סי'
כיון
רמ"ח סעיף ב' כשיטת הריף ורמב"כם
וראיש ז"ל ,בהוום עונג שבת( .וכיש
דשחך במגדל הפורח גזירה שמא יעשה
הבית של שחטין יותץ גמה ששייך
בספינה ,כי ידוע שהמגדל עלל .להתקלקל
כפעם בפעם ולרנעים יפקדנו בהכרח
בעליו לתקנו ולסדרו.ובכמהאופנ* מלאכות .ורב_חסדה ורב הושעיא .ועשש .והיתלע
שי"ב .בודאי חילול שבת במלאכות ממש .חתימת' ידם );גיברת לידיעה לכך .וא"ס
כמו הבערה וכיו"ב) וכ' בשואת הת"ס ת"ו ודאי דזה הוי כרושם יסצייר איזה ציור
שהוא

סח

קהית

סימן סג

שהות תולדה דכותב כמבואר ברמב"ם
' ש"מ סק"ן
סופ"א -מה' ,שבתן ובמנ"אסי
ולכן אעפ"י שאם טבל אצבעו בדיו להטיף
ע 5הנייר שלא לשם חתימה פטור ,דליכא
לתיבת ב' אותיות ,ולא אפי' אות אחת
אבל בעשה כן לשם חתימה בשטר בערכעות
הממשלה שחושבים זה לחתימה ,הוי
מלאכת מחשבתוחייב .וו"ד לענ"ד ודו"ק*).

הק' שלוםיוסף הלויפייגענבוים
אבר"ק לאקאטש פלך וואהלין

סימן מר

ב"ה א'בהעלותך תרפ"ח לפיקגראסווארדיין*
שוכט"ס לכבוד הרב גדול בתו"י
מפורסם לשם ולתפארת וכו' כש"ת
סו"ה דוד אצאפ שליט"א המו"ל
ספר ויאמר דוד וכו'.
ולנ"ך השאלה שהציע כהרר"ג שליט"א
לפני אם .פינגער אבדרוק' מותר
לעלוה בשבת .ויו"ט ? לפי דעתי אם אין
ובפינגער אבדרוק" חותם אצבע משוכם
כתיבה עכ"פ רושם הוי ,ותלוי בפלוגתת
רשיי ורמב"ם בשבת ק"ג לרש"י רק לר'
יוסי חייב משום רושם ולרבנן אין איסור
רק בכתיבה והלכה כרבנן ,א"כ היכפש
דליכא כתיבה ,אין שום איסור ברושם.
אבל הרמב"ם סובר-ר:ם לרבנן משסור
רושם כמו כתיבה ,ורק הוא תולדה דכותב
ולרבי יוסי הוא אב בפ"ע א"כ להלכה
אין נפ"מ בינייהו ולכ"ע' אסור רושם כמו
כתיבה ,ורק חיוב קיבן איכא בינייהו
בכתוב בפיה"מ להרמב"ם שם בשבת ק"ג
ושי' בהת"ס בשבת ביאור נכון בפי' ה"מ.
נמצא דלרמב"ם לכ"ע אסור רושם נשבת
א"כ אין .היתר לחותם אצבע הנ"ל ואם
בי גם ברושם כתיב ב' רשימורת וכאן
בחותם אצבע לא הוי רק רשימה א'
מ"מ מבואר בפרמ"ג סי' ש"מ ובברכי
יוסף שם דאף באות א' יש איסור תורה
מסעם הצי .שיעור ממילא דגם ברושם א'
איכא חצי שיעור ואטור מה"ת ,ואפשר
לומר דבאסת במצשה אצבע הנ"ל יש

י

לדל

כמה וכמה רשימות כמו שיראה ה-ואה
שיש להאצבע כמה חריצין ימרש*ם כמה
רשימות ,ויש בו איסור דב' רשימורע
והגם דעושה בפעם א' מה בכך אסו
חותם דיש בו ב' אותיות ,וחותם בפעם
א' לא יהי' חשוב כב' אותיות ,ועוד
דהא דקיי"ל דאפילו הגיה ומחק גגו של
ח' ונעשה ,ב' עיינין חייב ,גם דנעשה רק
בפעם א' וכמו כן כאן כיון דבאמרת יש
כאן ב' רשימות ,אף ונעשה בפעם א'
חשוב ב' רשימות ,וא"כ יש כאן בכם
חיוב חטאת .ואין לברר בזה שום היתר,
רק מה שכ' במנ"ה סוף אות ל"ד
דלהרמב"ם דרושם הוי וכולרה דכהתב כל
דין כותב יש לה .והרושם דשמאל פטור.
ודוקא לר' יומי דהוא אב בפ"ע אמרו
בגמ' דאין חילוק ברושם בין שמאל
לימין .ולא להת"ק דמטעם כתיבה הוא
עכ"ד .הד"ש וש"ת הנני ידידו הנאמן
בלינ"ח הכותב בחפזון ,מצפה לרחמי ה'
כי לח כלו.

בנימין פוקם

נשאלתי

סימן מה

בביהכ"נ

=אגידין הביים"

בענין "שמות אנשים" לאלו
שיסדויעברו בהקיום רהביה"כ והתשת הנ"ל

וכערת .יש מהם שכבר מתו .אבל יש
מהם שאינם עובדים ועוסקים היוכש
בהקיום הבה"כ והת"ת ואין מחזיקים
ובכחם להחזיק ,וע"כ רוצים להסיר ולמחות
את שמות אלו מן .השמות האנשים"
שהיא לעדי עד ,ואחרים יבואו על
מקומם? ולפעאד אמרתי שאין למחותם
וכיין שעלו וזכתו לזה ע"י שעבדו ועסקו
בהחזקתה מאז אל ירדו .דהנה לענין
תפירת ס"ת ביותר השיעור הצריך שהוא
רק לנוי כתבו הפוסקים שלא יתפרו נשים
כמ"ש המנ"א ס" הרב"ט באגודת לולב
דלכתחלה אין לאשה לאגוד,
ו,
שרש ט' כי דמנהג ישראל תורה
המהלרדיחשוי
ת

כהן ממתן בראשית בשביל המתנדבים שוה

גגתב לבז יחע מחיוקת חפוסקיס" ,גל ניר"ז לכ"ע הוי וושט.

כבוד

קהלה

סימן מה

התווה א"כ הנשים שנותנים הרבה ממון
והיתפרו ,זה נוי וכבוד התורה .ובעל שר
האלף בעשרים גרה הביא שיש סופרים
סניהין לתפור לנשים בשביל ממון שפורעין
להם ואה"כ פותתין התפירות שלהם ואיכא
אונאה וגזל ע"ש ,כי בודאי זכו בהידור
מצוה ,ולפ"ז כיון שנתנו ממון ועברו אז
בהחזקת הביה"כ והת"ת ועי"ז באו שמותם
על לוח ורשמים שמם "בשמות האנשים"
הכותל זה'
בודאי זכו ובזה שמשימים מן
אונאה .ואין סובל אריכות יותר.
דור בן לאאמו"ר אפרים אליעזר אצא.8

מיכמןנס

ציה ווארשא
י "הקהלת דוד
מבקש
מקייא
חות דעתם בכוונת רפ"י התילים
(ל"ד י"א) ודורשי ה' לא יהסרו כל טוב,
יכ' רש"י כל טוב כמו כל מלאכה זורמותיב)
ויש לדבר בזה.

הנבי

סימי

צבי יתוקאל מיכלואהן בועד הרבנים דפה
תשובה א'

דרלאי

אי כתב קרא ודורשי ה .ימצאו

דר

סט

בעולם .לא יחסרו ,חי' צריך לכתוב
טובים" לשון רבים ,וע"ז הביא רשיי
ראי' מהפ' בשמות *"ב כל מלאכה אף
דנ' ש כ ב ה" צר ר לכתיב ג"כ *מלאכות"
בלוע רביך ומ"מ כ' "כל מלאכה'
בלשוןייד
 .והטעם הביא רש"י *בל"א
קתןויט" דהוא כולל כל דבר סרב,גבעולם
כמו במלאכה דכ' כל מלאכה .ג"כ הפ"
*ק"ן= מלאכה בל*א דהוא בולל _כל
מלאכה שבעולם חוץ מלאכת אנכל נפש
דמעטה התמה בהד" דם אך ,אך לכאורה
למה דביא רש"י ראי' מהפ' משמחץ י'ב
אמאי לא הביא רש"י רא" משמות כ'
דכתיב בשבת בש יתרו ל"ת .כל מלאכה"
אתה וכו' וג"כ הפי' ע"כ דכולל כל
מלאכה אף דכ' בל'_ יחיד ,י"ל משום
דהכ' דבל מלאבה לא יעשה כ' מקודם
בשמות יב ולכך הביא מהפ' זוב
ישראל דוד שארפהארץ
שו"ב דק"ק שעברשין

וכל

תשובה ג'

בדבר הערת ש ב הסב הגשו
י
י
ד
ג
ה
ל
המובהק המפורסם בכ קצוי

כל טוב הוי ניחא .אבל לא ארץ
ל
א
ק
ו
ת
י
,
א
"
ט
י
ל
ש
ל
ע
ן
ה
א
ו
ל
כ
י
מ
יחסרו כל טוב ,משמע כל הטוב הוא צבי
דברי
דלא יחסרו אבל הלק מהטוב ואפילו רש"י שבתהילים דורשי ה' לא יחסרו כלרובו לבר מכולן יחסרו .וע"ג כ' רש"י טוב כמו כל מלאכה גא יעשה שאין
ז"ל כמו כל מלאכה לא יעשה לכם ,מובן הכיונה .הנה שמעתי מהרב הגאון
וכודאי אין פירושו ,כל מלאכת האדם המובהק פה"ד וכו' מוה"ר ר' שמואל יעקב
הוא דלת אבל מקצת מלאכות יעשה ,קאפיל הבהן גליקסבערג שליט"א אבריק
אלא ר"ל "כל" שום מלאכה חוץ מאשר קאלאשין והגליל .פשוט .שהי' קשה לו
ל נפש .ה"נ *כל' מין טוב מדוע אמר כל טוב שהי' די באומרו
*אכל יכ
ופשוט.
.לא יחסרו טוב" ומובן ממילא שאם לא
הק' שלום יוסף הלוי פייגענבוים יחסרו טוב הכל הוא בכלל ,לוה כתב
שהלשון בן הוא לומר לשון כל טוב
אבד"ק לאקאסש.
בכזאת כמו לכל פלאכה' לא יעשה שג"כ
תשובה ב'
הק' כל מלאכה מיותר שהרי אדרבה
יהסיר כ"ט (בלוא קיין שם נאסר אך אשר יאכל לכל נפש
ה'
ניס) כמו כל מלאכה .י"ל פשוט הוא לבדו יעשה לכם .וע"כ שדרך
בכוונה דש"י דק' למה כ' כל טוב :יון הלשון לומר כל בכיוצא בזה .וכמו
כן אמר
דכ' כל משמע כל מה שיש דבר סוב שדרך הלועז לומר (אלדיס

לשם ולתפארת וכו' כקשית מוה"ר ר*

.

ולירשי

יא

גיטץ
י כל

ע

קהלת

דוד

םימןסו

.כל טוב" וכן שם כל מלאכה ג"כ הכוונה בתפילין הד' אותיות מהשם הייה
כל דבר שנקרא מלאכה.
ם
במזוזה ועי' בווה"ק (משפטי קי"ט4
וכנ"ל .ואותיות יוד הא מורה על כל
דוד אצאפ
הנומה תהלל י"ה שמאלו ב' אותיות
מד
ניתוסף שתרבה הלול ושבח להשי"ת והם
'פב ש ב הטב הגאיו המפורטם ברוא דתפילין והם ארזא דציצית ובברוך
פה"ך וכו' מוהר"ר צבי יהוקאל שאמר שיש בו י"ג פעמים ברוך שמברוך
מיכלזאהן שליט"א הכוונה שאוחזין ב' לברוך ניתוכף ונתרבה הלול ושבח וכמר
צצית דוקא בשעה שאומרים ברוך שאמר שנא' אב הרחמן המהולל וכו' *נהללךש
הגא בשבחות וכו' ומסיים מלך "מהולל*
ולא ד' ציצית .נא להשיב.
בתשבחות וזה כנגד כל הנשמה .תהלל*
דוד אצאפ
'
ב
ה8
ד
ג
נ
ב
ה
ע
י
ד
ו
י
ת
י
צ
י
צ
שלפניך
תשובה מאהבה
וארותנא בזה שהואו הא מהשבב הויה
כ' הגחיו יעב-ץ "1ל בסידור -בהגיעך כנגד ב' ציצית אחרונים מרמוים על
לב"ש וכו' ותאחוז בימינך ב' הציצית מעשים ופעולת אדם ולכן בק"ש א-תזין
שלפניך וכו' וכדאי' במנ"א סי' נ"א הד' הציצית כי קדמה' שמע לוהיה אם
סעיף ק"א ובמפ' שם ,וכ' עור הג' יעב"ז שמופ כדי שיקבל עול מלכות שמים תחלה
ז"ל שבה זה תקנו אנשי כנה"ג ע*ם ואח*כ עול המצות שהם מעשי ופעולוונ
פתקא שנפלה משמים ובו פ"ו הנבות אדם בשלמים שהשי"ת מסכים וחותם
ואין להוסיף ולגרוע ,ומצאתי באמרות ד' עליתם.והבן וכנלפע"ד ואםשגיתי ה'יכפיף
הובא גם במטעמים דכתיב בתורה גדלים  -דוד בן לאדאמו*ר אפרים אליעזר אצא48
חסר שג*כ גימט' פ"ז לרמו שבשעה
מדרר "קהלת הפלפול*
שיאפר ב"ש שיש בו פ"ע תיבות שיאחז
מה
בציצית שגימט' פיז .אך למה ב' ציצית,
ב"ש הוא באה יום ה' ר"ה ניסן תרס"א מארד.
ולפי דאי' ביעב*ץ יתכוין כי
נגד כתר דיצירה לכן יש בו י"ג פעמים
שפעת חיים ושלום לאהובי גיסי
הרב הגאון הג' הו*ב צמ"ס החסיר
ברוך נגד י"ג תיקוני דאריך אנפין ע"ש.
וי"ג פעמים ברוך ולא יותר כמספר אהד
המפורסם מגזע היחס והמעלה וכו'
כקש ת מוהר"ר צבי יחזקאל שליט"א
ולמטעמים דידוע .דאין ברכה בלא הזכרת
האבד*ק
השם וע"כ אוחז ב' ציצית שיש בהם
ק
ס
נ
ו
ל
פ
ן
ה
א
ו
ל
כ
י
מ
עות
שמ
י.
"ו
לח
כי מדפיסים הס' עין הבדולח
ת"ז חיטין ובשני ציצית עשרה קשריהם
הנה"ק מקעמפנא זצ"ל ,והנני שולח
ס"ה כ"ו .נגד -שם הויה וא"ש ואכמ"ל.
ועוד
איזה גרגרים בענינים הנוגעים
הנראה לפענ"ד ב-ה דאי' בכהאר*י
נ"ל שד' פרשיות של תפילין הם כגגך
לחידושיו
ד' אותיות מהטס הויה ובודאי .שהד'ציצית
ע א רבא אמר סהל4ב
הם נ"ב כנגד ד' אותיות מהשם הויה והב'
לא תשחט על חמז דם זבתי
ציצית הראשונים הם כנגד יוד הא מהטס לא תשחט הפסה ועדיין החמץ קיים כו'
היי
ה והב' ציצית אחראים הם כנגר  181עח*ש הקשה הצל"ח לריש לקיש לקמך
הא
)
ג
י
ס
מהשם
,
ה
י
ו
ה
ו
נ
י
א
ד
ו
מ
נ
חייב משום לא
דס*ל
בתפילין ולכן (דף
'
מ
ג
ב
מגחות דף ל"ב שאסור תשחט על חמץ אלא בשהי' החמץ עמו
מסקיגן
לעשות כתפילין שבלו מזווה יען שקדושת בעגיה דגעינן על בטמוך א"ב סובן לר4
תפילין געולה מקדושת מזוזה יען שיש ללמוד הכאן אזהרה להשבתת חם? היו

משא"כ

העיר

מימן

סימן

בפסחיםיף"

הזינן

קהית

סימן מת

חזינן דלא קפיד קרא אהשבתה מן העולם
רק שלא יהי' עמו בעזרה ואף דמדביי
רבא אין .להקשות על ריש לקיש מ"מ
כיון שגם ר' ישמעאל דורש כן וע"כ
לומר דר' ישמעאל סבר אעפ"י שאין
עמו בעזרה ואיך פליג ר"ל על ר'
ישמעאל מבתל תנא יעו"ש שהניה בצ"ע.
' ל"שב עפ"י מה שראיתי גכת"י ספר
ינ
עין הבדולח חי' למר חמי זקני הנאון
המובהק הרב מקעמפנא זצללה"ח בעהמ"ח
מעין הברכות מה שתי' על קוי הש"א
סי' ע"ו איך משכחת לה מלקות לשוחט
הפסח על החמץ הא הול התראת ספק
שמא ביטלו להסוברים דביטול מועיל
לחמץ ידוע ואפילו ביטול בלב מהני
ותירץ הגאון ז"ל דמשכחת לה מלקות
ביש חמץ  .לאחד סבני החבורה דעובר
נמי משום לא תשחט כמבואר לקמן (שם)
הנך דקיימי עלי' בבל ילין והשוחט אין
בידו לבטל חמץ של חבירו וגעל החמץ
אומר שלא ביטל עכ"ד הנחמדים .והנה
לכאורה יש יהסתשק ביש חמץ לאחד
סבני החבורה ובעל החמז אינו חפץ
לבערו מה יעשו בני החבורה כולם וכי
בשבילו לא יעשו הם פסח כלל ונראה
לע"ר פשוט לפי מ"ש התוס' בכתובות
דף מ"ז ע"ב ד"ה שלא כתב לה אלא
ע"מ לכונסה הקשו התוס' א"כ ההלוקה
בהמה מחבירו ונטרפה יאמר אדעתא דהכי
לא לקחתי ותירצו דדבר התלוי בדעת
שניהם ל"ש לומר כן משאיב ביבמה
שנפלה לפני מוכה שחין יכולה לומר
אדעתא דהכי לא קידשה עצמה דלהבעל
אין נ"מ במה שיארע אחריו יעו"ש ולפי"ז
נראה לי דאע"ג דהגימנין על הפסח יש
לו בו קנין דפים ומי יבול להפקיפ ממנו
חלקו שהוא קנינו מ"מ בכה"ג יכולין
בני החבורה לומר לו אדעתא דהכי לא
נשתתפנו עמך דלדידי' אין נ"מ כלל לא
מיבעיא להסוברים דפסת הנשחט על החמץ
י בצל"ש לקמן ב' ס'צ בשם .
ופסל ע
הירושלמי פשיטא דלבעל החמץ אין נ"מ
.

דן.ך'
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במה 2,יסלקוהו כיון דבלא"ה יפסל הפסח
ואפילו להסוברים בפסת כשר הוא מ"מ
כיון דלכתחלה א"א לשחוט דעובר אלאו
דלא תשחט א"כ יתבטלו לגמרי מפשיית
הפסח וא"כ מה נ"מ לבעל ההמץ בחלקו
בפסח זה כיון דע"כ בעבורו לא יוכלו
לשחטו וא"א קשה טובא איך משכחת לה
כלל מלקות בלאו דלא תשחט על חמץ
בשביל חמץ של' אחד מבני החבורה הרי
כיון שיש לו חמץ ואינו מבערו הרי הוא
נדחה מבני החבורה ומותר השוחט לשחוח
הפסח .אמנם בפשיטות לק"מ דמשכחת לה
דמשכחת לה דבעל החמץ נמי רוצה
לבער החמץ והוא אונס לפי שעה שא"א
לבערו וגם  .א"א לו להוציאו חוץ
לעזרה בוצע זו וקדם זה השוחט ושחט
הפסח ולא המתין ער שיבערנו ובכה"ג
לוקה דלא שייך לומר דידחוהו מחבורתן
מהמת דמעכב עליהן מלשחוט עם כת
.הזריזין כיון דהוא אונס לשעה זו ועכ"פ
לא שייך בזה לומר אדעתא דהכא לא
נשתתפנו כיון דלבעל החמץ הפסח חזי.
אמנם כל זה יתכןאי נימא דבעת שחיטת
הפסח חמץ אסור בהנאה והל עליו חיוב
.השבתה דתו אין בידו' .לבטלו ולהפקירו,
ורק בידו לבערו מן העולם ע"י שריפה
ולהוציאו חוץ לעזרה לזרותו לרוח אבל
אי נימא דחמץ אינו אסור משש שעות
.ולמעלה רק איכא לאו גרידא דלא תשתט
על חמץ ועדיין ברשותו היא לבטלו
ולהפקירו אפילו בפה נמי לפני ג' העומדים
אצלו בעזרה וכיון שאינו עושה כן הרי
במזיד מעכב על הבירו מלשחוט הפסח
וא"כ יכולין בני החבורה לסלקו מחבורתן
משכחת לה שיעבור השוחט על
ותו
החמץ של אחר מבני החבורה רק על חמצו
ממש ובזה תו הוי התראת ספק כנ"ל.
ובזה מיושב מה שתמהו המפי למה נקט
רבא קרא דלא תשחט המאוויר בפ' השא ולא
נקטקיא המוקדם בפ' משפסים לא תזבח על
חמז דם זבחי דקני נמי אפסה ולהנעל
א*ס דעיקר הילפותא רק מהאי קרא דלח
תשחט

יו

יא

עב

קהלת

סימן סח

תשחט דכתיב גבי' ולא ילין לבוקר זבח
חג הפסח דמיני' ילפינן בגמ' דעובר על
חמץ של אחד מבני החבורה הנך דקיימי
עלי' בבל ילין דמטה מנבח דחמץ אסור
בהנאה בשעת שחיטת הפסח דיש עליו
ביוב השבתה .ודו"ק.
(נ-ה עוד יבוא)
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אבד4ק מארד (בעל המו"לתהלים עםהזוה"ק)

טימן טפ

ב"ה שעברשין
דכהנים אסורים לשתות
(תעניתי"ס
יין ,גזה"ז שמא יבנה
ביהמ"ק והעירו בתוס' הלא כלנו סים הם
וצריך גואה ג' וז' ותי' דט*ה בציבור
וראיתי למרן הנה"ק שליט"א מגור דהעיר
ונקובץ דרושים הוברת ד' סי' ל"ו עפי"מ
ומהעולם אומרים בשם הרבי מקאצק ז"ל
קי' המפ' בגס טנוכה שיהי' הותר
שצרוך ומן סמא ,תי' דבתינוך שאני
דאסוד לחנך בטומאה .וכן כ' בח"ש
הנדפס בשוע הל'חנוכה .והנה כאן דיגנה
ביהמ"ק הוא בהשתחלה וחזינן דגם כה"ג
ס"ה בציבור עכדה*ק .ולפע*ד נ"ל בזה
עפי*ד רש 54סוכה מ"א דביהמ"ק שאנו
שצפים יבוא מן השמים בנוי ומשוכלל
יעיש ומבואר בסוף מנהות לעולם זאת על
ישראל א"ר גידל א"ר זה מזבח בנוי
כמיכאל שר הגדול עודד ומקריב עליו
קרבן והביא בתוס' נשמותיהן של צדיקים
יי*א כבשים של אש  -ואפול דבכה"ג הוי
ספונך וא*צ כלל לחנך אח"כ ועי' ביד*מ
על המד"ר ויקרא בפ' ץ"ב דהביא בשם
האלשיך ז"ל דמזבח של מעלה נו-תחנך
בנשמותיהן של צדיקים ישו*ש ואיכ

בהא

ית"

דרך

בציבור וא"ש ,ובזה א"ש מאי דיש לעורר
בהא דתי' בתוס' דט"ה בציבור הא קיי"ל
מ"ט ראין מחנכין מזבח אלא בתמיד של
שהר וכ"פ הרמב"ם בפ"א מתו*מ ומבואר
בסוכה מ"ב דהשוהט תמיר שאינו מבוקר
כהלכתו בשבת חייב חטאת וד' התוס' שם
דאפילו נמצא תם יע"ש והרי כץ דלא
איזוני ביהמ"ק לא נתבקרו כבשים ואיה
הרי א"א להקריב קודם ביקור וא"כ אמאי
~שסורין מקודם לשתותיין א"כ דביהמ"ק
לעתיד אין צריך חינוך דנתחנך למעלה
כאמור .ובזה א"נ דצריךלעתיד חנוך ל"ק
איפוא הלא כהן כשיתחנך לעבודה צריך
להביא עשירית האיפה ול"ד התויר עורבא
ועי' במ"מ בפ'ה מהל' כה"מ הלט"ז מה
דהעיר בש"ס יומא י*ב יעיש וא"כ קרבן
חנוכו הוי קרבן יחיד וא"כ טמאה ועי'
תוס' מנהות ע"ח דכשכ לענין שבת וא"כ
אד*נ ט"ה בציבור ס"מ קרבן חינוכו איד
טומאה א4כ דמזבח של מעלה א"צ חינוך
כמובן וא"ש.
(עוד יבוא)

יחיאל אברהם בלאנקמאן אבדפה*ק

סימןע

נעה ירושלים עיה"ק

בב מ

ד עז עא והא

יכול לחזור אפילו כחצי יום ,וכ'

הגהות מרדכי ותל תימה א"כ כשם שאסור
למכור בעבד עברי כך יהא אסור להשכיר
עצמו מרקרי הכא פועל עבד .י"ל דפועל
לא מקרי עבד אלא שכיר רכל טפי מנ'
שנים נפקא לי' מתורת שכיר.כיון דנפקא
לי' מתורת שכיר קא עבר על כי לי
 .וק"ל
בני ישראל עבדים עכ"ל בקיציר
איך יוכל להול קנין של ע"ע הא הע"ע
נשיבנה ביהמ"ק לא יהי" צריך כלל עובר על .כי לי ב"י עכדים א"כ נימא
מזבת של פעלה חינוך ושוב נימא ס"ה כ"מ דאמר רחמנא ל"ת א"ע ל"מט כמו
שהק'

י שיטת הפנים מאיינת בתשובות ח"א סי' "5ד כ' לחלק דהה
ק נ"ל יתרץ
פ
'
ת
י
ב
י
ר
ב
דל"א דוקא היכא דשניהם עושים איסור כמו במו"מ שנעשה
אמרי
דל"פ

קהלת

סין

שהק' הח*ס האיך יכול אדון לשחרר עבדו
הא האדון עובר על העשה לעולם בהם
תעבודו .א"כ גימא כ"מ דא*ר ל"ת א"ע
ל"מ .נרפשה לי לתרץ כך דהנה בחושן
משפט ס' ר"ח אי' שם הקונה אינה חפז
בשבת דקנה .והק' שם הש"ך חמאי חל
הקנין נימא כ"מ דא"ר ל"ת א"ע ל"מ.
ומחוזדהיכי דמשכהת בהיתר .כגון בקונה
בשבת דמוצאי שבת מותר לקנות בכה"ג
מהני אי עביד באיסורא יענש ולפ"ז 8תי
ונפיר דבבאר היטב בש"ך סי' של*נ ס"ק
י"ג כ' שם בשם הרמבים וו"ל נ=ל דהיא
דוקא כשיש לו פרנסה וכסות דבכה"ג
אסור למכור עצמו לעע אבל אם הוא עני
ביותר שאין לו אפילו כסות דכ' הרמב*ם
וסמ"ג שם דמותר למכור עצמו עכול
בקיצות ובגמ' שרובין מבואר במשנה

דרה

9

עג

דמערבין בדמאי אעפ"י שאין הוי
אעפ"כ מערבין משום דאי בעי אפקרי'
לנכסיו והוי עני ומאכילין את העניים
דמאק א"כ נם במכירת ע"ע ג"כ משכהת

לו

בהיתר
*ש לו פרנסה וכסהז משוס
י
ל
י
פ
א
דחי בעי מפקיר לנכסיו והוי עני לכן
בכה"ג ל"א א"ע ל"מ ודויק.

אלימלך הכהן ראבינשטיין

הרב מראהוב החש"ק הנ"ל

סימן עא:
ב"ה נראס~ארדיין רומניע
ר
כ
י
נ
ן נ"ב
דה'זק שאנו יימי

בסוגיא

עכב) אתמר מנסך רב א' מנסך
ממש ושסואץ א' מערב וכו :הנה הרמב"ם
פוסק כרב דמועך ממש והק' עליו ,דהא

הלכתא .כשמואל

מפ"
בדיני והנלפענב
"ד
(ע*'

*)

דל"ם דאין כאן לא דעת המקנה ולא דעת הקונה .אבל היכא דאחד צושה איסור
וכו :וכמו הכא שהעבד עובר על כי לי ב"י וא"כ אפילו לרבא מהני .כנ'ג ועוד
 '2במש סמיכת סשה דהא דאמרינן לרבא ל"מ אין הפירוש דאם נאמר דל"מ תה*'
בטל כל המצשה ושקהי' כמאן דלא עביד כלל דז*א דלפת הלגל אי עביד כמאן דלף
עביד ,רק כוונת רבא הי 8כך וכל היכא דאנו רואין שצוה המקום שלא לצשותו אם
ובר ועשאו לא מהני מעשיו הרעיט ,כגון אונס שגירוש לתתורה ציותה לא יוכל
לשלחה כל ימיו ועבר ושלחה דניסא דאין צריך להחוירה 8ך האיסור עזעץ אקרקפתי'
מונח ,אבל בשוחט בשבת דנימא דשחיטתו תה" כסו שלא שחט רק כנותר וכמעקר
~ה לא אמרינן עכ"ל ולפ" 1נ"ל שעבר על הלאו כי לי ב"י והאיסור עדין אקרקפתי'
מונח ,אבל הקנין חל על הע בד עברה ויש להאריך ואכ"ם ובע"ה עוד יב-- 48
 )4והנלפענ"ר דהנה אמיי' בגמ' דשמיאי סיב די
א י5פינ 1קמבק ,יאוכ .כל
י מצר קנסן שלא יבא כל אחד
שאין מפורש במשנה ,אין סחייבין
ואחד הולך ומטמא טהרות של חב-רו ,ורב סובר קמבק ילפינן ובמו שפירשא זן5
שם נ"ר ע"א בדיה ולמאן דיליף קמ"ן התנו רב דאמר מנסך ממש וכו /והטעם שלא
יהא כל אחד הולך ומטסטר טהרות של תבירו ,והנה בפלוגתא דהיזק שאינו ניכר
הקשו שם בגמ' ואמרי' התם מחיב ר' אלעזר העושה מלאכה במי בטאת ובפרת
חטאת פטור מדיני אדם ותתב בדיני שמים ואי א' היזק שאיש ניגר שמי' היזק
בדיני אדם נמי ליחתב וכו :והנה הרמבים בפיז מה .חובל ה"ד וז"ל וכן העושה
מלאכה בפרת חטאת ובפי הסאת במניד חיב לשלם בשוגע פטון :והק' שם הראב"ד
ז'ל דלשיטת הרעבים דהיזק שאינו ניכר לא שמי שיזק(וכן פסק התוס' בדיה משש)
א"כ פטור סדיני אדם אף כסויו ע"ש ונ"ל דאמרינן בגמ' שם למ"ר קנסא מקנסא
יא ילפינן א"כ כל מה שאין מפורש במשנה אין מחויבים מצד קנס שלא יהא כל
או"א הולך וכו' וזהו דוקא לשמואל דסובר כגסך מעיב ,אבל הרמב,ם לשיטתו שסובר
דילפען

עד

קהלת

ליל

מימד עא

והנלפע"ד ליישב עפימ"ש התוס' בד"ה הרמב"ם הלכתא כרב דהא הלכתא כרב
באיסורא .ודו"ק.
מנסך וכו' וא"ת לשמואל מ"ש וככבר
נתחייב בגניבה קודם שבא לידו איסור
אברהםפנימין הורווי
הלב כו' ואפשר לישב קו' התוס' עד"ז
סימן
דהנה ידוע שיש ב' מיני ניסוך א'
בשמשכשך בידו לשם ע"ז וזה הוא גמ' פסהים' (דף כס) יברש"י " 5שמב
אחא בר יעקב יליף שאור דאכילה
ניסוך האמתי שחיין נאסר בזה; וגם יש
ניסוך כשמגבי' החבית לשם ע"ן אפי' לא משאור דראיה מותר לאכול חמץ של
שיכשך כלל ,וא"כ לפי"ז יש להקשות על אחרים אף בתוה"פ והטעם שלך אי אתה
רב רס"ל די*א קלב"מ משום דמדאנבי' רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל
קניא ומתחייב בנפשו לא הוי עד שעת גבוה בן היא שלך אי אתה אוכל אבל
ניסוך ,הא אפשר שנסכו בהגבהה בלבד אתה אוכל של אחרים ושל גבוה נמצא
וממילא הו"ל קלב"מ ויפטור מתשלומין ,שלר' אחא ב"י מותר לאכול חמץ דאחרים
רק דבאמת עפי"מ דפסק ברמב"ם פי"ב אף בתוה',ש'ובתוס' הק' האיך אפשר שלא
מה' מא"א דמראגבי' ולא שיכשך ולרע יהי' שלו דכיון שנתן לו הנכרי הרי היא
נגע הר"ז מותר ,וכ' הכ"מ דוה נלמד שלו ואם נגזל חייב באחריותו והוה שלו
מגיטין נ'ג .ע"ב דאנור מדאגבי' קניא לענין בל יראה ואם אסור בב"יגם ~אכילה
ש"מ דא"א לנסך בהגבהה לחוד (פי' דאי אסור .ונ' דלעולם אינו עובר מטעם די"ל
לאו הכי ק' לרב אמאיחייב לשלם משום שרש"י ז"ל סובר כהתוס' שם ד' כ"ט ע"ב
סברת אגבי' קניי גימא דנסכו בחגבהה ד"ה רב אשי דהמשהה חמץ ע"מ לבערו אינו
בהגבהה לחוד א"א לנסך) א"כ עובר עליו בלאו א"כ ל"ק ראם גזלו הרי
וכנ"ל
לפי"ז שפיר י"ל דבנה פליגי .רב ושמואל היא עלו ומחויב באחריותו ושבר
דלרב ההכרח לומר דסובר דבהגבהה לח.ד ב"י ,דז"א דאם גזלו "1מ לאכול הוה
מנסך וכמוש הכ"מ משא"כ כמשהה המץ ע"מ לבערו ראין עובר עליו
לא מ
ציאין ההכרח לומרכן וי"ל לשמואל בב"י ודעת בעל המאור דבאכילתו מקיים
לשמואל
דמש"ה לא סובר אגבי' קניא די"ל מצות עשה דתשביתו אליביה .דר"ש בע"פ
דניסכו בהגבהה לחוד וממילא פטור מחר חצות כן לראב"י בתוך הפסח אין
לשלם משא"כ באוכל חלב שפיר סובר איסור אכילת חמץ דאחרים כלל .ממילא
דאגבי' קניא וכרת לא מחייב עד שעת אם אכלו מקיים מ"ע דתשביתו .אך חי
דבהגבהת החלב לא עשה נימא דע"י אחריות הגזילה נעשה כשלו
אכילה דהא ודאי
שום איסור וממילא ל"ק ק' חתוס' ,ולפ"ז כמו שנקרא שלולענין ביי ז"א דאדרבה
שפיר מיושבים ד' הרמב"ם דלפ"ז דמסקינן אמרינן דאין עובר עליו בב"י משום
דפלוגתת רב ושמואל נמשכת מזה אם המשהה "מץ ע"מ לבערו .ולא נקרא לענין
.1 ,ה ב"י שלו ומש"ת ממילא מותר באכילה.
יכולין לנסך בהגבהה להוד או
דוד אצאפ.
הוי פלוגתא דאיסורא לרן שפיר פסק

עב

ז

'

אי

עי

יא

רילפינן קמ"ק ,וא"כ מתירצת קושית הראב"ד ז"ל דהגם דהיזק שאינו ניכר לא שמי'
ן קמ"ק ,במזידחייב והטעם שלא יהא כל או"א הולך ומטמא
היזק מ"מ משוםדייפינ
דהרות הבירו כמש"כ התום' 2,ם ,וא-כ ע"כ י סובה הרמב"ם כרב דא' מנסך ויליף
קנסא מקנסא ,וכשיטת רש"י ז"ל ואין להאריך כנלפעכ"ד ב"ה.
דוך -ביאמוזר עביים אליעזר אצאפ.
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יע"א שנפטר במוש"ק תשא

 8י"מ לח'אדר תרפסו והספדנוהו
ו 1בשביע "אחר ה ים קיא
לעת ערב בביהמ"ד רפ"ק,

"י

אמר אל תספודינו בעיירות
סבור מינה מסום טרחא ,כיון דחזי דקספדי בכרכים וקאתי כ"ע ,אמר
ששום יקרא הוא דקאמר יעואש .ואף דרבינו הקדוש הי' ענו ביותר וכהך דאהז=ל
בסוף סוטה משמת רבי בטלה ענוה ,מ"מ רצה שיספידוהו ברוב עם והטעם משוס
כבור התורה ,וכמ"ש באגדות מהרש"א שם .גם בלאיה י"ל בגמי סנהדרין בעי אי
"ספ~דא דוי יקראו דחיי ,או יקרא דמותא יעי"ש .ובכתובות שם איתא דיצאה ב"ק
יא' כל דהוי באשכבותיה דרבי מזומן הוא לחיי עוה"ב .ובתוס' שם פשם הר"מ,
וכל היכי דאמר מזומן היינו בלא דין ובלא יסורין .ובודאי מי דהוי בהספידא,
ג"כ שכרו גדול ,ולואת איפוא אף דהצדיק הנפטר היו ענו ביותה מ"מיראי
לכבדם ושהוא כבוד התורה .ולעשות לו הפסד כראוי ..לכן רבותי! הטו
צריכים
י
נ
א
,
ה
אל
בא אזניכם ,ושימו לבבכם לכבוד התוה"ק ולומדי /הנה בפ) השבוע ויקרא
ב"י אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
מכך וידבר אליו מאהל מועד לאמור דבר
וגו' .ודקדקו המפו' במלת מכם דהוא כמיותר ועי' באוה"ח .וליישב זה נקדים
מאח~"ל שבת ק*ה .כל המוריד דמעות על ארם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית
ננזיו .ועמדו כולם להבין זה.
'
זאת על ישראל וגו
בסיף מיחות קי.
ג
"
ר
א
ח
ב
ז
מ
א"ר
ה
ז
בנוי
ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן .ובתוס' ד"ה וסיכאלי בשם
הס"ד דהקרבן היינו נשמותיהן של צדיקים יעו"ש ,ובאמת מבואר כן במד' ארומה
פי"ה סי' ד') מהו למשכן אר"ה שהוא עומד למשכן וכו' 4ש' משה לפני הקב"ה
והלא עתידים הן שלא יהא לא משכן ולא מקדש ומה תבא עליהם .א' הקב"ה אני
ניטל מהם צדיק א' וממשכנו בעדם ומכפר אני עליהם על עונותיהם עכ"ל.
ומבואר איפוא דהצדיק הוי ק-בנו לכפר בעד כל ישראל ,וכאחז"ל אשכול הכופר.

רבותי

אי

יהנה

יעיים

כי

איו

קהלת דוד
חיש שהגל נו הו כותר ,ולפי המובן הצדיק דהוי קרבן הוי בגדר עוללה ,ההיא
נולה כליל לגבוה .והנה הדין בעולה דטעונה נסכים כמבואר ברסב"ם ה' מעה"ק
להב1.
פקב הב .והנה עוללה זו אנחנו הבאנו וכנ"ל .וקנה איזה נסכים יש
 .וע"כ מבת לנו לומר ?ין ממש ,דהרי ודאי לא עת ישתות ייז .ר*7כ
על עולה זו
קרבן צריכים יעשות תשובה
הנסכים לזה היינו דמעות של תשובה ,ובאמת
דאל"כ מיקרי זבח רשעים תועבה /וכמבואר בובהים י"ג כ"ד) וכש"כ בקרבן גרו?
כזה ,דבאמת יש להבין מדוע יהי' ככה ? דהצדיק שישב תמיד על התורה (על
העבודה והי' פרוש מכל הבלי עוה"ז יהי' קרבן בעבור החטאים של אחרים .אך
הענין הוא כך :דהצדיק כל ענין חיותו בעוה"ז הי' כדי לעשות נחת רוח להקב-ה
וללמד לתועים בינה להורות דרכי השי"ת ותמיד שי' מוסר נפשו בעד השי"ת ובעד
ישראל .וכמ"ש במד' (ויקרא פ"ב סי' ז') אמר הקב"ה ליחזקאל בן.אדם .בן אנשים
כשרים בן צדיקים בן ג"ח בן שמבזים עצמן על כבודו של מקום ועל כבודן של

ינו

בכי

ישראל כל ימיו יעו"ש .ולכך כשהגיע הזמן שהי' ח"ו גזירה רעה ,הצדיק פוסר
נפשו בעד ישראל ,וכאשר העם מרגישים זה ,כי מפני הרעה נאסף הצדיו
מתעוררים לעשות תשובתן א"כ שוב יש להצדיק במיתתו עוד יותר מבת
ייג דע"י
למדו לעשות תשובה .והוא עשה רצון השיית .כי שקולה נשמתו של .צדיק א'
כעולם כולו( ,סנהדרין ק"ג) ומסר נפשו בעד ישראל .ועי*ז הצדיק עולה יותר .יז'ש
גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם :וא"כ עיקר הנייחתם להצדיק בפה שפר
עושין תשובה ,וא*כ אחרי שהצדיק נפטר קבעונותינו צריכי 5אנו לעשות תשובה,
וזהו יהי' פיוס להצדיק ובזה יתוקן שלא יהי' שום ו-עה ח"ו .והצדיק ימליץ טוב
בעדינו .טשא"כ בלא תשובה ,אז ח"ו לא עלה הקרבן לחובה שלו .והיינו לכפר
אהל הקרבן לעצמו כשר הוא:
ששנינו (בריש זבחים) כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים .אלא שלא עלו
לבעלים לשם חובה ,והיינו הקרבן דהוא הצדיק אם ח"ו הי' שלא לשמן.
דהטעם התעוררו בתשובה ,זהו נחשב שלא לשמן ,כי לא זהו הי' כוונת הצדיק
שמסר נפשו בעד הכלל ישראל .ועיי יתעוררו בתשובה ,וא"כ אם ת"ו לא עשו
תשובה הוי הקרבן שלא לשמן ,וא' התנא כשרים היינו הצדיק כשר הוא באופן זהי
אבל לא עלו לבעלים לחובה כלומר כי ח"ו עדיין לא' עשה הקרבן ארע שלו כי
בל"ו יהון
בלא תשובה ח"ו לא הוי לכפר .וא"כ מאד צריכים להתעורר לתשובה כי
כמוסיף חטא על פשע שהצדיק נלקח בעון העם ,והם לא שמו על לב לעשות
תשובה ,א"כ הסתלקות הצדיק בחנם .וזהו שהנביא צועק (ישעיה נז) הצדיק אבר
ואין איש שם על לב וגו' באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק .והיינו דמין
איש שם על הלב לעשות תשובה כי הלב רומז לתשובה .כמ"ש ולבבו יבין ושב
ורפא לו ,גם מבין קאי על תשובה וכמ"ש ולבבו יבין וכנ"ל .וכא"ש בזוה"ק בינה
ובה הלב מבין וכו .ורחמנא לבא בעי ,וכמשש מכל משפר נצור לבך וגו'והבן.
במנחות סו 2וברמב"ם פ"ב ממעה"ק הי*ב) רמביא אדם זבחו היום ונסכיו עד
כמה ימים ,כ"כ בהך זבח אף דוה שמונה ימים שהצדיק נסתלק מ.ם
יכולים להביא היום הנסכים דהיינו הדמעות של תשובה כנ"ל .ועי.ז יהי' הקרבן
הלא תדעו גי שר
כראוי לכפר .והנה דהמע*ה בהקוננו על אבנר (שמואל ב'
וגדול נפל היום הזה ביש8%ל .ויל"ד על לשון שר וגדול וכו' אולם י"ל אם אמנם
כי תמיד יש להתאונן על מיתת הצדיק וכמחזאל (ר"ה יח;) ילמדך ששקולה מיתת
עת שקרן התורת
צריכים כחורבו בית אלקנה מ"מ מובן כי ביותר יש להתאונן ב
.

ווהך

יא

יבא
להנה

ג"

יהיואת

קהית דוד
והיראדה הושפל ובני עלילה הם מועטים .והנה יש ב' בחינות .א) בהי' צדיק עובד
השיית בתפלה ובמע"ט ותענתים וסגופים )3 .בחי' גדול שעוסק תמיד בתורה ולומד
ומלמד ומעמיד תלמידים רבים .בחי' הוא בחי' מושל כמ"ש צדיק מושל ביר"א.
אהז"ל הקב"ה גוזר וכו' וצדיק גוזר וה' אביב וכמ"ש ושבתם וראיתם בין צדיק
ן רשע ובין עובד אלקים וכו' וקאמר בגמרא דהיינו צדיק היינו עובד אלקים
יבי
וכו' וצדיק כזה נקרא שר גי לו השררה וגדול הוא בתורה ולומד ומלמד ורבים
הולכים לאור תורתך והנה בהסתלקות א' כב' הללו יש לקונן הרבה .וכש"כ על א'
שהי' בחי' שנים שהי' צדיק וגם גדול במהורה ודאי יש לקונו הרבז-ה ,והנה אבנר
מלבד שהי' שר הי .ג"כ
בתורה .וכמבואר בסנהדרין מט) לדבי וכו' ששאל לו
י
ו
ד
נ
יבמה וכו' ועי' יבמות ע"ו :צ"ל אבנר חנינא וכו' וע"ש.
שקינן דוד המע"ה על אבנר כי שר וגדול תרזוייהו הי' בו ,וא"כ 'ש לבכוי,
הרבה ,וביותר בי נפל היום הזה בישראל ,כלומר לעת הזאת שמועטים המה
הצדיקים והגדולים ומצב קרן התורה והיראה הושפל .א"כ .חסר בין העם הישראלי
אור ברק כזה ,שהי' מאיר לרביתם בתורה וצדקות ,וא"כ הצער גדול מאד ,וז"ש
היום חוה בישראל לפי המצב של העז-ץ הזאת בישראל וכאמור:
ר
ט
צ
נםאני הייםיש להתאיבן"כבה ע 5מיה הגאון הצדיק מאס א 11י
שבו ג"כ היו תרווייהו כי ה" צדיק ועובד גדול .וגם הי' גאון גדול
בנגיה ובנסתר והעמיד תלמידים רבים .רבנים וח"ח יראים וש5מיםך וחף בדור אחר
ה" להתאונן באבידה כזו ובפרט בדור כזה שקרן התורה הושפל כ"כ ובני עלי*
מועטים ודאי כי צר מאד על אבידה נוראה כזו .אההז
דבינו כי העיקר יז
ה הוא תשובה .ותשובה הוא עזיבת חטא כמבואר
ברמצים ה' תשובה ,והיינו חרטה ע 5העבר וקבל עום"ש על להבא.
רבותיו א 5נא ישיא היצר אתכם בראות פגעי הזמן שהרבה מן הירכתים וגם שלמים
הם בדחקות ר'ג כי האדם הישראלי צריך לידע כי לא למלטש החומר נברא .רק
לעשוש נת"ר להקב"ה ,וצריך לידע כי עיקר מתן שכרו הוא 5עוה"ב .ועוה*ז הוא
כצל עובר ,שהיום כאן וכו' ועי' במד' (פקודי פנ"ס סיוג) ד"א ויביאו את המשכה
הה=ד עוז והדר לבושו ותשחק ליום אחרון .מה ליום אחרון שכל מתן שכרן של
צדיקים מתוקן 5הם לעוה"ב הוי ותשהק ליום אחרון וכו' ד"א אימתי התורה
משחקת למי שהוא עמ 5בה ליום אחרון הוי ותשחק ליום אחרון ובו :מעשה
גתימיד א' ש 5רשפיי שיצא ח" 5ובא עשיר והיו התלמידים רואים אותו ומקנאים
בו והי' מבקשים הם לצאת לחו"ל וידע רעש והוציאין לבקעה א' ש 5פני מדון
ואמר בקעה בקעה המלאי דינרי זהב התחילה מושכת דינרי והב לפניהם א" 5אם
והב אתם פבקשים הרי זהב שלו להם אלא הוי יודעים כל מי שהוא נוטף עכשר
חלקו של עוה"ב הוא נוטל שאין מתן שכר הרץורה א5א לעוה"ב הוי ותשחק 5יופ
אחרק .מעשה ברפש בן ח5פתא יכו
' יעו*ש .ולכך מצינו בישראל שנתברכו בקשת.
כמ"ש ביהודיה ידך בעורף אויביך .וערש4י שם .ופבשו נתברך בחרב ,כם*ש ועל
חרבך חח" כי ההברל שבין חרב לקשת הוא כי פעולת החרב הוא תיכף .כי ששאף
החרב בידו והורג היכף לעיניו ממש :אב 5פעולת הקשרת חוא אח"כ ,כי הוא מושך
י איש הישראלי צריך 5לסור
בקוצתו באן .והחץ נופל בסק'א רחוק .ולהענין מסטן כ
מקשת שהפצועה הוא אח"כ כ"כ שכרו כדיוקן ע 5אח"כ אב 5והצו נוטל הכל תיכף
בעוה"ז כמו החרב.
ן מובן מ"ש דהמע"ה בהקוננו על שאול המלך ע"ה ללמד על בני יהודה
ושלזו
קשת הלא הוא כתובה על ספר הישר ופירש"י ידך בעורף אויביך יעו"ש*

לזה

רבותי.

'ני

רכבכן

ולבאורה

מהלת רוס
ולנאורח צ"ב וכי זה שבח והספד לצדים גדול כמו שאול ונם יהונתן כי אחריהם
יצטרכו לקשת? אך הענין הנ"ל כי שאול הי' בחור ד' וחז"ל יומא בן שנה שאול
י בלא חטא ואמרו שם ספני מה
בהמלכו ,מה בן שנה נקי בלא חטא אף שאול
ק
נ
לא נמשכת מלכותו של שאול ,מפני שלא .סי' בו שום דופי י1ו"ש .ואעפ"כ נפל
במלחמה ,והי' דהמע"ה ירא שלא יפול לב העם ח"ו מזה ולכך הסביר להם כי
צריכים להתחזק מאד .וללמוד מוסר השכל מקשת כלו' לידע כי השכר הטוב הוא
אח"כ כמו קשת וכנ"ל .וו"ש ללמד לבני יהודדה קשת ,כלו' שבני יהודה ילמדו זה
מקשת( .וכבר הרגיש בזה בבי"צ יו"ד ח"ב ובמק"א הארכנו בביאור הפי' הנ"ל באופן
אחר ואכמ"ל ).ואביגיל בברכה לדוד ,ג"כ על שכר עוה"ב ברכה כטיש (ש"א כ"ה)
והיתה נפש אדוני ,צרורה בצרור החיים וגו .,ואם האדם יודע ומבין מזה ,ממילא
נותנין לו הטוב בעוה"ז ג"כ כיון שאינו נתפעל כ"כ מזה ,א"כ לא הוי זהו כל שכרו
ובמובן .ובאמת בהצדיק הנפטר ראינו ג"כ כי העיקר דשוא ,ותשחק ליום אחרוף 5י
בחייו ממש לא נהנה מעוה"ד כידוע .כי רוב ימיו סיגף עצמו בתעניתים וסיגופים
רק ביום ,אהרון" ראינו שכרו ,בהתאסף אלפי ישראל לכבודו האחרון ,ובהם ג"כ
מגדולי ישראל וח"ח ומפורסמים:
שמו מיקה ז"לביתר ביאור)
תמהי מנץ (היבא במנחת-עכב להגאוו
רבנדרו2ר
ע'והומת ותלית אותו על העוץ
בת
פי' הב' וכי יהי' באיש חט~ש משפט מו
כי הצדיק מכונה בשם אישו ,והן אמת כי אין צדיק בארץ וגו' אבל כ"ע מודים ,כי
לא הי' להצדיק כ"כ עון אשר עי"ז יגיע ק-ו משפט מות ,וע"כ נתפס בעון הדור.
אבל לאו כ"ע יודעים מזה אלחש אומרים כי מקרה אחד לצדיק ולרשע .וכ"א בעונו
מת ,וע"ן א' וכי יהי' באיש חטא משפט מות ,כלו' אף לדבריך ,וכי אפשר שיהר
להצדיק כ"כ חטא שיגיע לו משפט מות? ודאי לא! וע"כ בעון הדור נתפס ,וא"כ
מדוע ותלית אותו על עץ ,כלומר מדוע אתה אומר שרק בעבור עץ הדעת וכמו כל
אדלז תדע כי לא כן הוא רק בעון הדור .וצריך כ"א לעשות תשובה כדבעי שמא
בעונו מת כי הוא גרם והוא הכריע המשקל ,וכמאחו"ל(קידושין מ' ב') לעולם יראה
אדם א" 1חציוחי.
ב והריו וכאי וכן כל התעולם .עשה עבירה א /תכריע א"ע ואת
כל העולבם וכר יעו"ש .וו"ש לא תלין נבלתו על העץ ,כלו' כמ"ש בזוה*ק דלא
תשהה העבירה אלא תעשה תשובה תיכף ,כמו סירכא כשהיא בת יומא לאו כלום
היא ,וז"ש קדירה שאב"י א"א דלא פגמה פורתא ,כלו' כי עבירה שאבני א"א דלא
פגמה העבירה ,רק צריכים לעשות תשובה תיכף .רק באין ברירה אף אח"כ טוב.
וע"ב צרינים לעשות תשובה תיבחן וכ"א ידמה בי בעונו שהכריע את בל העולם
נלקה הצדיק .וז"ש אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם ,ובמד"ר (ויקרא פנהסי' ו')
וכהן משיח חוטא ? יעו"ש .והיינו כ 4הכהן משיח ודאי אינו חוטא רק לאשמת העם
היא ,ולדברינו יאמר כי יחטא הוא לשון חסר כמ"ש קולע אל השערה ולא יחטיא.
והיינו אם הכהן המשיח חסר ,כי נסתלק ח"ו ע"כ הוא לאשמת העם ,כי בעון הדור.
וז'ש במד"ר הבהן המשיח מכפר וצריך ככפרה כלומר שהוא מכפר ,רק שצרכי כ"א
לעשות תשובה .וזה הכוונה שצריך לכפרה ,כי העיקר הכפרה הוא בתשובה שהעם
מתעלררים וכאמור .והנה חו"ל א' ישבת ק"ה ).כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי
יקוברו בחתו ,וצ"ב .אך י"ל עפמ"ש לבאר הפ' תמותת רשע רעה ושונאי צדיק
יאשמו .כי באמת יש יהרשע לתרץ א"ע על חטאיו ,כי לא ה" יכול לעמוד בקשרי
המלחמה ,דהחנו מלחמת היצר ,שצריכים לוה גבור כמ"ש איזהו גבור הכובש את
יצרו .אמנם הדבר יתבאר ע"פ משל ,למלך א' ששלח שר א' למלחמה ולא הג'
יבול

קהית דור

עט

יכול השר יקום לפני אויביו ,וברח מפניו ,והמלך כששמ?-זה שלח שר אחר במקימו
והאחרון ניצח את האויב ,והעמידו %ת הא' למשפש בחושדתם אותו5:,45:חנם (,ברח,
אשע"כי לא
מחמת שאינו אוהב למלך ,ולא ברצונו ירד למלחמה ,אמנם השר
י
צ
נ
ת
ה
סחבת כן הוא ,אלא מחמת סיבה לא טובה לא,היי יכול לקו 6מפני האי~,,54אמת
הוא אוהב למלך בכל לבבו ונפשו ,והשתיק השופט את כולם וא' כי בזאה יבורוה
כי נראה אם השר הזה יהי' אוהב להשר שנצח את הטלחמה וינהוג בו כבוד -כראוי,

אז בודאי גם הוא אוהב למלך ,ולכך מוהל על כבודו ואוהב להשר הנצחן ,אבל אם
לא ינהוג בו כבוד ואינו אוהב לו ,ע"כ שונא הוא' למלך ,ולכך אינו מוחל על כבודו
ושונא להשר הזה ,והנמשל לזה ,הואענין נפילת הרשע כי אם הוא לא עמד במלחמת
היצר מחמת חלישת כהו ,א"כ הי' לו לאהוב את "צדיק שעמד במלחמה ונצח ,ואם
הוא שונא להצדיק ע"כ גם הוא שונא ולכך לא ( רצה לעמוד במלחמה וו"ש תמותת
רשע רע ,מדוע ,אפשר לא הי' יכול לעמוד במלחמה לז"א ושונאי צדיק בשביל שהוא
שונא לצדיק' א"כ ע"כ שבזה הי' רשע ולכך *יאשמו" .והנה ידוע כי לאדם יט נפש
ושכליות ונפש הבהמיותן וכשהוא עושה טוב הוא דוחה כפעם בפעם את נפש"בהמיות,
'ובמקומה מתרבה השכליותו ואם עושה רע .ח"ג אז מתרבה נפש הבהמיות ,ודוחות
לנפש השכליות ולאט לאט ח"ו לצאת ממנו נפש השכליות ,ולא ישאר בו אלא נפש
הבהמיות לבד ,והע"ז אדם בחי' בהמה ,וז"ש וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל
עשב ועוד גרע מבהקה ,כי בהמה לא נצטווה לעשות טוב ואינדס -עושה רע ,והוא
נצטווה לעשות טוב ועושה רע ,והוכחה לוה כשהגיע השמועה ,שהצדיק נסתלק חיו
ומספידין אותו ,והוא אינו שם על הלב ,ובאמת עכ"פ הי' צריך לו לדאוג על כה
י בשמת שר גדולן
שלסר להכלל ישראל אדם גדול כזה ,והוא כדמיון שאנו רואין כ
כולם מצטערים על שחסר שר כזדה להמלצות ולהמדינה ,כ"כ יש להצטער על שחסר
צדיק כזה שהי' עובד גדול ולמדן גדול ,והי' עוסק בעבדות השיפת בתורה ומע"ס,
א.כ יש בזה אבדן לכל ומי שאינו מצטער בזה ע"כ היא מחמת שהות רע גמור,
וא"כ ע"כ אין בו רק נפש הבהמיות לנד ,ועוד גרוע מבהמה וכנ"ל .ולכך ראוי
לקוברו בחייו ,וז'ש כל המתעצל בהספדו של חכם היינו לכוונה ע"ב ראוי לקוברו
בהייה אמנם כל א' מישראל יש בו נה*ק ונקודה הפנימיות שבו טוב הוא ולא ימלט,
שלא יהי' בו נפש השכליות וכמאמרפ ז"ל פושעי ישראל מלאים מצות כרמון ,אלא
שהיצה"ר מונעו וכאמרם ז"ל שאור שבעיסה מעכב ,אבל טבע איש,הישראלי מושך
לטוב ,ועי' במד' (ויקרא פ"ב סי' ד') א' משה לפני הקב"ה רבש"ע מע' אומחז אותי
נטיאות .שיש לך בעוימך ,אי אתה טצוה אותי אלא צו את בני ישראל ,דבר אל
בנ"י ,אמור אל בנ"י ,אקל שהן דבוקין לי ההיד (ירמי' י"ל) כ 4כאשר ודבק האזור
על מתנ 4איש וכו' יעו'ש ולכך צריך כל א' להתחזק ולהתשורר א=ע ואת אחרים
יעשות אשובה ,והנה הנביא צועק'(ישעי' כס) יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו
כבדוני ולבו לחוק ממני ,ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה לכן הנני יוסיף
להפלישן את העם הזה הפלא ופלא ,ואחז"ל במד' איכה ,זהו סילוקן של צדיקים,
והקשה היעיד מאי מדה כנגד מדה הוי זה ולהנ"ל י"ל דהנה תפילות כנגד תמידין
הקנום ובזמן המקדש הי' הקרבנות מכפרים כאמרם ז"ל במד' פנחס שעולם לא .לן
אדם בירושלים ועבירה בירה תמיד של שחר ה" מכפר על עבירות של לילהותמיד
של בה"ע הי' סכפד על עבירות של יום ,ועתה בעונה*ר-שאין לנו מקדש א"כ
התפלות הם במקום הקרבנות .וכמו .ואנו סתפללין ,ונשלמה פרים שפהינו ,וכיון
שההפלות במקום קרבנות צריכים לחתפלל בכוונה בפה וגלל ועיקר הוא הלב דהא
(

בקרתנות

קהלת דור

פ

בקרבנות במחשבה לבד מפגל אם חושב שלא בוסנו ,או שלא בזמנו או שלא
במקומי
,גם הטחשב מתשבה שאינה מעוגנת לוקה ,וכמבואר בזבחים כט ):ולכה אם התפלת
הוי רק_ בפה) והלב חושב מחשבדה אחרתהוי כמו פיגל ח"ו ,רק ע" 1ההצדיק שהוא
קרבן עולה והוא קרבן בשרן_ דפיו ולבו שווין להשי"ת על ידו יש
אף בחייו
עלי' לכל התפלות וו"ש יפן כי ננש העם הזה בפיו ובשפתיו (לבד) בביוני (בתפלה)
י לבו חושב מחשבות אחרות ,ומה שהם עושים הוא רק
אבל! ולבו רחוק ממני כ
' שלהם יובל להיות רק ע"י הצדיק ,לכך מכ"מ
מצות אנשים מלומדה וא"ב כל העיי
הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ,דהיינו סילוקן על צדיקים ,אמנם כיון
שסילוקו של הצדיק הוא ג"כ בגדר קרבן .שוב יוכל להיות עלי' ות-קון ,ורק ע"י
י זבח רשעים תועבה .וז'ש במד' (ויקרא פ"בסי' א') עשרה נקראים
תשובה דאל"כ הי
יקרים ואלו הן ,התירה וכו' ומיתתן של החסידים והחסד והישראל וכו' יעו"ש .והנה
אדם החנו צדיק כמ"ש המד' וויקרא פ"ב סי' ז') אדם זה לשון חיבה ולשין אחוה
ולשון ריעות ,אמר הקב=ה ליהזקאל',בן אדם בן אנשים כשרים ,בן צדיקים וכו',
ובלשון הגמ' (ב"ס) אתם קרויים אדם ובו
 ,וז"ש כל הפוריך דמעות על אדם כשר
כלומר על אום גדול וצדיק שהוא כשר כלומר במקום קרבן כשר הקב"דה סופרן
שהם רח' שעיקר הבכי' מחמת .שנעדר צדיק וחסר אדם גדול כזה לתורה ולעבודה
והדמעות הם בת" נסכים ובנסכים .בפ' התמיד אמר ונסכו תעשה אשה ריח גיחות
לדן א"כ גם הדמעות הללו הם בח" ריח ניחוח ,לכך השיית מניחן בבית גנזיו
וכשיבא זמן הגאולה ב"ב ייבנה ביהמ*ק ונקריב נסכים אז יוציא השי"ת הנסכים
סליו (הדמעות) מבית גנזיו שהם לריח ניחוח ,וז'ש ויקרא אל משה וידבר ד' אליו
מאהל מועד לאמור ,ומשה קאי על כל צדיק כלשון חז"ל משה שפיר קאמרתג
ובזוה"ק אתפשטיתי' דמשה בכל דרא ודרא ,וזהו לאמור לדורות אדם כי יקריב,
כלומר אם ח"ו יסתלק צדיק שהוא בחי' אדם וזה מאהל מועד ע"ד שאהז"ל זאת
התורה אדם כי ימות באהל אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עקי' וא"כ
אהל רומז לאדם גדול שממית עצמו על התורה ,וזהו כי יקריב ,שיעלה להקרבה
במקום קרבן ,ואז מכם קרבן ,תדעו כי הצדיק עלה לקרבן בעבורכם וזהו "מככם*
בעבורכם הוא קרבן לד' ולכך עליכם לעשות תשובה .וז"ש דבר אל בנ"י דדיבור היא
דכיון דהסתלקות הצדיק הוא בעון
קשה ואח"כ וחמרת אליהם אמירה היא רכה,
הדור ,ע"כ זה קשה מאד לפני השי"ת כמ"ש ללמדך ששקולה מיתת צדיקים וכו'
ואמנם אם מתעוררים לשוב בתשובה הוי נייהא ,וע"ז קאי אמירה בלשון רכה שיעשו
תשובה ,וכמ"ש בשם זקיני רבינו הקדוש הרבי מלובלין זצלל"ה לפרש הפ' תשב
אנוש עד דכא וגו' תשב אנוש אם אתה רוצה שבנ"א ישובו אז .עד דכא" חסר
היסורין ותאמר בלשון רכה ,שובו בני אדם .ותיקון לזה ג"כ שיהי' מהיום והלאה
ולא יהי' עוד בחיי סוברים ,דהיינו כתות כתות ,אלא אחדות
התרות ושלום
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ולהלן (שם חץ על שבר בת
כי
וגף ,ולהלן (שם וירפאו את שבר עמי
הנביא צועק של פירוד הלב ,ושנאת חנם ,וירמ" הנביא צועק זה שהי' בעת חורבן
שנחרב מחמת שנאת חנם ,וא"כ כשאנתנו רוצים שבימינו
המקדש ,שאחז"ל (יומא
טנ"
ו לתקן זה ולראות שיה" שלוס ושלוה בפה ובלב ,ויקוים
יבנה ביחמ"קן א"כ עלי
מאמר הנביא ("פע" 5ץ והי' אור הלבנה כאור החמה והי' שבעתים ,כאור שבעת
ימי בראשית ביום חבוש ד' את שבר עמו ,ומחץ מכתו ירפא ,כי ההבדל בין שבר
למכה ,כי מכה צריכה לתחבושת ולרפואות וסמים ,אבל שגר אין צריך לכלום ,רק

ק"ו

והיייו

ו"

מקשרים

קהית דוד

פא

מקשרים השברים ,שיהי' שבר אל שבריחדוידבקו ואז ממילא נתאחד השבר והלך לווז"וו
ביום ויבוש וג( /וגם השבי של מחלוקוז אין צריך לכלום ,רק לקשר יתד ,ואו יהי'
אהדים ובזה ממילא יהי הנאולה ,ויקוים הפ' והע ביום ההוא יהי' אפד שמו
יי
איחהד
ז
י1עקה בביתנו ולא שוד ושבר בגבולנו ו
ויהי' הכל טוב ולא ישמע עוד בכי
ברכה ושלום ובלע המות לנצח ולחה ד' אלקים דמעה מעל כלפנים ובלגבב-ח4
אליעזר יהושעהלוי עפשטיין בפגה"ק זלצל"ה מאזשרוג
יע"א)* ,
מלפנים באפטא וכעת אבד*ק דפ"ק ראקוב

ו-:ליי

בשם ה' ובעזרתו ית"ש ב וישב כ' כסליו תרפים ווארשא.
לכבוד ידידי המופלנ השלם ויר"א יקר רוח וכו' מו"ה דרך נ"י אצאפ פה,.
והייי" ברכות (דף כ"ח ע"ב) כשחלה ר"א וכו' וכשאתם מתפללים דעו לפני מי
אתפ עוטרים ,ובברכות (דף ל"ב ע"ב) ת"ר מעשה בחסיד א' שהי' מ,זפלל
בדרך בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום וכו'
המתן לי עד
י
"
א
שאפייסך בדברים איל אייו היית עומד לפני מלך בו"ד ובא חברך ונתן לך שלוט
הייה מחזיר לו וכו' אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חי
וקיים לעד ולעוימי עילויים על אחת כמה וכמה וכו' ע"ש ובטו"ז או"ח סי' ס"ו ,וסי'
תר"ד ,וכבר כתבתי בקונט' פתח הביוץ בראש ספרי בית יחזקאל דף י"ט ע"ב במה
דקאמר דעו לפני מי אתם עוטשים ,דלכאו' ההרגש מבואה דאפי' קטן כבר שבע
(ברכות דמ"ח) באבי* ורבא ,ויותר הי' נאות לזמר,
נ"כ יודע למי מברכי
ןליםוכעוב
דיבאריכותן מה שהבאתי בשם זקני הרה"ג הצדיק וספסר
ע"ש
דעו האיך אתם מתפל
רבי שמואל אליהו זצ"ל שווערדשארף מעיר בילגורייא ע"ד היותו בפאב ואוהבו
המיניסטור פלאטאנאוו רצה להציגו לפני הקיסר אלכסנדר השני ,והובא גם בס .מופת
הדור דל" ,1ובס' מקור חיים (צאנז) דנ"א ,ועתח נ"ל ע"ד אשר יסופר בס' מקור
ברוך דף תת"ל כי הקבלן המפורסם הגביר האריר מ' שמואל פוליאקוב ממאסקווא
אחר אשר בנה מסוית ברזל רבות וגדולות במדינה ,והפיק רצון משר הדרכים ,והשר
הללו שבחו לפני הקיסר אלכסנדר השני ,ויהי כאשר שסע הקיסר את חהלל הגדול
אשר קרא השר על פוליאקוב ,אמר להכיר אותו פנים ,ויפקוד על השר להציגו
לפניך וכאשר עמד פוליאקוב  .לפני הקיסר ,ואחרי אשר ענה בשוגות כהלכה על
שאלות הקיסר בנוגע להמלאכות שקיבל עליו למלאות ,ויסדר השובותיו דבר על
אופניו ,אחרי כן שאל אותו הקיסר בזו הלשון :האם כבר הזמן מאז פגע בך כוכב
ההצלחה ? ועד ארגיעה חשב פוליאקוב ויוציא מצלחת בגדו את סורה השעות והציץ
בו ,ויענה להקיסר .תשובה קצרה ונמרצה :אך כששרה רגעים הוד מלכותז ויתפלא
הקיסר ויחמר .איך זה כן" 1ויענה פוליאקוב* :כוכב הצלחתי יאיר לי מאג וכיתי
לעמוד לפני הוד מלכותך ,זה כעוצרה רגעימן ויותר מאשר
נתפלא הקיסר ען-
תשובות חקודמות נתפעל עתה מחריצת השכל אשר בתשובתו זאת :ויגע הקיסר
בכתפו ויאמר* :אמנם לא לפלא היא אם מלאכתך נעשה יפה ומכוונות אחרי אשר
עין אדם חרוץ כמוך היתה צופיה עליה' ,ויושט לו ידו לאות הכרת תודה ויפסרהו
לשלום ,ואת אותות הכבוד הניע לו בנמוסי דרכי המלוכה הקבואים ע"ש*יממייא
יובנו דברי חו"ל" ועד" 1חיתא (ילקוט תהלים פ"ב) כתוב א' אומר
את ה'
ביראה וכתוב א' אומר עבדו את ה' בשמחה מהו כ 4אלא בשעה שאדם עומד
בתפיה יבא שמח שעובד לאלוה שאין כמותו בעולם ,ואל תהי נוהג בקלות ראש
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שכתוב בה רעדה אחזה
י
ל
י
ג
ל
חנפים ישראל.שעובדים להקב"ה הם גלים ושמחים שנא' וגילו ברעדה ע"ש ,ובזוה"ק
(אחר* דף נ"ו ע"א) ,ועד"ז במדרש (מגלת אסחר פ'ב) ולא אותי קראת יעקב כי
יננת בי *שראל ,יחיב ומשתעי כל יומי ולא לעי וקאים ומצלי והוא לעי וכו' הוי
ולא אותי קראת יעקב הלוא* לא הכרחיך יעקב מפני כ 4יגעך גי ישראל ע"ש ,וכן
הוא כל ענין התפיה כמו אודיענץ לפני ממ"ה הקב"ה ,ונטילת רשות לעמוד לפניו
זת"ש ,כמו שאומרים בתחלת השמ"ע אדני שפתי תפתח וכו /ובי יש כוכב הצלחה
יותר מזה ,וכי יש שמחה בעולם כזו .שהאדם זוכה לזה ,וז"ש דעו לפני מי אתם
'עומדים והבן .והארכתי בזה בדרוש ,בשמ"ע העבר בביהכנ"ס ברחוב פיענקני ~מר
מעב ואכ"ם להאריך.
יהאאל מיכלזאהן בועד הרבנים דפה.

צבי
סימןעז

מהרב החו"ב בנש"ק כש"ת יחזקאל דוב שליט"א אבד"ק וויסקיט
ברא אלקים את השמים ואת הארץ בר*"י ז"ל ברא א' ולא נא' ברא
ד' שבתהלה עלה במחשבה לבראתו במדה"ר וראהיראין העולם מתקיים
והקדים סדה"ר ושתפה למדה"ד והיינו דכ' ביום עשות י"א כו /י"ל דהנה אי'
בירושלם* (מכות פ"ב הל"ו) שאלו לחכמה חוטא מהו עושה א,ל חטאים תרדוף רעה.
שאלו לנביא ם וכו' הנפש החוטאת תמות שאלו להקב"ה א"ל יעשה תשובה ויתכפר
לו .דהנה מצד שורת הדין לא הה צריך להועיל תשובה כשיחטא האדם .ואמרתי
בזה משל למה"ד הנה הבוי"ת עשה את האדם גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים
כש"כ וייצר י"א את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חים וכמו שיש חולי
הגוף ורפואת הגוף כן יש חולי הנפש ורפואת הנפש .וא"כ נהוי אנן אם ילך אדם
ויעשה בעצמו מכות ופצעים או שארי דברים המאבדים את הגוף האם יועיל לזה
התשובה אח"כ שיאמר שתחרט לא כשעשה עוד כדבר הזה כמו כן הי' צריך להיות
בנפש ,אמנם מה שבאמת התשובה מועלת לכל חטאת האדם אשר יחטא ואין לך
דבר שעומד בפני התשובה הוא מצד מדהיר כש"כ וימינך פשוטה לקבל שבין בימין
מדת החסד ,ואי' בגמ' ופסחים נ"ך) שהתשובה קדמה לעולם שנא' בטרם הרים ילדו
וגר ותאמר שובו בנ"א וזה בתתלה עלה במחוטבה לבראתו במדה"ד החנו שלאיועיל
תשובה וראה שאין העולם מתקיים כי אדם אין צדיק בארץ וגו' הקדים מדה"ר
ושתפה למדה"ד פי' הקדים עוד קודם בריאת עולם שיועיל תשובה שהוא מצד מדה"ר
כנ"ל .והטעם מפני מה הוצרך ד' כביכול להקדים שיועיל תשובה עוד קודם בריאת
העולם נ' דהנה מלך במשפט יעמיד ארץ וא"א לעבור על מדת הדין אמנם מדהיא
קדמה לעולם נמצא שכל בריאת העולם הי' על תנאי זה שיועיל תשובה ובוה יצדק
ג"כ לפ' הכ' הללו לתרץ הדיוקים בתחילה ברא א' את השמים ואת הארץ הקדים
שמלם לארץ וכ' ברא לשון בריאה ואח*כ כ' ביום עשות י"א ארץ ושמים וכ' עשות
ן עשי דהנה למלאכי השמים ובעולם הבריאההיי ביכולת להקב*ה כביכול לברוא
ישו
ג"כ במדה*ד והי' ג"כ להתקיים בראשית ברא אלקים את השמים אולם ביום עשות
י"א ארז כשהסתבל הקב"ה על האדם אשר ברצונו לעשות בארו ראה שלא יוכל
להתקיים הקדים מדה"ר ושתפה למדה"ד ולזה בתהלה כ' ברא מרומז על עולם הבריאה
ואחשל עשות עולם עשיה היא עולם וצלנו וזה בראשית ברא אלקים ,נוט' .ב'ראשונה
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ת'שובה ואחגר ברא וגו' כנ"ל.

סימן

קהלת דוד
מימן עז

פג

העיים מקשין הי
ה אם3י שהוא הביאה מיתה בעולם והנראה להצדיק את
צדקת אמנו חוה שהיא קביאה המיתה ,והראי' דכתיב בראשית (ב' פ" )1וייצר
פ"א וגומר כתיבוייצר בב' יודין ע"ש ב' יצירות יצירה בעוה"ז שכל מה שברא ה' הכל
יהי' כלה ונפסד ,ויצירה לעוה"ב שהוא תחיית המתים ,הרי לך שנגור מיתה לעולם
וזה היי רצונו 2,ל ה' .וכן מן הפסוק עפר מן האדמה ה-ז גשמי שהכל כלה ונפסד
לענין תחיית המתים( ,ובפ' ח') ויצמח ב"א מן'
ויפח באפיו נשמת חיים זה רואני
ו
נ
י
י
ה
ו
ם
י
י
ק
ה
,
ן
ד
ע
ה
ז
,
י
נ
ח
ו
ר
האדמה ונוסר הר"ז גשמיות ועץ
ן
ג
ה
ך
ו
ת
ב
ן
ג
ומעז
'
ה
ו
צ
י
ו
)
ז
"
ט
ם
י
ק
ל
א
ק
ו
ס
פ
ב
ו
(
על
הדעת טוב ורע כלול בו שניהם רוחני וגשמי
הארסי
ב
ו
ט
לא
ו
נ
מ
מ
תאכל
לאמור מכל עץ הגן שכול תאכל ,ומעץ הדעת
ורע
כי ביום אכלך
ממנו מות תמות "טוב" זה יצ"ט ,ו"רע .זה יצה"ר והוא השטן .והמלאך המות ,הץ
מבואר שמיתה נברא קודם חוה( ,ובפסוק י"ס) ויצר ה' אלקים פן האדמה כל חיות
השדה וגומר' וכתיב ביוד א'לפי שאין בו רק יצר א' מגשמיות וכלה ונאבד ,משא"מ
באדם דכתיב וייצר בב' יודין ויפח באפיו נשמת היים( ,ובפסוק י"ס) כי ממנה לקחת
כי עפר אתה הר"ז גשמי וכלה ונפסדו ואל עפר תשוב ,שהקב"ה נתן כח חיוני באדם
שגם לאחר שימות יוכל לחיות ולחזור בעוה"ב שהוא רצונו של השם( ,ובפסוק כ"ז
כי הוא היתה אם כל הי
 .ורחמנותה היתה כרחם אם על בניה  .והתורה קריה ואם
'
י
ה
י
ש
ה
ב
ר
ת
נ
שכר
כל היי ועש שאכלה
מעה"ד
ה
ר
י
ח
ב
ה
י
נ
ב
ב
ו
ט
להם
ורע ועי"ו
יהי' שכר בב"י כפול ומכופל ,וגרמה שיהי' תחיית המתים .וכוונתה לכבוד שמים
היתה להוציא מכח אל הפועל שיתקדש ה' באכילתה שאילו לא היתה אוכלת ל"ה
ונחיית המתים ,ודרשה (הפסוק י"ז) כשאמר ה' ומעץ הדעת טוב ורע ,וכתיב לא תאכל
ממנו ,וכתיב "פי" פירושו אלא ב"יום" משמע שהוא יום שבולו שבת ועוה"ננ העצה
"אכלך ממנו" ועי"ו "מות תמות* וע"כ יתן ה' כת וחיובי באדם שגם לאחר שימורם
יוכל לחוור ולחיות בעוה"ב ,שהוא רצון של ה' במעשה בראשית .ואם תקשה ויומר
הא כ' לא תאכל ממני ,הרי פירשתי דכתיב "3י' דמשמע אלא וכמו שפ' (בפרשת חקת
פ"ג) קח את המטה וגומר ודברתם .אל הגלע ונומר ויך את הסלע פעמים וגומר ויקדש
גם ,ובפיטן בתפלת גשם בהזכירו זכות משה על הסלע הך ויצאו מים .כי גם בהכאת
הסלע סלא משה %ת דבר ה' ויקדש בם .כך אטנו חוה שעל ידה נתקדש ד' שנעשית
ב' עילמות שאי לאו הוא שהיתה יציר כפיו של ה' שהיתה בה טוב וע"י אכילתה
נעשית טוב ורע ב' עולמות עוה"ז ועוה"ב .שאילו א' מבניה הי' אוכל שאין יציר
כפיו של הקב"ה ,אלא מבו"ד שהוא עוה"ז .והיינו עפר ואם הי' אוכל והי' .כלו רע
שהוא רק בשריד והיינו עפר .וזה רק עוה"ז שכיון שאמר ה' *אכול תאכל" בודאי
הי' מוכרח להתקיים וכן במשה שא' מחני נא מספרה תתקימה דבריו שאין גזכר9,מו
בפ' ואתה תצוה .וק"ו דברי ה' שדבריו היים וקיימים ,וע"י אכילתה נתקדש ה'
בב' יצירות כרצון הבורא וע"י רכילתה נתנה כח וחיוני באדם שגם לאחר שימורם
יוכל לחיות ולחזור בעוה"ב .יאם תקשה לוסר הא אמר ה' לא תאכל* ודברנו חיים
וקיימים "ובכי"פי' "אלא" נתקיים ,ובל"א לא נתקאם ,בחמיה ,אך ע"י שלאקיימה
נגזרה ע"י צער
בנים (עירובין ק') ועוד יש לומר שע"כ נגזרה עלי' בעצב
י
ו
ד
י
נ
תלדי .בנים .יען שהיתה צריכה להיות שב ואל תעשה או עכ"פ לשאול להקבסה אם
יקיים .כי" ביום אכלך 'או '"הלא ,,ומה צדקו .עתה דברי .תורתנו הק' כי היא
ם כל אי ,בהזכרוד.זכות אמנו חוה כי נם באכילתה מעץ הדעת מלאה  .ארש
היתה":
דבר ה' שנעשית ב' עוימום עוה"ז ועוה"ב כרצון ה,

הנה

עי יא

5י~ו

וע"ה

קהלת דור

פף

י:צןון:

אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת ויאמר
(תשא ליב)
 1---ה' אל משה .פי' שאמר-לו הקב"ה למשה שמי שמסור את עצמובכל לבו בעד ישרחל בעבורבני "מי אשר חטא* בחטא זה שהוא רק "לי" פירש בעד
ומה אני רחום ואף הוא רתותן אמחנו מספדי בחמיה אדרבה אני רוצה בכך,
בני
וע"כ ועתה בעבור זה לך נחה את העם ,וכעין זה פירשתי בפ' לך ויאמר ה' אל
אברם לך לך וברש"י להנאתך ולטובתך וכאן אי אתה זוכה ובנים הנקראים בנים
אתם לה' ומצינו אברהם מנ"ר אנשים ושרה מגיירת את הנשים וע"כ צוה ה' לך
לך וזשפירש"י להנאתך ולטובתך הנקראים בנים לה' ולא סתם בנים ותפלתו של משה
אלקיכם ,וע"ז אמר ~רשיי) אם תשא
הי' ג*ב על בנים הנקראים בנים אתם
חטאתם הרי טוב ואם אין מחני נא מספרך.
מאמר חברתי ו' שמעון ב"רצבי .דובקעניגסוויין גבאי דביהכ"נ דאולריכ'ס
בווארשא גזליהב-אוו .1

יה

סימן עה

בשנת פירת אמרתי פ יאיא הו בנ שיאיי
א שמעי אלי ואיך ישמעני
א
ו
ה
א
כ
י
ר
פ
ו
"
ק
הא
שפתים .ונודע קושית המפ'
ן
ע
י
פרעה ואני ערבלש"
דבנ"י
לא שמעו אליו מקוצר רוח אבל פרעה אין לו קוצר רוח ,ואמרתי לפרש בהקדם פ'
חקת ויך את הסלע במטהו פעמים וכו' ומסיים ויקדש בם ,והנה מה גדול הפלא על

טרוקה אשר התורה הק' העידה עליו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו
השם פא.פ ,ואת אשר תמונת ה' יביט ובכל ביתו הוא הנאמן ,הוא ישנה ח"ו דברי
ה' אליו לבלתי דבר אל הסלע כ"א להכותו הכן יעשה והיתכן הדבר .ועוד מה
גדול הפלא ראם נאמר כדעת המפ' כי מרע"ה חטא בהכות' את הסלע וימרה
י את פי ה /והיתכן להזכיר לפני ה' את חטא מרע"ה בכל תפוצות ישראל
אה
מז
ב
היתכן להיהפך קטיגור לסניגור מדוע זה יסד הפיטן בתפלת גשם להאמר זכור משוי
כו' על הסלע הך כו' בצדקו הון חשרת מים .ונ"ל דאבי חווינו אוהב ישראל בכל
ו שעמד בפרץ ,והרבה להשמר בער גציי לה'
לבו בשמוע אשר מסר נפשו 3ל ימי
להעביר את רוע הנוירוזה ומצא תמיד זכות על בנשי ,ואשר מסר נפשו תמיד עליהם
ומשה כע"ה ירא ואמר דבודאי כשאמר ה' ודברתם על הסלע קרובה הדבר ובודאי
יקעם הסלע מאמרו של ה' ויתן מימיו ,ואו יהיה קטרוג גדול על ישראל שבנ"י לא
ודמעו לקול משה שדבר עליהם השכם ודבר ,והסלע ישמע לקולו ,ולכן מפני חיבתן
ושל ישראל שלא יהיה עליהם קטרוג ע"כ ויך חת הסלע במטהו פעמים וע"ז מסיידם
ו,פ' ויקדש בם .ולפ" 1א"ש להזכיר לפני ה' בכל תפוצות ישראל ללמוד סנגוריא
יסד הפיטן בתפלת גשם להאמר לעל הסלע הך' לעורר אהבת ישראל אשר מסר
משה רע"ה נפשו ונעמד בפרז והרבה להעתיר בעד ישראל להעביר את רוע הגזירות
והקסיגוריא ולמצוא זכות על ב"י ונשיא "בצדקו הון חשרת מים" וזש"א מרע"ה יען
בי דבר קודם שיל בנ"י ולא שמעו אליו וירא עתה לדבר אל פרעה כי הס"א
ו12רו של פרעה יתחכמו שפרעה ישמע לקול משה ועי*ז יהיה קטרוג נדול דבנ"י
לא שמעו אל משה ופרעה ושרו יצית וישמע לדבריו וככ"א הן בנ"י לא שמעו
ו "שישמעני פרעה מלך מצרים .ואני ערל שפתים  -שלא
אלי ואיך יהיה שאםיסייע
"ד' לי פתחע פהלפני המקסרנים ולהעביר את רוע הגזירות וללמוד וכות על ישראל.
רוד בלאדמרד אפרים אלעזר שליט"א אצאפ.

בעזרת

"שי-ת

ספר

ויאמחלקרדוד
שני

מאתי לרך נאאמו"ר אמרים אליעזר שליט"א אצאפ
מימןינ
כמד' נבראשית ב) והארז היתה תיהר
אלו מעשיהן של רשעים ויאמר

אלקים יהי אור אלו מעשיהן של צדיקים
אבל איני יודע באיזה מהם חפץ אם
מבתל אלו ואם במעשה אלו כיון דכי
וירא אלקים את האור כי טוב הו'
במעשיהן של צדיקים חפו ואיני חפץ
במעשיהן של רשעים ,וכבר הק' עיו המד'
דאינו מובן דמה הי) ההויא שהקב"ה
יחפוץ במעשיהן ש 5רשעים ,אולם נלפע*ד
דא" בזוה*ק (פ' תולרות) ויהי כי זקן

יצחק ותכהינה עיניו

ארכש

כתיב ויקרא

איקים לאור יום זה אברהם ולחושך קרא
לילה זה יצחק וכו' אור יום זה אברהם
דאיהו נהורא דיממא וכו' ולחושך קרא
לילה דא יצחק ותסוה ופי' בלקוטי יוסף
ז-אברהם הי' נהורא דיממא ובא בימיהם
דבל יום ויום הולך-ומוסף בעבדות הבורא
דה-צה*ר לא בטל ממנו ,אבל יצחק אחר
עקידה נפאר כמו מלאך (דאי' במדרש
זמאיזה סיבה כהו עיניו דבסעת עקידה
ובכו מלאכי השרת ומדמעות נפלו לעיניו
זכהו) נאת הוי כמו חושך לגבי יצחק
נסו דאיתנת רב ,דגני הקרא ותפר
"אביונה וקחמר ר"כ ש*מ דבטל תמריה
דרב וזה סלא השיב יותר הוי כסו חשך,

ווט פי' המדרש איני יודע באיזה מהם
חפץ יותר אם בעבדות אברהם ,דכ'
ויקרא אלקה לאור יום זה אברהם דאיהך
נהורא דיממא דהיגהזר לא בטל ממנו
יום ויום הולך ומוסיפו יזה יותר
כ
בר
וק
י
ילפני השי*תז או עבדות יצחק שהוא
בחינת חשך ולתשך קרא לילה זה יצחק
וכו' ודא יצחק דאחר עקידה נשאר כמו
מלאך וזאת הוי כמו חשך לגבי צדיק
כמו דאיתנת רב וש"מ דבטל חמריה
דרב וזת שלא השיג זיותר הוי כמו
חשך ובתי' היפך מעשיהן של צדיקים
או בעבדות זה חפז יותר אף וכעבדות
כזה שהוא מבחינת חשך ועכ" 1צדיקים
נקראו ויש לו השיבות לפני השי"ת ?
ומס"מ המררש כיון דב' וירא אלקים את
האורכי סוב הו' במעשיהן של צדיקים
חפץ יותר היינו העבדות הנקרא אור וזה
אברהם דאיהו נהורא דיממא דהיצה"ר
לא בטל ממנו ובכל יום ויום הולך ומוסף
וזה יותריקר בעיני השי"תוהבן .ענלע"ד
שבחפת סובר המד' שתכל מעטיהן של

צדיקים ,ושיש ב' מיני צדיקים א) יש
צדיקים ומעשיהם מעשה צריקים ונראה
לכל אשר מעשיהם כמעשה ושצדיקים
ב) ויש צדיקים אשר אין עושים מעשה
כצדיקים ולהעקם תדמה מעושים מעשיהם
נמעטה רשעים ועבודתם צפינה וטמונה
בלבכם

ויאמר

סימןיג

דרר

.בל1גם .לזה נסהפק המד' באיזה הקב"ה
הפו ,מדכתיב וירא אלקים את האור בי וכביוב לנאקות ,ויהב רזוי היבטלו מרין
טוב ,חפץ ה' במעשיהם בנגליים לעיו ויו:תאכז כמטירה נפ 9שמש( ,ך ט:.,אירו
כל חי כמו שרואים האור והנל מודים בנתשה אור קדוש גק5קהון; :ת"י :פראזת
כי סוב ,ע"ב אחים אהובים ,העם אשר השי"ת ,יתוש  ?9עלב "::ע? תויה.
בחר בנו השיית לעם מנולתו ,ונשים ואין אנו רשאים לראות כבלע "ת הקודש
יבינ
ו על דרכינו ,נסורה אביב הקיתון ולחשורו כי לא עת ל?.שו? צה;ו": .א
שהדרכינו ,בו יצרינו ,ונשובה אל דרכינו .לעשות נ"מ שבכתינו .והיצה"ר כט?ה
הנכונה והישרה שהלכו בו אבותינו לאדם לבטל מן המצוה הכי הנשלה,
מעולם וזשיא באבות פ"ב רבי אומר איזה רהיינו כשאדם רואה מיבניו אינם הולכים
היא דרך ישרה שיבור לו האדם היינו בדרך התורה ואינם סרים למשמעתו ,והי'
מב' דרבים האמורים לעיל ואמר .כל מן הראוי שיהוק האהרימ כרי שיתחזק
שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן כבוד השי"ת ותורתו בעולם על ידו ויהיו
האדם" ,היינו שעושים מעשיהם שנראים נחשבים אלה הבנים ,שיתגז'לו על תורה,
לכל שהם מעשי צדיקים ,וכן אברהם על שמו ,וכמאמרם כל המלמד בן חצירו
אע"ה כי איש אחד היה ולא הביט כלל תורה כאלו ילדו ,והיצה"ר מסיתו ואינו
על כל הגויס,
לחם ננד כל הדעות ,מניחו ,רק שיפטור לנפשו במה מהורש
והאיר לארץ ולדרים עליה ,וכן יצחק בעצמו יהודי ,והולך בדרכי ,אבותיו"
אע"ה ויעקב אע"ה "לכו בדרכו ,כמש"כ שגם הם אמרו קשוט לעצמך ורי בכך,
'כ* ידיותי
ו למען אשר יצוה את בניו אבל בצמת זהו טעות בעצם כי האדם
וכו' 'ואשר הפיצו האמונה גם במצרים נברא בעולם שיהיה מכיר את בוראו,
?בשאר ארצות ובחרן ואת הנפש .אשר אבל יתרבה כבוד השיית על ידו דוקא,
עשו נחרן ,וזה שאמר המדי וירא אלקים כמש"כ בל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו,
זח האור כי טוב חפץ השי"ת במעשיהם ורצונו שננהיג לכל א'
באופן
א
ר
ש
י
מ
ת
ע
ד
ו
הנגלחבם לעין כל ,ובינם; ..מסתפקים ?ה ולקיים משה"ח וה
יך וכו'
לבני
בעצמיותם רק רואים להשתדל להביא ושננתם לבניך ואם לא נוכל ליבות כבוד
*1י תחת כנפי השכינה .ובזה י"ל -המשנה השי"ת ע"י בניהם מחויבים לרבות כבור
באבות פ"א מי"א הוא היה אומר וכו' השי"תע"י אחרים ,ההולכים אחר עצותיהם
.וכשאבי לעצמי" אז מה אני .ועל ישעו כמה"כ כי ידעתיו למען אשר יצוה את
:בדבר שקר להמתין ע? זמן ועת הכושר בניו ואת ביתו אחריו ,פי' ההולכים
וגהיררת .וזכויו המוח ,כי מעשה היצר בעצתו ,וכנגד יצה"ר זה 'ממס-תו לאדם
המפתה את הארם שימתין עם עבודתו שיסתפק במה שהוא עצמו הולך בדרך
נשיהיה טהרת הלב ,לא כן ,רק ועתה התורה והמצוה אמר הלל *כשאני לעצמי
לבו עבדו .ולא להמתין על שעת הכושר ,מה א נ ט דהיעו אפילו ילכד אדט כל
גדאיתא באבות פיב ואל תאמר לכשאפנה ימי הזיו מה ח,42ותז נגל טובות הבורש
אשנוק קמא לא תפנה וזשה"כ נרפיש אהם העודפות_ עליו המיד ,כמו שאיתו במד*
נרפים תרגימו פסלנים אתם בטלנים' ,וע"כ על פ' כ 5עמל אדם לפיו ' כל מצוחיו
*תם אומהים תירוצים נלכה ניבחה ותורותיו של אדם אינו כהניק י-מה
*לאלוקינו" היינו כשיהיה להם מוח זך וממוציא *מפיי* לבד .וגם מה יובל לרבות
(5ב טהור .כלל הדברעשאין איכרו-ע להו כבוד ו;שי"רע במעט הימים על הארץ,
כיל על  .אחרים .ואין שמים 9ל *בנף מסא'כ %ם ישתדל להרבות כבוד שסים
ישראל ערבים זבת .ע"כ על כי גזי שלא יושע כבידו בהמשן הומן
כי
בוראי

ה"ה עץהיובים למהוה ,כי

.

שיא

יו

כי

*ש

למחות מי

ונחמר

י%

דרך

סימןיד

בודאי אלוימדו נם תורת השי"ת לבניהם (שמורה ג"כ על דךן) .א"ל עי"ז שאני
ובנ'הם לבניהם כמה"כ דור לדור ישבח
מעשיך ובז' ויהיה כולם נקראים על שם
הראשון שהביאם לוה שיהיה נרו תמיד
שלעולם לא יופסק ושלא יכבה וזש"א
המד' וירא אלקים את האור כי טוב הוי
אוסר כי מבתלל חפץ יותר במצשיהם
הנגלים שמאירים אור הורה הוי וירא
אלקים את "האור* דייקא כי טוב.

סימןיו4
קז מלפנ
במד"ר נו ביאש צ"

ה' וכו' ה"י
ר'

חמא וכי' יצא

שמח וכו' פגע בו אדה"ר איל מה נעשה
בדינך א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי עם
קוני התחיל אדה"ר מטפח על פניו ואמר
כך היא כחה של תשובה וכו' ואמר מזמור
שיר ליום השברש ,הקשו המפ' מה ענין
שבת לתשובה ותו ק"ק מש"א מזמור שיר
ליום השבת וכידוע שבשבת סורה לעצבותו
ואמרתי לפענ"ד דאיתא בגמ' כל השומר
שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור
אנוש מוחיין לו כל עונותיו ,כי דור
אנוש היו עובדים למזלות דאמרו אין
כבודו 9ל מלך מלכי המלכים ב"דה
להשגיח על עולם השפל הודה והניחה
למולות (עי' בס' ת"י) וכך היו עובדים
וסומכים בטחונם על המזלות ,וידוע שמזל
שבתאי הוא רק לעצבון וליללה ,וזה ג"כ
ידוע אמול שבתא* שולט בשבת .וישראל
עושים חותו להיפך לגמרי ,ליום שמחה
ומנוהה ,להראות כיאין מזל לישראל ,כ*
אין ישראל תחת המזל ,רק תחת השגחת
הבורא בלבד ,ולכן כששומר שבוע הוא
מודה בהקב*ה ,וכופר ממילא ברבדי
אנוש ובשיטתם ,לכד סוחלין לו ,ולפ"1
יובן ויצא קין מלפה ה /יצא ושמוק
פנע בו ארה"ר א"ל מה נעשה בדינך כי
בראותו שכ"כ שמח ,וע"פ האמת היה לו
להיות בעצבות ע"י שהר; להבל אחיו,
ובפרט בשבת וגאז זמן חעצבות וגורם
טיילה .ולפז שאל לו *מה נעשה בדינך*

שמה ובטוב לבב בשבת דוקא שאז שליטת
י אין ישראל תחת המלא'
שבתאי ,הראתי כ
רק תחת השגחת הבורא ולכן שמרתי שבת
כהלכתו ומודה אני בהקב"ה ,וכפרתי-
בדברי אנוש ,ולכך מחלי לי ועשיתי-
ז ששמע
תשינה ינהתתפהשיילת' עםקי"3עליכיי
ו ואמר.
מטפח פני
אדה"ר כך
"מזמור שיר* היינו שמחה עצומה ,ליום
השבת" דוקא ,שאז שורה מזל שבתאי
עצבות והבןי

מימןפו
פייאה בשעה שאמרומלרש
.

ישראל

נעשה ונשמע מיד אמר הקב"ה
ויקחו לי תרומה ,ואמרתי בהקדם סדיר
בשעת קי"ס אמר הים למשה אני
2ד~
ג' ואתה נבראת ביום

ממך שנבראתי ביום
ו /ומשה אמראני גדול ממך ,ער שהראה
לו משה המטה שחקוק עליו שם המפורשן
והנה זה ג"כ כפליאה אמנם מתירצויהיה
חדוש בשניה ,דהנה הים סובר דמעשה
הוא קזדם ,ומשה רע"ה סובר דהמהשבה
הוא קודם ,ומאן מוכח 4.שי אזלינן בתר
מחשבה אי בתר מעשה לכן הראה משה
רע"ה את המטה שחקוק עליו שם המפורש
שכתוב יוד מקודם ואח*נ ההא .דהעוה"1
נברא בהא כדכ' אלה תולדות השימם
והארז בהבראם בהא ברא אותם והעוה"ב
נברא ביוד ונברא במחשבה תחילה ומוקדם
לעוה"ד שנברא בהא .כיבי"ה צור עולמים
עוה"ב ועוה*ז עוה"ב תחלה במחשבה,
ומטעם זה "אני גדול ממך* שאני נקרא
ראשית כדכ' בראשית ברא אלקים בשביל
משה שנקרא ראשיות בפ' בשלח אוישיר
ופירש"י ז"ל.יוד ע"ש המחשבה נאמדדה
 .בחינת משה (ואי' סנהדרין צבא שר
אה
לז
ו
נאמר אלא ישיר מכאן לתחה"מ מהשת)
והשתא מובן שפיר בשעה שאמרו ישראל
נעשה ונשמע ,נעשה תחלה ואח'כ נשמיע
וארן"ל

בשעה שהקדימו ישראל

נעשה,

לנשמע יצא ב"ק וא' מי גלה רז זה לבנת

"11

יב

ויאמר

סימן סו

דרך

לשון שמלאכי השרת משתמשין בו שנא' מש"א לה' תחיל ;:דלמא ימור :ויהיר
גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו הזכרת השם לבטלה ע"ז א' ר"י כי
ברנשא עושי' והדר לשמוע ע"כ צ"ל באמת אין צריך לומר חטאת אם שימוח
דהמעשה עיקר וראשון וא"כ הים גדול אחר מלת לה' איזי לבטלה ,ולפ"ז יובן
ממשה ר"5ה ע"ז "מיד אמר הקב"ה" שפתח הים ראה ~נס בלשון עבר והירדן
תרומה" לי פירש"י ז"ל לשמי יסוב לאחור בלשון עתיד על שהיו
,ויקחו

יי

.

ותרומה נקרא ראשית כדכ' אביב הרומה בטוחים שלא ימותו א' מהם וזש"4ן הים
תתנו לכהן וראשית היא המחשבה כוכ' ראה וינוס מה ראה ברייתא דר"י ראה
ראשית חכמה וסוף היא המעשה ומחשבה דחשב ראין צריך לומר חטאת וכיון
שאמר מלת ה' איני לבטלה ע"י אמונה
תחלה .והבן.
וע"י האמונה נגאלו ב"י ונסתבנה טענת
סימןפז
השר הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"נ
במלרע פליאה -אמש מיה"ש יהקב"ה וכדי הוא האמונה שנגאלו ב"י וע"נ
אימתי יו"כ השיב להם הקב"ר:
וינום כגלפע"ד ב"ה .והבן.
אני ואתם נלך לבי"ד של מטה ואמרתי
סימןים
ע"פ דאי' בטור או"ח אין מברכין ר"ח
אה קח קרח וקרח שפקח
השרי כדי עלא ידע השטן אימת
להשטןי רו"הדס,":א מדרשפהי
י' כו' מה ראה לשטו.ז זה אלא
ואיז"ל דהדבר המכוסהאין
נח ושליסה כי הם חיצונים ,וע"ב חודש עינו הסעתו שואה שלשלת גדולה שיצא
'תשרי  .ור"ה בהתכסיה ,והנה אין סקדשין ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרן
בקודש בלילה ואין בי"ד של מעלה ע"כ ואמרתי בהקדם ( '5שמות) וירא כי
ומקדשין .אלא א"כ בי"ד של מטה מקדשין אין איש ופירש"י ז"ל כי אין איש עתיד
וע"כ הוא בהעימ והסתר ,וע כ אמרו לצאת ממנו שיתגייר ועי' ו-זרגום יוב"ע
מלה"ש להקב"ה אימתי יוה"כ השיב ובירושלמי ועי' בספרי ויאמר דוד ה"ר
להם הקב"ה אני ואתם נלך לבי"ד של סימן ג' ,ובזה אמרתי וקרה שפקח היה,
ובודאי ידע מה שארז*ל כל מקום ונתנו
מטה דוקא.
ה
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סימןיז

אה
י
מדרש פי
ראה ברייתא דר' ישמעל ראה,

ה ם יאה ניס

מה

ואמרתי בהקדם ק' המפורשים דכ' הים
י-אה וינס .בלשון עבר הירדן יסוב לאחור
בלשון עתיד ,והל"ל הירדן נסב לאחור
ג"כ בלשון עבר ,ובס' ארץ החיים שלכך
אמרו אז יסיר ישון עתיד כי היו
גטיהים שלא ימות אחר מהם עד שיסיימו
:השירה ולכן א' שאמרו ה' ימלוך דקשה

דדלמא ימוהו אחר שיאמיו השם ,וצ"ל
.שהיו בכוהים ועז"א זש*א במשנה נחנן
סני הןעיריס ואמר לד' חטאת ר'
ישמעל א' א"צ לומר חטאתם אלטש לה'
יפי' שר'? מפ-ש דברי הת"צ דקשו:-

עי

מי נקריש חכם הוה אומר זה משה כמו
שא' בנמ' "חכם' לב יקח מצורע זה
משה וראשית חבמה יראת ה' משה רעיה
נקרא ראשית ומשה נקרא חכמה ויראת ה'
היה אצל משה אין לגבי משה מלתפש
זוטרתא היא וזה כלו בפ' ראשיר :חכמה
יראת ה' ,וכן מה שעשה מרע"ה להמצרי
ומה ראה לשטות זה ולא ירא ממנו הא כל
מקום שנתנו.חכמים" כו'ותירצו המדי אלא
עינו הטעתו *שראה" שיצאסמנו שמואל וע"כ
לא יעשה עמו רעואין בכחו להרע לו כי
הרג להמצרי עלכי*וירא"כיאיןאישעתיר
לצאת ממנוזויתגייונ אבל קרח שראה שיצא
כנגד סשה ואהרן
ממנו שמואל
ווכ הלשקשקו
עלי משה והבך

סימן

ועמר

סימןכ.

נימן כ
ורוש להחזקת,לינת הצדק* מאריאנסקי 9
אור ליום א' פ' אמור שנת

שאמרתי

תרפ"ג פה ווארשא יוע.

הושענא אלינת הצדקי
ת להם שות
יהידע
דו
תכ
יל
י
י בה ואת
יעשון ,ואמרו בחז"ל נבבא מציעא ד'
לא ).ר-זני מב יוסף והודעת להם זה
ביה"ח את הדרך וה געה ילכו בה והו

בפרשה

יידבם
ק

י
המעשההדי
אשר

ביקור חולים.
עשיית המציה אני אךמיים הנני

מוכן ומזומן לקיים המצוו; למה
זה כפול מוכן ומזומן שזה דבר אחד,
כבתהילים קלו) הזורעים בדמעה ברנו-ן
יקצרו הלך ילך ובכה נשא משך הזרע
בא יבא ברנה נושא אלמתיו ,ובאבורת
דר"נ ג"ח כיצד הרי הוא אומר' כי חסד
וכפצתי ולא זבח ,העולם מתחלה לא נברא
אלא בחסד שנא' כי אמרתי עולם חסד

יבנה ,פעם אחת הי' רבי יוחנן בן זכאי
יוצא מירושליבנם והי' רבי יהושע הולך
אחריו ראה ביהמ'ק חרב ,אור יהושע
אוי לנר מקום שמתכפרים בו עוגותיו
וכהוא הרב ,א"ל בני אל ירע לבביך יש

לנו כפרה אתת שהוא כמותה ,ואיזה ,זה
ג"ח שנא' כי חסד הפצהי ולא זבח.
יבזה הענין י"ל משאו-ל כל מי שלא
גבנה ביהם"ק בימיו כאילו נחרב בימיו,
יפליאה ,ולפי הנ"ל אתי שפיר על ירע
לבככם יש לנו כפרה "כמותה* וזה ג"ח
שנא' כי הכד וכו' ,וז"ש מי שלא נבנה
ביהמ"ק "בימיו" כאילו נחרב *בימיו',
ואמרו ז"ל (בנדרים לח) הניא ביקור
חולים אין לו שיעור ,מהאין לו שיעורו
סבר רב יוסף למימר אין שיכור למתן
שכרו ,א"ל אביי וכל המצות מי יש
ושיעור למתן שכרן ,והא תנן הוי זהיר
ממצוה קלה כבחמורה .שאין אתה יודע
שתן שכרן של סצוהש אלא אמר אביי

קור

לג

אפייו גדול אצל קטן ,יקל אדם מכבודו
ואף שהוא גדול ילך אצל החולה הקטן
ממנו ,אחרי שבמצוו-ע ביקור חולים
לפעמים יש פרוח נפש ,וע"ז אמר רב
דימי (שם) כל המבקר את החולה גורם
לו שיהי' "וכל שאינו מבקר את הנזולה
גורם לו שימוח ,.רבא א' (שם) אפילו
ק' מעמים ביום ,למעשה בתלמיד א'
מתלמידי .ר"ע שחלה ולא נכנסו חכמים
(אצלו) לבקרו ,ונכנס ר"ע לבקר; ובשביל
שכיבדו  .וריבצו לפניו חי' א"ל רבי
החייתנו יצא ר"ע וורדי כל מי שאין
מבקר הולים כאילו שופך דמים ,והתנא
ר"ע נכנס לתלמירו ,כאביי אפילו נדול
לקטן . ,ובזה הענין שמעתי .מש"ב הרב
הגאון המובהק וכו' רצ"י מיכעלזאהן
שליט"א בועד הרבנים דפה ,סיפר הגה"ק
ר' ברוך פרענקיל אבד"ק -לייפניק  .ז"ל
הי' אוהב ישראל 'מאד ,ופעם .אחה בא
לחדר המבשלין בו ומצא כי בתו משחקת
עם המשרתת ,ואז הי' המחזיק המקוה
חולה ,טמר להם הרב בצעקה הי
א להבלן
מוטל על ערש דו* ,ואתם תמלאו פיכם
צחוק ,צי ווייסט עטץ נישט 8ז מרדכי
פעדער איו קר8נק ,מזה מובן אהברעו
לבל ישראי אף לפחות הערדע בי הבלן
בימים ההם הית השפל שבעיר כנורע,
ולא הי' יכול'להבין איך יכולים לשחוק
שהבלן חולה והוא גדול לקטן כנשל.
ואיתא בחז"ל (ווגינה .ד' ה') ואם לשן
תשמעו .במסתרים תבכה נפשי גחרע
(ירמיה יג) מאי במסתריפו א"ר שמואל
בר אונינ~ל משמי דרב מקום יש לו
להקב"ה ומסחרים"צמו .ומי איכא בכיה
קמי הקב"ה והאמר רב פפא אין עצבות
לפני הקב"ה -שנא' (ד"ה סו) הוך והדר
לפניו עוז וחדוה במקומו ,לא קשיא .הא
בבתי גואי ושם במסתרים ..תבכה .נפשי
והא בבתי בראי'.וחדוה.במקומו ,בעירת
הגדולה .עיר' ואם בישראל .אנחנו רואים
בית מפואר ,וגורשצבושערים- ,ועל החלונות
כתוב "ם לאסור באותיות גדולות מ8ד

לינת

יד

ויאמר
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.לינת הצרק" מבחוז הוא מפואר מחה
.בנין יפה ,ושם יפה ,מדת השי"ת בק"ח
ומרת אברהם אע"ה עמוד ההסד ,אבל
זה בבתי בראי) .אבל במסתרים תבכה
נפשי בבתי גואך הלינת הצדק כעוג
שבאים אנשים לבקש משמור בעד השה
ולרפואה לא השיגיהו ,ולעומתם יאמרו

"אביב הצדק"_הוא רק בחוץ ,אב 5בפנים
הבית ,שמה במסתרים תבכה נפשי כי אין

שם משמורים ,וא*כ כשופכים דמים
וגורמים לחולים שימותי .כדעת רב דימי
ור"ע .והענין נבין .במשל הובא בס' צבא
רב דהנה ספרו לנו בעת שהיתה המלכה

טערעזיא מושלת מקום מושבה בפראג,
הצירה לישראל מאד והי' שם זקן א'
ושמו ר' זלמן קרוב ,הוא הי' איש נכבד
וקיבל ע"ע לבקש על .עמו ,אמנם הי'
קולו קו 5עב וחזק מאד והי' כאשר בא

לפניה לבקש רחמים ע 5ישראל התחיל
בקול גדול וחזק ,עד שנזדעזעכ המלכה

מקולו ורעדה אחזתה ,ותגער בו לאמור,
למה תדבר בקוץ הזק כ"כ ,והאם 45ן
מצאו היהודים לשלוח איש שתדלן שאיננו
מהודבביםבקוץ ,והשיב בחכמה ,תדעגבירתי
5א אנכי לבד המדבר ומתחנן לפניך ,אלא
כל נפשות אחי המדוכאים אשר דרים ההת

ממשלתך המה המדברים מתוך גרוני

וצועקים אליך לישועה .ע"כ .וע"כ לא יהי'

לכם תמוה על קולי החזק בקוץ גדול ,אב5
תרעו כי כ 5הנפשית האומללים מהחוליים.
כל היללות והבכיות שלהם ,וכולים .לשמוע
בקולי ,כי אין משמורים לקחם מצות בק"ה
ובמסתרים בפנים הבית שמה תבכה נפשי.

וע"כ אחי היקרים! עת לעשות אינה דבר
בעד אחינו האום5לים ,ועגאו"א החיוב
לקיים המצוה 5י5ך לבקר את החולה(.זו
בק"ח' לרהב על עם ישראל" הובא באוצר.
נאפד בשם הצ 8*5וב"בירא) ת"ד(ישעיה:נט)
וילבש צדקה כשריון,י',לומר .לך מה.שריון
זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לחשבון גדול
אף צדקת כ 5ארוסה .טצטרפת,לחשבון נדגל,
,כ' .חציצה ז"ל לפי שהקבצת נקהתה שרע

דוף

צדקות ,ויבואר ע"פ מד"ר (דבריםג') רבנך
אמרין מאומנתו של בו"ד אתהיודע אומנתר
של הקב"ה ,מעשה ברפ"י שהי' דר בעיר
א' בדרום והלכו אנשים להתפרנס שם
והי' בידם שתי סאים של שעון,ים והפקידר
אצלו ושבחו אותם והלכו להם והי'
רפב"י זורע אותם בכל שנה ועשה אותם
בגורן .אחר ז' שנים הלכו האנשים'
5 :הבוע את השעורים ,מיד הביר אותם
רפב"י א' להם באו וטלו אוצרותיכם,
הרי מאומנתו של בשר ורם אתה יודע
אומנתו של הקב"ה ,אם כן כ 5המבקר
את החולה הקב"ה זורע צדקתו ,כאילר
הוא עושה פירות ומשלם לאדם שכרו
בעוה"ב ומצטרפין לחשבון גדול .והנוו
יש אנשים שמקיימים מצות עשה רק
בכסף שנותנים צדקה ,ולא מקיימים!
המצוה עשה בעצמו ממש וע"ז אומרימן
,הנני מוכן" היינו בעצמו לילך ולבקר
את החולה וגם "ומזומן" לא זה בלבד
רק גם ליתן כסף מזומן ג"כ כנ"ל (ולאל
וועקסיל) .בק"ח בגוף ונפש וממון כיצד
ירוץ ויתעסק בכל צרכיו ולהמציא .לר
רפואותיו וכן יטרח בגופו ביותר צרכו
וישפוך נפשו בתהונות להתפלל להשית
שישלח לו רפואה שליסה ,ואםאין לההולה,
סמון כל צרכו יהשתדל עבורו כי צרכי
החולה הם מרובות (ש"5ה) .וזה שאגר
חותטין מגן אברהם כי מגן ר"ת מימון
ג'וף ניפש וחסד לאברהם וחיה ברכה
נ" 5ביאור_ אכ4
בך תוהמיה ובנה העגין
בתהילים *הזורעים" לשון רב?ם,הן
במצות ומוכן בעצמו" .ומווטןץ) *בדמעה"
והיינ? האנשים ההולכים לקיימי מצות.
עשה ש 5ביקור סולים אבל הוא .הולך
בדמעה היינו שמקיים המצוה-
ןיהזאת .בכעס,,ובעצבות וזה.גבדמעההנ"כ.
וכ
ב.רו
האניצים,ן המקימים 'המצוד-ע ש 5בק-ת
בשמחה ובשב"לבב וזהו :גברנה" שניהם
גיקצהו*"לשגיהטל,קצרו אק,הקב:יה לקפת
שכרנ)..',..אמנם_ ההפרש יהיה ,גזה'. ,ה5ך
ילך" .וההנו בק*ח ,פדאיתא2 .ב?~ 6לכו זו
.

בק"ח

ויאמר
בק"ת אבל .ובכה" בערד שהלך לקיים
"תצוה בק"ח היה הולך לקיימדע בבכי
יבכעס ובעצבות ויש לו תרעומות שלא
יתנו תנומה .לעפעפיו ולאיש יתנו לו
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דוד

סו

ואע"9כ אין הקב"ה מואס בה בשביל
ששמע כבר ממנו .אבל מורי ורבותי ,אחי
היקרים כעת תסירו אזנכם משמוע תורה
כי תאמרו אתרי שהמשמיע איש בפר לא

ונבוחה "אז" כשיתבעו זרועותיהם שכרם ידע צעיר לימים הנהו ,וקטן מערכו
העוה"ב מקבל שכר לפי ערך שזרע אבל ואינו חשוב בעיניו שישמעו תורה מפיו,
לא יותר וז"ל "נשא משך הורעע מבת וע"כ תסירו אזנכם משמוע .אל נא אחי!
אתם אחי היקרים שאתם מאילו .בא יבא ע"ז אמר החכם מכל אדם כי לאנשים
ברנה" שבעצמם באים ומקבלים ע"ע  .כאלו גם תפלתם תועבה ,מסיר אזנולילך לבקר את החולים (יבא יבא שהוא משמוע תורה כ /לעולם לא יסיר שום
דוקא ,גרנה" "אזן בעוה"ב יקצור י הרבה אדם אזנו משמוע תורה אע"נ מקטן ממנו
*ותר טזריעה מקבל שכרו בשפע יב וז"א אעפ"כ ישמע ממנו ד"ת שאם בא להסיר
נשא "אלומותיו" ובתחילה ולינת" היינו ממנו אזנו בשביל שהוא השומע איש בא
בגופו ואה"כ וה-צדק" מזומנים ,וזאת בימים ווקן ,וע"כ יסיר אזנו משמוע
ודואגים הושענא ,מזכות שאנו חברים תורה מאיש צעיר לימים וקטן מכ"מ לא
ימוכנים וללינתן וכן ג"כ "הצדק" ככהבמעו ישמע ה' מקל .והומר "גם תפלתו תועבה*
ובזכות זה יבטל ממסתרים הבכי' וכל שמואס הקב"ה בתפלתו שהרי הוא ג"כ
נגע ומחיה לא ישים בנו ,השי"ת יאמר מתפלל בכל יום והוא כאין ממש לפגי
יצרות עם ישראל די ויתן "-שנת גאולה הקב"ה שימי חייו בהם שבעים שנה
שהוא יליד אשה כמוהו ,ואלף שנים
וישועה ,והןשנא בזכו41
בעיניך כיום אתמול ,ואתה הוא ושנותיך
עינת" "הצדק"
לא יתמו .ואעפ"כ שומע הקב"ה בתפלתו
הבחוקת התורתה
של "אדם" תפלת יליד אשה חרס מן
ירוש יהחזקת הישיבה הק' "בית יוסף -שאמרתי חרס האדמה ואינו מואס ,אבל אדם שימי
בש-ק פ' עקב שנת הרש-ח פה קאלושין י'ע.
חייו מעטים ורעים שיאמר .שאין רוצה
עק 2תשמעיןיכ
ו ובהפטרה שמעו ויסיר אזנו משמוע ד"ה מאיש שהוא
,
ו
כ
ו
ו
ה
נ
ה
ומשלי כ"ת כמוהו רק צעיר לימים
אל אברהם אביכם
וחילוק קטן
ט) .כ' מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו נגדו ,בודאי .גם תפלתו תועבה" ,כנ-ל,
תועבה ,והיא תמוה וכי זה מכ"מ והא אין וכן מצאתי באלשיך הק' וממנו תראין
הקב"ה מקפח שכר כל בריה ואפילו ושמעו! בגמ' ברכות (ד' כ"ח) ת"ר כשחלה
לרשפ גמור הגם שהסיר אעו משסוע ר"א וכו' ובשאתם מתפללים דעו לפני
תורה אבל שכר תפלתו אין הקב"ה 'מקפח מי אתם עומדים וכו' וק"ל וכי לא ידעו
גדא" בחז"ל עה"פ אל אמונה ואין עוין זאתז ומאי קאסר לפני מי וכו' וי"ל כי
פ' האזינו ל"ב) נתענית י"ז) אך כעת *לפני" פי' "עוד קודם* בסוד עודם
*,ל לא ,סיר אדפ אזנו משמוע תורה מדברים ואני אשמע וכן מצאתי ברשפי
אע"ג ששמע וידע ד"ת זה כבר ,אפייו אש סרשכבה" 1הרה"ק ר' מרדכ
י~
ני
פכ
יימנ"עמק
*
שאדה פעמים  .אעפ"כ ישסע עוד הפעם .זצ"ל עה"ק ואת צעקתם שמעת
ו
א
ר
יאפי' .י-תר שאם צא להסיר אזנו הרי נוגשיו ע"ש בבחינת טרם יק ואני
הוא מואס ד"ת בשביל שידע ,וע"כ גם אענה עוד המה מדברים ואני אשמע לע"
ומפלתו תועבה שמואס הקב"ה בתפלתו ,שביל דוד פימן אץ וז"ש דעו "לפני*
וצהר? הוא ג"כ מתפלל ג' פעמים בכן -מי אתםעומדים השי"ת כבר שמע חפיתכם
יום ואינו מחדש בדה כלום .ובסננון א' עוד קודם בקשתכמן לכן שמעו לי יראת

והיי

טז

ריא13ך

החזקת התורה

)ו' וישמע אליכם( ,בפ' וישלח) עם לבן
גרתי ופירש"י ז"ל לא ועשתי -שר והטוב
וכו' וע"כ תרי"ג מצות שמרתי ואמרתי
מה שהבאתי בס' .קהלת דוד" (ח"ר סי'
י"א) עם גמ' ברכות הלל ששמע קול
צוחה ,בעירי ע"ש ובוה פי' מאמרו של
הלל בסוכה דף נ,ג.תניא אמרו עיין על
הללהזקן בשהיה שמח בשמחת בית השואבה
הי' אמר; כן אם אני כאן הכל כאן ונם
אין כאן מי כאן ,ופי' רש"י ז"ל דורש
היה לרבים שהיה הלל אומר בשמו של
הקב"ה אך בירושלמי משמע שהיה צימר
על עצמו ועי תוס' ד"ה אם וק' הא אי'
בשבת ובשאר מקומות את גודל ענוהנותו
איך יאמר על עצמו דברי שבח כאלו,:-

לרך

ז'ך הלל לפי רוב ענותנותו שהיה לו
אמר על עצמו אף שלעת עתה אין לי
כלום תו*מ במה לפאר את עצמי אך זאת
נהמתי כ"ז שאני חי עוד בעוה"ז יש לי
תק,ה כי אוכל עדיין לקיים ולתקן בעוה"ז
וזה דקאמר אם אני מבת כ"ז שאני עוד
בהשלם איכל לתקן הכל בי בעוה"ז עולם
עשיה ,הבל כאן ,אבל אם איני כאן.,
בעוה"ז אז  ,יש לי לדאוג אחרי כי מי
כאן ,שיעשה עבי-,י ,וזה שניחם כי יש
בידו לתקן כ"ז שהורש חי ,וכיון שמת.
נעשה חפשי מן המצות .ובנה פי' מאמרר
באבות (פ"ר מ"טן אם אין אני ל :וכו'
וכשאני לעצמי וכו' ואם לא עכשו וכו' *)
ומתאיבין יחד ד' הלך הזקן ולפיז פי
בהנדה

כיאים עתה שאדמהים הלצים יאנשים כיק ם ופוחזים מה איכפת
*)
ב'י"ה א
נימיתתן ולהן מה לירא אחר מיתתן ,אם לדידהו יכולין לזרקן
 .להן אחר
ן שראיתי הצורך כל איש ואיש להתבונן כי ודאי מציאות
לבית הכסא .והנה יע
דהאדם 'לא יבוהל לעולם ,ומה שאנו רואין איך כי האדם אחר מיתתו הרי הוא מונה
כחבן .דומם .אבל זה רק בעת שהוא מונח לפנינו
אח"כ הוא בחיות הנפשי
ב
א
י היתה יושבת בגן של זהב
(ובפתח השער) (לס' תפארת שלמה) ע"פ משל צפור אחת
בחטר המלך אשר היתה יפיפיה עד להפליא היינו שכל נוצה ונוצה שהיה לה היה!
חלוק כל אהד.מחבירו בגוונים חלוקים בתכלית ההידור ועוד מעלה א' היה בה אשר
היא היתה יכולה לדבר עם אנשים בידוע לנו את אשר נמצאים צפרים אשר הם
יכולתך לדבר,כן היתה חכטח עד למאוד היינו אשר המלך בעצמו היה משתשע בכל
יום לדבר עמה רנעים אחדים ותהי לשעשועים לבית המלך ,פעם אחת הזדמן את
אשר המלך שלה איזה משריו לתור איזה נידינה וקודם נסיעתו הלך השר להפרד
מהצפור ג"כ ויאמר לה כי הוא עופר היום לנסוע מפה על שבועות אחדים כששמעה
הצפור את הדברים מהשר השיבה אליו בקשתי כמך כאשר אתה נוסע מפה ותבא
במקומות רבים ואם תראה על הירך צפור א' אשר בגוונים כמוני כן בדיבור ידוע
תדע כי אחותי ותוכל לדרוש לה משלומי כן בקשתי כמנההיות כאשראני בבית .המלך
תתמיד סוגרת ומסוגרת בכל זה אינו שוה.
ולא חסר לי כלום מ"מ אחרי כי אני
לי בעת אשר אני רואה .ע"י החלון איך שחברותי שוטטיס על אויר הארץ ואני
מסוגרת תסיד יותר טוב היה לי נ"כ לאכול פת חרבה ולהיות משוחררת מיהיות בה'
בתענוגים גדולים ,ע"כ בקשתי ממנה ליחן לי עצה איך להפטר מפה וכשכלתה לדבר
הדברים השר הבטית לה ונסע לדרכם ויהי בבקר פעם אחת בנסעו בדרך והנה .הוא
רואה איך צפור א' עומדת עלאילן אחד ומראה בגוונים כהצפור אשר הוא בבית המלך
ויעמוד שם השר לראות את יפיפיה והצפור התהילה לדבר אליו אדוני תאמר לי מה
אתה רואה עלי .ונששמע השר הדברים .שיצאו מהצפור חשב בדעתו כי עתה העת
שיתן דריששה שלום מאחותה ויאמר ידוע הדע אהותך הצפור אשר יושבת בקן זהב

להנה

בבית

לאמר
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בהגדה ש"פ מעשה בר"א ור"י ורבי
אלעזר ב"ע ור"ע ור'ט שהיומסובין בבני
ברק והיו מספרים ביציאת .מצר'ם כל
אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם וא'
להם רבותינו הגיע זמן ק"ש של שהרית,
והדוקדוקים רבו ,וא' כי ביתי ספק כי
בעוה"ז שדומה "אביב" והוא עולם עובר
וע"כ תמיד הי' במחשבתם כי כגריבה
בעוה"ז ולא כתושבים וזה הרעיון שתלו
בתלמידיהם כי גם הם קבלו מהלל הזקן,
וע"כ תמיד קיימו התורה והמצות כי כ"ז
שהוא בעוה"ז שהיא עולם עשיה והיום
לעשותם ,ועוה"ז שדומה לערב שבת ומי
.

יז

ררך

שטרח בעאש יאכל בשבת ,וכיון שמת
נעשה חפשי וכו' ויפה שעה אחת ממש
י עוה"ב ,וושקא
בעוה"ז מכך  .חי
בר"א וכו' שהיו
הו
הי
וש
מסובין בבני ברקמע
מספרים ביציאת מצרים ,והנה מצות:
סיפור יציאת מצרים שהוא נר גדול'
בדכ' כי נר מצוה "באותו הלילה" מצוה
בעידני' דבר בעתו מה טוב ,ולשם מצוה!
של הלילה הוה היו מספרים לכל אותו'
הלילה' ולכן א' "בבני ברק" ולא
בביה"מ והנה כשהיו מסובון חמש אורות:
טהזרות הגדולות בי בל או"א הי' לפי"ד
אש כי תורה אור וכיון שנצטרף שוורם.

ביחד

בבית המלך בקשה ממך שתתן לה עצה איך להפטר מבית האסורים .ענתה
אמור לה אדוני עבירי כי היא שוטה גדולה אני עומד בבוקר ובערב על קור וחום
י תענוגים רוצה.
ואין לי מה לאכול כ"א -עלה של אילן ,והיא אשר יש לה כל מינ
לצאת משם ,אין זה כ"א יישמן ישורין ויבעט .וכאשר כלתה הצפור דבריה נפלה פתאום
מהאילן והנה הוא מתה ודשנה כאשר ראה השר זאת הלך מעגלדה שלו להצפור
ומשמשה בידיו לראות אם יש לה עוד איזה היות ,ונצטער בראותו כי לא נשאר חיות
כלל ונסע לדרכו וכשבא לביתו בא לבית המלך וראה איך שהצפור יושבת בקינה
סיפר לה את כל הדברים אשר אמרה אחותה אורותיה ,כן סיפר לה את האסון אשר

הצפוו'

אירע לאחותה וכששסעה הדברים האלה בכתה על מיתת אחותה ,ויהי לימים שוחדים
והנה המשרת מגית המלך נשא מזונות להצפור והנה היא רואה איך כאשר הצפור
ורוכבת בקינה והנה הוא מתה המשרת רז לספר למיך וצוה לו המלך להשליכה לחוז
כשאר נבילות והשליך אותה לחוץ וכשהשליחה לחוץ אזי תיכף הגבירה א4ע והנדה
היא פורחת על האויר נגד חלון המלך ואמרה להיושבים שם הודמת לכם כי הצפור
אחותי אשר נפלה מהאילן הוא מתה ממש ,שקר היה אך היתה רוצדה ליחן לי עצה
איך להפטר מפה ויראה לאמור זה ?השר אחריכי השר יאמר זאת לסלך ולא ישליכו
אותי ארצה כשיראו איך שאני מיתה כ"א למראית העין .אחי ורעי גן הוא הצנין
עם האדם אשר על האדמה כי יש אשר סובריכם את אשר אחר מיתתן לעשות מהם
כל מה שירצו אחרי כי הם שוכבים כאבן דומם אבל באמת אין זה כ"א כהמעשדה
דהצפור כי אחרי רבא העת ליקח לו מעוה"ז א"א להיות כ"א באופן זה להיות
נגוע על איזה שעות אחדים וזה פי' שהע"ה "כצפור נודדת מקינה* "כן איש נודר
ממקומו" פיוחם בהצפור הנ"ל שרצתה לצאת מקינה היתה עשתה העצה שאת כן איש-
לעמוד על.
אשר בא עתו לצאת מהעולם צריך להיות מת אבל אח"כ תו"מ צריך
רגליו וליחן דין וחשבון על מעשיו שעשה בכ? יום ויוס ואדם שאינו יודע עתיר
ורנעיו צריך לחפש ולפשפש במעשיו תמיד ולהיות כנגד עיניו הדברים מהלל הזקך
אם אין אני לימי יעשה בשבילי וכשאני לעצמי מה נחשב היא ואם לא *עכשו" ממש
אימתי והבן כי קצרתי.

ויאמר

החזקת התורה

ריר

ית

ניחד ובפרט שעסקר בהמצוה של .סיפור פי' -והלימודן שעיקר עולם העשיה היא
יציאת מצרים .ובאותו הלילה" דכ' ליד בעוה"ז וכך למדנו מכם .וא' רבותינו"
תימורים לה' ואי' בזוה"ק נהיר האי לילה שבזה שתחיו תהיו רבותינו כמו שלמדתונו
יכאורה מה זה כוונת הווה"ק אך ראי' שעיקר לקנות תורה ומצות בעוה"ן ולכן
גמפ' שאין הקב"ה מיחד שמו הגדול על כבר הגיע העת לקיים מצוה ראשונה
לילה דכ' ויקרא אלקים לאור יום ולנושך שהוא עול מלכות שמים "הגיע זמן ק"ש
קרא לילה ולא כ' אלקים (עי' בס' קהלת של שחרית" והבן ,ולפ"ז אמרתי לפ' הגמ'
דוד) (ת"ר סי' א') וכ' ליל שמורים לה' ברכות (ד' כ"ח) אמרו לו רבי ברכנו
והק' הזוה"ק הא אין הקב"ה מיהד שמו א"ליהי רצון שיהא וכו' אמרו לו תלמידיו
על לילה ותי' נהיר האי לילה ,בפרט עד כאן ותו לא אמד להם הלואי .רכן
שעסקו אז באורו הלילה בהמצוה של שם (דף ס"א) כשהוציאו את רבי עקיבא
יציאת מצרים וע"כ נעשה כ"כ אור גדול להריגה זמן ק"ש היה וכו' אמרו לו
ושיא הרגישו עוד מעוה"ז כי היו תלמידיו רבי עד כאן א"ל כל ימי הייתי
הולכים ומוסמים בסיפור באותו הלילה מצטער על פ' זה וכו' והיינו כשהוציא
ויותר נתלהבו בהתלהבות גדול ונתהוה %ת ר"ע להריגה וכו' וליון שראו תלמידיו
אור עוד יותר גדול עד שבאורם הרוחני בן תמהו ונבהלו רעעה אחזתם כשראו
נתבטל אור הגשמי מעוה"ז ושלא הרגישו שרבם ר"ע מקבל עליו בשמחה המיתה
אפילו אז כשעלה עמוד השחר ,וכמו שהי' וחביבין עליוהיסורים שהיו סורקין בשרו
אצל הרה"ק ר' אורי מסטרעליסק זצוקלה"ה במסרקות וכו' וזמן ק"ש הי' היו זוכרים
שפעם א' צוה לחסיד א' לספר מה שראה ממעשה בליל פסח שהיו מסובין בבני
וסיפר החסיר אשר פ"א קרא אותו ברק ובתוכם הי' ~ר"ע וע"כ אמרו לו
הרה"ק שילך עמו חוץ לעיר וראה איך "תלמידיו" שתלמידיך אנו ומימיך אנו
שרבו הקדוש התחיל בכל פעם ופעם שותים ותמיד הוכחת אותנו שיפה שעה
להתגדל עד שראשו הי' ממש מגיע א' בעוה"ז מכל חיי עוה"ב ועכשו רבי
השמימה ונפל פחד גדול עליו ואחז את "עד כאן" כשם שעוררנו אותך אז ולא
רבו הק' בהכנף והתחיל להתמעט כבראשונה חפצתם או שיהיה .עד כאן" והנה עתה
ן ראיתי (בעשר צחצחות) וכיון שכל רבי תסכימו שיהיה "עד כאן* צ"ל אל
יכ
שתלמידים שראו שכבר עלה עמוד השחר תדאגו שבודאי יפה שעה א' בעוה"ז וכו'
ורבותיהם לא הרגישו ולא משערים שכבר וכן באמת חפצתי אבל מה אעשה כי
ילדה השחר בחלונותיהם ,וכיון שבאו יודע אני בעצמי שאצלי *ער כאןן וכל
תלמידיהם ראו אש גדול ועמודו עד 5ב ימי הייתי מצטער וכו' ועכשו שבא לירי
משמים וכל ביתם הי' מלא אורה מעולם לא אקיימנה ועד שיצתה נשמתו באחד,
שעליון וע"כ נתעלפו וכיון שנזכרו מה וכן בברכות כ"ח א"לתלמידיי *עד כאן"
הילמדו אצל רבותיהם שעולם הוה עולם ותו לא והבן .ע"כ מורי ורבותי שמעו
עובר עולם עשיה ,ויפה שעה א' בעוה"ז ותהי נפשכם וכיון שבא לידכם מצוה
סכל חיי ?והעב נתיראו מאוד שאם לא הכי גדולה אל תחמיצנו שמעתי שיש
ילכו אצל רבותיהם ויתעוררו לקיים עוד בכם מי מרננים על תלמידי ובהורי
שצוו-ו בעוה"ז בודאי ילכו כך באורם חישיבה הק' בעירכם *בית יוסף* יען
השמימה וע"כ ישארו חפשי מן המצורע ,שבחור א' סחב מזרם הזמן מתוך עולמנו
יהותא א"ש ב"ה "עד" פי' שאילו היו הרוחני לתוך עולמני הגשמי אם א' מבני
מתלמידים מתאחרים לבוא והיו אז כבר ישיבה ששנו ופרש הסיבה"וא בי לא
ומביעים ממש השמימה, ,שבאו תלמידיהם" הבין התורה על בוריה ונעשה מסם ההיים
.

למות

ריאמר

התז~ת התורה

למוח בפרט בצוק העת שאין יום שאין
קללתו מרובה מחבירו ,ואיש אחד חטא
ואתם על כל הערה תקצפו ותלכו ותרננה
על כל בני הישיבה הק :וכן שמעתי
לאמור מהיהי' אם אתוק את הב' ללמוד

רוך

יט

ח"ו "ואין לנו רשות להשתמש בהם= אך
ע"ז דוה לבי כי החכמים והנבונים
והתמימים ההולכים בתורת ה' עומדים
מרחוק והם לנוכח יביטו .על הישיבה.
ווינה נשאלתי מא' כי למה להוכיח בעויבת
התורה בביהמ"ר בבני תורה וטוב יותר
להוכיח אילו המהדרים במצות שהולכים
כעת בשוקים וברחובות לטייל ,והמהדרים
מן המהדרים בעצן בסיהם ,אבל שמעו
נא רבותיו ואחי :אמרו לי ודרשו ק"ו
ומהאי
ו הלומדים והא"ח והימעל מענטשען
העטיפים במלבוש התורה ,הם כנגדים
לחיזוק התורה ואין שומעין ...אנו מה

תורה כי לא יזהרו בזה כשיגדלו וע"כ
נסוגו אחור .ע"כ שמעו לרברי דהנה רב
הונא הוא בא עתה ומשיב לכם כל הרגיל
בנר חנוכה הוין ליה בגים ת"ח רדאי'
נשבת כ"ג) ובפור או"ח סי' רס"ז וז"ל
ויהא זהיר לעשות נר יפה דא"ר הונתה
הרגיל בנר וכו' .והכוונה והזהיר בנר"
פי' הזהיר במצות הינוך הבנים כי נר
מצוה ,אז יהיו בנים ו-ר"ח כי חמלמד
עאכ,שכ ,וז*ש (בפ'
ן
י
נ
ע
נ
אבתרייהי
ב"ח תורה באלו ילדו וכאלו עשאו ,וראו האזינו) והאזינו השמים* .כות שאני מדבר
ד' חז"ל הק' כי בעירכם מתה אשה א' ואם אתם הלומדים והחכמים והשמים
א'.
שנתנה לבחור מזונות יום
בשבוע '(הימעל מענטשען) ונשמעו *וארברה" אזי
העם
ו
ע
מ
ש
י
ה
ת
ו
ל
ל
ע
מ
ש
ת
י
"
ת
י
ב
ל
הארץ
בודאי המון
ולאחר מטתה בנה לא הלך
'
ב
ה
ר
אמרי פי"( ,ע" אוצר נחמד) (דרוש ט')
עולמה רק מן הצד ובנה האמיתי
שאכל אצלה והוא הלך אחר מטחה ולמר וןש"א בימי מתתיהו בן יוחנן כ"ג ובניו,
כל השבעה ימים אחרי' משניורט ,ווש"א יען שהתחיל מתתיהו ממילא באו לעורה
המחזיק ב"ח כאילו יולדו .וגבי נר חנוכה גם בניו וע"כ נעשה הנט .ואתם ביהמ"ד
פ" מצות הינוך ,הדון להדליק את הנר ענשים שאתם ופך השמן* הטהור ואתם
הוא טחויב פיי להדליק נר  .המצוה .מבית הלל ועליכם מוטל להוסיף ולהולך
והחיב מוטל עליכם להחזיק הישיבה הק' ולטהר כל השמנים .ותזכרו דברי הלל
להחזיקם ולתמכם בכל ואל יאמרו מה חוקן "ובשאני לעצמיאאז מה אני טה ?ח
יהיה התועלת אם גם ילמודו תורה ויא
נחשב לכלום.
"משך יבוא בע"ה
ישמורו את כל אלה ואם אפילו חיו
כשיגדלו לא יזהרו בהם ,יען כי אחר זה
אין האשם תלוי בכם ,כי "נר חנוכו-ע
וכף
)
ת
ו
ב
א
ל
בלילה
הדלקה עושה מצוה" .וכבתה אין זקוק
מעלהעליך
מאלו
'
כ
ה
ב
י
י
ח
ת
מ
'לה לוורליק" אבל מצוה על ההורים ועל
בנפשי
כל איש להדליק את נר התורדף ואם ובשנת פודת אמרתי לפרש עפ"י רז"ל דל
כבתה התורה ח"ו ואתם עשיתם כל מה פלגא דלילותא ולילותא לשינתא ניתנה,
שהי' בידכם אין זקוק לו .כי הוא עמל וכשישןאינו חוטא אבל הניעור וכו' מעלה
ועשה כל אשר בכחו ,ואם כבה נר אחד עליו הכ' וכו' ולפי' המהרש"א בגז'
אין זקוק לה ,ובזמן הדלקתה המצודה ברכות שלילותא לשינתא ניתנה דוקא
נעשית .אבל רבותי* ,יהנרות הללו הם להעוסק ביום בתורה אבל זההניעור בלילה
הם" ואתם התנו שביום לא עסוק בתורה ובלילה ג"כ
הבנים הבני ישיבה
*קודש-
שכבה 8ר א' אין עוסק בתורה ,ונידור" מתחייב בנפשו,
תקפצו על הב' יען וביען

מיננן כב
הנלעןך

ויאמר
הדיוש:.
ש *ןן

כיס כג

*ף
שא

(תהילים כ"ב) 14לל אלי למה עזבתני רחוק
מישועתי דברי שאנתי,
ואמרתי ב"ה לפרש דאי' בסה"ק כשפוגמים
באותיות "מה" שגימ' "אדם* והשם העצם
ג"כ גימט' "מה" במלואו כזה יוד הא ואו
הא ,וכשפוגמים שם אלקים התחתון נשאר

דרד

,אלי" וצריכים להוסיף ולתקן מח שנפגם
וזש"א הפ' "מה" ה' ' אלקיך שואל מצמך
לתקן ה.מה" וזש"א ותהילים קי"ה) "מה=
"אדם" והבן ,וזש"א "אלי" "אלי"
יעשה
(על ב' גליות גלות בבל ואדום) שהוא
).זלי" בלא "מה" וזה אלי אלי ל"מה=
פי' היומה* "עזבתני" וע"כ רחוק מבתלעתי-
וכו' והבן.

יי

שבה והודאה לנורא עלולה הוא יזככו לגמור דת כולה.
בלאמו*ר אפרים
ס במחיב גשבאוו  .1כ"כר' שמעון ברי
הנבאים דביהכנ ס
תעיה
צבי דובקעניגסוויין ר' יצחק שמחה בר' צבי ניסן הלוי אדאמסבאהם ,ר' אבא
מאלקאווסקי ,ר' עמנואל קירשבראהן ,וכן יבורכו עם הקהל המקשיבים לקח מפי,
בר'צבי
מנחם בר' מאיר מאהר ,ר' עזרה בר' אברהם
וכן ר' מאיר בר' יהודה נאצקער ר' מרדכי
משה ראטבארד .ר' אריש אהרן סקאלקא ,ר' צבי בר' מרדכי יוסף הלזי קאפפער .ר' דוד
בר' דובביללייער .ר' מרדכימאיר בר' שבתהו עמערמאה החתןחיים בר' ואב איבעראהל.
זאב בר' ישעיהו מאנעכיימער .ר' שמואל*אפרים בר' יהושיע משה ביומבערג ,ר'
ר' צבי
יחיאל מאיר בר' משה יצחק גרונדלאנד .ור' שלמה צבי בר' יצחק נא .ור' יעקב אלימלך
בר' יהודהנ"י .ור' אברהם צבי בר' דוב לאסאצקי .ור' זאב בר' ישראל צבי בארנשטיין.
בר' בנימין שלמה לעווענסאהלד .ור' אליעזר בר' ראובן שלמה היגיבערג ,ור'
ור' מרדכי
,
ן
א
מ
ס
נ
א
ר
ב
ב
א
ז
ן
כ
ו
'
ר
ב
כלם*
זאב דוד בר'יוסףהלוי פעלדמאה ור' משה חנוך בנימין
ישאו ברכה מאת ה' וכו' יבורכומאזיקי עולם ,יפרחו כגפן ישגשגו לברכה:
המברכם דוד בהר'אפרים אליעזרנ"י אצאפ.ייארשא הבירה:
'
ר
ר' יצחק בר' נתנאל דוד וואנדעל .ר' צבי יעקב בר' משה ראיענפעלד
אהרן בר'
 .ר' שמחה בונם בר' קלמן יונה הכהן נכד ר' מרדכי ליב ז"ר
דוד מאזריעווין
ראפאפארט .ר' אברהם בר' ישראל יצחק האלצקענער .ר' אהרן בעיגהאלן ,ר' יעקש
ברל ארי' קיעפפיש ,ר' מיכאל הכהן .אדלער ,ר' שלמה אשר בר מאיר יעקב
בערענהאלץ :ר' דוד גלאוער .ר' אהרן בר' ואברהם קרופקא.

נצרכה

ייאשי

.

אי
דר
ייייכ

אחיעזר שליט"א 4צא9ן

סודעה'
נלוי' כל מקום שנמצא גוי או עכו"ם וכדומה בכל ספרי

על אומות הקודמים

המחבר

4

כל דבר ודבר.

"גבעתפנאס '-עניני ניקור בחלק הפנים עם עשרה ציורים להבין
במראות עץ עם הערות וחפירות הלכות גדולות וקביעות מלוקט מראזונים ואחרונים
שו"ת קדפאי ובמראי וספר זה נצרך לכל ובפרט לבעלי הוראה שובי"ם וכל העוס;ים'
במלאכת ניקור כי היא מורה דרך כתורה וכמצוה את המעשה אשר יעשין לבי
יכשלו בדבר הלבה מחירו( .250 .ע" .עטרת פז" עם המחבר והרמ"א ובאהוס ושע"ש
על הל' נשיאת בפיס והיא לקוטי דינ-ם המפוזרים בפוסקים ראשונים ואחרונים שו"ת
קדמאי ובתרתי הערות והגהות חדושים ובאורים ומנהגים מפורש יוצא בטוב טעפ
נחמד ונעים מחירו ( 2ן.
(8ה8שחס1ו) 88ז8ע)%א 1088חשו16 15זפשאם5

עי

ל

ימיש

במערכת וקהלת ווו"

י
ן

הנניד החסיד ר' שמעוןקיניגסוויי ,.גבאי דביה"כ אולריך,
ץ  ,1נדב בעד הזכרת .
נזיבא
נשמת אביו החסיד וי"א המופלג בתו"מ . -נשמת אמו הצנועה והחסידה

ע,,ויגק:ךקךןץעידי

למ

תנ צ ב " ה

הנמד הנדבן המפורסם

טזע:ן:גרשון

1.1

ר' שבא כהעלקאווסקי  "3נדב בעד אביב

נשמת אביו היער והי"א עסק בשכי
צבור והי' מן המיסדים בת"ת .דעכת

מרת בירללנרל 5ב"רלידריב

משה" פיינסקע  28וכו'
ז5
ב
ר
נפ' ו' מרחשון שנת תרפ"ח
"
4
3
,
4
נפ' כ"ד אייר שנת תו"ע
תנ צ ב " ה

צבי י

ז"ל

האשה מרת חנה תחי' ובעלה הנגיד והי"א ר' מרדכי מאיך עמ?רמאן נ"י
נדבו בעד הזכרת נשמת אביה וחותנור'בררך ב"ר משה אברהם א5בערטי*5
איש ישר וי"א ,עסק בתורה 'ועבודה ובגמילת חסדים.
נפ' י"ס לחדש כסלו שנת תרפ"ט
ה

ת נ"צ ב
הזכרת.
המופלג.
האשה מרת אסתר נדבה בעד
נשמת אביה החסיד והי"א
עסק
בתורה ועבודה ובגמיח ר'
ב"ר משה אברהם
ו
ל
ס
כ
נפ' י"ג לחדש
שנת תרפ"ט
תנ צ ב ה
"

וביריך

זש5בערטי"י

.

נשמת
הנגיד הנדבן ר' מרדכי מאיר עמערמאן "3י נדב בעד הוכרת -
אביו היקר והישר ,עסק בתורה ועבודה ואכל מיגיע כפו

-

שנתערמ4
לחדשיעכקסכלועמ
יטב"י
ר'-ע
י'שב
תרפ"אלןז"י
נפ
י"
תנ צ ב " ה

ם איבעראל 3דב בעד הוכרת -
הנדיב ר' חיי
אמו
ק
ס
ע
א
"
נשמת אביו היקר איש ישר וי
נשמת
היקרה 'הצנועה
מרת
בת"ת בביה"כ אולריך גזיבאוו 1
13לנזשל 5ב"ר אברהם
ז
זאב א5לעזךין"חרק
נפ' ט"ו לחודש כסלו הרפ"ב
נפ' ה' לחרש אדר' שנת חר"פ
תנ צ ב ש ה

רבקה
ונגוויטע
י

איבערא5י"י

האשה מרת עטע יבעלה ר' ודך גלאזער נ"י נדבו בעד הזכרת נשמת אביה
יחותנו ר'
שהי' אישישי יתמיה.
ב"ר אהרן
נ '6כ"ח לחדש מרחשון תרפ"ט
תנ צ ב ה

ליסף

5יבהאבערדי
ק

הנגיד הנדיב ר'

אהרדלעווין נאי נדב בעד הזכרת נשמת אסו .הצנועת והחסידה
שזז ".9.1

ית
פיגה רבקהנ"ימיינהני מ"י

-

וקדהירץ דהספרירקא

כבף
את הספרים שו"ת "נבול יהודה" כשו"ת "עציהלבנון" ד"ו שי"ע
יצאו מונוטין בעולם ,מצד סגנונן הצח ,ותוכיותם המושכת את הלגג מאת הרב הגאון
שר וטפסר בישראל 'והחכם הכולל וכו' כש"ת מוהר"ר יהרדהליב צירלסאהן שליט"א
הכולל ויועץ מלומד למדינת מבתלת כל אחד מהספרים במחיר
אבדק"ק קעשנוב
דולר ,אחד עם המשלוח אפשר להשיג אצל המהבר:
18ח8תוסח 8618ז( 805ט8ח6151ם) 811ח15068א ,ת150טז21ז  ].ח 08661אחוזם
ספר "מזמנת אליעזר" מהד"ת שו"ת יקרות ונחוצות מאד בד"ה שו.ע ,מאת דהרב
הגאון מאור הגולה המפורסם וכו' מוה"ר אליעןר מישל הגאבד"ק טורקא .הגאון
המחבר הלז נודע ומפורסתם בגאונותו בתורה~ ,אשר הראה כח בחיבוריו הנפלאים.
מחירו ב' דולרים8 .שזט'ך 115681,ה 86. ].ח
שייט"א אבד"ק
 2מאת כביד הסב הגאיז המיבהק מוה"ר
אשפצין .אתכבד להודיע שיש למכור עוד מספרי דכ"ק אדמו"ר הגאהיק
ם מי שרוצה יקבל עליו לדפוס
רשכבה"ג מרן ז"ל ס' "לבךנטע"",וכמר השחר" יג
עוד מהחבורים אשר המה בכתובים יפנה לבנו הרב הגאון שליט"א.
6ה, 1,018ח01י1שופ, )3טט6ח86. ]8507 ]8ח
אתכבד בזה להודיע שיצא לאור ס' "פרי העץ ומנחת יתיאל" יי"
ר סי' צ"ב-ר"ב
ושו"ת מאא"ז טור' הרב הנאון המובהק סוכן בית ההוראה מוה"ר שעלטך יהיאק8-
נעבענצאהל שליט"א הראבד"ק ,מהזיק  250עמודים גדולים ,מאסף לכל הלכות סמנים
אלו ומבארם בפלפול ובסברא לכל מוצאיהם ומבוארים מראשונים ועד אחרוני אחרונים,
מחיר הס' עם המשלוה תשעה זהובים ,נחו? מאוד לכל מי שיש לו סיג ושיח בהוראה,
והנני נכון ישלחו לכמע"ה ,לרבנן ותלמידיהם-הנחה ',משלוח כספים ע"י פ.ק.א .קראקע
 407.023בהערה .ח .א אדר?סע (01818קס181ע) שע6שע1518ח2861, 13!8חם)06ן 1.
 2יצחיאור הס' הק' והיקר "בעלי הנפש" יהראב*ד
עם השגות הרשה והלכות נדה להרמב"ן ז"ל ואגרת
הקודש להרמב"ן ,ועם עוד הוספות רבות וחידושים מהמו"ל ,ונדפס על נייר טוב ,והספר
הזה גהוץ לכל רב ומורה ,והי' עד עתה מיוקרי המציאות .מחיר הספר עם המשלוח
 2זהובים  25גר ,.לחו"ל  40סנט13%8( .סקס181ן) 1108זס, 0אזפ6ח8ז 56תז68מז6ג
הספרים היקרים "אוצר נחמד". ,בית מאיר" ח"א ,ודרכי בקודש" ,מחוק מדבש" ה"ר
וחיש" ,סוכת שלום" ב"ה ,הירושים וביאורים על מסכת סוכה ,חיש על דרושים,
*פנינים יקרים" ח"ב ,קשובה ישראל"= ,שלהבת אש* עם קונטרס ,חבלי מות" ,רגש לב"
כולם שוים לטובה בדרושים ערבים מאוד ובסגנון המובן לכל ,דרושים נאים ונחמדים
לפי רוה הזמן ,סאת הרב הגאון המפורסם בעולם החו"ב בחד"ת וכו' מוה"ר גדלים

עי

"שי

יב

אייעזריאנדא

ב2רל1נה

מריעה רבהיאררילי1א

סיליערשטיין רב בתאשינגטאן הבירה.
1(. )3.
,ת10פת. %88061א ].8א  410ה10מ8ש1ן0. 3
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להלכה
מאד
'
ג
ה
טהרה"ג
קונט' "פרכת שלום
שלום יצחק

לעתיטאן שייט,א ראב"ד אפלא (נארתעגין)" ,המגיך מאסף דרשות לכל שבתות
השנה' ,ודברים בעתם ,למועדים ,לנשואין .ברית מילה ,הספד ,ולכל מאורעות החיים,
לרושים לכל חפציהם בזמניהם .מגירו לשנה סאתים לעי .באמריקה ב' דול' ,בטשכיא
מ' כתייל ,ובערך זה ניתר השרצות ,נאסף ונסדר ע"י הנ"ל .ספר "דברי שלרם*
*8ר בהלכה ואגדה מהרה"ג התל תם88קעז, )(818, 140ת118יעט] 506. 1.ז8ת118661
ס* *פיררשאאיברא" ב"ח ,יבוארו בו ענינים נחוצים מאוד להלכה ואגדה בענין
עדות גיטין וקידושיה ועוד יבוארו בו הרבה מקראות ומחז"ל מאת הרב הגאון וכף
ף אליהו הענקין שליט"א רב בנויארק,
יוס
וע המטריפ להעיר

בטערבת *קהות רוד"

בקורת הספרים
,שעריהונתזי כולל חד*ת בענינים
הלוי אייבשיטץ שליט-א מו"צ דפה ווארשא להשיגו במערכת *קהלת דוד"
" מאסף לתורת ישראל ולדברי ימי חייו נערך ויו"ל בעה"ש .מחודש
חיים
ע"י הרב הג' ר'
"4בד"ק דעיוא סחייך -אביב
יהרדה

הנוגעים בד"ת ש.ע מאת הרה"ג ר' יהינתן

"יצר
ויחישו

חיים

שני

נ.רייך
עהר
דולרים

18ת8תז01 45 510זטכ) 8ח1זק פש010% 1(0זהמזת%. 6ם 86..ח
ירחון "בית ועד לחכמימ* לכל מקצעות התורה וחווק דת יש אל ,יו"ל ע"י ה ב
הג' ר' ירפף שמעון פאללאק סאטמאר .מחירו עשרה זלאטעס הכתובה:
18חטח! 72 90ח05680ק זמחע 501א 1(0118ת.0ש51
.
ירטן "יגליל תורה" בו יבואו שו"ת חד*ת בהלכה ופלפולי הש"צ מאת רבני גאוני
מפראגא.
זמנננו שליט"א ערוך ביד אברהםבנימיך
מאגחטליכער זשורנאל פון חזוק התורה והיהדותנוי-יארק שבט תרפש
דגל

גיארויטשאייעך

*

ישראל"
 2דאיטר יעהליך,
י היהדותו
ירחיו לספיית' מדע' לתי'דית חכמןישיאי ייענינ

-:הקדם"

י.

"עייר

והמ",ל קרקרבסקי' כתובת המערכת:
יי
18 30.ת08א" %682 280מ!068א8א. .טס908. 1 %
פריינד" שיגען פון רעליגיעזע שצי4נ8לע און עששנשמישע אינטל.
"דער
רעסען פון דעם ארסשדשקסישן יודענטום אין רומעניען דערשיינט יעדען פראטיג.
העורך והמו"ל הרה=ג דנ~אל שטערענפעלד מיסד ומנהל הישיבה בעיר טשערנאוויץ
אבאנאמענטס פרייו  400לעי יעהרליך ,צו בטקומען אין רעד" .קהלת,ונד* שד"ר:3.ד  ]("018ח151ק )1חטתץ8ם 8ת. ?701אח 3ז8מ
דערע
ס'אי שיי
ן תורה יהזוקדשםהדתעיצשיטיעטשר"יעפפשט אפיןת ידועדי
יטעטער
וו8ר
יש "אתזער
גייסכן* צייששריפט ענטה8יט  6זעהר גייסטר?יך מטטערישל וואומ'1ימיילי1יו ויך
די בעסטע פוחות פונים .שרטשדשקסישן יודענטום פון דער תעלט רעד .י* -ד.
פירשטמשן וטמאשטז "אונזער גייסט* ענטה8לט  60עמוסים גרוים זשורנ8ל 1שדמאט
שהן געדריקט .צוליעב ציין אינטערעסטנטקייט פשר יונג און 4יט ד4רף ער-אין קיין
גומעו
שום יודישע שטוב נישם פעלען ,אבנאמענטס פרייז 2.
וקהלת דדוודל*קישד8עירש:הענצעי
 50סענט צו בטקומען אין רעד.
ח8תז811ז1ץ
8.
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ידישער

בשורה טובהנ
יי

יף3ג

דיישינעי

ייטער161ר היטטאריע
*ידישע מיסענשחפט* ות" ייזקענטיי(עב זשיינ8י;
שב
פע
תיסענש8פס בישגי68יע אוןךב8שרי?בונגעך פונים יווושען.ל
יען .העורך ,והמו"ל הרב
 .שמואל שוועמער צו בעקומען אין רעד' "קהלת דוד" .שדער:
8710 3~6 151:ץ880, 58ץ 3852 51ןטתז.5,.516

'אבאנשמענסס פרייז  240לעי יעהרליך.

ההדית מהג'.ג' ד' '. '1מספרי
*קהלה:דודשויוחעוירר המגפירעאג;א.ל*ידי.ע-י
גלאמדטשא

*ד'4חברהם'בנימין

;

שהגיון 'לב" מהיה.גי ראש -ה
צ-עיפים 6וה*ר יהודהליבציךלסאהן
ל
5
מהזיק ':415עמודים דרושים'-,ל ,תפציה 6בעד השואפים לרוות צמאונם ברעיונות
נ?גבים תורנךיף;(רעיםיהברתי-ם והן .בפד הדרשנים ואמטיפים *שר תמיד- .מצאו
שליט*א הס'

;

הן(

;

המפלגות 'השתות משרו2. -ם

בו .מן המונן .מה שנחיז..להם .בשוג?ל:,דהטפה -בעד בל
המשלוח ;' 2דויי
 .עם' 21.סענט;או . 375שעץ להשירו במערכת (שלנו *קהלת דוד" ח1
.
ר
כ
ז
נ
ש
ישר להמהבר שייט"א כפי אדרעססא
למעלה.

ספר .חרושי אלימלך*יל

בקורת הספרים

היו"ד וטריפות מאת הרב הגאון המסורכם בספריו היקרים
היב'.מיאחיב .יכעת בייישיים:.תייב"א.

מיהר"ר אלימלך רובינשטיין

שליט"א

*תפארת בית לוי" הולדות אדם גדול וקדוש הרה"ק רשכבה"ב כקש"ת אדמו"ר רבי
לוי .יצהק זצללה"ה זי"ע אבד"ק בארדיטשוב יצ"ו ,,ספר נחמד ונעים" .תורת ישראל*
מאת ב"ק בנו חו"ז הרב הגאון כקשית(.מרן ;ר' -שראל זצללהיה זי"ע אלד"ק .פיקוב,
שיצא לאור ע"י הגה"ק שלרם גוטמאן 'האב"ד יאסי במדינת רומעניע יצ"ו.
הספר הק' "בן ביתי" מאת .כ"ק הגהיק זצללה"ה מקאמארנא על ספר בראשית.
תהילים מהרב המאה"צ הצדיק איש קדוש כקש-ת מוה' יעקב
ס'מ"מ"בדיקת"קיעדונבבנ"אעזי
צוקיל ,עם הוספות וביאורים דברים שושנים מהרה"ג וכו' מוה"ר

יהודהליב פארפעל מ"מ דק"ק אשמינא ,נשםשיוזאת ליהודה".
להשיגו במערכת שלנו0 .ח18תו5%ל) 101,ץ8ץ  ].ה1?561
מהרן"ל" על ש"ס שזע ותנ"ך פי"בפ"ר מילי דחסידותא 'פכ"ק הרה"ג
ס'
"אאמרי
ב זצ"ל-מלפנים מו"צ דק'
קדישא מוהר"ר שלמה יהודה המכונהי' זלמן יי
חסיד
פשעווארסק ואח"כ אבד"ק באלחוב ,ש צא לאור ערי בנו החו"ב אברהם דוד_-בעיר
גראסווארדיין( .ח10ת8חזחם) 101 40ז,1)10ו 8808 08108ז() 112,שע0זסמ .ס
למרנן ורבנן ולכל מאן דעסקין באורייתא! להודיע שנגמר ב"ה ספר *אמרנתזרעימ*
והוא ילקוט הגדול על כל סדר זרעים עשר מס' פאה דמאי כלאים שביעית תרומות
מעשרות מע"ש חלה ערלה ביכורים אצל כל מתני' מאמרי תנאים ואמוראים ורז"ל
מש"ס תוספתא ספרי וספרא וכו' יכולין לדה1יגו' אצל הה'ס הרה"ג ליבמענדעלזאהן
,חא01$0אח40ה ].
מפירו  2דולאר 15 .ש8חטזט4ן
שלש828ץט
הלל" השגורה על פסקי דינא 8,
עיפה"ד תפארת ישר4ול וטפסר
הרה"ג
ס'.דברי
מהרי"ל צירלסאהן מהרה"ג האדיר המפורסם וכו'  .מוה"ר הלל פרסק רב בטטלבונר,
 .להשיגו במערכת שלנס
קונט' *נתיבות שלרם' יכלכל שו"ת ה"ת ופתרונים במצות פריר ונתיבותיה ערוךוי"ל
ן "בד"ק רינא.
ע"י הרהיב וכו' מוה"ר
הכהןשיי
יצא לאור .ב' כרכיבם מיוחדים (שהם "כרך הי"ד והכרך' הט"ו ליצי4שתם משנה ה'
מהמאסף הרבני היו"ל ד' פעמים בשנה בהשתתפות מרנן ורבנן נאוני הדור חכמיו
מכל קצוי תבל הוא "הבאר" ויש בו שבע מיני מימות וימים קדושים** ,מים חאפר
*מים עמוקים"" ,מים טהורים". ,מים קרים", ,סי' רבים". ,מי מנוחות" ו.קול מים",
הירשפרידלינג שליט"א אבד"ק
יי"ל ע"י העורך הזב הגאון המפו' וכו' מוה-ר צבי
ביסקוביץ; מחירו לשנה  8זהובים ,באמייקא  2דול' ,בענבלאנד  10שילינג ,ויש להשינ
.
בהמערכת שלנו'או על האדריסה:
א 86.ת(8חפ01ק) 8) 2. ]116013%8,נקע15%ום
.
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וקובץ ח ד"ת בשיטת
ירחון "שערי צירן" מוקדש לחד'ת הלכה ואגדה וספרות
י הרבנים הג' המפורסמים ר'
הש"ס ופוסקים ,היו"ל (בעיה"ק ירושלים תבב"א ע"י ידיד
שייט*א בהשתתפות גדולי הרבנים חכמים וסופרים
שלמהבלזריר'אהרןזסלנססי
בארץ ובחו"ל הי'ו הגב' א-ב ג-ה ו-ז ח-ט תר"9ח שנה ה'.
אמלא משאלות רבים .ואתכבד להודיע-/פי' רק שמונה ולאס עולה כערץ
2
תררנה" הנדפס בהסכמת הרב הנאון וכו' האב"ד
המחיר על ספרי
דפה שליט"א וקנה לו שם טוב בכל אתר ואתר ',בי הרבנים מוצאים בו .במקצועות
שונים הלבות פסוקות ודינים נכונים ,גם יוסיף לקח ימנידים לחבר דרשות נחמדים

שלים

מרמונה

.וזירי

;א.

לכל שבתות וסועדימי (8חאן0ק) פ$%8 .3ש%0םזא, .ש8שםזא ,ח8חזאפז8. 8
=3ית .א3א" שו"ת על ד"ח ש"ע נחוצים מאוד ובסופו פ" יקר על הד גדיה
טפי
מחרב .הגאון הטובהק ר' א3א ולאקס יאבד"ק לאבאווא ובעת בקיק קראקע יע*חנ
כי
 .הספריפ להשיג ג5ערכת *קהלה דור*

