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çðòô úðôö

úåéäáåעל תמה שרבב"ח הטייעא שראה
לו אמר חכמת� êìגודל éåçàå àú

.øáãî éúîהרבה חכמי� היו אצליכ� היינו
להודות אנחנו צריכי� אשר גדולי�, ויותר יותר
מגיעי� אנו שאי�
בחכמות לקרסול�

חכמי,העול� וקוראי�
לגדולי העול� אומות
הקודמי�, ישראל חכמי
הגדולי� בדורי� וג�
מדבר. מתי בש� הרבה.
התורה קבלת שעיקר יע�

ב לישראל רבינו ממשה לפה מפה מדבר,היה
שאמר המשל נקיט ולכ� לדורות. בא ומש�

עלינו תמהת øáãîמדוע éúî êì éåçà àú

מדרש�. בבית שיש החיבורי� ïðéìæàהיינו ååäåיד כתבי חיבורי� éîñáîãוראינו ïàîë éîãå

מאוד. הנפש את המשמח צח, ובלשו� יפה בכתב ã÷øôàשהיה åðâåהכוונה למעלה. בפני�

øîà ïéîéðáì
.drvd:òãÈÙÏ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ÔÈÈÚÈÂ ‚È˘È Ì‡ Ì„‡‰˘

Ì‡Â ,˙È˘Â�‡‰ ËÚÓ· ‚È˘˙ Ê‡ Â˙‚˘‰
ÔÈ·È ‡ÏÂ Ï‰·È ,Â�ÂÈÚ¯ Á¯ËÈÂ ‰·˘ÁÓ‰ ‰·¯ÈÂ ‚ÈÏÙÈ
ÂÏ ÂÈ‰È˘ „·Ï· ‡ÏÂ ,Â�È·‰Ï ÂÎ¯„˘ ‰Ó Û‡ Ê‡
È�È�˜‰ ˙ÂÏÎÒ ‰�˜È˘ ÂÊ „ÂÚ Ï·‡ ,È¯„Ú‰ ˙ÂÏÎÒ
˜¯Ù ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ ‰¯ÂÓ· ÔÈÈÚÂ .Â˙‚˘‰ Ï·ÏÂ·˙Â
‰"Ú ÌÎÁ‰ ÍÏÓ‰ ‰ÊÏ ÔÂÈÎ È˙Ú„Ï ¯˘‡ ·"ÏÂ ‡"Ï

:Â"Ë ÔÓÈÒ ÂÈÏ˘Ó·

íéçåôúá éðåãôø

åäæåשבת שמרו אלולי הנ"ל המדרש פירוש
הראויראשונה מהו לשבת הראוי כראוי,

התשובה, היו אז כ� א� זוגה, ב� דהיינו התורה
לבד אחד יו� רק נגזר לא כי נגאלי�, הוה מיד
דסיי� ובמה ודו"ק, ומיד כראוי וזהו כהנ"ל,

התורה, הוא התשובה דעיקר úëôàåפתח,

,äéì úìëé àìå äéìלעתיד א� כי לומר רצונו
אבל ה' למודי כול� יהיו ואז אליהו, כשיבא

ודו"ק. עכשיו לא

åàלומר øôò,רוצה ì÷ùãואליהו נגאלי�. אנו לעפר ירידת בשביל לומר àúëåãìיש éàä øîà

ïìôעושי� אנו א� כי ממי�, רחיקת כמה לו ושאלנו השכר, לזה זכינו בעפר, זו מצוה א�
היו� רק הוא, כ� לו והשיב משיח, יבא אז כעפר, éñøô,מצות éðîúא� היו� לומר רצונו

כהנ"ל ה' קומה העפר בשביל כמדרש, סוברי� המה כי כהנ"ל, הפירוש ושאר תשמעו, בקולי
ודו"ק. תשובה דצרי� השיב והוא

ùéå,אחרי� חכמי� לתלמידי ולא מדבר מתי לרבה דוקא אחוי דההוא גדולה, תמיה להקשות
דור אמר בעצמו והוא שכורי�, שהיו כמאי� ואמר מדבר מתי רבה ביזה למה קשה ועוד
למיגנא דאסור בגמרא דוכתי בכמה אמרינ� הלא קשה ועוד הבא. לעול� חלק לה� יש המדבר

íéøôåñ úãâà
`"ahixïéðò.'åëå åäééðéî ãçã äéëøá àôé÷æã øáãî éúîדומי� והיו עינ� כהתה לא כי לומר בא

עובר שהטייעא כשיעור בעמק עוברי� וה� בהר יושבי� שה� פי על �וא מיי�, כאדו�
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.àðø÷ éì÷ù„ÂÓÏÏ ÌÈÓÎÁ È�ÙÏ Â‡È·‰Ï ˙ÈÏË‰ Û�Î
:ÔÓ˜Ï„Î ‰"·Î È‡ ˘"·Î È‡ ˙ÈˆÈˆ ÔÈ„ Â�ÓÓàìå

.ïì éðâúñî éåäÂÈ‰ ‡Ï ÔÈ·ÎÂ¯ Â�ÈÈ‰˘ ˙ÂÓ‰·
:ÍÏÈÏ ÔÈÏÂÎÈìë.àøîç àáà‰�Á ¯· ¯· ‰·¯

ÂÓÎÂ ‰�Á ¯· ‡·‡ '¯ Â�ÈÈ‰
:‡�È·‡ ·¯ ÂÓÎ ‡�È·¯ ÔÎ

.àøîç:¯ÂÓÁÎ ‰ËÂ˘ 'ÂÏÎ
àúëéñÔ�È¯Ó‡„Î ‰ËÂ˘
˜ÏÁ·('˜ Û„):ÔÒÎÈÒ Ô˜„·Ú

.àúëìéä éàîì‰ÈÏ ˙˜ÒÙ
‰ÎÏ‰ È‡ ÈÊÁÓÏ ˙ÈÚ·„ ÌÂ˘Ó
˙ÂÁ�Ó ˙ÎÒÓ· È‚ÈÏÙ„ ˘"·Î

(‡"Ó Û„)‰ÓÎ Ô�·¯ Â�˙„
¯ÓÂ‡ ˘"· Ô˙Â� ‡Â‰ ÔÈËÂÁ
˘Ï˘ ¯ÓÂ‡ ‰"·Â ‰Ú·¯‡
:'ÂÎ ˙˘ÏÂ˘Ó ‡‰˙ ‰ÓÎÂ
ïéèåç éðîéîì ïì éòáéà

.úåéìåçå'È¯„‰È˙„ 'ÈÓ˜Ó
:ÔÏ ‡ÓÈ˙Â È˙È˙Â.úåéìåçÈ¯˜ ÏÈ„‚ ÔÈËÂÁ ‰˘Ï˘
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çðòô úðôö

לעניני� ההמה בחיבורי� הקוד� התוכ� שהיה
בקבלה אלקיות ידיעת הוא, ברו� לה' הנוגעי�
השמי�. מ� הנית� משה בתורת ובפלפול
ברו� מהקדוש לו שנמסר פה שבעל ובתורה

הפרקד�, הוא וזה הוא.
למעלה. הוא ולבו שפניו
זקופי�. היו שרגליו אלא

.éëøá éô÷æ ååäåמשל הוא
שנמצא העול� חכמת על
שהמה וכיו� כ�, ג� בה�
כינה הזה העול� מעניני
כ� שכל ברגלי�. אות�
העול� בחכמת הגדילו
אחד כל שאי� עד הזה,
היותר האומות מחכמי
לברכיו. מגיע היה גדול

שהיה אמר àòééèלזה

àìîâ áéëøטייעא שהיה
וג� בעצמו. àìîâחכ� áëøקבלה לו שהיה

ג'. במאמר לעיל שכתוב וכמו àôé÷æåמרבותיו.

øîà ïéîéðáì

:øîà‡Ï ÌÈÏÈÒÎ ·ÏÂ ˙Ú„ Â¯ÂÊÈ ÌÈÓÎÁ È˙Ù˘
‰"ÏÎÚ ,ÔÎ

:øåàéáä�‰‰˘ÚÓ Ï·‡ ,ÌÎÁ‰ ÍÙ‰ ‡Â‰ ÏÈÒÎ‰ ‰
ÌÎÁ‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÈÙ‰ Â�È‡ ‰Ê‰ ˙ÂÏÈÒÎ‰
ÌÎÁ‰˘ :¯Ó‡˘ Â˙�ÂÂÎ ‰Ê· ‰‡¯� ¯˘‡ ,Ì„Â˜ ¯ÎÊ�‰
¯„‚‰Ó ‰ˆÂÁ ÍÏÈ È˙Ï·Ï ˙Ú„‰ ÏÈ·‚ÈÂ ¯È˙ÎÈÂ ¯ÂÊÈ
‡Ï‡ ,‰˘ÚÈ ÔÎ ‡Ï ‡Â‰ ÏÈÒÎ‰ Ì�Ó‡ ,‚˘ÂÓ‰

:È�È�˜‰ ˙ÂÏÎÒ‰ ‰�˜ÈÂ Â˙ÏÎÈÓ ¯˙ÂÈ ˘˜·È

íéçåôúá éðåãôø
ועוד אפרקדו�, המדבר דור גנו ואי� אפרקדו�,
לה� יש המדבר דור פירשו תוספות קשה,
הלא כשיכור, ודמיא הואיל הבא לעול� חלק
בגמרא דאמרינ� תוספות, דברי היפ� לדייק יש

ב) כט, א�(ברכות כ� א� תחטא, ולא תרוי לא
למה קשה ועוד חטא. ודאי שיכור הוא אד�
רגלי� בפשיטות מונחי� היו שכול� הדבר אירע

דוקא àëøé.ואחד óé÷æאמר רבותא מאי וג�
ידענו לא ועדיי� ארוכי� כ� כל שהיו בזה

ו הרגע הסוחר שכיו� הדבר אירע אי� קשה ועוד ארכ�, חנהשיעור בר בר רבה בפני רכב
הכנ חת� אי� קשה ויותר יסופר, כי היאומ� רגליו, תכריכיתחת גבי הציצית מניחי� אי� הלא �

íéøôåñ úãâà
כל אדו� פניה� מראה נראה היה זה כל ע� לארכובת�, משיג היה ולא בידו וחניתו גמל רוכב

לה�: ובשוה בקרוב עומדי� היו א� שכ� וכל כ�,
mixt` zellerøîà.'åë øáãî éúî êì éåçàå àú [àòééè àåää éì øîà] äðç øá øá äáøשה� לפי

הרע. לשו� ומספר דיבה מוציא דר� לו הראה כ� על דיבה עסקי על åîãåמתו

,åîñáéîã ïàîëולשלח הבריות ומומי סודות לגלות דרכו השכור כי סוד, יצא יי� נכנס דר� על
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àçîåøיותר בחריפות מחודד שכל לו שהיה
זאת ובכל חכמי�. äéáמשאר òâð àì.עדיי�

øôéñåבחיבורי� מעיי� שבהיותו עוד רבב"ח
מה בתורה, גדולות הלכות מצא ההמה
ציצית, הלכות המשל ונקיט מקוד�. ידע שלא
כתיב וג� תרי"ג. המה הקשרי� ע� דציצית יע�
עולה וג� ה'. מצות כל את וזכרת� ציצית בפ'
ועד לרקיע וי� לי� שדומה אלהות ידיעת עד

שנפ הכבוד. הלכותכסא עניני ריבוי לפניו תח
מעול�. אזניו שמעו שלא מה תוריות וידיעות

שכתוב ãçãוזה àúìëúã àðø÷ àãç é÷ñô

.åäééðéîכאילו עניני�, בהרבה מחשבתו שמילא
כנ �קוצ בשקו.היה וש� אחד �éâúñî àìå

.ïìהספרי� בלשו� שיש ראה העני� כוונת
עדי וחשב עמקות, גדולי לשי�ההמה לי �

אכתוב הפנאי ובעת עצמו. הלשו� בזכרוני
היה כאילו והוי הכוונה. מה אבחו� ואז זאת.
כמה יבדוק ולבסו� הציצה ע� כנפא כורת
כשיצא כ� אחרי יהי שלא יע� ואול� חוטי�.
לקח ההמה, החיבורי� לפניו הלימוד מבית
עליו תקפה היה ובזה עניני�. הרבה למחשבתו
וא� ליל�. יכול היה שלא עד שנחלש משנתו,

øîà ïéîéðáì

øîàÏÏÂ‰È ÂÏÎ˘ ÈÙÏ' :·"È ÔÓÈÒ ÂÈÏ˘Ó· Ì˘ „ÂÚ
'ÂÎÂ ÊÂ·Ï ‰È‰È ·Ï ‰ÂÚ�Â ˘È‡ÚÈ‚‰ Ô‡Î „Ú ,'
:˜ÂÒÙ‰ ÔÂ˘Ï

:øåàéáä'ÏÏÂ‰È' ˘È‡‰ ‰Ê ,'ÂÏÎ˘ ÈÙÏ' ‚È˘Ó˘ ÈÓ˘
‰ÂÚ�' ‡Â‰˘ ÈÓ Ï·‡ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÂÏÚÓ·
Â˙‚˘‰Ó ¯˙ÂÈ „ÂÚ ‚È˘‰Ï „ÈÓ˙ ÚÂ�˙Ó Â·Ï˘ ,'·Ï
„·Ï· ‡Ï˘ ,'ÊÂ·Ï ‰È‰È' ‰Ê ,ÏÂ·‚‰ ÏÚ „ÓÂÚ Â�È‡Â
˙ˆ˜ „·‡È˘ ÂÊ Û‡ ,¯˙ÂÈ ˙ÂÓÈÏ˘ ‰�˜È ‡Ï˘
.Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ Ô¯Ó ¯Ó‡ÓÎ ,ÂÏ ‰È‰˘ ˙ÂÓÈÏ˘‰
È‡ ÌÈÈ„ÂÓÏ˙‰ ÈÓÎÁ ÔÈ· ‡˙‚ÂÏÙ‰ ˙Ú„È ¯·ÎÂ
.‡Ï Â‡ ‡·‰ ÌÏÂÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ˘È ¯·„Ó‰ ¯Â„

‰�‰Â'ÏÓ‚‰',¯ÓÂÁ‰ ‡Â‰'ÁÓÂ¯‰Â'ÏÎ˘‰ ‡Â‰
ÔÈÈ Ì˘· ˙Â�ÂÎÓ ˙ÂÈ˙ÈÓ‡‰ ˙Â‚˘‰‰ ÔÎ Ì‚ ÚÂ„ÈÂ
˙Â˘·Â˘Ó‰Â ˙Â·˙Î‰ ˙Â‚˘‰Â ,˙Ú„‰ ·˘ÈÈÓ‰

¯Î˘Ó‰ ÔÈÈ ÌÈ‡¯˜�.

åäæå:Â�ÓÈ‰ ‰ÁÂ� ÌÈ�˜Ê ˙Ú„˘ Ô˘È ÔÈÈ ÂÏ ÁÏ˘˘ „ÓÏÓ :¯Ó‡ :‰·¯ ˘¯„Ó· Ï"Ê Â�È˙Â·¯ ¯Ó‡Ó ˙�ÂÂÎ
,˘„Á‰ ÂÓÎ Î"Î ¯Î˘Ó Â�È‡ ÂÚ·Ë· ‡Â‰ Ô˘È ÔÈÈ‰ ÈÎ ,ÌÈ¯Ó‡�‰ Â�È¯·„ ÈÙÏ ¯‡Â·Ó Â· ¯Â‡È·‰
„ˆÓ Ô‰ ,¯˙ÂÈ ˙È˙ÈÓ‡‰ ˙Â‚˘‰ ÌÈ�˜Ê· ÌÏ˘ÂÈ ·Â¯‰ Ù"Ú ÈÎ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ·Â¯Â Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ Ô¯Ó ¯Ó‡Â
Â‡�‰Â ÂÏ‚¯‰ ¯·Î˘ Ì‚ÊÓÂ ÌÚ·Ë „ˆÓ Ô‰Â ,¯·„‰ ˙È˙ÈÓ‡ ÏÚ Ì˙�ÈÁ·Â Ì�ÂÈÒ� „ˆÓ Ô‰Â ,Ì„ÂÓÈÏ ·Â¯
ÏÎ˙Ò˙ Ï‡ '�˘Ó· ˙Â·‡ È˜¯Ù· 'ÈÚÂ ,˙Â¯Á·‰Â ˙Â¯Ú�‰ ˙·‰Ï˘‰Â ‚ÊÓ‰ ˙ÂÁÈ˙¯ Ì‰Ó Â¯„Ú‰Â Ì‰È˙Â„Ó
ÂÈ�ÙÂ Â·Ï ·ÈËÓ˘ ‡Â‰ 'ÈÓÒ·Ó' ‰�‰Â - .˘"ÚÈ ‰Ê· ˘"Ó Ì˘ Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ Ô¯Ó Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ· 'ÂÎÂ Ô˜�˜·

ÈÓÂ˙Ú„È ¯·Î „Â·Î‰ ‡ÒÎÂ .„Â·Î‰ ‡ÒÎÏ ÊÓÂ¯ ,˙ÈÏÎ˙Â ¯·„‰ ‰ˆ˜Ï ‰�ÂÎÓ ‡Â‰ 'Í¯È‰Â' ,Â˙Ú„ ·˘È
‡Â‰˘ Â¯ÂÙÈÒ· Á"·· ‰·¯ ˙�ÂÂÎ ‰˙È‰ Â‰ÊÂ .È¯È˘Ú‰ ÏÎ˘‰ ÌÈÓÚÙÏ ‡Â‰ ÈÎàòééè àåääå‚È˘‰Ï Â„¯È

íéçåôúá éðåãôø
,�לתר ודחקו התוספות הקשו כאשר מתי�
פליגי בציצית הלא הקר� לחתו� לו למה ועוד
הוה כ� א� בקר�, ולא הלל ובית שמאי בית
שהיה. כמו הקר� ולהניח הציצית ליקח ליה
וא� הציצית, מנה לא למה קשה באמת וג�
אנו צריכי� מקו� מכל שוטה, שהוא שאמרינ�
רבי�. ספיקות ושאר כ� כל טעה אי� ,�לתר

äàøðå,באגדה לעיל הקדמתי כאשר �לתר
àòééèדמדאמר àåääלומר צרי�

ילקוט, מדרש ובהקדי� הנביא, אליהו דהוא
ויש קרי, ראו לא המדבר דור ש� דאיתא
ברשיעי ואטו קרי ראו דלא רבותא מאי להקשות
ראתה במדרש דאמרינ� לי ונראה עסקינ�.
שבנביאי�, גדול ראה שלא מה בי� שפחה

íéøôåñ úãâà
מדני� למי אבוי למי אוי 'למי כמ"ש משתאות, בבתי המצויות לשונות מריב לחבירו איש בי� מדו�

וגו' היי� על למאחרי� שיח '.למי
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פ"ג, דבאבות משנתו עליו דתקפה גב על
הכוונה שוכח. לימוד ריבוי ידי שעל הכוונה
שא� לנו ג� ידוע וכאשר חושיו. שנחלשו כא�
להפסיק יכול ואי� למחשבה הרבה משימי�
שכיח שהיה ויע� החוש. נחלש ישכח, לבל
הרבה בצמא ושתה מש� שלקח שמי כזה
כ�, עשית מסתמא הטייעא לו אמר נחלש.

אהדר. מלבוéøãäàåולכ� והסיר שישב היינו
התנא שאמר האיסור בזה ואי� העני�. כל
ודאי בזה בנפשו, מתחייב כאילו דהוי באבות
איתא והלא מחשבתו. שהוחלש כיו� מותר,

מציעא ע"א)בבבא פ"ה סליק(ד� דכי זירא בר'
דלשכח תעניתא מאה יתיב דישראל לארעא
דלא היכי כי ושכחה, מיניה בבלאה גמרא

מחשבתו. יחלש לבל וכא� כפירש"י. נטרדיה
כי מאומה, ידע לא שוב הלשו� ששכח ואחר
כאותו דומה וזה הכוונה. לראות לב נת� לא
חוטי� כמה מקוד� ראה ולא הכנפא שהחזיר
רגזו המעשה, וסיפר החכמי� אצל וכשבא יש.
הכוונה. לבחו� פני� כל על ל� היה עליו
לשכח פעולה שעשית שטר� וכפירשב"�.
ל� היה עלי�. קשה היה לבד שזה הלשו�
ונקטי מהלשו�. דעת ולהסיח כוונה איזו לבחו�

ä"áë éà ù"áë éàהעני� שהעמיד כיו� למשל.
המשל שג� אזיל התוס' קושית וג� בציצית.

אמת. להיות צרי�

äðäåלו שאמרו מה לבאר àáàמצוה ìë

.àñëéñ øá øá ìëå ,àøîçהוא כ�

øîà ïéîéðáì
ÈÎ ‰Ú„ ¯Â„ ÌÈ‡¯˜� Ì‰ ¯˘‡ ¯·„Ó‰ ¯Â„ ÔÈ�Ú·
Ì˘Ù� Â˜·„˙‰ Ì‰ ÈÎ ‰ÓÎÁ ˙ÂÓ˙ Ì˙‡ ˙Ó‡·

¯ÚÂ˘È ‡Ï „‡Ó „Ú ˙ÂÏÎ˘ÂÓ·Ì˙Â‡ Â‡¯˘ ¯˘Ù‡Â)

(˙Ó‡·ÂÈ‰˘ ÂÏÎ˘· ‰‡¯Â,éîñáîã ïàîë ïéîåã

‡Ï ,È˙ÈÓ‡ ˙‚˘‰ Ì˙‚˘‰ ÂÈ‰˘,˙Â˘·Â˘Ó ˙Â‚˘‰
Ì˙¯ÂˆÂ ÌÓÏˆ Ì˜È·„‰Ï ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‰È�Ù Ì‚Â

,È¯È˘Ú‰ ÏÎ˘·,óé÷æåÌÓÂ¯ÓÂ Û˜ÂÊÓ ÂÏ˘ Ô˜‰ ‰È‰Â
‡ÚÈÈË ‡Â‰‰ ‰�‰Â ,‡·‰ ÌÏÂÚÏ ˜ÏÁ ÂÏ 'È‰È˘ Â�ÈÈ‰„
¯Â„Ï˘ ÂÈ˙Â·¯Ó ÂÏ·È˜Â Â¯Ó‡˘ ‡Â‰‰· ÔÈÈÚÓ ‰È‰

íéçåôúá éðåãôø
נדה במסכת ואמרינ� השכינה, את (סט,דראו

מיתותב) הנשי� כל נדות מיתות הנשי� כל
נמצא דשכינה, ביעתותא אגב עד וכו'. זבות
את דראו המדבר דדור גדול, חידוש אשמעינ�
הכי ואפילו קרי, לראות לה� והיה השכינה
ודו"ק. קרי ראו דלא צדקת� היה גדול

àúéàåמשמע וכ� הגילגולי�, בש� בחידושי�
דבני העני�, ותוכ� נח, פרשת בזוהר
המה אד� בני מזה ונולדו קרי שהוציאו אד�
זה וג� נתקנו, ולא לתק� המבול לדור באו
ומשה המדבר דור וכ� תיק�, לא בשיכרותו דהיינו ש� בזוהר כדאיתא וישכר, נח לתק� רצה

הלשו� בזה מבואר נח בזוהר וג� באריכות, ש� עיי� הנ"ל מדורות רט"ז)היה שמעו�(עמוד רבי ,
וכו' הראשו� אד� דבדק חובא בההיא מברקא בעא כדקא קרא בהאי הכא איהי חזי אמר

בברכות ואמרינ� באריכות, ש� עיי� המדבר חטא כ� ג� היה דזה חמה בזהרי ש� (יג,ופירש

שפירב) למיגנא הא דאסור הוא שמע קריאת ש� ומקשה שמע, קריאת לקרא אסור פרקד�

íéøôåñ úãâà
åðâå,ãé÷øôàג� שהוא הזה השיכור כמו הנאה בלי חטא הוא הרע לשו� המספר כי זה, כשיכור

חרפת מגלה הוא שבשכרותו רמז אפרקיד, ששכב כנח ערותו ומגלה הנאה, בלתי חטא כ�
ר"ל סוד', מגלה רכיל 'הול� בו נאמר הרע לשו� המספר כ� וכמו בעול�, טבעו מודיע והוא עצמו

זולתו. סודות מגלה שהוא מאחר רע חמס איש שהוא בו שיכירו לאחרי� סוד מגלה

äåäå.åäééðéî ãçã äéëøá àôé÷æרגליו תחת לדכא זקופה רגלו תמיד הרע לשו� שהמספר לומר
שאמר הוא זה זק�, פני ישא לא ריח� בהבאשת אר� יושבי äéëøá,כל éúåú àòééè ìééòå

וה� סחורה', מכל סחרה טוב 'כי בה שנאמר התורה לומדי החכמי� àìîâ,ה� éáëåøדר� על
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רבה כל שבגמרא כמו לא יעקב, בעי� הגירסא
ששמע. קול בבת זה אחרי הוא וכ� חנה. בר בר
בבית אומות החכמי בי� כשהיה ראה ואמנ�
באמת היה זה אבא. אמר שמו ושאלו הלימוד,
אביו ש� ג� לאמור הנהוג היה אבל שמו.
שפירש כמו חנה, בר אבא לאמור רצה ולא
זה, במקו� אביו ש� לזכור רצה שלא רשב"�
שיהי שחשב או גוי�. בי� קדושה מקו� שאי�
היא אשה שש� יע� לתמיה, כזה ש� לה�
רק שוה, תנועת� הספרדי ובדקדוק חנה,

עדי וראה לא. ובפתח נמש� �להמצאהשבקמ �
ג� אחר, ש� לאמור ולשקר בר. בר לאמור
והיו בר, בר אבא אמר ולכ� יכול, היה לא כ�
יש ובזה בר. היה אביו שש� לחשב יכולי�

בהתוס' ויש חנה. בר בר נקרא מדוע טע� לית�
היה שחנה שהכוונה רבה ד"ה ע"א ו' סנהדרי�
היה אביו שהלא מב�, ב� שהוא זקנו. אביו
כתב הרשב"� דהא קשה וזה שלו. לאביו ב�
שבא אחר נראה א� חנה. בר אבא שמו שהיה
והלאה ההוא מיו� שמחוייב אמרו שכשחזר זה.
חדא ש�. שאמר כמו בר, בר בש� שנשאר
יהי שלא למע� ושנית למפרע, שקר� יהי שלא
חנה. ב� ששמו ישמעו במקרה א� ש�, חילול
בר בר שמו כשיהיה אבל לפניה�. שיקר והוא
שאי� שכיח שכ� שקר, יהיה לא בזה חנה,
הוא אביו שש� ויחשבו אחד, ש� רק מזכירי�
בש"ס נמצא א� ולכ� שמות. שני חנה בר
היה ההוא שהמאמר לידע יש חנה בר רבה

øîà ïéîéðáì
ÔÈÈÚÓ ‰È‰ „ÎÂ ,‡·‰ ÌÏÂÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯·„Ó‰
ÌÈ˜È„ˆ Ï"Ê¯ Â¯Ó‡˘ „"Ú ‰˙È‰ Ì˙�ÂÂÎ˘ Â·˘È Ì‰·
˙Â‚˘‰ ÌÈ‚È˘Ó Ì‰˘ ‡Â‰Â Ì‰ÈÈÁ· ÌÓÏÂÚ ÔÈ‡Â¯
‰Ê Ô·‰Â ,Ô˙ÂÈÁ ÌÈÈÁ· Ô„ÂÚ· ˙Â‡¯Â�Â ˙È˙ÈÓ‡‰

.˘Ù�‰ ˙¯‡˘‰‰ ˙Â„ÂÒ· ·ËÈ‰

äðäåÂÓÎÂ ,˙È˙ÈÓ‡‰ ˙‚˘‰ ‡Â‰ ‡·‰ ÌÏÂÚ
Ì"·Ó¯‰ Ô¯Ó Ì˘· ·"È ¯Ó‡Ó ÏÈÚÏ È˙¯ÎÊ‰˘
¯ÓÂÁ‰ „ˆÓ Ì„‡‰ Ì‚È˘È ‡Ï ÌÈÈÁ· ¯˘‡ Ï"Ê
Ì‰ ¯·„Ó‰ ¯Â„Â ,Í¯·˙È Ì‡¯Â· ÔÈ·Â Ì�È· ˜ÈÒÙÓ‰

íéçåôúá éðåãôø
אסור כ� ג� למיגני א� הת� ואסיקנא וכו' דמי
לידי ויבא האבר קשוי משו� והטע� ש�, עיי�
וג� בנדה רש"י בפירוש משמע כ� קרי,
יראה שלא שמובטח מי כ� א� ש�. בתוספות

הפרקד�. על ליש� מותר קרי

äæáå,מיושב,ç"áá äáø øîàבסנהדרי� דאיתא
דדור חנה בר בר רבה דסבר ק"י, ד�
אמר לכ� הבא, לעול� חלק לה� יש המדבר

לטייעא שנדמה êì,אליהו äåçàלומר רצונו
יש א� מסופק שאתה חנה בר בר רבה אתה

הבא, לעול� חלק הבאàðéæçåלה� לעול� חלק לה� דיש העי� ראות בחוש ל� מראה ïàîëאני

,éîñáîãהיי� בשתית לתק� רוצה דהיה נח, של כחטא דומה שלה� חטא שהיה לומר רצונו
אד� חטא לתק� בדורותיו היה תמי� צדיק איש נח עליו מעיד הפסוק שהרי חטא. ולא ונתבש�
ל� והא לתק�. כ� ג� בדעת� שהיה זה בעסק לשכורי� דומי� המדבר דור היה כ� הראשו�.

שתקנו, ïã÷øôà,ראיה åðâãתיקנו כ� א� ליש�, מותר דאז קרי, ראו שלא לומר מוכרח כ� א�
התורה על ובחידושי הבא, לעול� חלק לה� ויש לבטלה, זרע בהוצאת הראשו� אד� שפג� מה

íéøôåñ úãâà
ערובי� מסכת רז"ל על(כא:)שדרשו גמלא יאמר או כו'. חכמי� תלמידי אלו צחורות אתונות רוכבי

הנפשי. הגמול על רוכבי� äéçîåøשה� àôé÷æåובמצות בתורה לעסוק בידו פיפיות חרב תמיד ר"ל
שאמר הוא זה לשונ�, שחוט מח� נרדפי� ה� כאלו השלימי� שאפילו ויאמר רמ"ח. òâðעשה àìå

,äéá.נגיעה שו� בלתי הזה כח� מרחוק ממית הלשו� àúìëúã,כי àðø÷ é÷ñôלשו� הוא תכלת ר"ל
הלשו�. לבעלי ויתרו� תכלית איזו יש א� לראות ורצה éâúñî,תכלית, àìåיכול היה לא רש"י פירש

ה'. דרכי בישרי� שוב להלו� יכול אינו מסתגי, אינו מדרכ�, ולמד מה� שלקט שמי ר"ל מש�, להלו�
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מעשה לאחר הוא ורבב"ח זו, למעשה קוד�
זו. מעשה אחר היו רבב"ח דהכא הני וכל זו.
שלא כיו� ידוע, אי� רבה רק שיש ובעובדא
באלו ג� איתא יעקב ובעי� שמו. רק נזכר

רבב"ח.

äúòî,בילדותו לו היה אבא דש� לראות יש
אבא ר' נקרא כשהגדיל כ� ואחרי
וכמו האותיות, שנשמטו רבה, ולרוב במיעוט,
ואמרו כלו�. היה לא בר ובר רשב"�. שפירש
לעשות דשמיא סייעתא לו היה שלא החכמי�
רק ה' עמו ונהג כמוהו. גדול מחכ� כנכו�
כעני� כחמור, המה נעורי� וימי אז. שמו לפי

נוער חמור ראשונה ג')משמרה ד� ,(בברכות

שאמרו וזה עלומיו. ימי על דקאי שפירש"י
.àúëéñ øá øá ìëå .àøîç àáà ìëאי אבל

או אבא ר' להיות החשוב בשמו נזכר היה
בכ� לטעות בא היה לא חנה. ובר רבה.
יותר הכוונה וג� הלשו�. וכל כל מלבו להסיר
למקו� לחזרה בבאו עצמו שהוא מסתבר
על ואמר עשה. מה לבו על כ� ש� תורה,
המעמידי� דר� הוא כ� כי זאת, כל עצמו
שמלבישי� ומליצה, משל בדר� דבריה�
הוא רק הוי ובאמת מדברי�. כמה בדבריה�
של הרעש כל הנ"ל בדברי ומסולק המדבר.
ומהרש"ל הנ"ל ה' ד� בסנהדרי� התוס'

ומהר"�: ומהרש"א

øîà ïéîéðáì
¯ÓÂÁ‰ ÏÚ Â·Î¯ Ì‰ ÈÎ ,Ì‰ÈÈÁ· ÌÓÏÂÚ ˘ÓÓ Â‡¯
,ÏÏÎ ¯ÓÂÁ· ÔÈÚ‚Â� ÂÈ‰ ‡ÏÂ ÌÏÎ˘ ÂÙ˜ÊÂ Â¯È·‚‰Â
¯ÓÂÁ‰ ÂÎÎÊÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ È‚Â�Ú˙Ó ÔÈ�‰� ÂÈ‰ ‡Ï˘
,Í¯·˙È ‡¯Â·‰ ÔÈ·Â Ì�È· ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡Ï˘ „Ú
ÂÓÎ Î"Î ÔÎ Ì‚ ‚È˘‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰È‰ Á"·· ‰·¯Â
˙ÂÈ‰Ï ÂÏÎ˘ ÏÈ‰·ÓÂ „È¯ËÓ ‰È‰Â ,ÌÈ‚È˘Ó ÂÈ‰ Ì‰˘
‰Ó 'ÈÙ‡ ÏÎ˘‰ Í¯„· ÍÏÈÏ ÏÎÂÈ ‰È‰ ‡ÏÂ Ì˙ÂÓÎ
ÂÈÏÚ ‰˘·˙˘� ÈÎ ,‰�Â˘‡¯· ‚È˘‰Ï ÏÎÂÈ ‰È‰˘
˙Â˘·˙˘‰· ÂÏ ‰È‰ ‰Ó ‡ÚÈÈË ‡Â‰‰ ÔÈ·‰Â ,Â˙‚˘‰
Â‚È˘‰Ï ‰ˆÂ¯„ Ô‡Ó„ ‡�¯ÈÓ‚„ :'ÈÏ ¯Ó‡Â ,Â˙‚˘‰
‰ˆ¯È Ì‡ Ë¯Ù·Â ,Â˙‚˘‰ ˘·˙˘È˘ ,Â˙‚˘‰Ó ¯˙ÂÈ
¯ÊÂÁ ‰È‰Â .‰ÚÈ„ ¯Â„‰ ÂÓÎ Î"Î ÔÂÈÚ‰ ˜ÈÓÚ‰Ï
.‚È˘‰Ï ˙ÏÎÈ·˘ ‰ÓÏ ˜¯ ÂÏÎ˘ ÁÈ¯Ë‰Ï ·˘Â ‰ÊÓ
‰Ê· ÂÏ Ú¯È‡˘ ‰Ó ÌÈÓÎÁÏ Â‰Â¯ÙÒ ÔÎ È¯Á‡Â

ÔÂ˘Ï‰ÔÎ Ì‚ ·˙Î˘ ‡"˘¯‰Ó„ ‡"Á· ÔÈÈÚÂ)(‰Ê ÔÈÚÎÂ¯Ó‡Â
:Ô·‰Â 'ÂÎÂ ...'ÂÎÂ ‡·‡ ÏÎ 'ÈÏ

íéçåôúá éðåãôø
משו� באריכות, ש� הוכחתי חמה השיב פינחס
בשטי�, מחו שלא על כליה נתחייבו דישראל
הקדוש ראה בפנחס, כ� ג� מחו שלא מאחר אכ�
חמה. השיב בזה מנהג�, שכ� הוא ברו�

ïëìאמר,åäééðî ãçã àëøéá àô÷æ äåäåרצונו
היה אחד הדור, צדקת כמה ראה לומר
כדאיתא בזנות שחטא לומר רצונו יר� שזק�
היא סוטה גבי וכ� יעקב ביר� ויגע יעקב גבי

נופלת, ירכה לפיכ� ירכה לו ìééòåפשטה

,àòééèפינחס שהוא אליהו לומר éúåúרצונו

,àëøéáהש� שקידש לומר áëøרצונו éë

àìîâàאשר הזונה ע� ששכב לומר רצונו
בשר�, חמורי� àçîåøá,בשר àôé÷æåרצונו

למעלה, וטע� ברומח לשניה� שדקר לומר
äéá,וזהו òâð àìå àçîåøá àôé÷æרצונו

א� בפינחס שנגע אד� שו� היה שלא לומר

íéøôåñ úãâà
éàîì,ììä úéáë éà ù"áë éà àúëìäשארז"ל דר� על הלל, כבית א� לידע רצה א� (עירובי�ר"ל

היויג:) שמאי ובית כו' ענוותני� שהיו לפי כמות� הלכה לקבוע הלל בית זכו מה מפני
לו היה זה, או הזה יכשר דר� איזו לידע רצה וא� וקנתרי�, úåéìåçå,קפדני� ïéèåç éðîéîìעל

כשהוא הלשו� בשבח מפליג הכתוב כמה ולמד צא כ� א� שפתותי�', השני 'כחוט שנאמר דר�
מכה וכל חלי כל ר"ל בחוליות יראה זה לעמת ג� השני. לחוט שהמשילו עד תורה בדברי מדבר

וגו' אבוי למי אוי 'למי כמ"ש והשיכור, הלשו� בבעלי במשלי בידהנאמר וחיי� 'מות נאמר וכ� ,'
הלשו�: לבעלי יתרו� שאי� ללמוד המשכיל יכול ומכא� הלשו�',



âàáø éáã àúãèé÷

íéçåôúá éðåãôø
שהיו מוכח כ� א� ישראל. שבט נשיא שהיה
מה� ליקח הוא ברו� להקדוש ואי� כשרי�

הבא. עול� חלק

åà,לומר àìîâà,נוכל áëø éëלומר רצונו
והראה רוכב הוה כאלו בפרהסיא שהל�
שו� היה ולא והזונה זמרי את שהרג לכל
לומר מוכרחי� כ� א� דבר באומרו בידו מוחה
אי� המדבר דור בסנהדרי� ואיתא היינו. כשרי�
אמר עקיבא רבי דברי הבא לעול� חלק לה�
רבי שבקי' יוחנ� ר' אמר חנה בר בר רבה
השבטי�, עשרת גבי וכ� לחסידותו. עקיבא
ג� רבב"ח הקשה לא למה העול� ומקשינ�
עקיבא רבי דדרש שבת במסכת זו קושיא כ�
עקיבא רבי שבקי' אי� צלפחד, זה מקושש
עקיבא רבי של דדרכו פירש דרש"י לחסידותו,
כ� ג� יקשה כ� א� חובה, ולא זכות ללמוד
בשלומא לומר צרי� אלא זו. קושיא צלפחד על
לעול� חלק לה� דיש כמ"ד דרשו המדבר דור
הנ"ל, כמ"ד לדרוש עקיבא לרבי היה א"כ הבא
פסק שהרי �תירו שו� אי� צלפחד על אכ�
ומאי בסקילה. אותו להרוג הוא ברו� הקדוש
מקושש ואמר הואיל לחסידותי' שבקי' אמרת
לא דאי חסידותו דזהו אדרבה צלפחד, זהו
על ההרהור והיה אנשי� כמה נחשדו פירש,
שלא כדי צלפחד שהוא אמר לכ� אנשי�, כמה
דמשה בספרי ואיתא אחרי�. אנשי� על להרהר
המצות, לשמור אות בשבת לישראל שאי� אמר
מחטא, ומשמרי� תפילי� לה� היו בחול כי
הקדוש ונת� צלפחד כמו יחטאו בשבת אכ�
למקושש. ציצית נסמכו לכ� ציצית, הוא ברו�

ïëìוכ� המדבר דור על זכות למדתי אני אמר
שו� למדתי לא אחד ועל אליהו, לי הראה

רק åäééðî,זכות, ãçã àðø÷ àãç ÷ñôåרצונו
ציצית לו היה שלא אמרתי אחד על לומר

úìëúã,וזהו àðø÷ ú÷éñôהיה שלא דהיינו
ע� והסכמתי חטא, שזה ואמרתי ציצית, לו
ואמרתי דבריו, על חלקתי ולא עקיבא רבי

צלפחד. זה éâúñî,מקושש àìåלומר רצונו

ואמר ליל�, יכול הייתי שלא חולשא עלי שנפל
åäééðî,אליהו éãéî úì÷ù àîìãלומר רצונו

עלה ולכ� מה� אחד של זכות שקלת דלמא
עליו ולמוד ול� מדבר� וחזור זה דבר ל�

מדרש בש� בתוספות איתא כי (בישזכות,

ע"ב) קי"ט ד� שמי�נוחלי� לש� היה שכוונתו ,

ברו� הקדוש שאמר מאחר יאמרו שלא כדי
הוא ברו� הקדוש אי� במדבר, שימותו הוא
מקושש חטא לכ� יחטאו, א� א� אות� מעניש
ע"ש. עונש שיש ממנו ולימדו אותו שידונו כדי
היה צלפחד על זכות שלמדתי אחר רבה ואמר
מחולשתו. שנתרפא לומר רצונו מש� ליל� יכול

åà,לומר éâúñîì,יש ìåëé àìåדהקדוש דידוע
בשוגג, יחטא שלא הצדיק משמר הוא ברו�
חטאי� לצדיק באי� אז במזיד שחטא אחר אכ�
שאמר וזהו עבירה, גוררת דעבירה וידוע בשוגג,
לא שחטא, מה� אחד על דרשתי אשר אחרי
ל"ה כמה גרר כי בשוגג ל"ה מעבירות מסתגי
רבנ� ואמרו בתשובה. והרהרתי חזרתי אשר עד

שהוא חנה בר בר רבה àøîçå,על àúëéñ

דאמר עקיבא, רבי דברי הבי� שלא לומר רצונו
כי הבא, לעול� חלק לה� אי� המדבר דור
לעול� צרי� לה� שאי� מאמרות בעשרה איתא
לחסידותא, שבקיה יוחנ� ר' שאמר ומה הבא
לגריעותא דמתפרשי לשו� לומר לו היה שלא
לא חנה בר בר רבה על אמרו כ� א� ע"ש,
לחסידותא, שבקי' רב� ר"י שאמר מה תהרהר

סב עקיבא דרבי תפרש חלקלא לה� אי� ר
בעשרה רק כהנ"ל לפרש אתה והוכרחת ממש
איבעי שמאי כבית אי להיות מוכרח מאמרות
במגיד דאיתא מה בהקד� וכו' חוטי� למימני ל�
דמפרש הדברי� באריכות ש� עיי� מישרי�,
נוח א� הלל, ובית שמאי בית פלוגתא על
כי הפירוש משנברא, יותר נברא שלא לאד�
הרקיע על מתחלה היו אבותינו של נשמות�
להכיר כדי להבראות ובקשו כבוד, כסא תחת
נהמא דאכלו עבדא כחדא ויהיו אלהותו, לעול�
נברא. משלא יותר שנברא נוח וזהו בפולחנא.



àáø éáã àúãâ ë÷

.âéøîà,È�ÈÒ ¯‰ CÏ ÈÂÁ‡ ‡z ÈÏ ¨©¦¨©§¥¨©¦©
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çðòô úðôöçðòô úðôö

øîàéìæà éðéñã àøåè êì éåçàå àú äéì

.'åë éàæçחכמי עדות כ� ג� הביא כא�
לימוד מגדלות לעיל שאמר מה על האומות,
עד אנחנו ג� ידענו כאשר ז', במאמר קבלה

ספרי מחפשי� שה� היכ�
חיבור לי נית� קבלה.
מלשו� שהועתק נפלא
ומכתב ללשו� קודש
ג� קבלה. מספר אשכנזי
ספר על פירוש ראיתי

ולשו� בכתב האומות מחכמי מאחד יצירה
בפלעשע� רב כשהייתי פע� דברתי ג� אשכנז.

בפאזע�, בהממשלה ראשונה היושב השר ע�
שאלני זה ואחר ענייני�, כמה אותי ששאל
והיה עני� ושאלני בקבלה, ידיעה לי יש א�
אחרי והודיעני ער�, בלי וכבדני הרבה, שמח
הלאנדסראהט ידי על זה
שיהי שכל המחוז] [מושל
יש בו, שתלוי צור� לי
ואני אליו, לפנות רק לי
ואול� אליו. פניתי לא
פה, נתקבלתי זמ� אחר
עלי שהיה הבחירה מסקנת להממשלה ונשלח
איחור בלי לגמור שצריכי� בחריצות כתב

øîà ïéîéðáì

:øåàéáä,È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï‰ ÏÚ· ˙Â˘Ú ·Â¯ ÚÂ„È
,"‡˙¯ÂÂÁÓ" Ì¯Ó‡ "¯˜ÈÚ" ˙·È˙ ÌÂ˜Ó·
'ÂÎÂ ‡¯˜ÈÚÓ ÔÈ�˘„Î ‡˙¯ÂÂÁÓ ‡Ï‡ Ï"Ê Ì¯Ó‡Â

íéçåôúá éðåãôø

ìòåסוטה במסכת הגמרא מיושב זה (ד�פי

מ"ג)ובמנחותז') וכו'(ד� וזכרת� וראית� .
רשב"י וכו', כול� המצות מכל זו מצוה שקולה
פני ומקבל זוכה זו במצוה הזהיר כל אומר
אומר מאיר ר' תניא וכו', תירא אלהי� ה' את הת� וכתיב אותו וראית� הכא כתיב השכינה,
הכבוד לכסא דומה ורקיע לרקיע דומה שתכלת מפני צבעוני� מיני מכל תכלת נשתנה מה
דאכל כעבדא כבוד לכסא לחזור נשמתו בא כדי� לומר רצונו הב"י, גבי והובא וכו' שנאמר
שחצבו למקו� לחזור הוא כ� א� זו מצוה ראה אמר לכ� כול�. המצות כל טע� וזהו בפולחנא,
בפולחנא. דמלכא נהמא לאכול כדי דזהו דהיינו המצות, כל של טע� ותוכו' הנשמה ממנו

àúéàåחיי� אורח כד)בטור וזכרת�,(סימ� וראית� וזהו תרי"ג, עולה ציצית ע� ציצית דחוטי
אמר éàîùלכ� úéáë íàיש ישראל כל לומר מוכרח א"כ שנברא, לאד� נוח דאמר

לעול� חלק לה� ויש להבי� כהנ"ל ציצית חוטי לממני היה כ� א� הבא, לעול� חלק לה�
ììäהבא. úéáë éàåכ� א� הבא. לעול� חלקו ויאבד יקלקל דלמא נברא שלא נוח דאמר
ל נעשההיה גרסינ�, שבע או שנה. שבעי� לאחר אד� של שדרא בגמרא דאיתא חוליות. מנות

המתי�, בתחיית יעמוד שלא דרמז חיי�, תורת בעל ופירש במודי�, כרע דלא והוא נחש,
של שנה מאות כמה אחר היה חנה בר בר רבה והליכות מהשדרה, נאבד נסכא דעצ� משו�
לו היה הבא, לעול� חלק לה� יש לפרש ראיות להביא לו מה כ� א� המדבר, דור מיתת
בכל השדרה של� שנשאר מאחר החוליות, למנות נברא שלא נוח דאמר הלל בית לדברי
ודו"ק. החוליות ע� השדרה נאבד כבר כ� לא דא� הבא לעול� חלק לה� דיש מוכח החוליות,

***

ùéåעקרבי� הוי א� מיניה נפקא מה וג� עקרבי�, ש� דיש לו הראה צור� לאיזה להקשות
הקדוש אמר למה ועוד אחרי�, לדברי� ולא לחמורי� אות� יכנה ולמה קטני�. או גדולי�

íéøôåñ úãâà
`"ahix.éì øôéî éîå éúòáùðù éì éåàזמ� שבועת היתה בתשובה ישראל חזרו שאילו פירוש

חייבי�: ישראל יהיו א� אלא נשבע שלא מותרת, êì.הגלות øôåî åì øîåì êì äéä

בתשובה: להחזירנו שבועת� שתפר מלפני� רצו� יהי כלומר



âàáø éáã àúãàë÷
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.éúòáùðù:ÌÈ‡È·�· ‡·ÂË È‡¯˜ ·È˙Î„Î ˙ÂÏ‚‰ ÔÓ
.àåäå‡ÓÏÈ„ ¯·Ò ‰�Á ¯· ¯· ‰·¯

Á� ÈÓ ¯Â·ÚÓ È˙Ú·˘� ¯˘‡ ·È˙Î„ ÏÂ·Ó„ '˙ÚÂ·˘
'Â‚Â(„"� ‰ÈÚ˘È)·È¯ÁÈÂ ¯Ù‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰È‰ ‰ÚÂ·˘ ‰˙Â‡

‡Ï ÍÎÈÙÏÂ ÏÂ·Ó· ÌÏÂÚ‰ ˙‡
:¯Ù‰Ï ‰ˆ¯.ïðáøå‰ÈÏ Â¯˜„

‰ÈÏ ÈÂ‰ ‡Ï Î"‡ È¯Ó‡ ‡˙ÎÈÒ
ÏÎ·„ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ÈÏ ÈÂ‡ ¯ÓÈÓÏ

:¯ˆ ÂÏ Ì˙¯ˆ

çðòô úðôö

מיהר הוא וג� החוזה] [אישור הקונטראקט.
עד ממנו ששמע אחד ואמר השילוח. לגמור
רבב"ח שמע כ� לו. נייח היה הזה הדבר כמה
שהיו כעי� הגדולי� חכמי� בישיבת בהיותו

אטונא מ'בחכמי (בבכורות

הפליגוע"ב) כמה עד
והביאו הקבלה, בחכמת
ומצא קבלה, ספרי לפניו
ומחכמי מיהודי� ש�
אי� וראה אומות,
בזה להנכנס שמזרזי�
מענייני מופרש להיות
בשמיעה. טועה א� מזו גדולה סכנה ואי� כוזבת, לדיעה יבא שלא בדביקות, ונזהר דעלמא,

נמי איתא י"ג)וכאשר ד� ונפקא(בחגיגה בחשמל דדרש ינוקא ההוא והא בחשמל, דרשינ� ומי
ומשני ואכלתיה. שלמדנורא בתינוק מעשה ש� זה אחרי וכ� זימנא. מטי דלא ינוקא שאני

øîà ïéîéðáì
:¯Ó‡ ‰�‰Â ,„ÂÓÏ˙· ‰·¯‰ ‰ÊÂêì éåçà àú

.'åëå éðéñã àøåèÂÓÚ „ÂÓÏÏ ‰ˆÂ¯˘ ‰Ê· ÊÓ¯
,ÌÈÊÓ¯Â ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰éðéñã àøåèáÂ„¯È Ì˘Ó ÈÎ

,‰¯Â˙ Ô˙Ó· ˙ÂÏÎ˘ÂÓ‰ ˘‡¯,'åëå éìæà‰È‰˘
,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ‚È˘‰ÏÂ ÍÏÈÏ ‰ˆÂ¯'éì ïøãäã éàæçå

éáø÷ò‰ÈË�‰Â ˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙Â‡˙‰˘ ‰‡Â¯ ‰È‰Â 'ÂÎÂ
‚È˘‰ÏÓ ÏÎ˘‰ ÔÈ·ÎÚÓ‰Â ÌÈ··ÒÓ‰ Ì‰ ¯ÓÂÁ‰ Ï‡
¯˘‡ ˙ÎÙ‰˙Ó‰ ·¯Á‰ Ë‰Ï „ÂÒ Ú„Â .ÏÈÎ˘‰ÏÂ

,Ô„Ú Ô‚Ï Ì„˜Ó ‡Â‰,àúøååéç àøîç éë ïéîéé÷å

„ˆÓ ÔÈÓÈÈ˜˙Ó Ì‰ ˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙ÂÂ‡˙‰˘ ‰Ê· ÊÓ¯
ÂÈÏÚ Ì„‡ È�·‰ ÔÈÁÈ‚˘Ó˘ ‰Ó· ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘ ¯ÓÂÁ‰
Â¯È·‚È ÂÓÈÈ˜˙‰Â Â˙¯·‚‰·Â ,Â„ÒÙ‰Ï ˘˘ÁÓ ¯˙ÂÈ·

íéçåôúá éðåãôø
במקו� ולא לי אוי הפע� באותו הוא ברו�

כפל למה ועוד אחרת. ובפע� éìאחר éåà

.éúòáùðùרבה של הי' טעות מה קשה ועוד
הדור. חכמי וסברת חנה בר בר

äàøðå'ב פרק אבות במסכת דאיתא ,�לתר
ואיתא וכו', עקרב עקיצת ועקיצת�

חולי� ז')במסכת לוי(ד� ב� יהושיע רבי אמר
על מוטלת שאימת� אימי� שמ� נקרא למה
שאלנו לא מימי חנינא רבי דאמר הבריות,
קחזינא והא וחיה לבנה פרדה מכת על אד�
דחיוור� דמיתסי. קחזינא והא וחיית אימא דחיי
שמוכה מי נמצא קאמרינ�. כרעייהו ריש
וידוע למכתו. רפואה שו� אי� הנ"ל מחמורי�

הגמרא י"ד)מאמר סיני(הוריות בש� יכונה דת"ח נמצא קוד�. מה� איזה הרי� ועוקר סיני
יותר סופרי� דברי דחמורי� אליהו דבי בתנא ש� והארכתי מקומות. בכמה מבואר כאשר

יע"ש. ירושלמי ופירוש טרפו� א"ר בברכות במשנה כ� ג� מבואר כאשר תורה מדברי

íéøôåñ úãâà
mixt` zellerøîà.'åë éðéñã àøåè êì éåçà àú 'åë äáøהתורה אל מתנגדי� חומר מיני ששני רמז

שנתבאר בדר� הרע, היצר ב. המתאוה. חומר סת� א. בסיני. אפרי	)הנתנה (בעוללות

שאמר הוא זה שס"ח. éìבמאמר àøãäã éæç÷å,àáø÷ò ä.הקדמוני נחש עצת àøîçהיינו éëå

éúòáùðù éì éåà .éúøåéçבפיוט כדאיתא המות, מלא� הוא הרע היצר והוא המות, לכלות שלא
גזירה'. נגזרה שכבר אפשר אי המות 'לכלות עצרת של
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אש ויצאה גדולי�בחשמל בהיותר וג� ושרפתו.
בחגיגה סכנה ע"ב)יש י"ד הצי�(ד� עזאי ב�

בנטיעות, �קיצ אחר ונפגע, �הצי זומא ב� ומת,
דלנכרי פשיטא והנה בשלו�. יצא עקיבא ר' ורק

בחגיגה וכדאיתא בזה, מבוא אי� י"גודאי (ד�

שישע"א) למי אלא תורה סתרי מוסרי� דאי�
שני�, ונשוא חמשי�, שר דברי�, חמשה בו
אמי ר' ואמר לחש. ונבו� חרשי�, וחכ� ,�ויוע
עשה לא שנאמר לכותי, תורה דברי מוסרי� אי�

ידעו� בל ומשפטי� גוי לכל קמז)כ� ,(תהלי�

ידי על מחדשי� אומות החכמי מקו� מכל
כל על שמגיעי� עד ומתחכמי� ישראל, ספרי
ידיעה ובמעט העני�, גדלות לידע לבחינה פני�

גודל ויודעי� הרבה, מפארי� כ� ג� שמשיגי�
שיש הדבר כלל הנכו�. בגדר שאי� למי הסכנה
גו� סכנת יש אבל לזה, שזוכה למי רב זכות
שהשיב וכמו הזה. בגדר עדיי� שאינו למי ונפש
במעשה ללמדו כשרצה יוחנ� לר' אליעזר ר'
בהתחלת לראות ויש קשאי. לא המרכבה
כמה עד נשא, בפרשת קדישא רבא האידרא
ועד להשומעי�, יוחאי בר שמעו� רבי השביע
וכעי� התלמידי�. לכל הרשות נית� לא כמה

האזינו: בפרשת זוטא באדרא זה

äúòîאשר להיפ� מהיפ� מיני� שני יש
הקבלה של השער בפתח עומדי�
הראש גדול, היותר המזיק אחד תורה. בסתרי

øîà ïéîéðáì
,Â‡Â·È Ì˘Ó ¯˘‡ ˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙Â‡˙ìå÷ úá òîùå

.'åëå,ÔÂÈÓ„‰ ˙Â‚˘‰ ‡Â‰˘ ÏÂ˜ ˙· ÔÈ�Ú ˙Ú„È ¯·Î
.˙ˆ˜ ·ÊÎÈ „ˆÓÂ ,˙Ó‡È „ˆÓ ÔÂÈÓ„‰ ÈÎ ÚÂ„È ¯·ÎÂ
ÏÚ Ë¯Á˙Ó ‡Â‰ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ ‚È˘‰ ‰�‰Â
Ë¯Á˙Ó ‡Â‰ Ê"ÚÂ ,Â„ÒÙ‰ È˙Ï·ÏÂ ÌÏÂÚ‰ ÌÂÈ˜
‰˘Ó ÏÈ·˘· ‡¯·� ÌÏÂÚ‰Â ,¯ÓÂÁ‰ Ï‡ ÌÈÈË� È¯Á‡

íéçåôúá éðåãôø

úîàáåככה אלקי� עשה למה ביאור צרי�
,�לתר לי ונראה דרבנ�. במילי להחמיר
דצדיקי� חולי�, במסכת חיי� בתורת דאיתא
הוא ברו� הקדוש לגבי נקראי� חכמי� תלמידי
אלקי�, ביראת מושל צדיק וזהו לאשה, כאיש

ה כ� ברו�א� והקדוש כאיש חכמי� תלמידי
וזהו ה�, חמורי� לכ� כאשה, כביכול הוא
בכל לוי ב� יהושע רבי אמר אבות, בפרקי ואיתא באריכות. ע"ש אלקי� איש משה שנקרא
עוסק שאינו מי וכל תורה של מעלבונה לבריות אוי ומכרזת חורב מהר יוצאת קול בת יו�
חורי� ב� ל� שאי� חירות אלא חרות תקרא אל הלוחות על חרות עד וכו' נזו� נקרא בתורה
מעלבונה אוי ולכ� לאשה, כאיש הפרה בלשו� הנדר להתיר יכול גמור דצדיק לומר ורצונו וכו',
הבריות שאי� ומאחר חורי�, בני ולעשות להתיר ביכולת� היו אז לומדי� היו דא� תורה, של

ודו"ק. לבריות' 'אוי ולכ� להתיר, אפשר אי לומדי�

äæì,אליהו הוא טייעא דהאי אליהו, éðéñ,אמר øä êì éåçàגדול חכ� תלמיד לומר רצונו
מעלתו ראה ובקי, המופלג דהיינו סיני, àáø÷ò,שנקרא äéì ïéøãäãיעבור א� דהיינו

אמר לכ� דעקרב, רבותא מאי תאמר וא� עקרב, עקיצת עקיצתו יהא דבריו, על éøîçאחד éë

íéøôåñ úãâà
åàרז"ל אמרו דר� על חיצוני, אויב האומות, וה� א. מתנגדי�, שני על פט.)יאמר סיני(שבת

רז"ל שאמרו הרע, היצר זה פנימי, אויב ב. העול�. לאומות שנאה ירדה נב.)שמש� (סוכה

שאמר הוא זה בסיני, שנתנה התורה אל מתנגדי� שניה� ונמצא מכול�, יותר החכמי� ובתלמידי
,àáø÷ò äéì àøãäã éæç÷åאתה עקרבי� 'ואל דר� על והאומות הקדמוני, נחש עצת הרע היצר

בעיניכ�'. לשכי� 'והיו וכתיב קו�, לשו� עקרבי� או éúøåéç,יושב'. éøîç éëעצמ� מראי� שה�
הרע. היצר ומפתויי האומות מדרכי כנודע וכשרי�, éúòáùðלבני� éë éì éåàהחיצוני הגלות על

אמר ולכ� כאמור, êìוהפנימי øôåî:פעמי� ב'
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כח לו שאי� למי להכשיל שעומד הקליפה
היותר שהוא לעקרב דומה וזה כנגדו, להתגבר
עקרב עקיצת ועקיצת� התנא כמאמר מזיק,

מ"י) פ"ב בברכות(אבות ואיתא ע"א). ל"ג על(ד�
אמר יפסיק. לא עקבו על כרו� נחש ואפילו
פוסק. עקרב אבל נחש אלא שנו לא ששת רב
ליכנס לו וראוי הטוב שני ש� עומד זה ונגד
נמשל וזה לזה, הצרי� כל לו אשר הת"ח

àøååéç,ובחכמינ àøîçבעירובי� כדאיתא
ע"ב) נ"ד דכתיב(ד� מה ה'�י')על רוכבי(שופטי�

מעיר שמהלכי� חכמי� תלמידי אלו אתונות
צחורות תורה. ללמוד למדינה וממדינה לעיר

כצהרי�: אותו שעושי�

äúòåאמר ההוא שהחכ� להמאמר נבואה
éðéñãליה àøåè êì éåçàå àúנת�

לומדי בעלי לגדולי ש� לקרוא הטייעא בפה
באשר סיני, הר מרכבה ומעשה תורה סתרי
מימינו קודש מרבבות ואתא ה' עליו שירד
סיני. הר על היה המרכבה שכל למו, דת אש

סיני, תורה לגדולי קראו התלמוד חכמי וג�
בברכות ס"ד)כדאיתא ולבעלי(ד� סיני. יוס� רב

עצמו ההר שהוא סיני, הר שיי� במרכבה סוד
באדרות שיש כמו שלו, ופמליא ה' עליו ששוכ�

ע"ב)וחגיגה י"ד בעיני(ד� יקר כ� כל והיה .
שיש במה זה לפני שהפליג שאחר הטייעא
הרמות, ובחכמות נגלה, תורה ישראל בחכמי
יש יותר עוד אשר חיבורי� ל� אראה אמר
חכמי כל אשר הנעלמות, חכמות והמה לכ�
אזלי. הבכאי� ראשי רק רואי� אינ� אומות
מה ש� ציירו כמה עד ומצא בהספרי� וראה

שמה. לבוא הרוצה בשער äéìשיש ïøãäã

.éîéé÷å éáø÷òש� קיימי� שג� éøîçהיינו éë

.éúøååéçלמי הגדולה הסכנה הוא הראשו�
ליכנס. שראוי למי והשני ליכנס ראוי שאי�

äðäåהברית בספר ח"א,איתא פ"א א' (מאמר

פ"ג) י"א מאמר אפשרוח"ב האידנא שג�
ידי על הוא העני� ותוכ� הקודש, רוח להשיג
היה וזה הוא, ברו� לה' המחשבה התייחדות

øîà ïéîéðáì
‰Ê· Ï"Ê ÂÊÓ¯ ‰„‚‡· Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎ Ì‰¯·‡Â
ÚÂ„È‰ÓÂ ,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ÌÏÈ·˘·˘ ˙ÂÏÎ˘ÂÓÏ
'„ Ì˘· ‡Â¯˜Ï ÏÁ‰˘ ‰"Ú‡ Ì‰¯·‡ ˙ÏÎ˘‰
˙ÏÎ˘‰ÓÂ ,Í¯·˙È Â˙Â˜Ï‡ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ Í¯·˙È
‰È‰ ‡Â‰ ÈÎ ,¯ÈÎÊ‰Ï Í¯Âˆ‰Ó Â�È‡ ‰"Ú Â�È·¯ ‰˘Ó
¯ÁÂ·‰ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È ÌÈ‡È·�‰ ÔÂ„‡Â ÌÈÓÎÁ‰ È·‡
‰Ó ÏÚ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ë¯Á˙‰ ˙Ó‡· Ï·‡ ,Â·
‰Ú„ ı¯‡‰ ‡ÏÓ˙ „È˙ÚÏ ÈÎ ,˙ÂÏ‚‰ ÏÚ Ú·˘�˘

Ô·‰Â ,ÌÈÒÎÓ ÌÈÏ ÌÈÓÎ¯˙Ò‡ ¯Ó‡Ó 'Ò· ÔÈÈÚ ‰"‡)

(‰Ê ÏÚ ˘¯ÈÙ „ÂÚ Á"È ¯Ó‡Ó '‡ ˘Â¯„.

íéçåôúá éðåãôø
àúøååçרפואה לה� שאי� חוורתא חמורי� כמו

א� רפואה. לו שאי� הנ"ל העקרב נשיכת כ�
תורה, מדברי יותר גדול כ� כל מעלתו כ�
עובר שמע קריאת על עובר א� הנ"ל בגמרא
ולכ� מיתה, חייב סופרי�, דברי ועל בעשה
רפואה, לו אי� חכמי� תלמידי דברי על העובר
שנקראי� חכמי� תלמידי של כח� גדול כ� א�

אלקי�. איש
.'åëå éúòîùåבלשו� להפר צרי� הבעל דידוע

מעת תו� שמעו ביו� ודוקא הפרה,
ע"ש, רל"ב סימ� דעה ביורה כדאיתא לעת,

קול הבת אמר לכ� נפש, עינוי שיש דברי� éúòáùðù,ודוקא éì éåà,נפש עינוי הוא כ� א�
,éúòáùðù åéùëòåא� נשבעתי, היו� כאלו הבעל שמע שלא מאחר עכשיו כאלו לומר רצונו

אמר לפיכ� להפר, יכול åëå',כ� ìå÷ úá éúòîùåקיימא לדידי כ� א� שמעו. לא אחרי� אבל
בגמרא כדאיתא א)שעתא, כא, אמרו(תענית לרבנ� הזה הדבר כשבא ולכ� יוחנ�, ור' אילפא גבי

עכשיו לו והראה איש, ונקרא חכמי� התלמידי מעלת גדולת לו דהראה מאחר שוטה, שהוא
דאיתא סבר והוא בעל, כדי� ל� מופר לומר לו היה לבעל הדי� הוא דמיא כ� א� נשבעתי,
הוא כ� א� ע"ש, המבול כדור בו שאי� דור ל� אי� וכו' ודור דור שנות בינו ילקוט במדרש
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בברכות דאיתא מה וג� רבב"ח. בעת יותר
ע"א) ג' שאמר(ד� בחורבה כשהתפלל יוסי בר'

זו, בחורבה שמעת קול מה בני אליהו, לו
לבני� אוי ואומרת כיונה שמנהמת קול והשיב
ואמר וכו', ביתי את החרבתי שבעונותיה�
ויש פעמי�. שלש יו� בכל הוא שכ� אליהו
אלא לבד, בחורבה נשמע הקול שאי� לידע
יוסי ר' ורק שמתבודד. למי העול� בכל
הרבה אז ונתקרב בחורבה, מתבודד שהיה
והוא ששמע. אליהו ידע לה'. במחשבתו
שנאמר הלילה האשמורות בכל שנשמע הקול

דרב. משמיה זה לפני

øùàëåבהספרי� לראות רבב"ח ישב
והגיע הרבה נתפעל הקדושי�,
תורה, במת� סיני בהר וכעי� רב. לדביקות
ולא סיני הר לפני קרבנו אלו במגיד, דאיתא
היה מה שהקשו דיינו, התורה את לנו נת�
שנתפעלו רבוותא ותירצו התורה, נתינת בלא
ג� מספיק והיה לה', רב לדביקות והגיעו אז

וזכה אז רבב"ח הגיע כ� גדול. לזכות זה
משונה ואמנ� הרגע. באותו ה' מאמר לשמוע
אוי הקול אומר דש� לילה, ומכל יו� מכל
הרבה. רצו� עת היה זו ברגע ועתה להבני�,
כא� נאמר דש� היללה ותמורת אוי ונאמר
שיפר למי רוצה הוא ברו� שהקדוש משבועה
הבת אז היה לחנ� שלא רבב"ח ושפט לו.
א� בפחד שהיה ויע� לאזניו. הגיע וג� קול
שרואה, המרכבה בספרי אז להעמיק ראוי הוא
עושה דודאי חשב מיד נשרפו, התינוקות אשר
דאיתא וכפי הוא דהכלל וכיו� כהוג�. שלא

בקידושי� ע"ב)לפנינו יראה(מ' לעול� רבנ� תנו
עשה זכאי, וחציו חייב חציו כאלו עצמו אד�
זכות. לכ� עצמו שהכריע אשריו אחת מצוה
לפי שאומר שמעו� בר' אליעזר רבי ויש
אחר נידו� והיחיד רובו, אחר נידו� שהעול�
את שהכריע אשריו אחת מצוה עשה רובו,
עבירה עבר זכות. לכ� העול� כל ואת עצמו
העול� כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי אחת

íéçåôúá éðåãôø
קאמר דהכי בשבועה, כופל לכ� éìסבר éåà

éúòáùðùהמבול בדור éúòáùðמאז åéùëòå

באותו בו שיש עכשיו הוא כאלו הזה, לדור
כדי� חכ� תלמיד מעלת לו הראה ולכ� הדור,
טעה, ובאמת להתיר. דיכול מומחה יחיד
המה כ� א� לישראל להחזיר היה א� דבשלמא
הוצר� לכ� האשה דוגמת והמה רצונו עושי�

éìלומר éåàנפש עינוי שהוא להראות כדי
המבול שבועת הוא א� אכ� להתיר, ומותר
אשה, דוגמת ואינ� רצונו עושי� אי� כ� א�
יהיה שלא א� לי אוי לומר צרי� לא כ� א�
היתה דלא ודאי אלא להתיר, דיכול עינוי שו�

מבול. שבועת

êøãáåדאיתא לי, נראה ביאור בתוספות אחרת
ג')בזוהר עמוד י"ג ד� ת"ח(בראשית ,

וכו', פה שבעל תורה סיני הר דאקרי וכו'
ועקרבי�, נחשי� נקראי� אלילי� דעובדי וידוע
עובדי רצו דלא התורה, על בספרי הוכחתי ג�

תורה בשביל לגייר ולא התורה לקבל אלילי�
בגיטי� אמרינ� לכ� פה, ב)שבעל מילייהו(נו,

הוא הגלות ואריכות פה, בעל דהיינו נפישי�,
בר בר רבה אמר לכ� גרי�. תוספות בשביל

éðéñ,חנה, øä êì éåçàå àúמעלת לומר רצונו
פה שבעל לשו�ïéøãäãîã,התורה לומר רצונו

ועקרבי�, נחשי� אלילי� עובדי דחזרו חזרה,
פה בעל בשביל חזרו העכו"� לומר רצונו

,ïéøååç íéøåîçë ïîéé÷åברו� הקדוש ואמר
éúòáùðùהוא éì éåàישראל לבא דנשבעתי

שבעל תורה בשביל הלא גרי�, בשביל לגלות
אבותנו על גזר דלא כתבתי שכבר וידוע פה,
בתשובה, יחזרו א� בלבד אחד יו� אלא גלות
אמר לכ� הקודמי�, בדרושי� כתבתי כאשר

éúòáùðù åéùëòåנשבעתי עכשיו לומר רצונו
שחוזר מי ואי� מחדש הגלות יו� בכל מחמת
בפתח הנדר להתיר אפשר אי כ� א� בתשובה,
לא בתשובה שיחזרו יודע הייתי דאלו חרטה,
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שנאמר חובה. יז)לכ� ט אחד(קהלת וחוטא
חוטא שהוא רבב"ח ושפט הרבה. טובה יאבד
ומכריע שמסבבי�, בעקרבי� נאחז והוא עתה,
טעה, אבל מיד. ופירש חובה. לכ� העול� כל
מ� והוא עשה, שטוב היה להיפ� ואדרבא

éúøååç éøîçäהיהוהכריע ואלו זכות. לכ�
ה' וזיכהו בטל. השבועה היה ל� מופר אומר
ל�. מופר שיאמר כדי קול הבת לו להשמיע
שהשיב או לו החכמי� אמרו לחזרה וכשבא
כל החכמי�. על המליצה והעמיד כ�. לעצמו
וכמו בנעוריו, שהיה וכמו ההמוני, היינו אבא

לעיל: שכתבתי

éôìåאחת בפע� הוו דכולהו דגמרא הגירסא
אחרי שבא המעשה שהיה ניחא, ודאי
לו ונאמר דציצית, המעשה וסיפר לביתו, כ�

åë'הכי àáà ìëכ� ג� זו מעשה סיפר ושוב

דאפשר יעקב העי� לגירסת וג� כ�. לו נאמר
עובדא בכל היה חכמי� �קיבו בהמקו� כשהיה
זה, אחר זה היו המעשיות אבל אחר. חכ�
אחד כל על לו נאמר ואז מכולהו, סיפר ובסו�
לשפוט לו שהיה טעותו לו נאמר וכא� טעותו,
כדאיתא לי, אוי ה' שאמר כיו� להיפ�,

מ"ה)בסנהדרי� כו'(פ"ו אומר מאיר רבי
הרשעי� צרת על מצטער הוא ברו� שהקדוש
לומר לו היה כ� וא� עליה�. להביא כשהוצר�
לרבב"ח ויצא הוא. ברו� ה' שישמח ל� מופר
התורה סודות חביבי� כמה עד להודיע
ליזהר שיש כמה עד יודעי� ה� וג� בהאומות,

וכדאיתא מרחוק, יב)לעמוד יט והגבלת(שמות
בהר. עלות לכ� השמרו לאמר סביב הע� את
עצמו שמוצא כוחו לפי רק אחד כל יקרב וכא�

לזה: מקוד�

íéçåôúá éðåãôø
לבעלה, כאשה הפרה צרי� כ� א� נשבעתי,
קראו ורבנ� וכו', שמפיר אחד שו� שאי� וכא�
בהנ"ל, מופר לומר לו שהיה כתבתי כאשר חמור
ואליהו אלקי�, איש נקראי� חכמי� תלמידי
הוא, ברו� להקדוש למיפר כדי זה את הראה
ולא כטייעא פניו משנה שהיה הבי�, לא והוא

והוא זה את הרגישו ורבנ� אלי', שהוא ידע
על דקאי בדעתו אמר לכ� הראה, לרעה סבר
יפה הגלות, על בשלומה הרגישו ורבנ� המבול,
יצר כי אמר הלא המבול על אכ� לי, אוי אמר
מיומי�, היו� מה כ� א� מנעוריו, רע האד� לב
ודו"ק. ושוטה, חמור והוא אליהו דזהו ודאי אלא
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øîà.çø÷ã éòåìá êì éåçàå àú éìהביא כא�
חכמי שג� ח', במאמר לעיל שאמר למה
זאת ויודעי� הגדולה, בסכנה מאמיני� האומות
מישראל קדמוני� בספרי שנמצא מעשיות מכח

העונש ולברר ומאומות.
לזה ראוי� שאינ� לאות�
או לגאוה שעושי� או
לראות יש ממו�. לקנות
בספר שכתב מה באור�
י"א מאמר ח"ב הברית
כזה ואד� פרקי�. כמה
והראה רב, בעונש הוא
סברא מכח האומות החכ�
לבוא הוא שענשו וספרי�,
שכמו קרח, של לגיהנ�

סופו והיה שעשו. הקדושי� להמעשי� ראוי� שהיו ואהר� למשה עצמו להשוות רצה שקרח
ו כ� שיעשו קדושי� שמות המשביעי� לאות� יש כ� לו. המיוחד לגיהנ� חיי� וכהנהלירד כ�.

אבל גדול חכ� היה קרח ג� הלא ואלישע. אליהו ואהר� כמשה להיות ה� ג� שרצו מדרכ�
ישלח ה' החיי� טבעי מיתה שמתו שאחר באלו יש כ� מעשה. לעשות פנימי לבא הגיע לא

øîà ïéîéðáì
.drvdòã.‰˙È‰ ˙ÂÈÈÚË È˙˘ Â˙„ÚÂ Á¯˜ ˙ÂÚË ÈÎ

È¯·„ ˙Ú„È ¯·Î ÈÎ ,‰Á‚˘‰· :˙Á‡‰
ÔÈ‡˘ ‰¯ÂÓ‰ Â¯ÙÒÓ È˘ÈÏ˘ ˜ÏÁ· Ì"·Ó¯‰ Ô¯Ó
Ì„‡‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ· ‡Ï‡ Ì„‡ È�·· ˙ÂÂ˘ ‰Á‚˘‰‰
‡Ï Â· ÁÈ‚˘Ó Í¯·˙È ‡Â‰ ¯˙ÂÈ· ,Â‡¯Â·· ˜·„˙Ó
ÌÈÚÂË ÂÈ‰ Ì‰ ‰�‰Â ,‰È¯Ú˘‰Â "‰ÏÈÊ˙ÚÓ‰" ˙Ú„Î
ÏÎ· ‰Â˘ ‡È‰ ‰Á‚˘‰‰ ÈÎ ÔÎ Ì‚ ÌÈ¯·ÂÒ ÂÈ‰˘
˙Ú„Î Ì·˘Á· :ÂÚË ˙È�˘ ˙‡ÊÂ .ÌÂÏ˘Â ÒÁ
,Ô‰ ÌÈÂ˘ Ì„‡ È�· ÏÎ˘Â ˙‚˘‰˘ "ÌÈÓ‰¯·‰"

íéçåôúá éðåãôø

ùéåמהו לעיל, כנזכר àòééèלהקשות àåää

דהוה קשה ועוד ידוע, éòæáשהוא éøú

קשה ועוד בחד. די היה ולא תרי היו למה
,øîö ì÷ùãהלא דנשר�, מיניה נפקא מאי

לא דא� אש, ש� יש בודאי עש� מעלה ראו
מני עש� שישמעכ� אמר למה קשה ועוד ,�

שאמרו בשלמא קשה וביותר שאומרי�. מה
,úîà åúøåúואמרו חזרו בתורה שכפרו לפי

אמת ומשה אמת, תורתו אכ� אמת, שהוא

íéøôåñ úãâà
`"ahix.'åëå íðäéâ åäì àøãäî íéîé íéùìù ìëנדוני� ה� ימי� שלשי� סו� בכל כי פירוש

בגיהנ�:
mixt` zellerøîà.çø÷ã éòåìá êì éåçà àú 'åë äðç øá øá äáøגבורי� עיר בחיבורינו פירשנו כבר

אנשי גיל� בני נמצאו ודור דור בכל כי עדיי�, מתו לא קרח שבני לו שהראה
שראה זהו הכבוד, אחר ורודפי� קנאה ובעלי éòæéá,מחלוקת éøúוהכב הקנאה אלו מדות שני ודכי

שבנו השלימי� ואפילו אחת, באגודה ואינ� מחולקי� ה� שתמיד וגור� ה' בע� בקיעות בוקעי�
לו שהראה זהו אלו, מדות בשני åäééðéáî,נכשלי� ÷ôðã àøèå÷.הפורענות וענ� המחלוקת אש הוא
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אד� יחשוב אל ואמנ� קרח. אל לשאול אות�
מעשיות, הקבלה בעצ� חלילה חסרו� שיש
הספר ש� שחשב מעלות י"א לו שיש מי ודאי
מקור הוי בהקדמתו, חיי� �והע בפ"ו הברית
הנביאי� ולכל ולאהר� למשה שהיה כמו חיי�,
החסרו� אלא תלמידו. ואלישע לאליהו ובפרט
בקי שאינו א'. דברי�. שני מחמת מצדו הוא
מעשיו שאי� מה ב'. הענייני�. באמיתת
לו והסביר בקרח. היה וכ"ז לזה. מקודשי�

çø÷ã.החכ� éòåìáואמרéòæá éøú éàæç

הנ"ל. חסרונות השני

äæëåעדיי� דקרח בלועי במקו� באמת יש
השני לו המשיל והוא בקרקע. בזעי תרי

בתרי הנזכרות ÷àøèéחסרונות éåäå éòæáמ�
בזה שעוסקי� באות� הוא וכ� שלמטה, האש
ויצא שבשאול ובאש קרח בליעת למקו� שבאו
שמשה חדש בכל קרח שצועק וכמו קיטרא.
ה� צועקי� כ� בדאי, והוא אמת ותורתו אמת
הקרא מסודות והמציאי� אמת, היא שהקבלה

השורש, ידעו שלא בדאי� ה� ורק אמת, המה
חדש, בכל נאמר ואשר לזה. מקודשי� היו ולא
מדי והיה כ"ב ס"ו בישעיה דאיתא כעני� הוא
בשר כל יבא בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש
יש כ� ושמחה. טיול עת שיש להשתחות,
צרה עת במיוחד או הפושעי� האנשי� בפגרי
בכל שלו, בעונש שה� ואות� לקרח. ודוי
אבל בדאי� שה� וצועקי� שיוצאי� חודש

אמת. הוא ותורתו משה

äðäåהיה כי לקרח העיקר שיי� אמת משה
הוא אמת ותורתו אבל משה, על חולק
שבאי� דיליה, כת מ� החדשי� על העיקר
משה שתורת שאומרי� תורה, ידי על לש�
שה� רק חובל שו� בעצ� בזה ואי� אמת,
בו שאי� לאמר חוצפה בעלי יהי והנה בדאי�.

או הנ"ל, חסרונות לירדב' השכל חד שהוא
כל להבי� יכול כ� מחט, של בסדק וליכנס
ראוי שאינו ושנית וסודותיה. התורה ענייני
לפעול יכול הרע היצר האש שאי� הוא יודע

øîà ïéîéðáì
ÁÎ‰Ó Â‡ÈˆÂÓ ‰Ê˘ ‡Ï‡ ,‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ÏÎ˘ ‰ÊÏ ÔÈ‡˘Â

.Â‡ÈˆÂÓ Â�È‡ ‰ÊÂ ,ÏÚÂÙ‰Ï

äæìåÌÏÂÎ ‰„Ú‰ ÏÎ ÈÎ :¯Ó‡ :Â˙„ÚÂ Á¯˜ ÔÂÈÎ
Ï‰˜ ÏÚ Â‡˘�˙˙ ÚÂ„ÓÂ '„ ÌÎÂ˙·Â ÌÈ˘Â„˜
,'Â�ÈÏÚ Â‡˘�˙˙ ‰ÓÏ'˘ Â¯Ó‡ :¯Â‡È·‰ :‰"ÏÎÚ ,'„
,ÏÎ˘ÂÓ·Â ‰‚˘‰· Â�ÈÏÚ ÔÂ¯˙È ÌÎÏ ˘È˘ È�ÙÓ Ì‡
ÌÈ�ÎÂÓÂ ÌÈ�ÓÂÊÓÂ 'ÌÈ˘Â„˜ ÌÏÂÎ ‰„Ú‰ ÏÎ' ‡Ï‰
‡È‰ ‰Á‚˘‰˘ È�ÙÓ Ì‡Â ,ÌÎ˙ÂÓÎ ÏÈÎ˘‰ÏÂ ‚È˘‰Ï

íéçåôúá éðåãôø
היו� קצר אשר ספיקות ושאר למימר, לנו למה
אמרו למה הקשה חיי� בתורת וג� מלכתב�

ע"ש. �לתר ש� ודחק אמת, משה

äàøðå,במדרש דאיתא מה בהקד� �לתר לי
מלמד פניו, על ויפול משה וישמע

איש באשת א)שחשדוהו קי, סנהדרי� .(ראה

חשדוהו דלכ� המדרש בש� המפרשי� ופירשו
ולכאורה האשה. מ� שפירש משו� איש, באשת
בעשרה דאיתא לי ונראה תמוה. שהוא נראה

ט)מאמרות פרק ג, חלק די�, חקור חזר(מאמר הבל, של תאומתו קי� שלקח ולפי קי�, היה שיתרו
מסופקי� היו ואביר� דדת� והארכתי אשת�, בגי� צא וזהו למשה, בתו ונת� קי� שהוא יתרו

íéøôåñ úãâà
,'åë àøîòã àááâ ì÷ù,חטא מכל נקי לצמר הנמשל שבינינו השל� שאפילו àéîáרמז äðéùîàå

נכשלי� כול� כי ונחר�, נכווה הוא אלו בקיעי� בשני נכנס וכשהוא והמצוה. התורה מי מלחלוחית
בעצמ� שמודי� אלא עוד ולא אלה. מדות íéàãá,בשתי íäå 'åë úîà äùîù,המריבה טבע כ� כי

פני� כל על שחולק זה לידי מביאו הנצחו� טבע מקו� מכל ידבר בצדק שלא שיודע מי שאפילו
וק"ל: האמת, על
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נמצא כאלה מאנשי� מעשיות ג� ואול� בו.
העול� שכל באלו שג� זכרונות�, בספרי
ונודע רע. היה וסופ� הוא כ� שאמת חושבי�
הקודש, רוח בעלי ע"י במות� או בחייה� עוד
אות�. קלט דקרח שגיהנ� בחלו� שהודיע או

הוא. àéîá.וזה äðéùîàå àøîòã àááâ éì÷ù

אי� שבזה לכל שנדמה הגו�, על משל והוא
מניעת עבור ושנית לשלוט. הרע היצר לאש

שטעה. שאפשר äùàøáהשכל äúéöòãå

÷éôà éëå .íúäì äéìééòå àçîåøãבסו� היינו
הופכו, הרע היצר אי� נראה בחייו, פעמי� העת
דקרח. לגיהנ� שבא שנודע במיתתו ופעמי�

שאמר éëåøçéà.וזה êøçéà éåä ÷éôà éëåיאמר
החסרונות שני של העונש בו שהיה כפל לשו�
ירחק נפשו שומר כ� על ומשגיאתו, מטומאתו
שהיה יע� דבריו להלביש רבב"ח והוצר� מזה.
למולו עומדי� היו אשר כאלה הרבה בדורו

לעיל: וכמ"ש

âéöàåהרב מבני דרוש פע� שראיתי מה כא�
הזאת בהעתקה ועתה נ"י, צבי מוה'
המנוח הרב מבני בעניי אני כותב תרל"א באדר
מרא הרב נגד ריב שהיה זצ"ל. צבי מוה'
עושי�, שצדקה חושבי� הריב ובעלי דאתרא,
ואני באור� הספר ע� אמר שמי�, יראי והמה
לאד� דרכי� שני שיש התוכ�. כא� מעמיד
ובעניני מגמתו התורה בעסק רק אשר א'. הטוב.
בזה אוחז אשר ב'. נפשו. בחלה הזה העול�
לה' אהבה מקיי� ידו, נחה לא מזה וג�
בעסקיו הבריות ע� מעורב והוא בתענוגי�,
אלו שני� בי� והחילוק ובשעשועיו. ובטיוליו
נכנס שלא יע� סכנה, אי� שלהראשו� הוא
סכנה יש בהשני זה ולעומת כלל. המת באהל
ברחובות, פע� �בחו פע� שהוא כיו� הרבה,
קרח על בהליכתו רגליו שימעדו בקל ואפשר
בו ויפגעו אמו, בני בו שנחרו ופע� וכפור.
לבקרי�. חדשי� ממחדשי הזמ� ופגעי העת חצי

øîà ïéîéðáì
‡È‰˘ ,''„ ÌÎÂ˙·Â' :Â¯Ó‡ ÔÎÏ ,¯˙ÂÈ ÌÎ· ˙˜·„�
.¯‡˘·Ó ÔÂ¯˙È „Á‡· ÔÈ‡Â ,ÌÏÂÎ· ‰Á‚˘‰‰ ‰Â˘˘
,'‰„ ‡˙�ÈÎ˘ ÌÎÂ˙·Â :‰"Ú ÒÏ˜�Â‡ ÌÂ‚¯˙ ‰ÊÏÂ
,ÌÈ¯·„‰ Ô‰ Ô‰ Â�ÈÏÚ 'Â‡˘�˙˙ ‰Ê ‰ÓÏ' Î"‡Â ,Ô·‰Â
Â�È�Â„‡ ¯·È„ ¯˘‡ ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„‰ ÌÈ¯·„

:‰"Ú Ï‡¯˘È ˙Â¯ÈÓÊ ÌÚÂ� Â�ÈÎÏÓ

:øîà'„ ˘Â„˜ Ô¯‰‡ÏÂ ‰�ÁÓ· ‰˘ÓÏ Â‡�˜ÈÂ
·ËÈ‰ ¯‡· ˙¯‡Â·Ó ‰�ÂÂÎ‰ :˜ÂÒÙ‰ Ï"ÎÚ
‰‡Â·�‰ È˜¯ÈÙ· Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ Ô¯Ó È¯·„ ÈÙ ÏÚ
¯‡˘ ÏÚ ‰"Ú Â�È·¯Â Â�È�Â„‡ ‰˘Ó ˙ÏÂ„‚Ó „Á‡˘
„„Â·˙‰Ï Í¯ˆÂ‰ „Á‡ ÏÎ˘ ‡Â‰ ,‰"Ú ÌÈ‡È·�‰
È˙Ï·Ï ,ÌÈÈÂˆÓ Ì„‡ È�· È˘È‡Ó ˘È‡ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó·
,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜·„˙‰Ï ÏÎÂÈ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÏÎ˘ Â„È¯ËÈ
‰Ù Ï‡ ‰Ù ¯˘‡ Â˙È· ÔÓ‡� Â„·Ú ‰˘Ó ÔÎ ‡Ï
˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜·„˙‰Ï ÏÏÎ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡ÏÂ Â· ¯·È„
Â˙˘‡ ‡È‰Â ,„ÓÂÚÂ ˜·Â„Ó ‰È‰ ¯·Î ˙Ó‡· ÈÎ

íéçåôúá éðåãôø
יוכבד, של ב� שהוא או הבל הוא משה א�
הבל, הוא חוה שהיא בתי"ה ב� הוא א� כי
פירש שלא זמ� כל כ� א� באריכות. ע"ש
לחלוק שאי� סובר קורח היה האשה, מ� משה
שכדי� ידו, תחת שלו את יקח כי משה, על
מדה, כנגד מדה יברא בריאה א� משה יאמר
החזיר שהרי כדי�, שלא עשה שקי� ראיה והא
אכ� להבל. קי� דהיינו למשה אשתו את יתרו
מאשתו, תורה מת� אחר משה שפירש מאחר
ומשה דזהו מל�, הוא דמשה סוברי� היו א"כ
אי כ� א� למלכות, עלה האלקי� אל עלה
מ� לפרוש מוכרח כ� א� הבל, להיות אפשר
באשת חשדוהו כ� א� הבל אשת שהיא האשה
שלא הבל של אשה שלקח לומר רצונו איש,

הבל. אינו הוא כי כדי�

ìòåשמצאתי מה �לתר יוכל הנ"ל הקדמה פי
רבה במדרש דאיתא התורה, על בספרי
הוא ברו� הקדוש לה אמר לוי ר' בש� דסיכנ� יהושע ר' פרעה בת בתיה בני אלה ויקרא פ'
בתי אות� קורא ואני בתי את לא את א� בנ� וקראת בנ� היה לא משה פרעה, בת לבתיה
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בהליכתו תמיד שיהיה צרי� כזה להאיש ולכ�
יפול, שלא במעוז יחזיק בו אשר בידו, מטה
ומה לנגדו. שיעמדו משטי� לכל יכה שבו וג�
שיהי השלו�, שהוא לידע יש המטה, הוא
נשמר אשר חייו, כאהבת לו השלו� אהבת

נח עדיי� ואול� כלו�. בו ישונה ומהשלא קרה
בכפו. למטה יהיה אשר השלו� אהבת הוא
אהר�, מטה של הכח בו שיש מטה שיהי' צרי�
יפרח אשר שלו�, ורוד� שלו� אוהב שהיה
שיסמ� לא ואול� שקדי�. ויגמל �צי �ויצי
אלא יבש, �ע רק שהיה ש� שהיה נס על
והוא צמיחה. כח פנימי כח בהמטה שיהי צרי�
אשר הרעות, המדות לבו בפנימיות להרחיק
כגו� השלו�, להרוס אד� בלב מקשקשי� המה
וחמדת אפו. יעש� בו שנוגע מיד אשר הגיאות
שמעקל למי להמית דתו אחת אשר ממו�,
לעמוד לעצמו אז שמתיר הכעס ומהירת דרכו,

וכהנה. וענק ארי נגד

áåùåוב� יקר איש לכל לזכות לדו� שנית
ד� הוי באבות התנא וכמאמר תורה,
עד חביר� תדי� ואל זכות, לכ� אד� כל את
עומד, שהוא במה עצמ� העמד למקומו. שתגיע
עתה שאתה מה מכל למנוע שאי� תמצא ואז
למחול אהבה בכלל שתהיה וג� ההיפו�, שופט
חלק הוא זה וכל ב�. שנפגע פגעי� כל על
עניני� בכל תשכיל ואז המטה. של החיצוני
והטייעא מכשול. מכל שומר� ה' ויהי של�,
העול�, דר� ללמדו אצלו ח� מצא רבב"ח אשר

לו çø÷ã,אמר éòåìá êì éåçàå àúבני שיש
ועבודת עושי�, המה ה' נקמת שאומרי� אד�
סימני�. ל� ואראה עמ� אבוא אבל מגמת�, ה'

ואני הוא éòæá.אזלי éøú éàæçåומצאתי בחנתי
,�בחו וסדק בלב ÷àøèé,סדק é÷ôî à÷åעש�

נשר�. בזה והנופל מלראות, עיני� את שמסמא
ברומח בריב נכנס אשר באחד שבח� וסיפר
ות"ח צדיק עניני� בשאר באמת והיה בידו,

øîà ïéîéðáì
‡Â‰Â ,È˙ÏÂÊ È¯·„Ó ÚÂ„ÈÎ ,Á˜Ï ¯˘‡ ˙È˘ÂÎ‰ ‰˘‡
'È˜Ï‡ ˘È‡ :Ï"Ê Ì¯Ó‡ÓÎ ,‡˙È�Â¯ËÓ„ ‰ÏÚ· ‰ÏÚ·
ÂÏÈÙ‡ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡ÏÂ ,‰Ê Ô·‰Â ‡˙È�Â¯ËÓ„ ‰ÏÚ·

Ù‰Ï Ì„‡ È�· ˙Â··¯ È·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡,Â„È¯
˜ÚÂˆ ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰ˆ¯È˘ ˙Ú ÏÎ· ‡·�Ï ÏÂÎÈ ‰È‰Â
ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰˘Î ‰"Ú Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ÂÓÎ ÌÈÓ ÌÈÓ
ÂÊÂ ,˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ˜·„˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰˘ ,‰‡Â·�Ï
ÂÚÈ‚˙˘Î :ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ¯Ó‡˘ ‡·È˜Ú È·¯ ˙�ÂÂÎ ‰˙È‰

,„Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙ÂÓ„ ‡Â‰ ¯Â‰Ë ˘È˘ È�·‡ÏÂ‰ÂÓÈ„)

(È˜�Â ÍÊ ‡Â‰˘ ˘ÈÈ˘ÏÔ·‰Â ,‡ÒÎ‰ ‡Â‰˘ Â¯Ó‡˙ ‡Ï
ÔÈ�Ú· ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ ‰¯ÂÓ‰ È¯·„Ó ˙Ú„È ¯·ÎÂ ,‰Ê
ÂÓˆÚ È�Ù· ‰ˆÈÁÓ Ô¯‰‡Â ÂÓˆÚ È�Ù· ‰ˆÈÁÓ ‰˘Ó
,Ú"Ù· ‰ˆÈÁÓ ÌÈ�‰ÎÂ ,Ú"Ù· ‰ˆÈÁÓ Â‰È·‡Â ·„�Â
‰˘Ó ˙‚˘‰ ¯Á‡˘ È¯‰ Ú"Ù· ‰ˆÈÁÓ Ï‡¯˘È ÏÎÂ

íéçåôúá éðåãôø
י"ה בת פרעה בת בתיה בני אלה שנאמר
איני למשה הוא ברו� הקדוש לו אמר וכו',
בת בתיה שקראת� בש� אלא אות� קורא
אל ויקרא שנאמר משה שמו ותקרא פרעה,
שלא עשתה שהיא בשביל וכי וקשה משה,

י ושלו� חס הוא ברו� הקדוש א� עשהכדי�
ועוד בתו, וקראתה בתו היתה ולא כדי� שלא
קראתו שהיא בשמו אותו קרא למה קשה

לזה. זה סמו� האי�

äàøðåרבה מדרש בהקדי� שמות)לי ,(פרשת

של בנה והלא ליה אמר אמרי רבנ�
ואתה בתיה, ב� אות� קורי� והאי� אתה יוכבד
עלי� נודע עלינו, ושופט שר להיות מבקש
הדבר תלוי למה יוקשה למצרי, עשית מה
בתיה ב� וקורי� יוכבד של בנה שהוא משו�

שר להיות מבקש ואתה לזה יש חיבור מאי ועוד בל"ז, ולא המצרי שהרג יאמרו הכי ומשו�
עלינו. ושופט

àúéàלכ� הוא ברו� הקדוש של ידיו מעשה חוה של נשמתה בת היתה בתיה האר"י בכתבי
לכ� חוה, של בנה היה והבל הבל משה שהי' לפי עליו, ותחמול הילד את ותראהו



àáø éáã àúãâ ì÷çðòô úðôöçðòô úðôö

כמו באש, יושר� àøîòãשלא àááâהוא
צור� שהוא צמר כמו וטובה לענוה, משל

בעול�. àéîáטוב åäðéùîàå.נשר� אינו שאז
למי�, שנמשל תורה מלא ג� שהיה והיינו

.íúä äéìééòåהכי êøçéàואפילו éåä ÷éôà éëå

éëåøçéàלא כי קשי�, עונשי� עליו שבאו
שנתערב שמי� לש� הוא רק א� ג� ימלט

עוד ואמר תורה. מדי� שאינו äîמה úéöà

úòîùשה� בסו�, ואבוי הוי צועק קול ומצא
דברי וכעי� שחטאו. ואומרי� מודי� עצמ�
אבל בדאי, שהוא לזמ� מזמ� שצועק קרח
דבריו תוכ� היה אלה אמת, ותורתו אמת משה
ברבי� המדבר העני� לפני קצת בהשתנות

ודפח"ח:

øîà ïéîéðáì
‰˘ÓÏ Â‡�˜˘ ¯Ó‡ ‰ÊÏ ,ÌÏÂÎ ÏÚ Ô¯‰‡ ˙‚˘‰
˙Â‡·�˙‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰˘ Ì‰ÈÏÚ ÏÂ„‚ ‰È‰˘ ‰Ó·
Â„¯ÙÈ ‡ÏÂ ,‰„ÚÂ Ï‰˜ ÍÂ˙· ‰�ÁÓ‰ ÍÂ˙·
,˘„Â˜Ó ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘ ‰Ó· Â‡�˜ Ô¯‰‡ÏÂ .ÂÈ˙Â·˘ÁÓ

.‰Ê Ú„Â ,'„Ï ÔÎÂÓÂ ÔÓÂÊÓ Â�ÈÈ‰„

òåãéå.Ï‚Ï‚‰ ˙ÚÂ�˙Ó ‡· ‡Â‰ ÈÈ„ÂÒÈ‰ ˘‡ Í‡ ÈÎ
,ı¯‡· Ì�‰È‚‰ ˙‡ÈˆÓ ÔÎ Ì‚ ˙Ó‡˙� ¯·ÎÂ
˜„ ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ¯˘‡ ÈÈ„ÂÒÈ‰ ˘‡‰ ‡Â‰ Ì˘ ÈÎ Í‡
Î"Î Â�È‡ ‡Â‰˘ ‰Ó· ËÏ˘È˘ „Ú ÁÎ‰ ˜ÊÁ ¯˙ÂÈÂ
Ú„Ó‰ ¯ÙÒÏ ˘¯ÙÓ‰ ÔÎ ·˙Î ¯·ÎÂ .‰Ê Ô·‰Â ÈÓ˘‚
:‡ÚÈÈË ‡Â‰[‰]˘ ¯Ó‡ ‰�‰Â .˘"ÚÈ ‰·Â˘˙ 'ÂÎÏ‰·
È�˘ ÂÏ Â‡¯‰Â .Â˙„ÚÂ Á¯˜ ˙ÚÈÏ· ÌÚË ÂÏÈÎ˘‰
‰¯È˜Á‰ ‰˙Â‡ ‡ÈÈË ‡Â‰‰ ÏË� ‰�‰Â ,Ï"�‰ ˙ÂÈÚË‰
˙„‰ ˙ÂÎ¯Ëˆ‰ ‰ÏÚÓÏ Â�¯‡· ¯·ÎÂ ,‰ÈÏÚ ¯Â˜ÁÏ
‰Ê È„ÚÏ·Ó ‰Ê ÈÎ ,ÂÈ„ÁÈ Ì‰È�˘ ÏÎ˘‰ ˙ÂÎ¯Ëˆ‰Â
:¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ ˙ÂÚËÏ ÏÎÂÈÂ ÏÎ˘ÂÈ ‡Ï
‰Ù˜È ÔÎ È¯Á‡Â ˙„‰Â ‰¯Â˙‰ ÈÓ· ‰˙Â‡ ‰¯˘˘
ÌÈ¯·„ È˙˘· ÂÈ‰ ÌÈÚÂË ÈÎ ‚È˘‰Â ÚÓ˘Â ,ÏÎ˘‰ ÏÚ
‰Ê ÔÎ Ì‚ ‚È˘È ‡Â‰˘ Á"·· ‰·¯Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ÎÊ�‰
:¯Ó‡Â ,¯ÂÓ‚ ˙ÂÈÚË Ì‰ Ï"�‰ ÌÈ¯·„ È�˘‰˘ Í‡È‰

ïéîåé ïéúìú ìëáùÈ˜È˘Î 'ÂÎÂ·Â˘ÈÂ Ï‚Ï‚‰ Û
Ì�‰È‚‰ Ì‰ÈÏÚ ˘„Á˙‰Ï ÏÈÁ˙ÈÂ ‰�Â˘‡¯‰ ‰„Â˜�Ï

:Ú„Â ,È„ÂÒÈ‰ ˘‡‰Ó ¯ÎÊ�Î

íéçåôúá éðåãôø
ראוי משה היה לא כ� א� בנה, על חמלה
והבל דקי� ילקוט, במדרש איתא כי למלכות,
וקי� הבא העול� הבל ונטל זה ע� זה חלקו
לקי� המלכות ראוי היה כ� א� הזה, עול�
בעול� חלק שו� להבל אי� כי להבל, ולא
ראוי הי' לא הבל, היה משה א� כ� א� הזה
כהונה בתי בתי� לה ה' ויעש דכתיב למלכות,
יש ועוד למלכות, ראוי כ� א� מלכות, ובתי
למצרי, הרג כדי� כ� א� הבל, הוא א� לדייק
ד� שופ� וכתיב הבל של ד� שופ� קי� כי
ולהרוג לגלגל צרי� ישפ�, דמו באד� האד�
מצד קי� היה דהמצרי ידוע הוא וזה אות�,
כדי� אינו יוכבד של בנה הוא א� אכ� נשמתו,

למצרי. שהרג

äæáåשל בנה אתה הלא הנ"ל. המדרש מיושב
בתי', ב� אות� קורי� האי� כ� א� יוכבד,
אתה כ� א� חוה, והוא הבל שהוא אמרת מאי
א� עלינו, ושופט שר להיות מבקש ואתה בנה
לא להבל כי בתיה, ב� אתה אי� תבקש א� כ�
דאתה לומר צרי� אלא כנ"ל, המלוכה ראוי
למלכות אתה ראוי כ� א� יוכבד, של בנה
ומלכות, כהונה בתי בתי�, לה ה' ויעש דכתיב
בל"ז המצרי, את שהרג לפרעה נודע כ� א�
כ� א� ושופט, שר להיות תבקש לא אתה א�

ו הבל אתה כ� א� בתיה של בנה דאתה לומר וכו'יש ד� שופ� כדי� למצרי שהרגת עשית כדי�
א� הבל אתה אי� כ� א� עלינו ושופט שר להיות תבקש שאתה משו� אכ� קי� היה המצרי כי
ולא ל� צרי� משניה� אחד נקי, יוצא אתה אי� נפש� וממה המצרי. את הרגת למה נודע כ�
ודו"ק. ושופט, שר ולא המצרי את להרוג או המצרי. את להרוג ולא ושופט שר או כאחד, שניה�

àúéàåירד לשו� אי� מלכות, לשו� סימ� ר' אמר ירד, נקרא משה זו, פרשה רבה במדרש
א� בנה אות� קוראה בתיה מיושב, ובזה י�, עד מי� וירד הד"א מלכות לשו� אלא
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íéçåôúá éðåãôø
הגילגול בסוד כ� א� הבל, דאתה לומר צרי כ�
בתי אותה קורא אני א� כ� א� בנ�, קוראתו
הבל אתה כ� א� הגילגול, בסוד בתיה שהוא
אות� קורא אני לכ� למלכות, ראוי אתה ואי�
משה לומר רצונו משה, קוראתו שהיה בש�
ירד אות� קורא אני בל"ז ירד, ולא הבל שת
של בנה אתה א� אכ� מלכות, לשו� שהוא
למלכות, ראוי ואי� הבל אתה כ� א� בתיה,
ודו"ק. ירד, ולא משה אות� קורא אני לכ�

øåæçðå,פשוט ביותר הנ"ל בדר� או לענינינו,
לומר מוכרחי� האשה מ� דפירש מאחר
חטא לא וא� הבל, של לאשתו קי� נטל כדי�
כ� א� יתרו, לבת משה נטל כדי� ושלא קי�
של דעבירה לי ונראה איש, באשת חשדוהו
ארוסתו עדיי� והיתה הבל של אשתו שלקח קי�
עליה בא ולא אותה נשא לא שהרי הבל, של
עשו וגבי בשדה בהיות� דדרשינ� וג� עדיי�,
א� המאורסה, נערה על שבא מבשדה דרשינ�
הבל, של ארוסה דהיתה קי� גבי נמי הכי כ�
על הבא מיתות, ארבע פרק בסנהדרי� ואמרינ�
שהיו אמרינ� ובמדרש בסקילה. מיתתו ארוסה
כמו הוה כ� וא� ,�האר בתחתיות מתגלגלי�
נידו� הרג חייב היה שקי� ג� וא� סקילה,
מאחר אכ� חמור. שהוא בסקילה בחמירה
נא� כאש דברי הלא וכתיב התורה על שחלק
שריפה. כ� ג� חייב כ� א� הקרבה על וג� ה',

äæåדאמר,çø÷ã éòåìá êì éåçàå àúרצונו
הוא ברו� להקדוש היה ל� דיקשה לומר
ילקוט. במדרש כ� ג� כדאיתא בשריפה לדונו

÷àøèå,ורבותא äéðéî ÷ôðã éòéæá éøú äåäã

לבזיעי, שנמשלו עבירות שני לומר רצונו
ח דדרשינ�כדאמרינ� נבדקי� ועליות הבית ורי

עבירות, שני קרח אצל היו נמי הכי עבירות, על
àøèå÷ àöéùהוא ברו� הקדוש א� חרו� דהיינו

מחמת חדא עבירות שני בידו היה כי קרח, על
שהוסי מה וחדא קי� מיגילגול א� עכשיו. �

היה נמי והכי בחמורה, נידו� מיתות שני שחייב
הגילגול שמכח מאחר אכ� אחת, במיתה לו די

ואמרינ� בשניה� דנו לכ� אותו, דנו עכשיו ומכח
לתק� יכול לא מעות ט"ו)בגמרא א' זה(קהלת ,

ג� וא� וכו'. ממנה והוליד איש אשת על הבא
מילי הני תורה, מכבה אינה דעבירה דאמרינ�
ולכ� כזה. גדול חטא על לא אכ� עבירות, שאר

,àéîá àééùîå àøîòã àááâ ìé÷ùלומר רוצה
פקח קרח לומר רצונו מי�, שנקראת התורה

היה éëåøçàבתורה êøçéà íúäì ìééòåמשו�
שמע ראי', ל� והא חטאו. עדיי� כיפר שלא

úîà,שאמרו åúøåúå úîà äùîאמרו מאי
אמת, שהוא והודו שחזרו שקר שהוא משה על
שת הוא משה שדברנו, הדבר הוא ודאי אלא
הבל, שאינו לומר רצונו שקר שהיא אמרו והבל.
משה שהוא אמת הוא משה דש� והודו חזרו
משה, יתרו בת נטל כדי� שלא כ� וא� הבל, שת
כדי� כ� וא� אמת, הוא משה שש� והודו חזרו
ומשה דכתיב אמת, תורתו וג� יתרו בת נטל

למלכות, עלה אלקי� אל ïéàãá,עלה ïðàåרוצה
הבל הוא שמשה הפשט, הבינו שאינ� לומר
מכח ולא מל� הוא התורה ומכח הגלגול מצד

אמרו לכ� úîà.הבל, åúøåúå úîà äùîוא�
כ� ג� קרח גבי שהיה לומר מוכרחי� אנו כ�

ועוד כנ"ל. סקילה וחייב קי� של אחויחטא
חלק לו אי� קרח סובר בב"ח רבה שעתה ל�
המא� על חולק שאתה ל� והא הבא, לעול�
הבא. לעול� חלק לה� אי� המדבר דור דאמר
אי� קרח דאמר מא� על ג� חלקת לא ולמה
דהסכמה לומר צרי� אלא הבא, לעול� חלק לו

הנ"ל. דאמר המא� êìלדברי éåçà éðàåשלא
חלק לו דיש כ� אינו רק העיר, זו ולא הדר� זו
לעול� חלק לו שאי� מי כל כי הבא, לעול�
אחר. במקו� הארכתי כאשר נידו� לא הבא,
ופירש"י ימי� ל' כל כי כ�, אינו קרח גבי אכ�
מייתי� מדי� חפשי המתי� ואז חודש, בראש
לה� שיש לומר מוכרח כ� וא� מגיהנ� להכא
כבשר נידוני� המה שהרי הבא, לעול� חלק
מוכרח כ� וא� מתוודי�, שהמה ועוד בקלחת
הראה וזה הבא. לעול� חלק לה� שיהיה לומר



àáø éáã àúãâ áì÷

íéçåôúá éðåãôø
הגמרא מאמר וידוע טייעא. שהוא אליהו לו
מוקמי אליהו חודש ראש דבכל ומדרשי�
דדוד ואיתא ומתפללי�, הקדושי� אבותינו
שאול מוריד בגמרא כדאיתא קרח, על התפלל
ודו"ק. מילתא, האי שפיר אליהו ידע כ� א� ויעל,

åàאמר משה כי שונות, בפני� הנ"ל בדר�
קי� גילגול שהוא משו� יברא, בריאה א�
דמו האדמה שבלע מדה כנגד מדה ויקויי�
וידוע קי�, של דמו ויבלע שיחזור הבל, של
וג� הבל של תאומתו עבירות, שני שעשה

אמר לכ� êì,הרגו. éåçàå àúל� יהיה שלא
אי� השמש, תחת חדש כל אי� כי חידוש,

כ�, שאינו אמר לכ� כזאת, במיתה éëנבלע

éòéæá éøú éåä,עבירות שני כהנ"ל עש� שמעלה
לכ� ולבלע, הפה ולברא לחזור כדי� כ� וא�
על ההוא החטא לנקות ירצה שא� וא� בלע,
נטהר לא הכי אפילו מי�, שהיא התורה ידי

שלו éëåøçחטא êéøçîåהעבירה הגדולה האש
וזה דוקא, הבליעה בו שיקוי� עד ùéøáגדולה

,àçîåøכידוע בגילגול קי� נהרג כבר כי
שהיה מחמת נטהר, שלא òéæá,ומפורס� éðù

ולכ� עדיי�, נטהר ולא עבירות שני דהיינו
ודו"ק. כהנ"ל אמת משה לומר מוכרח

åàבמדרש דאיתא פשוט. היותר (ילקוטבדר�

תשנב) רמז ומ�שמעוני הבלועי� מ� קרח
שחלק בשניה�, פג� הוא והטע�, השרופי�,
אהר�, קטורת על חלק וג� משה מלכות על
עיי� חטא, כמוני הלא יאמרו שלא ש� ואיתא
שהצווי שצוותה התורה על חלק נמצא ש�.
אנשי�, שאר ולא להקריב לכה� דוקא הוא

משה. על וחלק

åäæåאליהו àòééè,שאמר éàäקרח תימא לא
אמר לכ� נשר�, לא למה ל� וקשה נבלע,

,òéæá éøú éåäãמיתות שני àøèåçדהיינו ÷ìñã

לא לחוד, בליעה דהיינו חדא, מיתה היה וא�
צמר קח ראיה, ל� הא ועוד עש�. מעלה היה
ג� שנידו� לנו מורה כ� א� שנחר�, ותראה
נידו� באמת למה תאמר וא� בשריפה. כ�

אומרי� שהמה מה שמע אמר לכ� בשניה�,
,úîà åúøåúå úîà äùîאמרו למה וקשה

דברי�, שני על שחלקו ודאי אלא משה, על
מדוע אמרו כאשר המלוכה מחמת משה על
לכ� הכהונה, על אהר� ועל וכו', תתנשאו

ודו"ק. ובניה�, קרח ונשרפו נבלעו

åàבמדרש דאיתא יותר. ופשוט אחר בדר�
בפירש"י ו')וג� סימ� וינועו(ישעיהו בפסוק

רצה דעוזיה עש�, מלא והבית הספי� אמות
או לשרו� רוצי� השרת מלאכי והיו להקטיר
יצאה והעש�, הרעש היה וזה כקרח, לבלוע
שלא וגו', ישראל לבני זכרו� כתיב קול בת
דיבר כאשר רק שריפה, וג� לבלע עוד יהי'
חיקו אל ידו הבא בסנה דהיינו לו, משה ביד
כ� וא� ש�. עיי� לעוזיה יהיה כ� ונצטרע,

çø÷ã,אמר éòåìá êì éåçàד זכרו� וקאדיהיה
קרח, òéæá,גבי éøú äåäåמת דקרח להורות

כ�, אינו עתה לעת אכ� ובבליעה. בשריפה
,àøèå÷ ÷éôðåכ� ג� שיעשה מי לומר רוצה

רק נשר� ולא כהנ"ל éëåøçéà,עבירות êéøçéà

כדאיתא אש, מכוות בצרעת שיהיה להורות
אמרו וה� úîàבשבועות äùî,ידו שנצטרע

úîà åúøåúåעוד יהיה ïéàãá,שלא åðàå

ודו"ק. כ�, עוד יהי' שלא להורות שקרני�

áâàåמאאמ"ו ששמעתי מה להזכיר באתי
והמסורה קרח, מעני� מסורה על זצ"ל
אחד את הרעותי לא תצא. בפ' תמצא הנ"ל
מה�. אחד ומת יחדיו אחי� ישבו כי מה�.
נפש� את ונתתי מה�. אחד כדבר דבר� והיה
מאי תמוה והוא כא�. עד מה� אחד כנפש
יש חיבור מאיזה הפסוקי�, בזה לנו מראה
דאיתא .�לתר ונראה להדדי. שייכות לה�
אכזר, נעשה אי� רחמ� שהיה משה באלשי�
במיתת לו היה די קרח, עדת כל שימותו ואמר
לשונו. וזה לרופא משל שהוא �ותיר לבד. קרח
ידי� בקצת המתילדי� חלאי� למיני משל
וא� וימותו, הלב על להתפשט וטבע� ורגלי�
לחתו� עליו ויצוה ויחוש ימהר אומ� רופא יראנו
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øîà.éëéä êì éåçàå àú éìיעקב בעי� הוא כ�
באל"�. היכא òé÷øåובגמ' àòøà à÷ùðã

.'åëå éããäàמער"ח דרוש הדרשות בי� יש
בקיצור. כא� ואכתוב באור�. בזה תר"ו כסלו
בעזרת ביארתי אשר וכפי
המאמרי� כל יתבר� הש�
אשר אחר והוא זה. שלפני
כח גודל לפאר הרחיב
דברי ע"י הקדושה התורה
וחכמי ישראל חכמי
שאל לסיי�, בא אוה"ע.

øîà ïéîéðáì
.drvdòãÈ¯È˘Ú‰ ÏÎ˘· ¯ÓÂÁ ÏÚ· Ì„‡‰ ˙Â˜È·„˘

ÂÈ‰È Ì‰Â ,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ È"Ú ‡Â‰ ,'„Ï ˘„˜
Â¯Â�Èˆ ÂÓÎ˜·„˙ÈÂ ÂÈÏÚ ÚÙ˘‰ Ì˘Ó „¯ÈÏ ˙Â�ÂÏÁÂ ˙

ÂÓÎÂ ,ÔÂÏÁ ‡Â‰˘ 'ÈÂÎ' ÌÈ‡¯˜� ˙Â¯Â�Èˆ‰ Ô˙Â‡Â ,Â·

íéçåôúá éðåãôø
יותר יתפשט טר� הנגע בו אשר הרגל או היד
הזרוע, עד או הארכובה עד נתפשט כבר וא�
לאכזרי ולא הלב, אל יקרב טר� יחתו� אותו ג�
חתו� ידי שעל גדולי� רחמי� ה� כי יחשב,
הזה, הדבר כ� הגו�. כל ימלט הרגל או היד

מתחיל והיה בקרח נזרק השמי�, מ� התורה להיות בנבואתו, ע"ה רבינו במשה כפירה הנה כי
תכלת שכולו טלית ציצית, על ששאלו אנשי� גמליאל ברב� דבק כאשר בישראל, להתפשט
ישראל כל על מתפשט ושלו� חס היה א� והנה העדה. כל את ומקהיל ומפתה הול� והיה וכו',
כל החיה ועדתו קרח והכרת ובוהו. לתוהו חוזר העול� והיה בכול�, ושלו� חס כליה היה

של דבריו שנתפשט אחרי דבר, של כללא הדברי�. באריכות ש� עיי� אנשי�,ישראל בכמה קרח
שלמד בדברי� אחרי� כ� ג� ומפתה הול� הנשאר היה קרח, של עדתו מ� אחד נשאר היה א�
אחרי�. לפתות קרח של דבריו שלמד מי כל העדה, כל שימותו ישראל לטובת היה לכ� קרח, מ�

äæáåהרעה ולא רחמ� שהוא אמר משה לומר רצונו מה�, אחד את הרעותי לא המסורה, מיושב
לבקש ל� היה קרח, של העדה על רחמת לא למה רחמ� אתה א� תקשה וא� אד�, לשו�
אחי�, כמו קרח של העדה שהי' יחדיו, אחי� ישבו כי אמר לזה העדה, ולא קרח שימות רחמי�
קרח שדיבר כמו לומר רצונו מה�. אחד כדבר דבר� והיה העדה כל ולא מה� אחד מת וא�
היה לא לכ� משה, על כ� ודברו הנשארי�, עושי� היו כ� משה, ועל ה' על לדבר והדיח והסית
ישארו שלא כדי למות צריכי� כול� שיהיו מה�, אחד כנפש נפש� את ונתתי רק תרופה שו�
וק"ל. אכזריות ולא רחמנות היה זה כ� א� הרופא, כמשל אחרי� כ� ג� לפתות ומדיחי� המסיתי�

***

ùéåז"ל ורשב"� העול�. בסו� היה אי� הרקיע, עד �מאר שנה ת"ק דמהל� מאחר להקשות
במדבר היה הלא להקשות ויש גבוה. היה חנה בר בר רבה של מקומו ופירש לישב רוצה

íéøôåñ úãâà
`"ahix.àòé÷øå àòøà é÷ùðã àëéäכל בצורת עשה המל� הרמז, כי החיצוני� בספרי� הוא כתוב

והיא� וירידת� ועליית� ותנועותיה� מהלכ� לעול� להראות השמי� וצבא הגלגלי�
אחד: באיגרת ז"ל הרמב"� כתב וכ� לו. הראה המקו� וזה שלה�, למחזור לזמנ� חוזרי�
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אנחנו רואי� מדוע הוא כ� שא� מי, יקשה
לפני מט להיות צריכי� כאלה, רוח יקרי אשר
החכ� הקדי� כבר ואשר חוק�, טר� עבור רשע
עושר. לנבוני� ולא לח� לחכמי� לא לומר
דכתיב הא האמיתי, �התירו ידענו אנחנו אול�
לקבל ולמחר לעשות� היו� ואתחנ� פרשת סו�
הזה, בעול� מלתא תליא בזכותא ולאו שכר�,
א� כ"ח. קט� במועד כדאיתא במזלא אלא
שמע האומות מחכמי שג� להביא רבב"ח רוצה
מאתנו. כזאת יהיה לא תיתי ומהיכי כזאת,
שיש ממנו ושמע הטייעא, ע� שדיבר והוא
לרח� ה� ראויי� שלדעתינו מקבלי� הרבה
בטוב, מלובשי� המה הוא שקר אבל עליה�,
הוא אבל ופחותי�. רעי� המה ובפנימיות�
האנשי� במהרה להכיר הבחינה על עמד
ורקיע שארעא בטח לאמור יש אשר האמיתיי�,
בראש� וה� אד� בני רק שה� יחד, אצל� נושק
ומסר צדקה. לתת טוב ודאי ולכאלה לשמי�.
שמסר יתרו פ' בזהר דאיתא וכעי� סימני�. לו

יראי להכיר והיד, הפרצו� חכמת למשה יתרו
דאיתא אמת אנשי כ"א)אלהי� י"ח חזינ�(שמות ,

סימני�. מאומות מחכ� קיבל רבינו משה דג�
הטייעא. לו מסר כ�

éúéàøåהטבע בחכמת במיוחד זה על חיבור
יש ומה� החיי�. בעלי טבעי לידע
בפניו השתוות איזה לאד� יש שא� לשפוט
שכ� החיי�, מבעלי לאחד בעיניו בפיו בחוטמו
לאות סימני� ממנו רבב"ח וקיבל טבעו. הוא
יחד, אצלי נושקי� �ואר דשמי� לומר שיש
וצמרו, ולחמו מיינו לכאלה להטיב הרבה ובזה
שפע למזל לבוא בידו עלה לא הכי ואפילו
כל לו וסיפר להטייעא זמ� אחר ופגע טובה.

ואמר àëäזה. éáðâ àëéàבסימני� ג� וכי
אד� מבני שיראי� גנבי עדיי� יש לי שמסרת
הרעי�. מעשיה� במחש� ועושי� מה', ולא

תשובתו øæçãוהיה àåä òé÷øã àìâìâולמחר
לטוב הגלגל שיוחזר שאפשר כלומר תמצא.
שהתפילה והכוונה המזל. מצד ויצליח לו,

øîà ïéîéðáì
¯ÓÂ˘ ¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ ,ÂÁ˙Ù� ÌÈÓ˘‰ ˙Â·Â¯‡Â ¯Ó‡�˘
ÔÏÂÎ· ‰�ÂÂÎ‰Â ,ÌÈÓ˘· ˙Â·Â¯‡ '„ ‰˘ÚÈ‰ :¯Ú˘‰
ÌÂÏ˘Â ÒÁ Ú¯Ï Ô‰ ·ÂËÏ Ô‰ ÚÙ˘‰ „¯ÂÈ È"Ú˘
¯·Î ‰�‰Â .ÔÂÏÁ Â‡ ‰·Â¯‡ ‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó‰ ‡¯˜È
˜È„ˆ ÔÈ·˘ ˘¯Ù‰‰ ‰ÏÚÓÏ Â�È¯·„· „"Ò· Â�¯‡·
˜¯ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ÌÏ˘ÂÓ Â�È‡˘ ˜È„ˆ‰˘ ,„ÈÒÁÏ
,‡·‰ ÌÏÂÚ· Â¯Î˘ Ï·˜È ‡Â‰ ,˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙Â„Â·Ú‰·
Ï·‡ ,‰Î¯ÚÓ‰ ˙Â�˘Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Ï·‡
‡Â‰ ¯·‚‰ ‰Ê .˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜·„˙Ó ‡Â‰ „ÈÒÁ‰
ÌÈÓ˘‰ ‡·ˆ·Â ˙Î¯ÚÓ· ‰�˘ÈÂ ‰Î¯ÚÓÓ ‰ÏÚÓÏ

íéçåôúá éðåãôø
העול� שלישי בשני היה כ� א� בי�, וג�
לקח למה קשה ועוד כ�, כל היו לא וחייו

של כפירוש בחלו� או בחור ועמד éåëלח�

רשב"� כדברי א� ועוד .�האר על העמיד ולא
כ� א� חנה, בר בר רבה של מקומו שהיה
שאר ולא בחור ועמד לח� דוקא נטל למה

דברי�.

äàøðåבמסכת דמונבז מעשה דידוע .�לתר
בתרא י"א)בבא גנזו(ד� אבותי דאמר

הצדקה נמצא למעלה, גנזתי ואני למטה אוצרות

íéøôåñ úãâà
`"xbd xe`ia.éããäà òé÷øå àòøà à÷ùðã àëéäבזיני� לגופא דאסחר סוחר נקרא היצר כי פירוש

לאד� שמראה מפאת תורה, מדברי לפרוש מסיתו והוא בזוהר, שאיתא כמו בישי�,
בזכרו אליו שמוע יאבה לא ראשונה בהשקפה והאד� ומלואה, העול� מחמדת הטוב הראות עיני
הלא לו אמריו ישוב היצר הוא א� הזה. העול� חיי מכל הבא בעול� רוח קורת אחת שעה יפה
הזה עול� של שולחנות לשתי תזכה ואז שמי�, מירא יותר כפו מיגיע הנהנה גדול רז"ל אמרו

אומרו וזה הבא, התורהàúועול� עסק מ� êìקו� éåçàåוזה לשניה�. שתזכה à÷ùðãמקו� àëéä

éããäà òé÷øå àòøà.לעצתו ושמעתי התורה מ� ופרשתי הלכתי שולחנות. לשתי שתזכה כנ"ל
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אופ� בכל ובטח לו, לעלות המזל שימהר יסייע
הוא השכר דעיקר הבא. לעול� שכרו יהי
לאנשי� הטובה היה לא שא� אלא הבא. לעול�
כדאיתא הבא, בעול� מזה שכר הגיע לא כאלה,
שונאיו, ירמיהו שקילל י' ד� בתרא בבבא
יזמי� צדקה שכשיתנו בה�. עשה אפ� בעת
יקבלו ולא מהוגני�, שאינ� עניי� לה� ה'
בידו, סימני� לאות� שעשה אחר אבל שכר.
נמצא זה דר� על והנה משל�. שכר יקבל ודאי
שעל אפרי� ובעוללות פירושי�, ב' יעקב בעי�
מהגאו� יעקב נחלת ובספר הספר. בסו� רבב"ח
שמדוע חקרו לא א� רבב"ח. שעל דעת חוות

שפיר שיי� דברי ולפי בטייעא. זה תלה
שילעגו שפחד הסתיר למה יוב� וג� להטייעא.
לאלהי� עצמו מדמה האיש זה ויאמרו עליו,
כתיב והלא ותחבולותיו. אד� מחשבות היודע

ז) ט"ז א' האד�(שמואל לשמואל, ה' מאמר
ישפטו ולא ללבב, יראה וה' לעיני� יראה
הוא ברו� לה' יש כאשר ברורה ידיעה דודאי
כל על מה. שפיטה רק סימני�, ע"י צרי� לא

מזה: חכמה בדר� לדבר ראה פני�

íìåàåעניני בכל הלא דברי, על ג� קשה
להמשל, מבוא שיהיה צרי� דרבב"ח

מ� בציצית התוס' הקשו וכיולהכי המתי�.

øîà ïéîéðáì
ÂÏÈÚÂÈ ‡Ï ˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙„Â·Ú È˙Ï· ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ Ì�Ó‡
˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙Â„Â·Ú‰ Û¯Ëˆ‰· Í‡ ,ÂÁÈÏˆÈ ‡ÏÂ
ÍÏÓ‰ ¯˘‡ ˘È‡‰ ‰Ê „ÁÈ Ì‰È�˘ ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰Â
.‰ÈÏ ·È‰È È‚Ò ˙Â·¯Â Â¯˜È· ıÙÁ ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÎÏÓ

ïä:Á"·· ‰·¯ È˜Ï‡ ˘È‡‰ È¯·„ Ô‰åúåàù

é÷ùðã àëéä 'éì éåçà àòééèÔÈ¯·Á˙ÓÂ
˜·„È˘ ‡ÚÈÈË ‡Â‰‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰�‰Â ,ÏÎ˘‰Â ¯ÓÂÁ‰
Â�È‡˘ ¯·ÂÒ Á"·· ‰·¯ ‰È‰Â ,˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙Â„Â·Ú‰·
Â�ÈÈ‰„ ,‰˘ÚÓ· ‡"Î ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ ˙Â„Â·Ú‰Ï ÍÈ¯ˆ

íéçåôúá éðåãôø
האד� יד שאי� ברקיע, למעלה עד מגיעה
עומד אנושי אנוש שאד� א� ש�, מגיעה
ואיתא למעלה. עד מגיעה ידו ,�באר למטה

מ ובגמרא מוסר ספרי ובכל הצדקהבי"ד עלת
והעני נת�, למי ידע ולא שית� מכול�, הגדולה
בצינורא ממציא תנא וחד קיבל. ממי ידע לא

בסדינא צייר ואחד ס"ז)דדשא וידוע(כתובות .
כדכתיב צדקה לית� האד� צרי� התפלה קוד�
הספרי�. בכל כמבואר פני�, אחזה בצדק ואני

שבת במסכת ק"ג)ואיתא חייא(ד� ר' לה אמר
לייטת קא מילט ליה אמרה לבניי�. דלקדמו היכי כי ריפתא ליה אקדי� עניא אתי כי לדביתהו
בעול�, שחוזר היא גלגל ישמעאל ר' דבי ותנא הזה הדבר בגלל כי כתיב קרא לה אמר להו,
וכו'. בנו בא בא לא הוא שא� זו מדה על רחמי� אד� יבקש לעול� אומר הקפר אליעזר ר'

ïëìאמרêì éåçàå àúהצדקה òé÷øå,מעלת àòøà é÷ùðãלמטה הוא האד� לומר רצונו
צדקה. באיזו ידע ולא הצדקה בשביל לשמי� עד ידו éåë,ומגעת éåë éåäã éæçåרצונו

ממי יודע יהיה שלא כדי מש� העניי� ויקחו צדקה ש� להניח כדי חורי� חורי� דהיו לומר
לכיס האד� שית� מה צדקה גדולה הלא זה על להקשות ואי� אותה. נטל ומי הצדקה הוא

דאמרינ� לומר יש צדקה, י')של בתרא כ�(בבא א� אלא צדקה של לכיס פרוטה אד� ית� אל

íéøôåñ úãâà
לח� לחכמי� 'לא כמ"ש הזה, בעול� כפו יגיע מועיל אד� לכל לא דרכו, לאד� לא כי וראיתי
ה' רק כפו. מיגיע לשבוע ולא להתעשר האד� ביד לא כי לעי� זאת ונראה עושר'. לנבונ� ולא
את הטוב אוצרו את ל� ה' 'יפתח וכ� וגו''. פתח שמי� 'דלתי שנאמר כמו בשר, לכל לח� נות�
פתח שמי� שערי מתפללי� אנחנו וכ� ידי�'. מעשי כל את ולבר� בעתו ארצ� מטר לתת השמי�
ישראל תפילת מקבל הוא ברו� הקדוש שמש� ברקיע יש חלונות כי תפתח. לנו הטוב ואוצר�

יו�. בכל מזונות לה� משפיע ומש�
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דכי כפשוטו, המאמר שאי� התוס' סברי לא
אד� בני כ� כל במדבר שהיה דעת� סלקא
גדולי� שהיו כיו� הוי, המשל ודאי גדולי�.
שהמעשה שיסברו לאמור אבל משאר, יותר
צרי� שהמשל אלא לא. ודאי כפשוטו היה
מה וכא� בהכללי�, שכתוב וכמו אמת, שיהיה
לומר �לאר השמי� שבי� מרחק על שיי�
כלל, מוב� שאי� מה בהרשב"� ויש שנוגעי�.
הב"ח ובהגהת עיו�. בצרי� המהרש"ל והניח
הסו�. ונאבד בזה, לדבר התחלה איזו נמצא
לעניות נראה כ� על דרקיע. כוונתו מה וג�

כפשוטו היא זו המעשה חדש. דבר לומר דעתי
תופסי� ישראל בני אנחנו ואקדי�, לגמרי. אמת
התורה ביסודי בהרמב"� שהוא כמו רק התכונה
תלויה באמצע, עומדת לעול� �שהאר פ"ג,
רקיעי� יו"ד מ� היק� ויש יתבר�. ה' בפקודת
הכל. להעתיק כא� לי ואי� מזה. למעלה זה

ש�. ימצא המעיי�

÷øåמתגלגל התשיעי שהרקיע שאומר מה
שהשמונה תמורת למערב, ממזרח
שנקרא והוא למזרח. ממערב הולכי� שמתחתיו
מעת שבכל החוזר, גלגל התכונה בעלי בפי

øîà ïéîéðáì
‰È‰˘ ‰Ó· ˜·„˙È „·Ï ˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙Â„Â·Ú‰·
Â˙Ò�¯Ù ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ,˙Ù Ï˘ ÏÒ ÁÈ�Ó ‰È‰Â ,˜·„˙Ó
ÏÎ˘· ˜·„˙Ó ‡Â‰ Ì„È ÏÚ ¯˘‡ ˙Â�ÂÏÁ‰ Ô˙Â‡·
Áˆ�Ï È„ ‰Ê· ˘È ¯·ÂÒ ‰È‰Â '„Ï ˘„˜ È¯È˘Ú‰
,„·Ï ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜ÒÂÚ ‡Ï ,ÏÏÙ˙Ó ‰È‰Â ,‰Î¯ÚÓ‰
˙ÂÎ¯ÚÓ‰ Áˆ�Ï ÂÏ ÏÈÚÂ‰ ‡Ï˘ ‰‡¯ ÔÎ È¯Á‡Â

:‰ˆÈÏÓ Í¯„ ¯Ó‡àëä éáðâ àëéàÂ�ÓÓ Â·�‚˘
ÂÏÚ˘ ÌÈ¯·„‰ Ô˙Â‡ Â‡ ÂÈÏÚ ˙ÚÙ˘�˘ Â˙ÚÙ˘‰
‡Â‰‰ ÂÏ ·È˘‰Â ,ÂÈÏÚ ÚÈÙ˘‰ÏÂ ˜·„˙‰Ï ‰ÏÚÓÏ
˙Â�˘Ï ÏÎÂÈ ‡Ï „·Ï ˙Â„Â·Ú‰ ‰˘ÚÓ·˘ :‡ÚÈÈË
Î"‡ :ÂÏ Ï‡˘Â ,ÂÎ¯„Î ¯ÊÂÁ„ ‡Â‰ Ï‚Ï‚Â Â˙Î¯ÚÓ

íéçåôúá éðåãôø
ובדורו , תרדיו� ב� חנניה כרבי עליה� ממונה
כמוהו, ממוני� היו לא חנה בר בר רבה של
אנשי�, אנו מלאכי� הראשוני� א� כדאמרינ�
הסל לקח עשה, מה זה, אחר מעלה לו והראה

לח� בו òé÷øã,והיה éåëá ãîòåלומר רצונו
וזהו ויקחו, עניי� שיבואו כדי בחור דעמד
לשלוט אד� ביד כח שיש הרקיע, עד מגעת

בגמרא ואמרינ� ש�)ברקיע, בתרא כל(בבא
בני לו ממציא הוא ברו� הקדוש לעניי� הנות�
בוודאי אמר לכ� לה�. שית� מהוגני� אד�

וזהו עניי�, דשכיחי במקו� אותו éåëהביאו

éåë,מקומות בכמה כמבואר עניי� המה חורי�,
מגעת שידו מקו� עד בודק זה לחבירו אד� שבי� חור פירשתי, שבי�(פסחי�)וכ� חור דהיינו .

שידו מקו� עד בודק אחד כל סיפוק� די לפרנס� בידו ואי� עניי� כמה שיש לחבירו, אד�
הייתי אז יותר, מעות לי היה א� בלבו, מבטל והשאר יכולתו כפי לו דנות� לומר רצונו מגעת,

ואמר מוסר, בספרי כמבואר לצדקה לו נחשבת הטובה ומחשבתו יותר, לו àðéìöîãàנות�

לית� פני� אחזה בצדק ואני מקיי� הייתי וכבר המקו� באותו להתפלל באתי פע� לומר רצונו
התפלה, מקוד� äéçëùàעניàúéòáצדקה àìå.עניי� ש� היו àëä,שלא éáðâ àëéà éì øîà

íéøôåñ úãâà
äæåאומרו.òé÷øã àúåëá úçðàå éàúìñì éúì÷ù éåë éåë ãéáòã éæçåשית� לד' שהתפללתי פירוש

מזונתי. éçëùà.לי àìå àúéòá àðéìöîãàע:)כמ"ש אד�(נדה יעשה מה ר"י את שאלו
אלא הועילו, ולא כ� עשו הרבה לו אמרו באמונה, וית� וישא בסחורה ירבה לה� אמר ויתעשר,
שהתפלל כ� ג� עשה לזה סגי. לא הא בלא דהא ל� משמע קא מאי וכו', שלו שהעושר ממי יבקש

מצא. לא כ� פי על א� פרנסתו, על חזר כ� ואחרי שלו שהעושר למי קוד�

.àëä àëéà éáðâ àðéîàבעונותיה� והוא הקדש, מ� השפע הגונבת היא נוגה שקליפת פירוש
ומאנה עושה היא כ� חבריה�, את ומאני� באמונה ונותני� נושאי� שאינ� אד� בני של
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מקי מאתלעת הכח לו ויש אחד, פע� �האר �
שמקי שתחתיו.ה' השמונה הגלגלי� כל עמו �

השבעה מכל יו� בכל �האר מוק� כ� וא�
הכוכבי� גלגל שהוא ומהשמיני לכת, כוכבי
שהחמה כוכב לכל שיש ההילו� ורק העומדי�.
שלה�, בגלגל הילוכ� נשתנה לא בכלל, והלבנה
ביו� אינ� זו ובשעה זה ביו� שעמדו ובמקו�
ולילות בימי� העיתי� שינוי נסתע� ומזה השני.
אבל וחור�, �וקי וחו� וקור וקצרות ארוכות
של כהתכונה לא ממקומה, זזה אינה �האר
בחלק הברית הספר עליה� מלעיג שכבר עתה
שיודו העת ויבא פ"ח, לסו� סמו� ט' מאמר א'
וגו', ברא בראשית פשטות כפי לנו כול�
ליושבי והכינוי עומדת, לעול� �והאר וכמאמר
שטועי� ויש השמי�'. 'תחת בקהלת האדמה

אומות, לחכמי הודו ישראל שחכמי ואומרי�
אמר דרבי ע"ב צ"ד ד� בפסחי� איתא דכ�
דש� הוא, טעות אבל מדברינו. דבריה� ונראי�
סברי אז שג� רואי� זאת ורק לכא�, עני� אי�
לא עומדת, �שהאר אנ�, כמו האומות חכמי
סביב �האר שנתהפכה ולא החמה, את שסובבת
זעה ולא שעומדת אלא לעת, מעת כל עצמה
הגלגלי כל מכריח היומי, שהגלגל אלא כלל.
ולפי .�האר סביב עמו אות� לסבב דרקיע

מתקי יעקב בר אחא לר' סילוקדאמרי היינו ,�
שמכריח אמרינ� לא לגמרי, הראשונה הדיעה
במקומ�, קבועי� שהכוכבי� אלא הככבי�, רק

מקי הגלגל האויר כל הרשב"�אבל כתב וכ� .�
בתרא בבא כא� הנאמר על זו àìâìâמגמרא

.øãäã àåä òé÷øã

øîà ïéîéðáì
:ÂÏ ·È˘‰Â ,˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙Â„Â·Ú· ÏÚÙ ‰Ó ˜È„ˆ
„Â·Î‰ ˙ÙÈÒ‡ ¯Á‡ Â�ÈÈ‰„ ,¯ÁÓÏ „Ú ÔÈ˙ÓÈ˘
ÈÎ ,¯Î˘ Ï·˜Ï ¯ÁÓÂ Ì˙Â˘ÚÏ ÌÂÈ‰ :Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎ
Â¯Î˘ ÏÚ ‡·È˘ Â‰˘ÂÚ ÁÎ˘ÈÂ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯ÁÓ ˘È

:Ú„Â ,‡·‰ ÌÏÂÚ·

åàÈÎ ÚÂ„È ¯·Î ÈÎ :‰Ê Í¯„ ÏÚ ‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰˘
Â�Ú‚ÙÈ ‡Ï ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜·Â„Ó ‰È‰È˘ ÔÓÊ ÏÎ
ÌÂÏ˘Â ÒÁ Ú¯‰ Â�Ú‚ÙÈ Ê‡ Ï·Á‰ ˜˙¯È˘Î Í‡ ,Ú¯
,Â˙ÏÈÙ˙ ˙Ú· ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜ÂÒÚ ‰È‰ ‡Â‰ ‰�‰Â
Í¯·˙È ‡¯Â·‰ È¯‡Â˙· ÔÈÈÚÓ ‰È‰Â Â˙ÏÈÙ˙· ÏÈÎ˘‰˘
˜ÈÒÙ‰˘ ¯Á‡ ÔÎ È¯Á‡Â ,Ì‰ Í‡È‰ ‰ÏÙ˙· ÌÈ¯ÎÊ�‰

íéçåôúá éðåãôø
כא� אי� חדא בשעה זה ארע אי� לומר רצונו
ביד� ויש שגנבו המה גנבי� בודאי עני, שו�

א"ל øæåçäמעות. ìâìâ ,øáåñ äúàù åîë àì

øçîì ãò øèð .íìåòáכי אחרי�, עניי� ויהיו
עניי� צדקה לנותני ממציא הוא ברו� הקדוש

בגמ' כהנ"ל לעניי�(ש�)מהוגני� הנות� כל ,

מהוגני� אד� בני לו ממציא הוא ברו� הקדוש
ודו"ק. לה� שית�

åàבתרא בבא בגמרא דאיתא הדר�. (ד�בזה

חזיח') זכאי ב� יוחנ� דר' אחתיה דבני
דינרי� מאה שבעה מיחסר דבעי בחלמא להו
מטא כי עד וכו', לצדקה מינייה ושקל עשינהו

לא זכאי ב� יוחנ� ר' להו אמר שקלינהו, קיסר דבי שדרו דכפורי יומא וניצילומעלי תדחלו
אליהו לומר יש כ� וא� עליה�. שכר לקבל כדי בחלמא שהוא לה� גילה ולא המלכות מ�
לרקיע עד ליל� שיוכל האד�, מעלת ל� ואחוי תא חנה, בר בר לרבה אמר טייעא ההוא שהוא

íéøôåñ úãâà
בעליו נפש את בצע בוצע ארחות 'כל נאמר כ� על ליצל�. רחמנא נפשות וגונבת הקדושה את
לישא ואראה באמונה וית� ישא כ� ג� אמר שלכ� ומזונותיו. שפעו גנבה שהיא סבר לכ� יקח'.
אלא מילתא תליא בזכותא לא בעול�. החוזר הוא גלגל כי תועיל לא לו אמר באמונה. ולית�
אמרו וזה שכר�. לקבל ומחר לעשות� היו� שאמרו כמו ליכא, עלמא בהאי מצוה שכר כי במזלא.

,øãäã òé÷ø ìâìâ.למחר עד נשמר מעשי� ושכר מהתורה. לבטל הרע היצר לעצת תשמע לא כ� על
.àëä øçîì ãò øèðלכא� äì.שתבא úçëùîå.מוכ� שכר� כל ותמצא
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ùéå'ג �לאר השמי� בי� שיש במה לספק
העפר יסוד �והאר ומי� רוח אש יסודות
ה"י פ"ג הרמב"� שכתב וכמו ,�האר הוא
ומי� ורוח שאש נימא א� התורה. ביסודי
�האר את מסבבי� ה� וג� לרקיע, יותר נתגשו
וכל ,�באר שמחוברי� או החוזר, הגלגל בכח
.�האר את כמו אות�, ג� מסבבי� הגלגלי�
שהודיע דרבב"ח עובדא מהאי להוכיח ויש
קשורי� היסודות שלשה שג� מהאומות, החכ�
כ� וא� .�האר את מסבבי� וכול� לרקיע,
ידוע א� סובב. יש שוב �האר מ� למעלה
זה איתר, שנקרא �האר מ� שלמעלה שהאויר
לידע יש וג� באד�. לבוש כמו �להאר שיי�
אינו האיתר, מ� למעלה שהוא המי� דיסוד
,�לאר לתחת ה' הטביע זה כי גשמי, מי�
ותראה השמי� מתחת המי� יקוו באמרו
רק במקומו נשאר ולא למטה שנדחק היבשה,
גדולה ראיה ויש המי�. של היסוד רוחניות
כמו להמסבבי� שייכי� השלשה שהיסודות

המי� יקוו ה' מדאמר מה�, שלמעלה הגלגלי�
.�האר שעל המי� אמר ולא השמי� מתחת
הוא המי� רק לשמי�, שייכי� שיותר מבואר
ונדחק הגשמי החלק מזה וניקח בסו�, בתחתיתו
במקומו. נשאר המי� היסוד ורק ,�האר לתהו�
הרמב"� שאמר מה להבי� לומר אנו צריכי� כ�
הא .�לאר השמי� בי� הוא המי� יסוד דג�

אחת: הנחה ל�

äàåáðåדכתיב למה עוד א')נא בתר(קהלת
כתיב עומדת, לעול� �והאר דכתיב
סובב וגו' דרו� אל הול� וגו' השמש וזרח
הרוח, שב סביבותיו ועל הרוח הול� סובב
וסיי� בשמש שמתחיל מה על ברש"י ויש
הרבה. קשה אשר השמש, על דקאי ברוח,
הכוונה אול� כוונה. למצא חיקר והביאור
לעול� �והאר שאמר לעומת היא, דעתי לעניות
אותה שמסבר אמר ממקומה, זעה ואינה עומדת
יו� בכל שיש עד עליו�, כח ידי על השמש
שוא� מקומו ואל השמש ובא השמש וזרח

øîà ïéîéðáì
¯˘˜‰ ¯˙Â‰Â Ï·Á‰ ˜ÒÙ� ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ÏÈÎ˘‰ÏÓ
ÏÈ‡Â‰ ‡Ï˘ ‰‡Â¯ ‰È‰Â ÏÚÂÙ‰ ÏÎ˘‰ ÔÈ·Â Â�È·˘
‰È‰ ‡Â‰Â ‰Ú˘ ÈÙÏ ‡Ï‡ Â˙Î¯ÚÓ ˙Â�˘Ï ÔÎ È¯Á‡

:¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,ÌÚÙ ÏÎÏ ÏÈÚÂÈ˘ ¯·ÂÒéáðâ àëéà

àëäÂÏ ·È˘‰Â ,·ÂË‰ Â˙ÚÙ˘‰ Â�ÓÓ Â·�‚˘
,¯˘˜‰ ˜ÈÒÙ‰˘ ÔÂÈÎ˘ ‡ÚÈÈË‰àåä òé÷øä ìâìâ

,øãäã˜ÂÒÚÈÂ ÏÏÙ˙È˘ ‡˙˘‰ ÈÎ ¯ÁÓÏ ÔÈ˙ÓÈ ‡Ï‡
,˜·„˙È Ê‡˘ ÂÏÓÚ ÁÎ˘È Ê‡Â ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ÔÎ Ì‚

:Ú„Â

íéçåôúá éðåãôø
המאכל ש� שיעמיד וסדקי� חורי� לי והראה
לעלות העול� לחיי ויזכו ויקחו העניי� ויבואו
שיתפלל, לי' אמר לש� העמדה ואחר לשמי�,
הסל, חנה בר בר רבה מצא לא התפלה ואחר

,àëä àáðâ àëéà øîàåלקח מי לומר רצונו
àåä,הסל, òé÷øã àìâìâ éì øîàåלומר רצונו

בעול�. החוזר äéçëùàå,גלגל øçîì ãò øèð

ויתנו ויחזר זמ� לאחר שיבוא לומר רוצה
היכי כי גמליאל, ר' כמאמר לנכדיו או לבניו

ע"ש. לבני� דלקדמי

åà,למעלה יחוד וכשיש לשמי�, יכונה וי"ו ,�לאר יכונה אחרונה דה"א זה. בדר� אחר באופ�
האריז"ל, בכתבי כמבואר גמור, ביחוד נשיקי� בסוד והמה לעול�, טובה שפע יורד אז
לעניי� נותני� שאנו והצדקה דלי�, עוזר כדאמרינ� ודלה, עניה נקראת ה' בש� שיכונה והשכינה

גמור. ביחוד פני� אל פני� עליו� יחוד מביאי� אנו

íéøôåñ úãâà
mixt` zellerøîà.'åë àòé÷øå àòøà é÷ùðã àëéä êì éåçàå àú 'åë äáøשל בדרשות בארנו כבר

פי ועל האלהית ההשגחה פי על מתנהג שהאד� לאמת שבא זה, מאמר נישואי�
ע"ש: יפה, מבואר המאמר כל תמצא וש� כאחד, פועלי� שניה� כי המערכה,
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בגלגל קביעתה שבמקו� היינו ש�, הוא זורח
ורביע. יו� בשס"ה דרכה והולכת מאירה תמיד
הרוח, ביסוד כ� ג� הוא שכ� אמר והדר
השמש את המכריח כח ע"י �האר את שמסבב

ונ הרוח. ביסוד יש כ� ולאלסבב, זה יסוד קיט
האמצע הוא שהרוח יע� והמי�, האש יסוד
אחד בפסוק ואמר הצדדי�. שני את המיחד
על דקאי צפו�, אל וסובב דרו� אל הול�
עשה ולא הרוח, הול� סובב סובב ע� השמש
יש אחד שכח יע� הוא לרוח, מיוחד פסוק
יפה מזה מבואר הרוח. וג� השמש שמסבב
,�האר את סובבי� כול� הגלגלי� לבד שלא
נתחברו �האר מ� שלמעלה היסודות ג' ג� אלא

:�האר את כול� ומסבבי� עמה�,

éúëàåשנמצא האר"י כתבי כפי הוא שכ� נראה
חיי� �ופ"ב,)בע פ"א א' שער ז' (היכל

בחינת יש בכול� ויצירה ובריאה שבאצילות
ד'. ב� ש� של אותיות ד' כנגד יסודות ד'
עוד ואמר האחרונה. ה' נגד הוא העפר ויסוד
נשמה רוח הנפש א' וקורא כ�, יש באד� שג�
ה' לו אשר כל ע� הגו� ב' אש, ליסוד

המי� יו"ד, והמלבושי� הרוח יסוד הראשונה,
ה� והשדות והחצר בית וכותלי שבש�, וי"ו
קשורי� השלשה אי� נחזי מעתה השני'. ה'
בנשמה הוא אבל בצירו�, רק הוא והרביע יחד.
נשאר והחצר והבית והול�. סובב ומלבוש וגו�
שכנגד ואתרוג הלולב בסוד הוא וכ� עמוד,
הש� של הראשונות אותיות וג' היסודות, ג'
האחרונה, ה' נגד במיוחד הוא ואתרוג הקדוש.
וכאשר באגוד. ולא האתרוג קרוב שיהיה ורק
שהובא אמור פרשת ברקנטי נפלאה עובדא יש
ולא ש�. היטב בבאר וג� תרנ"א, סי' בב"י
העובדא: ולהעתיק הרבה להארי� ראיתי

òåãéåאחוזי� עשיה יצירה בריאה אצילות דכל
ז' היכל חיי� �בע כמבואר בזה, זה
יסודות ששלשה ודאי כ� א� פ"ז. ו' שער
ששיי� האיתר כמו לשמי�, שייכי� הראשונות
כח שכחו האיתר בי� הפסק שו� ואי� ,�לאר
מה לכתוב אני וצרי� אחד, חיבור והוא �האר

הברית בספר פ"ח,)דאיתא י"ט והאר�(מאמר
בא עומדת, �שהאר שהסובר עומדת, לעול�
בשס"ה השמש את שסובב האומר את לדחות

íéçåôúá éðåãôø

åäæå,זו אגדה של êì,פירוש éåçàå àúאליהו
יחוד לעשות שתוכל ל� אלמוד אני אמר

וזהו נשיקי�, òé÷øåבסוד àòøà é÷ùðã'ה
יחוד לעשות אי� יודע במה תאמר וא� בוי"ו.
הגוני�, עניי� ש� שיש למקו� אזל עליו�,

éåë,וזהו éåë,המאור חלו� כמו חור, לומר רצונו
באור המאירי� חכמי� תלמידי עניי� ש� דהיו
גדולה, עניות בה� שהיו רק חלו� כמו תורת�
וזהו צדקה, לה� ונתתי והלכתי כוי, כוי וזהו
àìå àúéòá àðéìöîãàå .òé÷øã àúååë

,äéçëùàבא היה אז יחוד, שעשיתי מאחר כי
יורד גדול שבע שהיה לעול�, טוב השפע

ו מצאתי לא לכ� למטה, àëéàאמרתיהשפע

,àëä éáðâלהיות מוכרח שהיה לומר רצונו
יורד היה לא תפלתי שקוד� מאחר רשעי� כא�
זה. האחר בדר� אכתוב כאשר שפע שו�

החוזר גלגול רק הדבר כ� לא אליהו והשיב
שקוד� בדר� לעיל כתבתי כאשר הוא, בעול�

לזה.

åà,�לתר é÷ùðãנוכל àëéä êì éåçàå àú

,òé÷øå àòøàמ� יורד דשפע לומר רצונו
תענית במסכת דאמרי וזהו ב)השמי�, ,(ו,

חת� כשיצא הגשמי� על מברכי� מאימתי
כלה, éåë,לקראת éåë ùéù éúéàøå éìæàרוצה

ירדו מכא� בוודאי ואמרתי וסדקי�, חורי� לומר
חורי� מדאית טובה, שפע נדבה גשמי גשמי�,

ìñä,ברקיע, éúì÷ù,'וכו שקלתי לומר רצונו
שפע, מכא� יבוא בוודאי אמרתי לומר, רוצה
מכא� שיבא עצמי והכנתי הסל לקחתי לכ�
ראיתי התפילה ואחר להתפלל, והלכתי מזונות
כי זה אי� ואמרתי מזו�, שו� אלי בא שלא

àëä,א� éáðâ àëéàãבגמרא (סנהדרי�דאיתא
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דאילו לעת, מעת בכל צירו על סובב וג� יו�,
שו"ס, בקנא� המזרח מול כדור זורקי� א� כ�
הקנא� יוצא שממנו הקנה שיקדי� ראוי היה
�האר סיבוב מהירות החשבו� כפי הכדור, את
נדחי�, דבריו ואול� החשבו�. ש� ויש צירו, על
סובב הוא א� �האר את הסובב שהאויר כיו�
ב"ה. ה' הטביע שכ� עמו, בו אשר כל ומוש�
וכפי האיתר, סו� עד רק הוא זה כל ואול�
מגמרא והוא הברית, הספר שהעמיד החשבו�
פרסי תלתא עד דעבי� ע"ב ע"ה בתרא בבא
ב"ה, ה' הטביע שכ� ויוב� להגיע, אפשר לבד

הי יסודדאילו באויר והיה האיתר, מ� למעלה ו
ע� נמשכי� והיו �האר את מסבב היה המי�,

:�האר לסבוב המי� היסוד

øçàåכל לברר רק צרי� שהיה האריכות
ודאי שהשמי� בקיצור אכתוב הפרטי�.
דאיתא וכפי הרבה. �האר מ� מרוחקי� ה�
שנה מאות ה' הילו� ע"ב צ"ד ד� בפסחי�
אמרינ� כאילו הוא אבל ליו�. פרסאות בעשרה
זאת ובכל מפעטערסבורג, הרבה רחוקה ברלי�
ושוב רוסיא, הגבול עד סובב דברלי� ידוע
הוא בגבול והדר פרוסיא, גבול עד פעטרסבורג
לזה. זה נושקי� ופעטרסבורג שבערלי� במקו�
פרסי תלתא עד שיי� השמי� דלחלק יש כ�
ממנה, פרסי תלתא עד שיי� �ולהאר .�האר מ�
שפתותיה�. ע"י �והאר השמי� נושקי� וש�
יוצא כדור היה שא� ושנית אחד. כלל ל� הא
כקושית נשאר, היה ש� האיתר מ� למעלה מקנה
נתרחק שוב אחת שברגע לאמת, הנ"ל השואל
ע"י שנעשה הסיבוב החשבו� כפי ממקומו

האיתר שבתו� שהאויר שכמו התשיעי, גלגל
הוא כ� להאויר, שבא מה עמו מולי� �האר
עמה� שמוליכי� דש� ביסודות מהאיתר למעלה
את שסובבי� וכיו� שלה�, באויר שהוא מה
בה�: בא אשר את עמה� מוליכי� �האר

äúòîבתחילת דרבב"ח חזינ� להמאמר נבואה
מרוב לספר הרבה מהטייעא סיפורו
דברי על קוטב להעמיד שנדע למע� ידיעותיו,
דבריו במסגרת עושה שוב וכ� הזה. החכ�
בסתרי ידיעתו מזה נראה אשר דבר ממנו לספר

ואמר éåçàåהטבע. àú àòééè àåää éì øîà

éããäà òé÷øå àòøà é÷ùðã éëéä êìבזה
בכל לאו שהאיתר באשר נפלא לו הראה
מעט ויש הרבה יש בגובה. שוה המקומות
בשביל ואשר האדמה, ולחות שומ� כפי הכל
ולופטבאלאני� להנשר לפעמי� אפשר זה
במקו� תולה כי לא. ולפעמי� הרבה להגביה
מקו� לש� בסמו� ידע והוא .�האר סביב
שאפשר המציאות ביותר, נמו� האיתר שאדרבא
ההילו� בדר� שוב ויהי לעלות, ההוא בהר בקל

הרקיע. אויר והתחלת האיתר כלות éìæàמקו�

éåë éåë ãéáòã éàæçåבעי� הגירסא הוא כ�
שיש דכמו מזה ללמוד שיש הוא העני� יעקב.

בהי� מקומותאיי� המי� יסוד באויר יש כ� ,

וכמו דבר. בו להניח בו וחלל מגוש� שה�
מקי ההוא עמה�.שיסוד אלו מקיפי� כ� ,�
זאת כשראה úçàוסיפר àúååëá äéúìñ çéðä

כפשוטו אצלו והיה להתפלל עצמו והעמיד
שבעת הדי� הוא שכ� יקח, שוב התפילה שאחר
באורח כמבואר בידו דבר יאחז לא התפילה

íéçåôúá éðåãôø
ב) רשעי�קיג, דיש לומר רוצה רשעי�, גנבי מא�

ממני לוקחי� לכ� לפרנסה, ראוי� ואינ� בדור
בספרי כתבתי כאשר לרשעי�, ונותנה הפרנסה
נקראי� דלכ� לי ונראה אבוה. בר רבה אצל

,éáðâבחשאי צדיק של חלק ולוקחי� הואיל
רוצה החוזר, הוא גילגול ליה ואמר הגנב. כמו
מיעוט הצדיק על בא לכ� הגילגול מכח לומר

דוסא. ב� חנינא ר' אצל שכתבתי כמו הפרנסה,
בג' הרשע שפוג� סוד הוא גילגול לומר יש או
הזה בעול� יסורי� באי� לכ� בית"�, אלפ"א

כת צו.כאשר פרשת של בדרוש ãòבתי øèð

,øçîìהיו� בגמרא כפירוש הבא, עול� דהיינו
שכר�. ליטול ומחר äéì,לעשות� úçëùîåרצונו

ודו"ק. הבא בעול� השכר תשכח לומר
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על להניח דעתו על עלה ולא צ"ו. סימ� חיי�
להניח נייח היה יותר אלא עמידתו, מקו� ההר
וכאשר הנוח. מקו� ש� שמצא מעט בגובה

זאת מה תמה מצא àëä.לא éáðâ àëéà éëå

ומעתה ,�האר בקצה אנ� הא דהעת לי אמר
הרקיע. הגלגלי כל ע� מתגלגל דש� האויר שוב
כ"ד רק אבל מדוכתיה. נתחל� כמימרא וברגע
עצמו זה במקו� יבא והדר נעל�, יהי שעות

אמר לכ� לקחתו. øçîìשתמהר ãò øèðכי
ומשכחת יעקב, בהעי� הגירסא היא כ� השתא,
כוונה ואול� השתא. כי ליתא ובגמרא לה.
שוב בגמרא, הגירסא לפי זאת ובכל היא, אחת
שכתבתי כפי ברמז, רק שדיבר להשאר אפשר
במציאות. אי� שהמשל היה הדחי' כל אשר

ועדי במציאות, הוא שפיר זה להיותולפי כ� �
על הורו הטייעא מ� שסיפר עניני� שאר שכל
בלשו� אבל הוא. כ� זה ג� מסתמא נסתר, עני�
לפי וג� בהרמז, לפרש רחוק האידנא עד של
בהרמז. קשה נמי הכא תיבת הגמרא גירסת
לא שלפנינו מרבוותא דהרבה חזינ� והלא
כי וג� הכא תיבת אפשר אול� בכ�. דקדקו
בתקותו עומד שישאר מה על הכוונה האידנא
שהוא כמו בתומתו שיהיה אבל למחר. עד
בסוטה כדאיתא מצוה מכבה עבירה כי עתה.
א� מצוה שכר דמכבה ופירש"י ע"ב, כ"א ד�
האביוני�, ולבייש באכזריות שוב ינהג חלילה

הקוד�. הטוב על תקוה לו אי� שוב

áâàåאפשר אי� חכ� יקשה לבל עוד אכתוב
שהיה מקו� לאותו יו� בכל הגלגל שיבא
אד� בני שמזלות בידינו כלל והלא אתמול,
בא ואילו בעול�. החוזר מגלגל הוא שנשתנה
וכי אומר לזה. מקו� אי� למקומו יו� בכל
בפסחי� מבואר כ� הלא דברי, על הוא זו קושיא
פליגי לא ישראל חכמי וג� האומות, מחכמי
בר אחא רבי ג� ולבסו� זו. דחיה בשביל
הש"ס חכמי בפי שותא הוא וכ� כ�, סבר יעקב

הקראכדאי על וסמכי קנ"א, ד� בשבת תא
יו"ד) ט"ו הוא(דברי� גלגל הזה, הדבר בגלל כי

וא� בא, בנו בא לא הוא א� בעול�. שחוזר

הקושיא אי� כ� א� בא. בנו ב� בא לא בנו
העני�. הוא שכ� אכתוב זאת בכל א� עלי.
פ"ג התורה יסודי בהלכות בהרמב"� דאיתא
בגלגל שיש מקוד� שכתבתי מה נגד כתב ה"ז
זה, על זה בצלי� כגלדי גלגלי� כמה השמיני
בכל חלקי� י"ב לה� שיש כוכבי� ובה�
בהתחבר� בברואי� ומצוירי� השטח, סביבות
לחשב שאי� המזלות. שמות י"ב בא מזה יחד
ג� ה� כ� עול� בריאת בעת שהיה שכמו
צורות עשר דשני� אלא כ�. אינו אלא עתה,
אלא החלקי�. אות� כנגד מכוונות היו לא
אבל אלו. שמות לה� העלו שאז המבול בזמ�
הכוכבי� שכל לפי מעט, סבבו שכבר הזה בזמ�
השמש כמו סובבי� כול� שמיני שבגלגל
וחלק בכבידות, סובבי� שה� אלא והירח,
יל� אחד, ביו� כנגדו והירח השמש שיתהל�
שנה. משבעי� בקרוב מה� כוכב כל כנגד�

äúòîיסובבו יו� בכל דודאי הקושיא, �מתור
יו� בכל מעט יש זאת בכל המזלות,
בתחילת הטוב במזל שנולד ומי מקו�, שינוי
דור אפשר וג� חייו. ימי כל כ� נשאר החלק
אבל מכנגדו. ההוא החלק עבר שטר� שני
יש שוב בנו בב� שהוא שבעי� אחר לרוב
בא בנו ב� א� ותולה הקוד�, ביטול מציאות
ויש באמצע שנולד ויש טוב. חלק באיזה שוב
ויש בחייו. עוד נשתנה ובאלו להסו� סמו�
במהרה. המזל פוסק לסו� קרוב לגמרי שנולדו
לו שיהיה רע, במזל בנולד להיפ� הוא וכ�
זכות ואול� לטובה. נשתנה ומהרה מזל רוע
טובה לאד� מיחדי� צדיקי� ותפילת אבות
את ב"ה ה' שהעמיד כמו טוב. למזל להעמידו
ע"א קנ"ו ד� בשבת כדאיתא אברה� כוכב

הקרא ה')על ט"ו החוצה(בראשית אותו ויוצא
אמר מוליד. שאינו מזלו באצטגנינות שראה
והיינו במזרח ליה ומוקמינא מהדרנא ה' לו

ב')דכתיב מ"א צדק(ישעיה ממזרח העיר מי
מזל דאי� בגמ' ש� הוא וזה לרגלו. יקראהו
ה' אבל מזל, יש לישראל ג� ודאי לישראל.
במקו� ומעמידו המריע הכוכב עוקר הוא ברו�
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ממקומו, פלוני כוכב לשנה המזלות מכל המוסירה שביד� לכת הכוכבי על ה' שמצוה הטוב.
המציאות. למוטב ובי� לטוב בי� הוא וזה ממקומו. שיעתק הכוכב על בעצמו ה' שפקד או
ומחלי עתי� משנה 'ובתבונה יתרומ� ה' משמות אחד הגדולה כנסת האנשי קראו זה �ועל
טוב זה שבמאמר נראה וג� כרצונו'. ברקיע במשמרותיה� הככבי� את ומסדר הזמני� את

קשה, מזלו א� לכוו�
כוכבו ויעמיד ה' שירח�

אור: למקו�

'øàðîéæ éòúùî ïðçåé

ïðéìæà à÷ ååä àãç

àåää ïðéæçå àúðéôñá

.'åëå àøååëשהתורה ידוע
כדכתיב למי�, א')נמשלה נ"ה א�(ישעיה נ"ב סוכה חז"ל כדברי למי�, לכו צמא כל הוי

א� ז' ד� ובתענית למי�. לכו צמא כל הוי דכתיב המדרש לבית משכהו זה מנוול ב� פגע
מי� התיו צמא לקראת הוא הגו� חכ� ט"ו)תלמיד כ"א לכו(ישעי' צמא כל הוי לאו וא�

בילקוט עוד ויש ש�. עיי� למי�, תורה נמשלה למה טעמי� בגמרא ש� ויש (ישעיהלמי�.

הקראנ"ה) על הספרי ט"ו)בש� ה' התורה(משלי דוגמת על טעמי� הרבה מבור� מי� שתה

øîà ïéîéðáì
.drvdúòã¯ÓÂÁ‰ Ï˘Ï˙˘� ÏÚÂÙ‰ ÏÎ˘‰Ó˘ ‰Ê

‰¯Âˆ‰ Ì‚Â ÌÈÏ‚Ï‚‰ Ï˘ ÈÏÂÈ‰
‰Ó„� ÏÚÂÙ‰ ÏÎ˘‰ ‰�‰Â .Ú„Â� ¯·Î ˙È�‡ÏÂÈ‰‰
Ë˘ ‡Â‰ Ì‚Â ¯ÙÚ‰ „ÂÒÈÓ ‚„‰ Ï˘ ÂËÂÚÈÓÏ ‚„Ï
ÚÂ„È Ì‚Â ,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ·Â ‰ÓÎÁ· ÌÈÊÓ¯� ¯˘‡ ÌÈÓ·
.ÈÚÈ˘˙‰ ÏÎ˘Ó Ï˘Ï˙˘Ó ‡Â‰ ÏÚÂÙ‰ ÏÎ˘‰ ÈÎ
È�¯˜ ‡Â‰˘ ,'ÂÏ Â„ÈÓ ÌÈ�¯˜Â' :‡Â‰ ÌÈ�¯˜‰ ÔÈ�ÚÂ
,ÚÙ˘‰Â ¯Â‡‰ Ï·˜Ó˘ ‰Ó Ô‰ ,ÏÎ˘‰ ˙ÚÙ˘‰Â ¯Â‡
¯·ÎÂ ,Ô¯˜ ÌÈ‡¯˜� ÌÏÂÎ ,‰ËÓÏ ÚÈÙ˘Ó˘ ‰Ó Ô‰Â

íéçåôúá éðåãôø

äáøäåהכל לכתוב באתי וא� להשיב, יש
�לתר וכדי מלהכיל. היריעה קצרה
בראש דאמרינ� מה תחלה נקדי� זו, האגדה
יעמיד 'היו� עול�, הרת היו� בפיוט השנה
א� כבני� א� עולמי�, יצורי כל במשפט
בני�. על אב כרח� רחמנו כבני� א� כעבדי�.
שתחננו עד תלויות ל� עינינו כעבדי� וא�

קדוש'. איו� משפטינו כאור ותוציא

àúéàãדאמר כמא� עול�' 'הרת בו, בכל
פלוגתא ואיתא העול�, נברא בתשרי
נברא בניס� אמר וחד העול� נברא בתשרי אמר חד יהושע ורבי אליעזר רבי ברכות בגמרא

הנ"ל במסכת פלוגתא דאיתא פליגי, דבהא לי ונראה קמיפלגי, ובמאי מ')העול�. איל�(ברכות
הבציר, הוא בתשרי וידוע היה. חטה אמר וחד היה גפ� אמר חד הראשו� אד� מיניה שאכל
הבריאה בזמ� הזה, בזמ� נתבכרה שעכשיו הפרי עכ"פ העול� שנברא וא� הקציר. הוא ובניס�
דבתשרי סבר היה גפ� דאמר למא� כ� וא� הפירות. לשאר קוד� נתבכרה כ� ג� הפירי היה
שג� איתא הקודש ובכתבי העול�. נברא דבניס� סבר היה חטה דאמר ולמא� העול�, נברא
נברא השנה בראש דפירש השנה, ראש במסכת במהרש"א ועיי� השנה. בראש נדוני� המתי�

íéøôåñ úãâà
`"ahix.äéùéø ÷éôàã àøååëã àãáåòזה אי שראה הוא, רמז וג� לפשוטו. מאד הוא קרוב

בכא� הנזכר לוית� כי כוכבי�, עובדי ביד נופלת וסופה לעמוד עתיד שיהיה מלכות
כוכבי�: העובדי רוב לאמונת� ונלוו ממלכות מקובצת שהיה מפני לה�, הוא רמז
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למקו� נמשלה דספינה לעיל וכתבתי למי�,
גדולי�, חכמי� �בקיבו נמצא ישיבה שראש
שבי� לדגי� נמשלו פשוטי� חכמי� ותלמידי

בברכות ולכ� אדירי�. במי� שטי� (ד�אשר

ע"ב) יו�ס"א מלכות גזרה אחת פע� רבנ� תנו
ע"ש, וכו' פפוס בא בתורה ישראל יעסקו שלא
מהמי� שכשיצאו שבי� מדגי� משל והביא

בסכנה. ה�

äðäåיש והכרח תכלית שיש חכמה כל ודאי
התנא כמאמר התורה, מ� (אבותללמד

כב) וכמוה, בה, דכולה בה והפו� בה הפו�
עניני� יש ודאי אבל ה', במאמר לעיל שכתבתי
נחזי אות�. ללמוד הרבה שצריכי� הדורות לפי

ז בדורינו אנ� להציעג� גדול צור� יש אשר ה
מלב� להוציא המתפרצי� ההמו� לפני עניני�
האמיתיי� רבני� גדולי ובאי� דעת�. מכושל
וג� הרבה. כובשי� ובזה האשכנזי. הז� בלשו�
גדול הכרח יש ישראל אינ� לפני לפעמי�
הלימוד בבתי שנלמד ידיעות להרבה וכ� לכ�.
ג� הבקיאי� ישראל לגאוני אשר הגבוהי�
ע� לווכח לה� רבה וחכמה ידיעות בהרבה
לה� אי� זה בכל טעות�. לה� ולברר אד� בני
שלמדו אות� כמו ידיעות ולהראות בהלשו� הכח
ודבר עליה�. דבר בכל מתגברי� וה� כמוה�
שמחזיק שמי הוא, החילוק א� נכו�. ודאי כזה
ופלפולי� תורה שלמד במה גדול מוצלח עצמו

øîà ïéîéðáì
„ÂÚ ÏÎ˘ ,ÌÈÏÂÏÚ‰ ˙ÂÏÚÓ ˙ÓÈ„˜ ÔÎ Ì‚ ˙Ú„È
·¯˜˙È˘ „ÂÚ ÏÎÂ ,¯˙ÂÈ Ì˘‚˙È ¯˙ÂÈ ÏÏÂÚ˙È˘
Ì‚Â .¯˙ÂÈ·Â ¯˙ÂÈ ˜„˜„˙È ¯˙ÂÈ Í¯·˙È ‡¯Â·‰Ï
˙ÂÏÁ˙‰· ˙¯ÈÚËˆ‰Â ˘¯˘ ÂÏ ˘È È¯È˘Ú‰ ÏÎ˘‰
ÌÈ¯ÈÈˆÂÓ Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÏÎ˘ ÂÓÎ .ÔÂ˘‡¯‰ ÏÎ˘‰
ÂÂ‰˙� ‰�ÓÓ ÌÏÂÎ˘ È¯È˘Ú‰ ÏÎ˘‰· Â�ÈÈ‰„ ,‰·
Ô‰ Ô‰ .ÔÂ˘‡¯‰ ÏÎ˘Ï È¯È˘Ú‰ ÏÎ˘‰· ‡Â‰ ÍÎ

‡Â‰ È¯È˘Ú‰ ÏÎ˘‰˘ ‰‡¯ ,ÌÈ¯ÙÒÓ‰ È¯·„÷éôàù

àùéø,Ï·˜Ó Ì˘Ó˘ ÈÚÈ˘˙‰ ÏÎ˘Ó ÂÏ˘ ‰ÏÁ˙‰‰
ÔÈÚ‰ ÂÓÎ Â�Ï ‰ÏÈ‚Â ‰‡¯È˘ ‰Ó Ì‰ ÌÈ�ÈÚ‰ ‰�‰Â

Ì‰ ,¯·„‰ ‰‡¯ÓÂ ‰Ï‚Ó˘éñ éøúë,éøä¯ÓÂÁ‰ Ì‰
‰˙ÂÓˆÚÓ ¯Â‡ ‰· ÔÈ‡˘ ‰�·ÏÏ ‰˙Â‡ ‰ÓÈ„Â ,‰¯Âˆ‰Â
¯ÓÂÁ‰ ‡Â‰ ÍÎ ˘Ó˘‰Ó ˙Ï·˜Ó˘ ‰ÓÓ ‡Ï‡

.È¯È˘Ú‰ ÏÎ˘‰Ó ÌÏ·˜Ó ‰¯Âˆ‰Â

øîàåéøúù‡ˆÈ ‰�ÓÓ˘ ÌÈ¯ÈÁ�‰ Ì‰ ,‰ÈÒÂ‡
ÂÓÎÂ ,‰�È·Â ‰ÓÎÁ ÁÂ¯‰ ÂÎÂ˙· Ò�ÎÈÂ ÁÂ¯‰

ÂÏ ˘È ‰�‰Â .Ì˘Ó Â‰Á˜ ,‰ÓÎÁÏ ‰ÓÂ„Ó ÁÂ¯‰˘ ¯Ó‡Ó „"Ò· ‰ÏÚÓÏ Â�¯‡·˘,àéñéà éøú„Á‡
È¯˙Î ÏÎ˘‰ ÚÈÙ˘Ó ‡Â‰ ‰ÊÓ ‰�‰Â ,Ì‡¯· ‰·˜�Â ¯ÎÊ ÈÎ ,ÂÎÂ˙Ï Ò�ÎÈ Â�ÓÓ˘ „Á‡Â ,‡ˆÂÈ Â�ÓÓ˘

íéçåôúá éðåãôø
השנה, בראש הדי� יו� דלכ� להורות העול�
אמר לכ� ברחמי�, אותו ד� הראשו� לאד� כי
בתשרי לומר רוצה עול�, הרת היו� הקליר
יצורי כל במשפט יעמיד היו� העול�. נברא
יצורי כל דנת הזה היו� לומר רצונו עולמי�,
וא� הראשו�. ולאד� והמתי� החיי� עולמי�
לומר צרי� בתשרי נברא העול� א� קשה כ�
לו שסחטה מלמד בגמרא ואיתא היה. גפ�
היה הצווי הלא אותו, דנת אי� כ� וא� ענבי�.
צרי� אלא שתה, והוא הדעת �מע תאכל לא
בכלל דשתיה בגמרא דאמר מא� כאיד� לומר

אכילה.

àúéàåכ')בברכות השרת(ד� מלאכי אמרו
ישא לא אשר כתיב עול� של רבונו
לישראל פני� נושא אתה והלא וכו' פני�

íéøôåñ úãâà
mixt` zelleréáø.'åë àøååë àåää ïðéæçå àúðéôñá ïðéìæà÷ äåä àãç àðîéæ éòúùî ïðçåéרמז

חיות� עיקר החכמי� כ� כמו במי�, חיותו שעיקר זה לדג שנמשל חכ� לתלמיד
יוס� כמה כי זולתו, על ומעלה עוז ויתר שאת ויתר ראש ירי� כ� על למי�, שנמשלה בתורה תלוי

שאמר הוא זה לרעהו, איש בי� הבדל נותנת והתורה החכמה, מעלת לא א� בשוקא äé÷éôàãאיכא

,éøäéñ éøúë äéðééò ïééîãå àîéî äéùéøìאמרו ורז"ל לבנה, כפני יהושע פני סה.)כי לא(עירובי�
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ורק בתורה, הדור מגאוני כאחד להיות וחשק�
טוביות לתיקו� וג� לפרנסה ההכרח מחמת
שוקד ולהיות לשעה התורה להניח צריכי�
חשיבת זה ונגד ישראל. אינו הלימוד בבתי
המה ודאי עיקר, אצל� והגמרא תורה הלומדי
הרשב"א בתשובת שיש וכעי� טובי�. בכל
יוכל ופוסקי� בש"ס כריסו שמילא שאחר
שחשקת� האבות וכ� חכמות. שאר ללמוד
ידיעות ההכרחי והשאר התורה, רק לבניה�
שיש כחמה והוי טובי�, המה להכרח, רק אינ�
התורה שמחזיקי� אות� אבל בה. עצמה הכח
שפוסקי� שאחר ומחזיקי� כלבנה, רק שלמדו
ברור באילו האמיתי, אור יגיעו התורה התמדת
מה� שלמדו התורה כל יצא מה זמ� שאחר
לתורה, ואהבה חשק שו� זה אחרי לה� ואי�
או כשרואי� חדודי� בשר� נעשה ואדרבא

כאילו אצל� והוו בתורה, ממתמידי� שומעי�
נעשי� וה� עול�. של בישיבה עוסקי� אינ�
לפרש הבנה בה� אי� בסו� אשר �האר כעמי

בתורה. דבר שו�

ììëשלמדו אחר עצמ� שמחזיקי� אות� הדבר,
להעיקר שזכו תורה, ישראל הגדולי אצל
שיהי למע� אלא התוריות, לידיעה שזכו כיו�
התורה יופי ולהראות לפרנסת� מבוא לה�
לזה שצריכי� לרבי�, התורה חכמת וחמדת
אי� הלימוד. בבתי עניני� והרגל לשונות
ומחזיקי� מרבות� היוצאי� אבל להאשימ�.
עצמ� אור עדיי� לה� היה לא כאילו עצמ�
עיני יאיר הלימוד בבתי הלימוד מחמת ורק
וצריכי� כלבנה רק עתה והמה שלה� השכל
ממאסי� יהיו שסופ� להאמי� יש החמה. לאור
התורה של טוב נתח כל מה� ויצא בתורה

øîà ïéîéðáì
‰Ê˘ ‚È˘‰Â ÂÏÎ˘ ÔÈÚ· ‰‡¯˘ ,„ÂÚ ¯Ó‡Â .˙Â¯‰�
ÂÏ ˘ÈÂ ,ÈÚÈ˘˙‰ ÏÎ˘‰Ó Ï˘Ï˙˘� È¯È˘Ú‰ ÏÎ˘
ÚÙ˘‰ Â˙Â‡ ÂÈÏÚ ÚÙ˘ÂÓ˘ ‰Ó „Á‡ ,ÌÈ�¯˜ È�˘
,Â�ÓÓ ‰ËÓÏ ÚÈÙ˘Ó ‡Â‰˘ ‰Ó ‡Â‰ È�˘‰Â ,¯Â‡‰Â
‰˙È‰ ÌÈÙÂˆ¯Ù Â"„Â ˙‡¯·� ˘È‡‰Ó ‰˘‡‰ ÈÎ
‡ÏÂ ,Â„ÂÒÈ Ï‡ ÍÏÂ‰ „ÂÒÈ ÏÎ Ú·Ë˘ ÂÓÎ ,‰ÏÁ˙·
˘Â„˜‰ ‰‚ÈÏÙ‰ ÔÎ È¯Á‡Â ,‰ËÓÏ ˙ÚÙ˘Ó ‰˙È‰
,‰ˆ˜‰ ‡Â‰ ·�Ê ˙È˘Ú�Â ÌÈ�˘Ï ‰¯Ò�Â ‡Â‰ ÍÂ¯·
ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰˘ .˜ÏÓÚ· Í¯„· Í·�Ê ¯˘‡ ¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ

íéçåôúá éðåãôø
אשא ולא לה� אמר אלי�. פניו ה' ישא דכתיב
דקדקו וה� וברכת ושבעת ואכלת דכתיב פני�
במדרש ואיתא כביצה. ועד כזית עד עצמ� על
למקו� בני� ישראל נקראו עקידה בשביל ילקוט
כ� וא� לה�. פני� נושא הוא ברו� והקדוש
לומר צרי� אכילה בכלל שתיה אמרינ� א�
כדי� כ� וא� מדקדקי� וה� שביעה זו ושבעת
כ� א� לישראל פני� נושא הוא ברו� הקדוש
כבני� א� פירושו, והכי הראשו�. אד� חטא
שאנחנו משו� בני�, על אב כרח� רחמינו
פני�, נושא לכ� עליו שמברכי� בכזית אכילה משו� אמרינ� ובגמרא פני�. נושא לכ� בני�
הקדוש לכ� הדי�, משורת לפני� ועושי� בני� שאנו משו� אמת, דשניה� משו� לומר וצרי�
לפני� עושי� שאנו א� עבדי� אנו א� אכ� הדי�. משורת לפני� כ� ג� עמנו עושה הוא ברו�
בלאו בשלומא רחמנו, כבני� א� אמר לכ� פני�. נושא הוא ברו� הקדוש אי� הדי�, משורת

íéøôåñ úãâà
לגירסא. אלא סיהרא äééñåà,איברא éúøúî àéî õåôðåחכמתי 'א� שנאמר דר� על נחיריו, פירוש

רז"ל ודרשו לי', ט)עמדה ב, קהלת וידוע(ילקוט לי, שעמדה היא בא� שלמדתי החכמה שלמה אמר
יצאו התורה שמי כא�, שאמר זהו נצבי�, פרשת רש"י שפירש כמו האד�, מנחירי יוצא שהא�

חוצה' מעיינותי� 'יפוצו שאמר כמו éøåñã,מנחיריו, éøáî éøúëמדרשות בתי תרי דבסוראהיינו
לרבי�. תורה תצא מש� כי
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התורה יפיק וכלימה בבזיו� רק וג� לה�, שיש
יו ופירש שנה שיי� ועליה� מעמימה�, תר

נ"ג. ד� בפסחי� דאיתא לתורה בשנא� �האר
ישיבה בחורי שהיו שיש רואות עינינו וכאשר
ישראל אינו וכתב בלשו� ספרי� מחברי� ובסו�
התורה, וחכמת תורה גדולי שבח יזכר בלי
מה אומות חכמי מספרי כשמוצאי� ואדרבא
התורה חכמי כאילו כותבי� הגמרא נגד שהוא
אמר לא הלימוד מבית שחכ� כיו� טועי� היו

לנפש�. ואוי לה� אוי כ�,

òåãéå,מאפו שיצא מכונה בזיו� בדר� שיציאה
כ')וכדכתיב י"א יצא(במדבר אשר עד

תורה חכמי יוחנ� ר' של בדורו והיה מאפכ�.
שיש עצמ� והחזיקו התורה מ� שיצאו כאילו
לאור עתה וצריכי� הלבנה אור רק כעת לה�
עצמה. אור לה שאי� הלבנה את להאיר החמה
שכתבתי כמו להדיא, אות� לבזות רצה ולא
ביורה של"ד סימ� סו� ברמ"א וכמבואר לעיל,

לתלמידיו סיפר לכ� בה�. להתגרות שאי� דיעה
חכמה. ïðéìæàבדר� à÷ ååä àãç àðîéæ

.àúðéôñáחכמי� הישיבה ראש רבו אצל שהיה
ואמיתי�. àøååë.גדולי� àåää ïðéæçåתלמיד

אחד. ïééîãחכ� ååäå àéîî àùéøì ÷éôàã

.éøäéñ éøúë äéðééòשחסר כלבנות עיניו שדימה
רק היה שלמדו התורה כאילו עצמו, אור לה�
בלי היה שסופו וסיפר .�מבחו אור לקבל

àééñåà.איחור. éúøúî àéî õéôðå�"פירשב
àøåñã.מנחיריו. éøáî éøúëשהתורה הכוונה

שנמשלה התורה המי� כאילו בבזיו� מה� יצאה
המשל נקט ואפשר נחיריו. ידי על יצאה למי�
רפש נגרש כי� הוי דש� דסורא, מברי בתרי
בסו�. התורה זה החזיק כ� ונבאשי�. וטיט
הגדולה מעלה לידע זריזי� שיהיו זה ואמר
לטבחות רק המה החכמות כל וכי התורה, של
מאמר לעיל שכתבתי כמו לתורה, ולשפחות
בשל"ה איתא וכאשר דבש. היערות בש� ה'

øîà ïéîéðáì
‡È¯ËÓ‚˘ Â"„ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,‰ËÓÏ ÚÈÙ˘È ‡Â‰˘ ‰ˆ˜
ÔÎ È¯Á‡Â ˙Á‡ ‰„Â‚‡· ÂÈ‰ ÌÈ„¯Ù�‰ Ì‰ ¯˘Ú
˙ÚÙ˘Ó ‰˙È‰˘ ‰Ó· Ì‰Ó ˙ˆ˜ ˙„¯Ù� ‰˙È‰

‰‡Â¯ ‰È‰Â ,·ËÈ‰ ‰Ê Ô·‰Â ,ÈÏÂÈ‰‰ ¯ÓÂÁ‰àéäù
äì÷ä¯·Î ‡È‰ ÈÎ ,ÌÈÏÎ˘‰ ÏÎ·˘ ‰˙ÂÁÙ‰Â

˙Ï·˜Ó ‡È‰˘ ‰ÊÓ ‚È˘‰Â ÌÈÓÚÙ ‰¯˘Ú ˙ÏÏÚ�
‰�ÓÓ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÏÎ˘‰ „Ú ÌÏÂÎÓ ˙¯ÈÈËˆÓÂ ÌÏÂÎÓ

:È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰Ï˘Ï˙˘�àæéò àåäù

,'åëå äùçáã àîéã,ÔË˜‰ ÊÚ‰ ‡Â‰˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯
Ï·˜ÓÂ ˘˜·ÓÂ ˘ÁÂ· ‡Â‰Â ,ÌÈÏÎ˘·˘ ÔË˜‰ Â�ÈÈ‰„

:Ô·‰Â ,Â�ÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰ÓÓ

íéçåôúá éðåãôø
צרי� כ� א� בתשרי, העול� נברא לא א� זה
שתיה אמרינ� לא כ� וא� היה, חטה לומר
הוא ברו� הקדוש אי� כ� א� אכילה, בכלל
וג� בתשרי עול� הרת היו� אכ� פני�, נושא
לומר רצונו עולמי�, יצורי כל במשפט יעמיד
אנו לכ� הזה ביו� דנת הראשו� אד� דא�

ודו"ק. רחמנו מבקשי�

éúëøàäåוזה עיינ�. בה לית שצדק בחידושי
למטה די� דיש בזמ� הפירוש הוא

בזוהר דאיתא למעלה. די� עמודאי� (בראשית

לקבלנ"ט) ברקיע מאורות יהי אלקי� ויאמר ,
נהורא להו דלית דלעילא מלכות דצדק דרגא

מתפללי� אנו לכ� ש�. עיי� לתתא דוד כ� ובגי� דצדיק ע"י ליה דאיתיהיב מה אלא מדיליה
שתחנינו עד תלויות ל� עינינו כ� וא� לישראל. פני� נושא אתה אי� כ� וא� כעבדי�, א�
די�, עשינו שאנחנו כאור תוציא למטה עושי� שאנו משפט לומר רוצה משפטינו, כאור ותוציא
רצונו תלויות, ל� עינינו אמר לזה אותנו, לחונ� אתה יכול כ� וא� עיינ�, בצדק לית כ� וא�

כאור תוציא א� כ�לומר א� תוציא לא ושלו� חס וא� העיני� לנו יהיה כ� א� משפטנו,
כ� א� וקדוש איו� שאתה קדוש, איו� תלויות ל� עינינו אמר לכ� לנו ולא עיינ� לצדק יהיה

ודו"ק. לאור משפטנו תוציא
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קפ"ג) חסיד(ד� שהוא יחשוב וא� כזו. כת על
אי� אמונתו, להשחית החכמות יכלו ולא

כאשר מעטהדבר מתרחק הוא אבל ידמה,
רע כמה ועד מרגיש. ואינו מהאמונה מעט
שאומרי� בעיניה� חכמי� מיש המעשה

במשלי אמר ה')ששלמה לחכמה(ז' אמור
חלילה העול�. לחכמת שכינה את, אחותי

זאת. אמר התורה חכמות על אלא כ�. לחשוב
שמאיר למנה לה� התורה שחביבת אות� ואול�
רוח שואפי� ברירה באי� ורק כחמה, לה�
יראי� וה� ולשונות, ידיעות בשאר ג�
שנשארו דשמיא סייעתא יש לאלו ושלימי�,
ג� וזוכי� בתורה עולי� ואדרבא בתורה, ג�

תורה: חידושי לחדש

íéçåôúá éðåãôø

ìòåלית דצדק דאיתא, זו אגדה �מתור זה פי
לכ� העדה, לעי� העי� ויהיב וותרנות ליה

לי משתעי יוחנ� ר' äåäאמר àãç àðîéæ

,àúðéôñá àðéìæà÷בתשובה הגו� בהרהור
הלבבות àøååë,לעורר àåää àðéæçåתלמיד
כדלעיל, àùéøחכ�, ÷éôàãלו היה דלא

ב� שמעו� ר' בשבת כדאיתא בגדי�, אפילו
דמיא, בחלא צוואריה עד במערה יתיב יוחאי

התורה, לימוד מרוב לומר äéðéò,רוצה àéîãå

מצדק לו שהי' העיני� éøäéñדמות éøúë

הראוי מ� היה כ� וא� צדק, הוא לבנה כהנ"ל,
גדול חידוש היה וזה טובה, שפע לו להיות
להו לית צדיק וג� גדול וחכ� כלו� היה דלא
לותר, הוא ברו� הקדוש יכול כ� א� עיני�,

שראיתי àéîî,ואחר õéôðåמא� חסד דנפק
לרחמי�, היפ� די� שהוא הוא, ברו� הקדוש של

àøåñã éøáî éøúë 'ééñåà éøúîשפע כ� כל
לא לכ� כ� א� כלו�, היה לא ולו לעול� ירד
והואיל דוסא. ב� חנינא ר' גבי כדמצינו לו, היה
קט� בחיבור זו הקדמה הזכיר פעמי� וכמה
מצאתי כי עד התורה על בחבורו חפשתי הנ"ל,
ממסכת הגמרא על ישוב נפשי, שאהבה את
יוחנ� ר' ליה ואמרי ושמואל רב י"ד ד� ברכות
ניזו� כולו העול� כל אמר חד אלעזר ור'
ניזוני� כלו העול� כל אמר ואיד� וכו', בצדקה
רב דאמר רב אמר יהודא כדרב וכו' בזכות�
יוצאת קול בת ויו� יו� בכל רב אמר יהודא
בשביל ניזו� כלו העול� כל ואומרת חורב מהר
מערב חרובי� בקב לו די בני וחנינא בני חנינא
למה להקשות ויש עכ"ל. שבת לערב שבת

דווקא למה או חורב מהר קול בת יצא דווקא
ירק הוא הגמרא פירוש לפי הלא חרובי�, קב

בזול כד)כדאמרינ�יותר חכ�(תענית תלמיד
ירק. שאי� במקו� לדור אסור

äàøðåיאבד אחד רשע במקובלי�, דאיתא לי
הקדוש חטא העול� א� הרבה, טובות
שכ� וכל לעול�, שפע מוריד אינו הוא ברו�
ומתפלל עומד א' וצדיק רבי�. חטא בשביל
בצדקתו. ועומד הכבוד כסא תחת חתירה וחותר
לאותו השפע כל ית� הוא ברו� הקדוש אמר
עול� של רבונו אמר, הצדיק ואותו הצדיק
מבקש איני אני ושלו�, חס ברעב העול� ימות
ונשאר העול� לכל ות� מזונות מעט א� כי
יוצאת קול בת הגמרא, פירוש וזה מעט. לו
ש� ואי� חרוב העול� לומר רוצה חורב, מהר
שפע, לה� לירד הראוי מ� אי� כ� וא� צדיקי�.
השפע כל כ� וא� בני חנינא בשביל ניזוני� רק
חנינא לר' ונשאר לעול�, נתחלק חנינא ר' של
וזהו חרוב, של העול� לומר רוצה חרובי�, קב

הגמרא של הפירוש כ� כ"ד)ג� כל(תענית
הפירוש כ� ג� וזהו בצער, וחנינא בנחת העול�

הגמרא כ"ד)של וחנינא(תענית בנחת העול� כל
רצה שלא לומר רצונו מיטרא פסק בצער,

ודו"ק. העול� לכל רק לבד השפע

åäæåהפסוק קמ"ג)פירוש אלי�(תהלי� כל עיני
בעתו אכל� את לה� נות� ואתה ישברו
ויש רצו�. חי לכל ומשביע ידי� את פותח
הוא ויד� נסתר הוא פותח אמר אי� להקשות
שפיר, מיושב, ולדרכנו ספיקות. ושאר נוכח
אכל� את לה� נות� ואתה ישברו אלי� כל עיני
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áø.'åë éòúùî àøôñמהרעי� שסיפר יוחנ� רבי דברי אחר זאת העובדא סידר הגמרא
ואמנ� התורה. מ� חלילה יותר במעלה אצל� אשר ידיעות �לקב ויוצאי� תורה שמבטלי�
שה� החילוק יוחנ� בדברי לעיל שכתבתי וכמו מבטלי�. כ� שג� הטובי� דר� סיפר ספרא רב
ואול� להאיר. הוא רוצה כ� מאורה העול� להאיר יוצאת שהחמה כמו לחמה התורה מחשבי�
המשל העמיד ספרא רב
שכיח. שיותר באופ� בזה
בפאה אמר התנא והוא,

א) שאד�(פרק בדברי�
בעול� פירותיה� אוכל
לעול� קיימת והקר� הזה
ותלמוד שסיי�, הבא,
יש בזה כול�. כנגד תורה
ג� לחשוב צדיקי� לגדולי
אשר עת ימצא א�
בהתורה רבי� מתפרצי�
ונצוח בוויכוח או נעימי� בדברי� כנגד� ליל� יצא שלא התורה, מ� ילדיה� ומסיעי� ומצות
מצוה ואי� עדיפא, ותורה התורה, מ� בזה שיבטל יע� טוב, לדר� להטות� בכח עצמו ולהעמיד
פשפש ה' ד� בברכות כדאיתא תורה, מביטול גדולה יותר עבירה ואי� תורה מלימוד גדולה
בביטול יתלה עליו יבא זה שעונש עבירה מצא שלא פירש"י תורה, בביטול יתלה מצא ולא

íéçåôúá éðåãôø
כמה יש הלא וקשה לו, הצרי� בעת בעתו,
אתה ולמה מעשיה� לפי כדאי שאי� רשעי�
רוצה יד�, את פותח הפסוק והשיב לה� נות�
יד לומר רוצה יד�, את פותח הצדיק לומר
ואתה פתח, שכבר ואחר הוא ברו� הקדוש
לומר רוצה רצו�, חי לכל הצדיק חלק נות�
לית� מבקש כ� ג� הוא כי הצדיק, רצו� דזהו

ודו"ק.להעול� מזעיר, מעט רק לו ולשייר חלקו

åà,לומר íéîיש ÷ôðãלאנשי� חסדי� היינו
וזהו עבירות, àøåñã,דעוברי éøáî éøúë

הדר� מ� ועברו שסרו כשני� לומר רצונו
ודו"ק. הטובה

***

úåéùå÷äוהרבה ראיה צריכי� ואינ� מפורסמות
מה לפי �לתר ונראה לישב, יש
ב� דנשמת גילגולי� בש� באריכות שכתבתי
להוציא בכחו והיה גבורה, מצד היה עזאי
תורתו, מרוב הקליפה מתו� קדושות נשמות
ולא גרי�, לקבל שמאי בית רצה שלא מה

שאמר במה עצמו נ"ח)התפאר חכמי(בכורות כל
כי הזה. הקרח מ� �חו השו� כקליפת ישראל
כקליפת הפרש יש קדוש לזרע השת� בי�
לאשה, צריכי� שאחרי� מה דאמר וזהו השו�,
דאיתא אשה, נשיאת בלתי לתק� יכול אני
שיכלו עד בא דוד ב� אי� בסנהדרי� בגמרא
האריז"ל, מ"ו זה על ופירש שבגו�. הנשמות כל

íéøôåñ úãâà
mixt` zelleráø,'åë àîéî äéùéøì äé÷éôàã àøååë ïðéæç 'åë éòúùî àøôñוהוסי כדלעיל. �היינו

÷éðø,לומר äéì úéà.משה פני עור כקירו� ההוד קרני äéøáהיינו àðà äéìò ÷é÷çå

,íéáù äì÷קלד.)כמ"ש בתרא זכאי(בבא ב� יוחנ� ר' שבכול� קט� כו' להלל היו תלמידי� שמוני�
ענוה, דר� כא� הוא שאמר וזהו גדותיו, כל על וחכמה תורה מלא היה והוא ÷äìכו' äéøá àðà
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כ� עליו. לבא עלולי� העונשי� כל שאז תורה,
לאות� ניחא דזה אינו, אבל הצדיקי�. חשבו
לוח� להיות וההרגל והכתב הלשו� לה� שאי�
ודאי לזה, ג� שזוכי� אות� אבל ה', מלחמת

דכתיב מה לדרוש לה� צב)יש שתולי�(תהלי�
לעתי� הבינה שפירש וגומר, ה' ב,בבית (חלק

אבות) לפרקי ו דרוש לח, נקיטדרוש לא דלהכי
להורות הוא יפרח, כתמר צדיק כמו 'יפרח',
לעצמ� רק דאילו לאחרי�, לתק� הוא שעיקר
שתולי�, היו כבר ש� ג� ה', בבית שתולי�
רק הוא הזה, בעול� היינו 'בחצרות', א�
במה אחד וכל לאחרי�. להפריח 'יפריחו',
בלימוד גדולה השגה לו שיש מי ה' מאת שזכה
ג� השגה לו שיש ומי בלימוד, כ� יהי התורה
והכל דעלמא. בענייני כזאת יהי דעלמא בענייני
ש�. לקנות ולא גיאות לשו� ולא שמי� לש�

àáøãàåהכבוד בכל שיהיה צרי� המופת
הגאוני ממעלת שאומר לו שיש
ידי ועל עצמו, ומקטי� יותר, זוכי� שה� תורה
דבריו מתק שהשומעי� כיו� התורה, תתגדל זה
במה גדול לחכ� אותו ומחזיקי� אותו מחבבי�
שהוא אמר הכי ואפילו טעות� לה� שמברר
רק התורה חכמי מגדולי שבקטני� הקט� רק
אשר המעט לה� ואי� בתורה יותר המה שה�
המדברי� אות� אבל צדקתו, נראה אז לו,
התורה, בזיו� בא מה� כבוד, לה� ויש גדולות
כאות� ולא אד� הוא זה השומעי� שאומרי�

בסנהדרי� וכדאיתא אהל, סו�יושבי צ"ט (ד�

אהניע"ב) מה דאמר אסיא בנימ� דבי הני כגו�
לשונ� פתוח כקבר אשר אלו ידי ועל רבנ�. ל�
מילדי תורה הלימוד מבטלי� בה� יחליקו� אשר
הזה המפטפט כבוד אבותיה� שרואי� ישראל,

íéçåôúá éðåãôø
אד� בחטא שנאבדו מה הנפשות להציל
בדור מרד דאשור בספרי והארכתי הראשו�.
הנשמות להציל מועילי� מצרי� וג� הפלגה
איתא, דשבת ובגמרא הנ"ל, בפרק כמבואר
של ידיו מעשה איזה יד� מעשה כל וחבל
ס"ב דיבמות ובגמרא ובנותיו. בניו זה אד�
כאלו ורביה בפריה עוסק שאינו מי כל איתא,
לבראות הוא והכל ש�, עיי� דמי� שופ�
אד� בחטא הקליפה לתו� שנאבדו הנשמות

גלגולי� בשערי איתא וג� נ"א)הראשו�, (פרק

שמחה בשעת דאמר אביי, דאמר (עירובי�עני�

עזאיכ"ט) וב� טבריא, בשוקי עזאי כב� הריני
מ� �חו השו� כקליפת ישראל חכמי כל אומר

הזה. הקרח

ïëåúåבסוד גרי� מש� עזאי ב� אקצר, העני�
התורה מכח �באר עשו אשר הנפש את
כ�, כל נשמתו היה לא ואביי אשה, שו� בלי
גרי� שריחק שמאי בית נשמת היה עזאי ב� כי
גרי� לתק� תיקונו היה לכ� מגבורה, ונשמתו

אשה. ב�בלי אשר תיבות ראשי הוא ואביי
ג� וא�, אב בלי יתו� נקרא וגר יתו�, ירוח�
גרי� אשה ידי על תיק� לכ� מנפש נשמתו
מב� יותר כ� ג� תיק� עקיבא ורבי כבתורתו
לכ� השו�, וקליפות נקבי� שתי בסוד עזאי
מ� �חו השו� כקליפות ישראל חכמי כל אמר
ותראה גדול באריכות ש� עיי� הזה, הקרח
נמצא א� הארכתי וג� ה', בתורת נפלאות
בזוהר דדרשינ� לשקר ונשבע בה וכיחש אבידה

íéøôåñ úãâà
,éñøô 'ù àðéåäå íéáùבתורה מאות שלש במספר הנכללי� החכמות בכל מתפשט שכלי שכח ר"ל

כו'. לספינתא דמטבע גלא האי במאמר למעלה שנתבאר בדר� חסדי� וגמילות ועבודה

àðìéæàå.ïúéåìã äéîåôìקט� מועד במסכת כדאיתא ללוית�, נמשל בדורו הגדול (כה:)שהחכ�

כו', הרקק דגי יעשו מה חכמה הועלה בלוית� א� ואמרו עליו שספדו אבינא ר' בפטירת
חכמתי כל ע� לבלעני רוצה היה אלו אשר עד הגדול החכ� בער� ודל קט� שאני כא� שאמר וזהו

האד�. אוז� לשבר משל דר� דיבר זה וכל יכול, היה
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אבל חיצוני�. לימוד לבתי מיד אות� מביאי�
דיבור� הוה מושלמי�, מהגדולי הצדיקי�
שניה� ואז ישראל, גאוני וגדולי התורה ממעלת
התורה וכבוד בה� יותר עוד עצמ� כבוד ביד�,
התורה בשבח יותר מאמיני� לה� כי מגדילי�,
ואול� ולילה. יומ� השוקדי� הצדיקי� מדיבורי
על שוקד בהאפשרות הוא ג� שיהי בתנאי
פעמי� ב' לפחות הוא ג� ושיאמר התורה,
אי� כ� דלולא תורה, חידושי חריפות בשנה
אינו כאלו דהוי התורה, בשבח לו מאמיני�
התורה קר� הוא ג� כשמראה אבל המהות. יודע
ואומר ממנו, היותר מגדולי� אומר הכי ואפילו
הגובה עד שמגיעי� חכמי� לתלמידי אשרי
ואשרי התורה מכבד הוא זה האפשרי, היותר

לו.

äáøäחכמ גדולי על לפטפט וישיש שהיו י�
ולא ובישראל, בגוי� גדול כבוד לה�

האור וגדלות והידור משבח בספריה� נזכר
שיש וירושלמי. בבלי בתלמוד שנגנז הגדול
המה וש� השמש תחת רק אינו שהכבוד לידע
ספריה� בכל מחוייבי� היו אלא בשפלות.
הגמרא, לימוד כחכמת חכמה שאי� להודיע
התורה. מכבדי� הפשוטי� ויהודי� גוי� היו ואז

הוא ååäוזה àãç àðîéæ éòúùî àøôñ áø

.àúðéôñá ïðéìæà÷.הגדולה בישיבה שהיה
.àøååë éàä ïðéæçåתלמיד ההוא בעיר שהיה

וידיעות. ללשונות ג� שזכה גדול äé÷ôàãחכ�

.àîéî äéùéøìמקוד� שהיה שקידתו שביטל
÷éðø.בתורה. äéì éåäåתורה קר� לו שהיה

וקר� ימי� קר� שהוא העול�, ידיעות וקר�
íéáù.שמאל. äì÷ äéøá àðà äéìò ÷å÷çå

בשני קרנותיו מקו� בכל לרבי� שהורה כלומר
הגדולי� חכמי� בתלמידי שיש ואמר אלו.
יש בלשונות שאינ� הג� ממנו, יותר בשניה�

íéçåôúá éðåãôø
לתק� בא נשמתו אשר הגילגול אסוד דקאי
פירוש דזה לי ונראה ש�. עיי� תיק�, ולא
בדבר יתעסק אבידה גבי מציעא בבבא הגמרא
הקר� לתק� שצרי� דהיינו קרנא, מכלה שאי�
א� אכ� אבידתו מציאת וזהו הנשמה, דהיינו
מעשיו, ויקלקל לתק� לעול� בא ושלו� חס
דהיינו ושלו�, חס האבידה למכור צרי� אז
קשה וזהו אחר, בגילגול עוד ויבוא שימות
בספרי הארכתי כאשר הדיני�, מכל יותר לעול�
מאמר מאמרות בעשרה ואיתא באריכות. מוסר
לא לכ� תיק�, כבר עזאי דב� פ"ג חי כל א�

אשה. ליקח רצה

äæáå.הנ"ל האגדה àøååë,מיושב àåää ïðéæç

חכ� תלמיד ההוא לומר éôàã÷רוצה

,äéùéøìנשמות ראשי שהוציא לומר רצונו
וס"מ דליל' י�, ממצולות ממיא קדושות

י� מצולות סודנקראי� ר"ה בדרוש ש� (עיי�

ע"ה) השנה, בראש למי� ÷àðø,,הליכות äéì äåäå

כי קרנא מכלה שלא דבר שהיה לומר רצונו
נתק�. äéìò,כבר ÷é÷çåהתפאר לומר רוצה

בעיניו נחשבו שאי� התפאר, שהוא יסברו לא
רק ישראל, íéáù,חכמי äì÷ äéøá àðàדהיינו

כאחרי�, כ� כל למדתי äàîלא úìú àðéåäå

,éñøôיו� שלשי� בינוני אד� מהל� דהיינו
ליו�, פרסי עשרה מ� במני� פרסי מאה תלת
יומי�, לתלתי� אחד תלמודו שחוזר לומר רצונו
התורה שחזרו בגמרא מקומות בכמה כמבואר

יו� ïúéåìã,לשלושי� àîåôì àðéìæàåרוצה
דדרשינ� עקלתו� נחש בריח נחש דנקרא לומר
ולילית, ס"� כיתות דהיינו הטומאה, כוחות על
ומוציא הנ"ל, הפה אל והול� בתורתי שואב אני
קלה בריה וא� דאגה, שו� בלי הנשמות ממנו

íéøôåñ úãâà
øîà,àùéçáã àåä àîéã àæéò àåää éùà áøלחפש וצרי� התורה בעוז העוסק החכ� היינו

אית כ� פי על וא� וחיפוש, בקשה לשו� דבחישא, וזהו שאמרו, ממי האמת לקבל אחריה
וכמה: כמה אחת על בגדולי� כ� בקטני� וא� ההוד, קרני ליה
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בהרמב"� שהיה כמו הענייני�, בכל השגה לה�
אליהו רבי בהגאו� וג� בהדורות, ואלפי�
הגאוני� שאר וג� יונת�, ר' והגאו� ווילנער,
והתלמיד דבר. בכל הבנה לכשירצו לה� שהיה

כל. לעי� כנגדו גדלות� הראה זה àðéåäåחכ�

.éñøô äàî úìúוג� בהקדמה, שכתבתי כמו
חכמי� התלמידי בי� ליל� רגלי מכתת אני
באתי ורק וחכמה. תורה מה� לשאוב הגדולי�

התורה. מ� מעט עצמי ובטלתי àðìéæàåלכא�

.ïúéåìã äéîåôìהתחברות לי שיהי נפשי למסור
דידוע לזה. רבי� ג� ולהביא יתרומ� ה' אל
שהוא לוית�, של סעודה על שפירשו מה

אישי ילוה הפע� כט,מלשו� לד)(בראשית

לקיי� שמי� לש� רק שעושה לאה, שאמרה
בו: ולדבקה

àáåואול� בי�, כזה שיש לומר אשי רב
הקוד�,הוסי לבאר ידיעה בדבריו ג� �

בקל כי איש, לכל הורשה לא שכזה לומר
רק זה והותר לנצח, כחו יהי שלא המציאות
אמר ולכ� הבנה. ומהיר השכל וחד בקי לאיש

רק פשוט, כוורא הוי לא àæéò.דזה äéäפירש
�חו בי� יש ביבשה שיש מה שכל רשב"�,
בביצה דאיתא עיזא, המשל והיה החולדה. מ�

ע"ב) כ"ה קשי�(ד� פירש"י ה�, עזי� שלשה
א� אומרי� ויש זה על הגמרא ומביא להנצח,
עז. נקרא זה דבשביל ואפשר דקה. בבהמה עז

הוסי לנצחועוד כח לו כשיש שג� אשי, רב �
לבריות צרי� שוב שא� די, לא לבד בזה ג�
כדאיתא נשמעי�, דבריו ואי� לבו נפל אז

מהפסד כשירא של"ד סימ� סו� דעה ביורה
איתא ג� קורה. בעובי יכנס ולא ישתק ממונו

ע"ב)בסנהדרי� נ"ב דומה(ד� חכ� תלמיד למה ,
זהב, של לקיתו� דומה בתחלה ,�האר ע� לפני
ולע"ד כס�. של לקיתו� דומה הימנו סיפר
'סיפר אלא עמו' 'דיבר נאמר שלא בזה הכוונה
שצרי� �האר הע� שכשרואה הורה ממנו',
וסיפור לעזר לזה להיות לאחרי� וסיפר לעזר
כס� של כקיתו� נחשב אז ומדוחקו, ממעלותיו
שהוא גב על א� מקוד�, פחותה במדריגה
לקיתו� דומה ממנו נהנה לו. נת� לא עדיי�

חרס. של

äúòîתלמידי בזה להתנצל אשי רב �המלי
ורק כזה יוצאי� שאינ� גדולי� חכמי�
אומרי� ואינ� ה', ועבודת התורה על נשארי�
בשוקי� בעיר ואסובבה נא אקומה כאלו
להשלי� נפשי שאהבה את אבקשה וברחובות
ב'. ג' בשיר בעזה"י שביארתי כמו אחרי�,
לכל לזה רשות נית� שלא אשי רב אמר לכ�
המבואר א'. תנאי�. לזה שצרי� שהוא. מי
במושכל וחלוש לבב ר� יהיה שלא ב'. למעלה.
יוכל אלא לה�, יצטר� שלא ג'. הראשו�.

אשי. רב סיי� לזה משלו. עצמו àùéçáãלפרנס

.éðø÷ äì úéàåבקרניה בי� חופרת פירשב"�
ידיע לה שיש מזונותיה, אחר להמציאלבקש ות

השני והנה לאחרי�. תצטר� ולא פרנסתה לה
המציאות מצייר זה לפני יחד. באי� מאמרי�
ואוחזי� מהתורה המבטלי� מ� גרוע היותר
במעלה היותר הקצה הורה זה ומאמר בידיעות.

íéçåôúá éðåãôø
שכ� וכל וחומר קל כזה מעשה לעשות יכול
משיעור פחות תורת� החוזרי� חכמי� תלמידי
הקדושות הנשמות להוציא דיכולי� זה
שבגו�, החדר יכלה כ� וא� הטומאה, מקליפות
שהלכו וזהו משיח, להביא ביכולת� יש כ� א�
העול� לתק� אי� שהרהרנו לומר רצונו בספינה,

זה ועל מקולקל. שכבר éùàמה áø øîà

,àîéã àæéò àåääעז לשו� זהו לומר רצונו

שיש חכ� תלמיד שהוא דהיינו גבורה, לשו�
לא א� א� זה לתק� יכול גבורה מצד נשמתו

עזאי. ב� שתיק� כמו אשה, àùéçáã,יקח

שנאבדה האבידה אחר דמחפש לומר רצונו
÷éðø,כהנ"ל. äì úéàåקר� לו שיש דהיינו

יש או י�. ממצולות להוציא הקליפות לנגח
עמל עזאי דב� עצמו עזאי ב� על דדריש לומר

ודו"ק. זאת את ותיק� ויגע
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.àùøéëÍÎ
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:ÌÈÓ· ËÂ˘Ï Ú„ÂÈ˘éàòá

.àîèàì åäéèîùì˘˜È·˘
:ÂÎÈ¯È ÍÂ˙ÁÏ.àìç äéì ÷øæ

:ÂÁÈ¯Ó Á¯·Â ıÓÂÁàãùéîì

.äéá:Â· ÚÈ�ˆ‰Ï

çðòô úðôö

ויע� בינוני�. בכלל ה� פני� כל על ולרוב ביניה� הרבה מדריגות שיש ידענא ובודאי בכזאת.
לה�, אי� ותורה ידיעות משאר העיקר שעושי� באות� שיפגע מה חקירות המה אלו שמאמרי�

בביצה כדאיתא גרמיזא כהדי� כ"ה)רק לה�(ד� יתקרב שלא �האר עמי מדרכי בזה יש וג� ,
בחכמה: ודיבר הסתיר לכ� לה�. חלילה שצרי� מי

'øàðîéæ éòúùî ïðçåé

ïðéìæà à÷ äåä àãç

àéää ïðéæçå àúðéôñá

àúéìèø÷ארגז פירשב"�
כו':

ïéðòäלנו יש הוא.
שמראי� ספרי�
מביני� אשר סודות לנו
ובא בהעני� השטחי אנחנו
כאשר בקראי. נפלא מיופי
ובכתבי בזהר נמצא
והפליגו ז"ל. האר"י
וספר והפרדס, האר"י
יפה הוא אנחנו שמביני� במה העניני� חיצוניות אשר יצירה, בספר ומיוחד מנוחה, ברית
לנו אי� עליוני� בעולמות ומקורו משמש ש� שכל במה הפנימית לידע אבל הרבה. ומהודר

øîà ïéîéðáì
.drvdäîéãÌÈ�·‡ ‰· ÈÂÏ˙‰ Ê‚¯‡Ï ˙ÏÎ˘Ó‰ ˘Ù�

ÌÈ�È�Ú Â�ÈÈ‰„ ,ÌÈ¯È‡Ó‰ ˙Â·ÂË
,ÈÈ¯ÙÈÒÂ ÍÊ ¯ÓÂÁ Â�ÈÈ‰„ ,˙ÂÈÏ‚¯ÓÂ ,ÌÈÏÎ˘ÂÓ‰
‰�˜È ‰Ï‡ ÌÈ˙˘·˘ ˙Â„Ó‰Â ˙ÂÏÚÓ‰ Â�ÈÈ‰„
,Ï·ÂÁ ‡Â‰ ˘Ù� Ì¯„Ú‰· ,Ì�Ó‡ ,Â˘Ù�Ï ˙¯‡˘‰‰
‚„‰ È�ÈÓÏ ¯ÓÂÁ‰ Ï‡ ‰ÈË�Â ÛÂ‚‰ ˙ÂÁÎ‰ ‰ÓÈ„Â
,Â�Ï ‰Ù¯Á ‡Â‰˘ ˘Â˘ÈÓ‰ ˘ÂÁ ¯Á‡ ÌÈËÂ� Ì‰˘
Ó„Ï '‡˘¯Î' ÌÈ‡¯˜�‰ ÒÂÏËÂËÒÈ¯‡ ¯Ó‡ÓÎÂÔÂÈ

:¯Ó‡Â ,˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙Â‡˙‰àùøë,‡˙˘Î¯Î ÔÂ˘Ï
,‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡Ï Ì¯˜ÈÚ˘ ,ÌÈÈÚÓ È�·‰ Ì‰˘øáå

éàøåîà.ÌÈ�È�Ù ·¯ Â�ÓÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙ÂÓÎÁ‰ ÈÓ· ËÈÈ˘Ï ‰ËÈ˘‰ ·ÈË· Ú„ÂÈ ¯˘‡ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ˜ÒÂÚ‰ ‡Â‰
Â�È�Ú ˙Ú„È ¯·Î ÏÂ˜ ˙·Â ,ıÓÂÁÏ ˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙Â‡˙‰ ˙ÚÈ�Ó ‰ÓÈ„Â .ÛÂ‚‰ ¯˜ÈÚÂ „ÂÒÈ‰ ‡Â‰ '‡ÓË‡‰Â'

‡¯˜�‰ ÈÈ¯ÈÙÒ‰Â ÍÎÂÊÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ Ï˘ Â˙˘‡Ï ‰�˜�‰ ÏÎ˘‰ ‰ÓÈ„Â .ÌÈ¯·„‰ ÏÈÙÎ‰Ï Í¯Âˆ‰Ó Â�È‡Â'ø

íéçåôúá éðåãôø

ùéåאבני� ע� משמע ריהטא דלפו� להקשות
יחלי דלא אינו וזה תכלת, יעשה �טובות
ציצית להיות דצריכי� דתו, ימיר ולא האל
שכרה, יהיה דזה תאמר וא� חלזו�. ומד� מצמר
חכמי�, תלמידי משאר יותר לה למה וקשה
אשר קושיות ועוד בדבר. ושנאה קנאה ויהיה

מלספר. עצמו

äàøðåדנקרא קרט בערו� דאיתא ,�לתר
àúéìèø÷בגמרא ואמרינ� אוצר. לשו�

íéøôåñ úãâà
`"ahix.àúéìèø÷ã àãáåòלעול� ושכרה הגדול, הפרישות אחר אלא נשגת ושאינה לחכמה, משל

עו בו וכיוצא הנדואה:הבא. יהודה דרב àáè.בדא ïáàמקי ונחש חכמה אותההיא �
ישראל ופעמי� חיה, בצוארו וכשתולה לד�, מימיו ויהפ� הנחש שימית עד אליה אד� יקרב שלא

ויחיו: אליה ישובו ולבסו� ממנה מתרשלי�
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ידוע הטבעיי� כל הוא, בזה והמשל הבנה.
ויודעי� פועלי� צמחי� שהרבה למה לרופאי�
בא מאי� אבל הרפואה. שמביא שבו הטבע
מוש� מאגנעט ידוע ידוע. אי� כחו זה לצמח
בא אי� ידיעה באי� ואול� לעצמו. ברזל
להקדוש רק זה נמסר ולא זה. כח למאגנעט
בשמות תורה סתרי בעניני שכ� מכל הוא. ברו�
בה� לומד וקט� גדול חכ� כל שודאי קדושי�,
ששכלו מקו� עד שיל� ובלבד בכ�, ומחוייב
לתוכו. לראות לפתוח לחשב ולא מגיע

äæ ìòåבחגיגה י"ג)איתא סירא,(ד� ב� בש�
ממ� ובמכוסה תדרוש אל ממ� במופלא
עסק ל� אי� התבונ� שהרשית במה תחקור אל

�בחו ג� אשר דארגז דוגמא והוי בנסתרות.
הארג ליופי טובות אבני� לשערנצמדו יש ז,

הרמב"� בזה והארי� שבו. במה השיווי גודל מ�
ה')במורה פרק א' מה(חלק שיי� זה על אשר
כ"ב)דכתיב י"ט אל(שמות הנגשי� הכהני� וג�

דכתיב מה וג� ה'. בה� �יפר פ� יתקדשו ה'
י"ז) ד' בית(קהלת אל תל� כאשר רגלי� שמור

בחגיגה איתא וכאשר ע"ב)האלהי�. י"ד ב�(ד�
בראיית שנכנס '�'הצי לשו� ומת. �הצי עזאי
להנות רק רשות לו היה ולא לפנימית, עי�
זכות יש בזה ג� בפשוט, המוב� יקרת מזיו
שיופתח העת יבוא ואימתי חכ�, יקשה א� רב.
זה על בו. לנו שאי� במה לנו ולמה הארגז.

øîà ïéîéðáì
àñåã ïá àðéðç,Â˙˘‡Â ‡Â‰ Ï"ˆ¯ ,Ì‰È�˘ ¯˘‡

ÌÒ¯ÂÙÓ ‡Â‰ ¯·Î ¯˘‡Î ˙Â„ÈÒÁ· ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ ÂÈ‰
:Ú·ËÂÓ‰ Ú·Ë Ì˙Â�˘ È¯ÂÙÈÒ ÔÈ�ÚÓ „ÂÓÏ˙·

äðäå˘Ù� È‡‰Ï ‰‡¯˘ :È˜Ï‡‰ ‡�˙ È‡‰ ¯Ó‡
˙ÓÂ„Ó‰ ˙ÏÎ˘Ó‰éòá÷îã àúéìèø÷ì

äá˙Â·ÂË ÌÈ�·‡ ÌÈ‡¯˜�‰ ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ È�È�Ú
˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙Â„Â·Ú‰ È�È�ÚÂ ,ÌÈ¯‰ˆ· ˘Ó˘Î ÌÈ¯È‡Ó‰
˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙ÂÁÎ‰˘ „ÂÚ ‚È˘‰Â ,˙ÂÈÏ‚¯ÓÏ ˙ÂÈÓ„�‰
‰Ï ¯„‰Ó„ ‡Â‰ ‡˘¯Î ‡¯˜�‰ ‡¯ÂÂÎÏ ÌÈÓ„˙Ó‰

íéçåôúá éðåãôø
דאדו� מש� ומוכח באריכות, זרה דעבודה

נקרא ויו� טוב אב� וישראלúåéìâøîנקרא
עיי� קוד� מה� איזה מת� שלחו אשר אינ�,

ת לפניש�. מתפללי� שאנו תפלתנו פלתנו
שלוי� הללו העכו"� הוא, ברו� הקדוש
ישראל עמ� ועניי ושאנ� בהשקט ושקטי�
ואיתא וגדולי�. קשי� ויסורי� ועניות בדלות

בירושלמי והובא הל"ג)במדרש פ"ט ע"ש(ברכות
עקיבא רבי תלמידי דרצו העני� ותוכ� באריכות,
עניות מרוב לסחורה לצאת התורה מ� לפרוש
להיות התלמידי� והתחילו ונתמלא, דינרי� נתמלא בקעה בקעה ואמר לבקעה, והל� ודלות
ולא הדינרי� והשליכו וחזרו דאתו, בעלמא שכרכ� לכ� דינוכה חזו לה� אמר הדינרי�, בוררי�
רגל שמיא מ� ליה דנחית דוסה ב� בר"ח מעשה תענית במס' הגמ' מאמר וידוע כלו�. נטלו

מה�. וליקח לחזור והתפללו וחזרו זהב של

äæáåזו אגדה ÷àúéìèø,מיושב àåää àðéæçש� דהוי אוצרות לומר úåáåè,רצונו íéðáà

אדו� יו�,úåéìâøîåדהיינו àøååë,דהיינו éðéî åäá àøãäåחכמי� תלמידי לומר רצונו

íéøôåñ úãâà
mixt` zelleréáø.úåáåè íéðáà äá éòá÷î ååäã àúéìèø÷ àåää ïðéæçå 'åë éòúùî ïðçåéלרב רמז

שאמר הוא וזה בארגז, מונח הוא כאלו לבא לעתיד לצדיקי� הצפו� åæçãטוב

,úåáåè íéðáà äá éòá÷î ååäã àúéìèø÷ àåää.ער� לה� אי� הטובות כ� ער�, לה� éøãäåשאי�

,àùøë éø÷îã éøååëã éðéî äìאי�' כמ"ש לו, הגנוז בחלקו חבירו להזיק יכול בריה שו� שאי� רמז
בכל אותו לשמור לו יצוה שמלאכיו לפי שבו, הרוחני בחלק שליט אינה ר"ל ברוח', שליט אד�

שאמר הוא זה äùøë,דרכיו, àø÷ðä éøååëã éðéî äì øãäîå,'רש עלה 'לאמור השליחות ש� על
מעיקי�. כל האד� מ� ומגרשי� מורישי� שה� ש� על או יש'. אוהבי 'להנחיל כמ"ש



âàáø éáã àúãâð÷ çðòô úðôöçðòô úðôö

נבואת כשיתקיי� שלימה דבהגאולה ,�לתר יש
לקיי� להצדיקי� האלו הידיעות יהיו אז יואל,
�להצי רשות יהי אז וזכרת�. אותו וראית�

הפנימית: ולראות

äæåיוחנ� ר' שהעמיד המאמר כוונת הוא
בו. שהיה הישיבה �àåääבקיבו ïðéæçå

.àúéìèø÷.ומסוגר סגור נפלא חיבור שהיה
.úåéìâøîå úåáåè íéðáà äá éòá÷î à÷ ååäã

מאיר היה לכל מוב� היה אשר החיצונות שג�
פסוקי� בהרצאות הלב את ומשמח העיני�

àùøë.נפלאי�. éø÷îã àøååëã éðéî äéì éøãäå

אבל בזה שלמדו רבי� חכמי� תלמידי היינו

החיצוניות. מהידיעות להנות לה� הספיקו רק
הטבע שידע זה, במי� המשל נקיט ואפשר
כאב� המאיר דבר שכשרואי� כירשא מהמי�
חכמי� יש כ� לזה. מתקרבי� וכהנה טוב

כאלה. לעניני� נפש� øáשחשקה úéçð

.ééåúàì éàøåîàכמה המציאות על הורה זה
חכ� והוא אמיתי שמי� ירא שאי� למי פעמי�
ראשו מניח וזה נשגבות, ידיעות לו ויש גדול
שבידיעתו וחושב הסודות לעמקי ליחות ודעתו
לעשות ורכושו גופו לטובת פעולות יעשה
לעיל כבר שהבאתי וכמו מעשיות, קבלה

וכ ט', בקידושי�במאמר ש�(ע"א)דאיתא על

øîà ïéîéðáì
ÔÈ�Ú· Ë¯Ù·Â ,˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ‚È˘‰ÏÓ ‰˙Â‡ ·ÎÚÓÂ
˜ÂÓÚ ˜ÂÓÚ ˘Â¯„ ‡Â‰˘ ‰˙ÂÈÁˆ�Â ˘Ù�‰ ˙Â¯‡˘‰‰
:Ï"Ê Ì¯Ó‡ÓÎÂ ,Â˙Â‡ ·ÎÚÓ ¯ÓÂÁ‰Â Â�‡ˆÓÈ ÈÓ
‰ÒÈÚ·˘ ¯Â‡˘ ·ÎÚÓ ÈÓÂ Í�Âˆ¯ ˙Â˘ÚÏ Â�È�Âˆ¯

.·ÎÚÓË¯Ù·Â 'ÈÏÎ˘ÂÓ· ÏÈÎ˘‰Ï „Á‡ ÌÎÁ ˙ÈÁ�Â
,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜ÂÒÚ ˜¯ ‰È‰Â ˘Ù�‰ ˙¯‡˘‰‰ ÔÈ�Ú·
„ÈÓ ‰È‰Â ¯ÂÎÚ‰ ¯ÓÂÁ‰ ¯Á‡ ˙ÂË�Ó Ú�Ó� ‡ÏÂ
Ô¯Ó È¯·„Ó ˙Ú„È ¯˘‡Î ,Â„ÂÒÈÂ Â¯˜ÈÚ ËÓ˘�
Ú„ÂÈ‰ :¯Ó‡ ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ ‰¯ÂÓ‰ ¯ÙÒ· Ï"Ê Ì"·Ó¯‰

íéçåôúá éðåãôø
àùøéá éø÷îãדלות דהיינו קישתא, בר דהיינו

בר זהו עליו, ליש� כר לה� היו דלא גדול
מאד. עד ומרות קשות עניות שהיו úéçðåקישתא

,éàøåîà øáלשו� אחד חכ� תלמיד לומר רצונו
להתפלל שיודע דהיינו לשוט, יודע שהיה אמורא

התורה בשמות פעולות בתפילתוùéâøåולעשות
ועשה, àëøéìופעל äéèîùì éòáåויגע כידוע

סמוכי� העושי� באנשי� יעקב, יר� בכ�
ולעשות זאת לעקור ובעי שיהיהלאורייתא,

íéøôåñ úãâà
åàפרוש והוא הזה בעול� מחלקו ליהנות מבקש שאינו פי על א� השל�, שהאיש זה, בהפ� יאמר

שאמר הוא זה עבריו, מכל אותו יסובבו הרשעי� תמיד כ� פי על א� הזה, העול� עסקי מכל
àùøë àø÷éîã éøååëã éðéî äì øãäîå.רשעת� ש� על

úéçð,äéåúàì éàøåîà øáמעשה ועושה ובזהב בכס� חיל לעשות הכליו� בעול� לשוט יודע איש
כי הה�, אוצרות כל גנוזי� אליו כי לאמור באהלו ולאתויי השלימי� להזיק �וחפ אמורי

הפחותי�. כל ונחתי סלקי זה בטעות äéîèàì,באמת äéèîùì éòáå ùâøåאו� פועלי ברגשת ר"ל
לקעקע חושבי� ה� קמי�וקיבוצ� שהפחותי� ר"ל וגו'', יעקב יר� 'ותקע אומרו דוגמת ביצת�,

כיר� רשע עקב מפני בסתר לומדי� שה� תורת� ולבטל ביצת� לקעקע וחושבי� השלימי� על
בסתר. שהוא úçðå,הזה àìçã à÷éæ àãùåונחית להעמיד ינשאו יי� ב� �לחומ שנמשלו שהרשעי�

אומרו וזהו ירו�, וזה ישפיל ונחת.àøãזה

ùåøéôìåש éøååëãהראשו� àðéîשהמלאכי� כפשוטו, יאמר השלימי�, את השומרי� המלאכי� ה�
הרשע וירא דרשיעא, רגליא ומקצצי� אמורי מעשה העושה אמוראי בר ביצת לקעקע רגשו

שאמר הוא זה מידו, �לחומ שנמשלו גילוליו ולהשלי� לשוב לבו אל נת� אז לו יכול לא àãùåכי

,úéçðå àìçã à÷éæהוא א� אלה בכל לנסות ורצה וגבורתו, תקפו מעשה כל �לאר עד השפיל ר"ל
השלימי�. במחיצת לעתי� להיות אפשרי



àáø éáã àúãâ ãð÷çðòô úðôöçðòô úðôö

הפריצי� שמשרבו אותיות ושתי� ארבעי� ב�
פירש"י לה�. לידועי� רק מוסרי� היו לא
ר' וסיפר בו. המשתמשי� הפריצי� משרבו
לקחת להי� נחתו אשר מתחסדי� שהיו יוחנ�

לעצמ�. הארגז äéèîùìאת éòáå ùâøå

.äéîèàìמה על עמו לריב שמי� ירא שבא
ליקח דנחית בהאי במשל והוא כ�. עושה
ירכו ונקיט ירכו. לעקר עליו מי ובא הארגז

בסוכה דאיתא מה ע"ב)מחמת מ"ט ומועד(ד�
דכתיב(ט"ז)קט� ב'), ז' למה(שיר ירכי�, חמוקי

יר� מה ל� לומר כיר� תורה דברי נמשלו
בסתרי שכ� ומכל בסתר, תורה דברי א� בסתר
על י"ג בחגיגה עונשי� הרבה שמבואר תורה
עצמו מכי� שזה שמי� הירא האיש וראה זה.
בזה לעשות רוצה ומסתמא לעצמו. לקחת
נכנס מופת. איש שהוא עצמו ולפרס� גדולות
לפרס� יריכו לחתו� רצה וכאילו בריב, עמו
לאמור יריכו לפניו להשלי� או יריכו, לרבי�
כמו שיהי שצרי� מה לגלות שבא עשית, זה
דבר�, היה אמוראי הבר ואמנ� מכוסה. היר�

כאילו עליו הבא את להוכיח גבורות ובפיו
רבה. ממצוה לבטל àìçã.בא à÷éæ àãù

ואפשר מריחו. וברח �חומ ליה שזרק פירשב"�
ופחד .�החומ הוא וזה נמרצות בקללות קללו
ואול� נגדו. יותר לכנס בכ� מחויב איני וחשב

.àì÷ úá ÷ôð.המדרש בית גדולי כל היינו
.ïì øîàהבית שתלמידי משמע זה לשו�

לידע חשקו בינייהו היה יוחנ� ור' המדרש
הארגז שיקח רבי לה� וחפשו סודות הרבה
לכ� נחית וזה עמה�, ללמוד לפניה� ויפתח
א� שהניחו. עד וקלל צעק נגדו שעמד למי

לכ זאת, אי� אמרו ישיבות ידיעותהראשי די �
לא. ותו הקטני� הדגי� עושי� åäúéáããכאשר

.'åëå àñåã ïá àðéðç éáøãבזה גנוז שיש
הכבוד, כסא עד מגיעי� אשר הנשגבות ידיעות

ונקיט שלימה. בהגאולה יזכו åäúéáãולזה

.àñåã ïá àðéðç éáøãחכמי� תלמידי דגדולי
ל� תדעי לא א� כדכתיב נשי�, בש� מכוני�

בנשי� ה')היפה א' וכ�(שיר ח'), לחכמת(משלי
יותר ותורה הבא לעול� חושקי� שה� נשי�,

øîà ïéîéðáì
ÏÎÂÒ‰Â ÌÈ‰ ˙ÈÚ˜¯˜Ó ÌÈ�È�Ù ‡ÈˆÂÈ ÌÈ· ËÂ˘Ï

.‰¯ÂÓ‰ ¯ÙÒ· ˘"ÚÈ „·‡ÈÂ ÏÏˆÂÈ ‰ÈÁ˘‰

äðäå‰Ê ÔÈ·‰ È‡¯ÂÓ‡ ¯· È‡‰éãùåÂ�ÓÓ ˜ÈÁ¯‰Â
˙È�È„Ó‰ ˙‚‰�‰Â ˙ÂÈ¯ÓÂÁ‰Â ˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙Â‡˙‰

ÌÈÏ˘Ó˙Ó‰àìçã à÷éæáÁÎ ÈÙÎ ‚È˘Ó ‰È‰Â ,
È�È�Ú ÏÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ˙Ú„È ¯·Î Ì�Ó‡ .Â˙‚˘‰
˜ÂÓÚ ¯·„ ‡Â‰ ˘Ù�‰ Ï˘ ‰˙ÂÓˆÚÂ ‰˙Â¯‡˘‰‰
¯·„‰ ÈÎ ,‚˘ÂÈ˘ ‰Ó ‚˘ÂÈ ÏÂ„‚ È˘Â˜·Â „‡Ó ˜ÂÓÚ
,ÏÏÎ Â· ‰‚˘‰ ÌÈ˘ÂÁ‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈ˘ÂÁ‰ ÏÎÓ ÌÏÚ�‰

íéçåôúá éðåãôø
וכבוד, עושר חכ� àìçã,לתלמיד à÷éæ éãùå

הרשעי� ושדו �לחמ נדמו הרשעי� לומר רצונו
כהדא עושר לצדיקי� ולהיות מזל� להשתנות
באלו לכ� מה קול בת יצא דינרי�. מלאה בקעה
ב� חנינא ר' מאשת ראיה לכ� קחו האוצרות,
שלא כדי והחזירה, השמי� מ� לה שנית� דוסא,
תקחו וא� לבא. לעתיד ולכלימה לבושת יבא
לכ� דאתי, בעלמא חלק כ� כל לה� יהיו לא

קול הבת àúìëúאמרה äá éãùéîì àãéúòã

íéøôåñ úãâà
÷ôð,'åë àñåã ïá àðéðç 'øã åäúéáãã àúéìèø÷ éãäá åëì úéà éàî øîàå àì÷ úáקרטליתא ר"ל

הזה בעול� דוחק וסובלי� ומעוני� מוכי� הזה בעול� שהיו צדיקי� לאות� דווקא גנוזה זו
לערב שבת מערב חרובי� בקב לה� די והיה בזכות� ניזו� העול� כל שהיה ואשתו חנינא כרבי

כד:)שבת .(תענית

àéãùã,äá àúìëúהנאה שו� קבלו לא כי זה, אוצר לש� מעשיה כל תכלית השליכה ר"ל
שמור דכוותה ולכל לה צדיק, לכל הגנוז האוצר זה אל היה תכלית� כל כי הזה, בעול�
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.ïðéæçåàáè ïáà àéää‰ÈÏ ‡¯„‰Â ÌÈÓ‰ ÍÂ˙Ï
'ÈÒ¯‚ ÈÎ‰ :‡�È�˙àðéðú àåää àúà

àöð÷ùåô àúà àúðéôñì òìáéîì éòá÷å ùâø

.‰·˜� ·¯ÂÚ.äéùéøì äéòè÷å.‡�È�˙„åëéôäúà

.àîã ååäå àéîÌ„ ·Â¯Ó
:‰·¯‰ ÏÂ„‚ ‰È‰˘éòá øãä

àúà àúðéôñì äéòáèì

äéìè÷å àöð÷ùåô àåää

äéì÷ùå éàøåîà øá ìéæàå

åäðéìúå äáåè ïáà àéääì

.éøôéö åäðäìÌ‡ ˙ÂÒ�Ï
:Â‰Ï ÂÁ¯ÙÂ ÂÈÁÂ ÂÈÁÈ.äéãäá

:Ô·‡ ‡Â‰‰ È„‰·

çðòô úðôö

דוסא ב� חנינא רבי אשת כמו חמודות, משאר
בתענית ע"א)שמבואר בפסחי�(כ"ה ויש (ד�.

ע"א) הקראפ"ז ב')על וגו'(הושע אישי תקראי
ככלה ולא חמיה בבית ככלה יוחנ� ר' אמר
שאז כלומר אביה, בבית
השכינה גילוי לישראל יהי
עתה. כמו לא והסודות,
דברו את יוחנ� ר' וקיי�
ופחד זה במאמר ש�
בה�. שמתפרצי� מאות�
וג� בחכמה. אמר ולכ�
אמר לא בפסחי� ש�
כא� ואפשר בהדיא.
זאת העמיד ברבי� שדיבר
יותר: נסתר בלשו�

äàåãðéä äãåäé 'ø

.'åëå éòúùîלעיל הבאתי
שכתב מה ה' מאמר

דבש דרושהיערות ב (חלק

øîà ïéîéðáì
Í‡ ,Â˙˙Ó‡ ÏÚ Â¯ÈÈˆÏ „‡Ó ¯ÂÈˆ‰ ‰˘˜ ¯·„ ‡Â‰
Â�ÈÈ‰„ ,‰Ï ˘È ÈÎ È‡¯ÂÓ‡ ¯· È‡‰ ‚È˘‰ ˙‡Ê
ÔÙ[Â]‡· ÔÈ·‰ ˙ˆ˜Â ,˙Â¯‡˘‰‰ ˙ÏÎ˘Ó‰ ˘Ù�‰Ï
Í‡ ,˙ÈÈÁˆ�‰Â ˙Â¯‡˘‰‰ ‰Ï ‰È‰È Í‡È‰Â ,‰Ó
„ÂÓÚÏÂ ‚È˘‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰È‰ ‡Â‰Â ,ÂÏÂÎ ‡Ï Ì�Ó‡
˙ÂË¯Ù·Â ,‰ÈË¯Ù È�È�Ú ÏÎ· ‰˙ÂÈÓˆÚÂ ‰�È�Ú ÏÎ ÏÚ

.‡ÈˆÂÓ ‰˙‡ È‡éàî åäì øîàå ìå÷ úá ÷ôðå

.'åëå àúéìèø÷ éãäá åëì úéà‰Ó ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯
‰„È˙Ú ‡È‰ ˘Ù�‰˘ ‚È˘‰ ˙‡Ê Í‡ ,¯˘Ù‡ È˙Ï· ‡Â‰ ¯˘‡ ˘Ù�‰ È�È�Ú ÏÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ˜ÒÚ˙‰Ï Â�Ï

:Ô·‰Â ,„Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙Á˙ ‰¯Â¯ˆ ‰È‰˙Â ‰‚È˘˙˘
.drvdúòãé‡È‰ ˘Ù�‰˘ ¯·ÂÒ ÔÂËÏÙ‡ ,˘Ù�‰ ˙Â‰Ó ÔÈ�Ú· ÒÂÏËÂËÒÈ¯‡ È�ÂÈ‰ Â„ÈÓÏ˙Â ÔÂËÏÙ‡ ˙˜ÂÏÁÓ

‰‡¯Ó‰ ÌˆÚ· ¯˘‡ ÌÈÓÏ‚˙ÓÂ ÌÈÎÈ˘ÁÓ ÌÈ�È�Ú· ˙ÎÏÎÂÏÓ ‡È‰˘ ˙ÁˆÁÂˆÓ ‰�È‡˘ ‰‡¯ÓÎ

íéçåôúá éðåãôø
à÷éãöìשיהיה תכלית לשו� תכלת לומר רצונו

ויאכלו יקחו לא א� גדול לתכלית לצדיקי�
ודו"ק. הדי� בעלמא עלמ�

***

äîהיו� קושיות, אקשה א� אדבר ומה אומר
וידע יכיר הרואה וכל כלי�. אינ� וה� כלה

דיפרקיניהו. נגר ובר נגר צרי� כי

íéøôåñ úãâà
שאמר הוא זה זה, äá,אוצר àúìëú àéãùãלצדיקי הצפו� זה תענוג [אל] תכליתה השליכה
השליכ ר"ל דאתי, לבעלילעלמא אוצר שיש במדרש כמ"ש הצדיקי�, במחיצת להיות תכליתה ה

וק"ל: עצמ�, בפני ולצדיקי� עצמ� בפני צרות ולסובלי עצמ� בפני תשובה
mixt` zelleráø.'åë àðéðú äéì øãäã àáè ïáà àåää àðéåäå 'åë éòúùî äàåãðä äãåäéÊÓ¯לאב�

וגו' מפניני� היא 'יקרה כמ"ש יקרה, לאב� נמשלה התורה כי התורני, וכברטוב ,'
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ג�זיי"�) שה� כמה ועד חכמות שבע ממעלות
שה� כתב אבל הקדושה. להתורה משמשי�
וכתב לאסתר. ניתנו אשר הנערות כשבע רק
ופשיטא ישובו. ולש� מהתורה ה� מקור� שג�
במשלי ויש ותפארת�. גדל� רואות עינינו ג�

כג) בסוטה(ו, ויש אור. ותורה מצוה (ד�נר

פני�כ"א) כל ועל הזה. בדמיו� נקרא מדוע ,

לראות הרבה הוא האור שתועלת כפשוטו,
מה בכחו,היטב ולבשל ולצלות ולאפות להבה

בו. ולהח� המחצבי� להתי� עוד והרבה
ג� שיש שדולק, בעוד כנר הוא נמי והמצוה
להחכמות אבל רב. תועלת הכמות במעט בזה
טוב אב� למצוא יש ש� לחפש החיצוניות
כ� ג� יש וג� מיפיו. נהנה אד� וכל שמאיר

אי� סו� סו� אבל לתועלת. עניני� כמה בו
ועדי תכשיט בזה יהי ובודאי טוב. אב� רק
הראוי במקו� אותו הנושא את בו ליפות הרבה
ודאי ולכ� אצבעו. על בטבעת או במלבושיו
אבל הזה. הטוב האב� את הרבה לחפש יש
איגרות שלשה הרשב"א בתשובת נמצא כבר
ואזהרות בחרמות רבי� הדור מגדולי בחתימות
לא בתורה האד� שהורגל שנה כ"ה שקוד�
שיש לרפואה זולת החיצוניות מחכמת ילמוד
שנה חמשי� עד כעת כ� ועשו הכרח, לזה
וחשבו שהיתה הפירצה גודל ידעו כי מאז.
קדימת בהרגל שנה חמשי� שיהיו שאחר
ואיסור. חר� בלא ג� בכ� ישארו שוב התורה
השל"ה אחריו ובא ואיל�. תט"ז מסימ� והוא

øîà ïéîéðáì
Â˙ÏÂÊ ÔÈ·Â Â�È· ÌÈÏÈ„·Ó‰ ÌÈÎÒÓ‰ Í‡ ,ÍÎÂÊÓ ‡Â‰
˙Â‡¯˙‰ ˙ÂÎ¯Ëˆ‰· Í¯ËˆÓ ‡Â‰Â ÂÎÈ˘ÁÓ ‡Â‰
¯ÈÒ‰ÏÂ ˙Â‡¯‰‰ ¯„Ú‰ ˙¯Ò‰Ï ˜¯ ,Â˙¯ÈÙÒÂ Â˙¯È‰Ê
˙¯Ò‰· Ì‡ ÈÎ ,ÈÈ¯ÈÙÒ Â˙Â˘ÚÏ ‡Ï ,ÏÈ„·Ó‰ ÍÈÒÓ‰
ÔÈ�Ú ‡Â‰ ÍÎ ,ÈÈ¯ÈÙÒ 'È‰È ‡ÏÈÓÓ ,ÏÈ„·Ó‰ ÍÒÓ‰
˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ ˙ÏÏÂÎ ‰˙ÂÓˆÚ·˘ ,˘Ù�‰
¯ÂÎÚ‰ ¯ÓÂÁ‰ ‰Ó„‡‰ ‰·ÚÓ· ‰�˙È� ¯˘‡· Í‡
,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ ÔÈ·Ï Â�È· ÍÒ‰Â ÏÈ„·‰ ‰Ê‰ ÏÙ˘‰Â

‡Â‰Â(Ì„‡‰ Ï"ˆ¯)Ê‡Â ‡Â‰‰ ÍÒÓ‰ ¯ÈÒÈ Â�ÂÈÚ·
.˘Ù�‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÈ¯ÈÙÒ ‰Ï‚˙È

íéçåôúá éðåãôø

äàøðåהנעל� במדרש דאיתא ,�,(בראשית)לתר

כ� יהודה רבי אמר ראש. ישופ� הוא
אלא מאד� שלו הכאה אי� נחש של דרכו
בעקב, אלא לאד� מהנחש הנשיכה ואי� בראש.
הוא. הרע יצר דאמר למא� יצחק רבי ליה אמר
יוסי רבי ליה אמר פסוקא. בהאי יימא מאי
הוא ומי בראש אלא לנחש הריגה שאי� מלמד
הזה הנחש ואי� הישיבה. הראש זהו הראש.
עבירות לו כשעושה בעקב, אלא לאד� הורג
ועל וכו' יסובני עקבי בעו� הה"ד בעקב. ודש
ששמעתי מה בתהילי� פסוק �לתר יוכל זה פי
בתהלי�, מ"ט במזמור דאיתא וז"ל. מוסר על שחיבר מה בספרו מצאתי וג� זצ"ל אבי מאדוני
אח יתהללו. עשר� וברוב חיל� על הבוטחי� יסבני. עקבי עו� רע בימי אירא למה דוד אמר
הפסוקי�. ע"כ לעול�. וחדל נפש� פדיו� ויקר כפרו. לאלהי� ית� לא איש יפדה פדה לא

שחר. לה� אי� הללו והפסוקי�

íéøôåñ úãâà
התורה שלומדי אקרוקתא, של במאמר וכ� כו', דסיני טורא ל� אחוי תא המתחיל במאמר בארנו

שאמר הוא זה שמפני�, הרע והיצר �שמבחו האויבי� ומבפני�, �מבחו מתנגדי� שני לה� äåäãיש

,àðéðú äì øéãäבפרעה כמ"ש האומות, וכ� הקדמוני, הנחש מ� כחו מוש� הרע שהיצר אמרנו כבר
וגו' �הרוב הגדול '.'התני�

úéçðå,éàøåîà øá.אליו טוב האב� לאתויי נחית אמורא, הנקרא חכ� תלמיד àðéðú,היינו àúà

הרע, àúðéôñì,היצר äì òìáîì éòá à÷.בלע לא עדיי� אבל כו' למבלע בעי רש"י פירש
äéùéøì äé÷ñô àøôéö àúàוהוא הקרוקתא, במאמר שהזכרנו הפושקנצ"א היינו והציפור התני�, של
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קפ"ג) בד� שבועות שמילא(בהלכות אחר שרק
החכמות. באלו ילמוד ופוסקי� בש"ס כריסו
אבל מזה. וז' ה' מאמר לעיל כתבתי וכבר
ותורת ה' יראת בטכסיסי פרקו על שעומד אחד
חכמות ומקריי� פנויי� בעתי� ללמוד נכו� אמת
סייעתא לו שיהי ה' מאת ולבקש האפשריות.
תורה. מדברי עצמו לבטל יצטר� שלא דשמיא

ïðéæçåומגאוני� הרמב"�, רבוותא, מגדולי
נמי סופר וכאשר ואחרוני�, הקודמי�
שעליו בהספד ואיתא זצוק"ל. דווילנא מהגאו�
ורק בלימודיות. היה כמה עד יהודה באפיקי
במהירות לזה מבוא למצוא להתחכ� שיש

בבכורות דאיתא ע"ב)במה הקיסר(ח' ששאל
ומוליד. מיעבר לכמה נחש חנניא, ב� יהושע לר'

רבה במדרש כ')איתא רב�(בראשית שנשאל ,

פניו ונתכרכ� ידע ולא זה על כ� ג� גמליאל
כ� כל והיה להשיב, ידע בשלא בושה מפני
ושאלו בצער פניו ומצא יהושע ר' שפגעו עד
יהושע ר' והודיע המעשה. לו וסיפר זאת מה

גמליאל רב� והשיב הוא, כמה הקרא מדיוק
בכות ראשו הפיליסו� וטר� לאמור,לפיליסו� ל

ולחכ� לו שנודע עד שני� כ� כל יגע הוא
גודל חזינ� פני� כל על במהירות. נודע זה
ולכאורה ידע. לא באשר גמליאל רב� של הצער
שיצא אחר שג� עד כ� כל היה וג� בכ�, ומה
יהושע. ר' שהרגיש צערו, ניכר עדיי� מהשואל
איני לומר בתורה לחכ� שאי� החזיק אבל
יודע. אמת תורת מ� חיצו� שאד� מה יודע

בכלי� איתא יז)הלא בתרא(פרק בבבא והובא
ע"ב) א�(פ"ט לי אוי זכאי ב� יוחנ� ר' דאמר ,

הרמאי� יאמרו שאז אומר, לא א� לי ואוי אומר
ידינו. במעשה בקיאי� חכמי� תלמידי אי�
נחת א� לאמרה. יותר שבחר בגמרא ונשאר
נצר� שלא מתנה ה' מאת שמגיע מי הוא גדול
ה' אמר וכאשר תורה, לבטל בזה להשתקע

כדאיתא לשלמה, י"ב)ב"ה ג' א' הנה(במלכי�
היה לא כמו� אשר ונבו� חכ� לב ל� נתתי

וגו'. לפני�

øîà ïéîéðáì

éìöàå:Ï"Ê¯ È¯Ó‡ÓÓ ¯Ó‡Ó‰ ˙�ÂÂÎ ‰Ê ‡Â‰ ÈÎ
ÛÂÒÓ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‰È‰ ‰ÏÁ˙·˘ ¯Ó‡
ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ÂËÚÈÓ ‡ËÁ‰ ¯Á‡Â ÂÙÂÒ „ÚÂ ÌÏÂÚ‰

˙ÂÓ‡ ‰‡Ó ÏÚ Â„ÈÓÚ‰Â ‡Â‰(‡ ,·È ‰‚È‚Á):„"ÎÚ

:øåàéáä‡ËÁ˘ Ì„Â˜ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡˘ ˙Ú„È ¯·Î
ÂÏÂÎ ˘ÓÓ ‰È‰ Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„‰ ıÚ·
ıÚ „ÂÒÓ ÚÂ„ÈÎ Ï„·� ÏÎ˘Î ËÚÓÎ ‰È‰Â ÏÎ˘ÂÓ
Ì‚ ‰È‰Â ,ÌÏÂÚÏ ÈÁÂ ÌÈÈÁ‰ ıÚÂ Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„‰
˙ÏÁ˙Ó ‚È˘Ó ‰È‰Â ,‰ÏÎ˘‰Ï ÈÂ‡¯˘ ÌÂ˜Ó· ÔÎ

íéçåôúá éðåãôø

äàøðåחדרי� תת"� במקובלי� דאיתא �לתר
ובאלו תכל"ת כמני� בגיהנ� יש
כדי גמור צדיק אפילו ליל� צרי� החדרי�
דמעות רשעי� של נשמות ולהעלות לתק�
והנה מקומות. בכמה בזוהר כמבואר העשוקות
חדרי� בתק"� שמירה צרי� אינו הצדיק באשר

ו דדינא בתוקפא אינ� ה� בושהכי לה� יש
מעשה. ואנשי זקני� או חכמי� תלמידי לפני

ר"ע וה� תת"� ממני� הנשארי� חדרי�רק

íéøôåñ úãâà
רז"ל כמ"ש מאליה�, כלי� ה� אז המדרש, בבית ומעריב שמשכי� למי רמז ל:)העורב, (קידושי�

המדרש. לבית àîã,משכהו ååäå àéî åëéôäúàהפנימי הצורר אל יחשבו ד� התורניי� המי� כי
לד�. אליה� מתהפכי� ה� כ� וא� הה�, הצוררי� ממיתי� התורניי� המי� כי האומות, אל או

àúà,äéøáç àðéðú,האומות åë',ה� äéçàåהרע היצר כח משיבי� ה� בתחבולות� האומות ר"ל
עללאיתנו הספינה, לבלע ורוצי� שניה� שחזרו עד הרע, היצר כח את החיו כאלו והרי ,

חיי�'. כשאול 'נבלע� וכתיב ממנו', צדיק רשע 'כבלע אמרו äéùéøì,דר� äé÷ñô àøôéö àúà øãä

המונעי� כל ובהסתלקות מאליה�. כלי� וה� המדרש לבית והערב השכ� דר� àéääìעל äì÷ù

.àúðéôñì äééãùå àáè ïáà
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ìòåיותר לומר וקרוב עובדא. כא� הובא זה
שכ� יע� רק בפועל, עובדא היה שלא
אצל כשהיה שסיפר בכ�. העני� הלביש שכיח
בי� השטה לספינה שנמשל הישיבה ראש רבו

א'. במאמר לעיל שכתבתי כמו ïðéæçהלימוד,

.àðéðú äì øãä äåäã àáè ïáà àåääשנודע
יד כתבי �קיבו או נפלא חיבור שיש לה�
וברירות במהירות רבות חכמות בו ללמוד
חשקו נשגבות. וידיעות בתורה גדול מחכ�
ללמוד הנרצה מצאנו כא� הלא הרבה. לזה
הפיליסופי� אי� ושמעו נפשינו. לרוות מהרה
ותלמידי� רב שהיה הזה החיבור את סבבו

בזה. éàøåîàשעוסקי� øá úéçðå(¯ÚÙ‡˜)

העול�. בדרכי חכ� הוא י� לעומק לשוט שיכול
את לה� להגיע לשלוח עיניה� נתנו לזה
טעמי� שני שבספינה להחכמי� והיה החיבור.
שידעו אחת מיד�. האוצר להוציא שימצאו
ה' יראת מחוסרי הדעת קלי ש� שיתקבצו
וכמו זאת, לבטל וטוב לגמרי, לאיבוד ילכו
בחר� שמיחו הרשב"א דזמ� בהעובדא שהיה
ג� ושנית לעיל. שכתבתי כמו ילמדו, שלא

אחר ה� ג� שילמדו עצמ�, שה�לטובת
הבאי� כל נגד שמי� ויראת מתורה מזוייני�
הכנופיא לבטל חיוב וג� היתר מצאו לעול�.

øîà ïéîéðáì
„Ú ÔÂ˘‡¯‰ Ï„·�‰ ÏÎ˘‰Ó ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ,ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó ˙„Â˜� ‡Â‰˘ ÂÙÂÒ
ÍÒÓ È˙Ï· ÈÈ¯ÈÙÒ ˘Ù�‰ ‰È‰Â ,¯ÓÂÁ‰ „ˆÓ Ú�ÂÓ
Â˙Â¯Ó‰ ¯Á‡Â ,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ ÏÎ Ú„ÈÂ ÏÏÎ ÏÈ„·Ó
˙ÓÁ ÂÊ ,ÂÓˆÚ ÏÚ Í˘Ó˘ Â‡ËÁ ˙Ú„È ¯·Î ,Ì�Ó‡
ÍÈ˘Ó‰Â ,˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙Â‡˙ ¯Á‡ ‰Ë�Â È�ÂÓ„˜‰ ˘Á�
‰È‰ ‡Ï˘ Â˙ÓÂ˜ ËÚÓ� ,ÏÈ„·Ó‰ ÍÒÓ‰ ÂÓˆÚ ÏÚ
ÏÈÚÏ Â�È¯Ó‡ÓÓ ˙Ú„È ¯·Î ÈÎ .‰Ó‡ ‰‡Ó ‡Ï‡
¯ÙÒÓÏ ÌÏÂÚ‰ ÈÂÓÈ„ ÔÈ�ÚÓ ˘"ÚÈ '· ¯Ó‡Ó „"Ò·
,˙ÂÎÈ¯‡· Ì˘ ¯ÎÊ�Î ÈÒ¯Ù ‰‡Ó Â‡ ‰Ó‡ ‰‡Ó
¯Á‡ ‰�‰Â .ÈÒ¯Ù ‰‡Ó ˙Ï˙ ÔÈ�Ú· ÂÈÏÚ ÍÈ�ÈÚ ÌÈ˘

íéçåôúá éðåãôø
ונשוא זק� אפילו ביותר שמירה צריכי� ש�
שמירה, בלי לש� הולכי� שהיו ובא� פני�,
טהורי�, נימוסי� מגרדיני ניזוקי� שיהיו אפשר
שעוה ובידו יהושיע ושמו אחד מלא� הול� אזי
יוכל אזי אתה, הנקרא הש� מצחו על וכותב
פגע ואי� שט� ואי� חדרי� ר"ע באלו להלו�

ידעתירע. לא אכ� הפסוק פירוש זהו שכלי קט (ולפי

לא בספרו א� דאבוה או דינוקא שותא יהי' לא א�

באלומצאתי) דהיינו צלמות בגי אל� כי ג�
חדרי�. ר"ע אלו מ� ר"ע אירא לא הגיהנ� חדרי
את"ה של דש� לומר רוצה עמדי. אתה כי מפני

ודוק. עמדי

àúéàåרבה עקב)במדרש שה�(פרשת מפני למה חמורות מעבירות מתירא אני אי� דוד אמר ,

ש�. עיי� קלות שה� מפני למה קלות מעבירות אלא חמורות.

úàå,חדרי� עקיבא רבי מ� מתירא אני מה מפני לומר רצונו רע, בימי אירא למה דוד אמר זה
המלא� ית� לא כ� וא� בעקב. דש שאד� קלות מעבירות מתירא אני יסבני עקבי עו�
הבוטחי� אמר לכ� לגיהנ�, צרי� אתה אי� גמור צדיק שאתה אחרי תאמר וא� סימ�. הממונה

íéøôåñ úãâà
äåä.'åë ïãäá éçéìî éøôéö éðäמליח בשר היו וכאלו כמתי� בחייה� שנחשבו שהרשעי� רמז

שאמר הוא זה לה�, ומחניפי� הרשעי� ע� מתחברי� שהשלימי� ובזמ� מסריח, שאינו
,åäééãäá åäðéáúåàש גור� לה� שהחיבור åçøôå,עד äåì÷ùטוב האב� מה� לוקחי� שה� ר"ל

ומחני אתה צדיק לרשע האומר כי רעות, לה� שיעשו וסו� לסו�התורני אתה ורעי אחי לאמר לו �
חפצו'. ה' בתורת א� כי כו' רשעי� בעצת הל� לא אשר האיש 'אשרי כמ"ש בידו, נופל

åàבאות� éçéìî,רמז éøôéöשאמר הוא זה המתי�, בה להחיות אד� כל יכול ר"לäåì÷ù,שבתורה
התורה, באמצעות החיי� ממקור השפע בה.åçøôå,קבלו למחזיקי� היא חיי� �ע התורה כי



âàáø éáã àúãèð÷ çðòô úðôöçðòô úðôö

לזה מיד�. החיבורי� הוצאת תחבולות ידי על
בהסיפור. äéåúàì.איתא éàøåîà øá úéçð

שבה� הרב ואול� להספינה. לנו להביא היינו
החריצות ובכל במסירות שילח� ואמר התגבר
מה�. לגזול לשלוח שעשו יע� הישיבה. כל נגד
בכל כדר� בהממשלה, כח לו שהיה כ�, והיה
להרשות. כניסה יותר לה� יש שכאלה העתי�
לעיל ביררתי וכבר התגברות. זה זולת וג�
לוית� נקראו והתכונה הטבע שחכמי ה' במאמר

שמקי העול� שכתבשבפי וכמו הי�. את �
כא� עקלתו�)הרשב"� ד"ה ע"ב נקיבה(ע"ד לוית� ,

כוונתשמקי על ש� ואזיל העול� כל את �
עירובי� מגמ' ש� בררתי וג� הגדולי�. התניני�

כ"ב) קבלה(ד� חכמי ג� שה� תורה שגדולי
מילדיה, עי� שמעלימה נקיבה עורב נקראו

ט)כדכתיב קמז, יקראו.(תהלי� אשר עורב לבני
טעמי�. איזה בגמרא ויש

øôéñåהספינה לבלוע שבה� גדול ק� אי� כא�
גדולה. בסכנה àöð÷ùåô.והיו àúà

נקיבה. äéùéøì.עורב äé÷ñôגדול מקובל שבא
שאמר כמו לו. להראות עמו מווכח והיה

בקהלת יג)שלמה בשבעה(יב, חקירתו אחר
אלהי� את נשמע הכל דבר שסו� ההבלי�,

שאריסטו התפו"ח בספר דאיתא כמו וג� ירא.
בסו� והודה בהבל, שניו כל שהיה בסו� הודה
ההוא הגדול ביד ועלה הנפש. השארת על
לא אשר מרכבה ממעשה קט� סדק לפתוח
עיניו. ונפתחו מעול� המתפלספי� עי� שזפתו
כנפי לתחת להביא אבינו לאברה� עלה וכאשר
בחקיר המראות בהירת ידי על ותהשכינה

מעשה חכמות אשר כל בולע אשר המרכבה
ה'. במאמר לעיל שכתבתי וכמו בראשית,
ובזה הקודמת, מדעתו נתהפ� ההוא והאד�
לרב� אי� רואי� הרבה שהיו החבילה, נתפרדה
ראש הפסקת ידי שעל הוא וזה ראשו. נפסק

דכתיב כהאי לד�, המי� נתהפ� (דברי�התני�

כג) בכחיב, כול� שבאו הנפש, הוא הד� כי
הבהוב פע� בו שנאחז שמי סיפר אבל הנפשי.
את בהריחו מיד חיצוניות, והליכת הכפירה
על לסמו� ואי� כמקד�. והול� דולק האש

ואמר כזה. אד� äéøáçתורת àðéðú àúàù

.äéçå äì äéìúå äéì÷ùלווכח שוב התחיל
הה� הספרי� �בקיבו יש אשר במכשולי� עמו
ושוב הקוד�, ראשו הגיע מיד השמאל. לצד
צרה והיה בהספינה לנקו� כולו �בחוצ יצא
עצמ� ומצאו בהספינה. הנמצאי� על כמבכירה

øîà ïéîéðáì
,ÌÈÏÙ˘‰ ÌÈ‡ˆÓ�‰ „ˆÓ ‡Ï‡ ‚È˘Ó Â�È‡ Â˙Â¯Ó‰
:˜ÂÒÙ· ‰"Ú ¯‚‰ ÒÏ˜�Â‡ ¯Â‡È· ˙Ú„È ¯˘‡ÎÂ

'Â‡¯È ‡Ï È�ÙÂ È¯ÂÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â'(‚Î ,‚Ï ˙ÂÓ˘),
,ÌÈ‡ˆÓ�‰ Ì‰˘ ,È‡¯˙·„ ‰Ó Â· ˘¯ÈÙ 'È¯ÂÁ‡'˘
ÌÈÏ„·�‰ ÌÈÏÎ˘‰ Ô‰ Ô‰ ,ÈÈÓ„˜„ Ì‰ 'Â‡¯È ‡Ï È�ÙÂ'
‰È‰ ‰Ê˘ ‰‡¯ Ì‚ ‡� ‰‡¯Â .‚È˘‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ‰Ê˘
ÌÈ‡È·�‰ ÔÂ„‡Â ÌÈÓÎÁ‰ È·‡ ‰"Ú Â�È·¯ ‰˘Ó ˙ÏÚÓ
‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ÌÎÁÂ ‰‡¯Â È˘Â�‡‰ ÔÈÓ ¯Á·ÓÂ ‰"Ú
¯·ÎÂ .¯È˜ È·ÂÊ‡ Â�Á�‡ Â"˜ Ï˘ Â�· Ô· Â"˜ ,‰ÓÎÂ

íéçåôúá éðåãôø
לה� שיש צדיקי� שיש לומר רצונו חיל�, על
רצונו יתהללו עשר� וברוב מצות, דהיינו חיל�
דהיינו עשירות לה� שיש שמתפארי� לומר
ממו�, עושר ואינו טובי�, ומעשי� ותורה מצות
במצות לומר רצונו יפדה, פדה לא אח אכ�
אח יפדה לא טובי� ומעשי� ותורה שלה�
ית� לא איש בגיהנ�. שיש הרשעי� דהיינו
תאמר וא� לגיהנ�. צרי� כ� א� כפרו לאלהי�
נפש�, פדיו� ויקר אמר לכ� הזאת, לצרה לי מה

íéøôåñ úãâà
åàשאמר זה לטובי�, שהתחברו מצד למוטב ושבו חיו הרשעי�, דהיינו הה�, הצפרי� שג� יאמר

,åäééãäá åäðéáúåà.השלימי� בי� לה� כשישבו

åàåçøôå äåì÷ùחיי� להיות שבו כמתי� בחייה� שהיו ותחת חיי�, אלהי� דברי שקבלו רמז
אכי"ר: היו�', כלכ� חיי� אלהיכ� בה' הדבקי� 'ואת� שנאמר יתעלה, בה' ודבקי� ומשכילי�
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הגדול החכ� של הפעולה ג� א� תקוה באי�
מעשיות כמה ידענו אול� לריק. יצא שלה�
אליו שנשלח במבוכה צדיק בהיות אי� בש"ס

בברכות פתאו� ע"ב)אליהו ו' כטייעא.(ד� נדמה
ובשבת ואסהיד. כאינש אתא נ"ח (ד�ובד�

ע"ב) כפרשא.קמ"ט נדמה שימי ר' בצרת

ùéåחדש בזהר יותר תבא)עוד כי כשבכה(פ' ,

שבתוכחה הגאולה סוד ידע כשלא רשב"י
בשליחותא ואמר אליהו אתא תורה, דבמשנה
ברי� קודשא ושדרני השתא זמי� הוינא אחרא
שיש במה להארי� ואי� דמעי�. לשככא הוא
שאתא כא�, ג� היה וזה ומדרשי�. וזהר בש"ס
דתענית וכהאי מינייהו, כחד ואידמא אליהו

ע"ב) כ"א לכולהו,(ד� למקטלינהו מלכא כדבעי

הוא וזה לגמרי. דעתיה שוב àúàוהיפ� øãä

äéùéøì äé÷ñô àøôéöטוב בשוחר דאיתא
ח') העול�(קפיטיל את שמסבב אליהו זה צפור ,

ובברכות עכ"ל. ע"ב)כצפור, ד' אליהו(ד�
לרישיה אליהו שפסק ומיד פריחות. בארבע

ìé÷ùהיד כתבי הני àúðéôñì.לכל äåéãùå

ההוא מהרוד� שניצולו השמחה גודל לשער יש
חפצ�. הגיעו וג�

øôéñå,שפיטת� מהירת ידי על לה� עלה מה
הצעירי התלמידי� מ� לראות שרצו
כלו� ידעו ולא קדושה מלאי� שהיו ימי�
שלאילו בטוח לדעת� והיה העול�, מעניני
בדר� שסיפר וזה בזה. ללמוד להניח� טוב

éçéìî.חכמה. éøôéö éðä ååä,ציפרי וקרא�

øîà ïéîéðáì
˜ÂÒÙ‰ „ÂÒ È�ÂÓ„˜ È˙ÏÂÊ ¯·„Ó ˙Ú„È,‚ ˙È˘‡¯·)

(ËÈÂ�È¯·„· ‰ÙÈ˙ÈÂ ,'ÌÁÏ ÏÎ‡˙ ÍÈÙ‡ ˙ÚÈÊ·'
.ÌÈÎÒÓ‰ ¯È„Ú‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰È ÈÎ ÌÈ¯Ó‡�‰

åäæåÂ�È˙Â·¯ È¯Ó‡ÓÓ ˙�ÂÂÎÓ ‰�ÂÂÎ ÔÎ Ì‚ ÈÏˆ‡
Ï"Ê(· ,Ï ˙·˘)ı¯‡‰ ‡ÈˆÂ˙˘ ‰„È˙Ú :¯Ó‡ :

Ô¯Ó ˘¯ÈÙ ˙Ú„È ¯·Î ÈÎ Ì‡ :„"ÎÚ ˙Â‡˜ÒÂÏ‚
¯‡È· Ï"Ê ‡Â‰˘ ,ÂÈ˜¯Ù ‰�Ó˘· Ï"Ê Ì"·Ó¯‰

‡Ó· Â· ‰�ÂÂÎ‰‰È‰˙˘ :‰ˆÈÏÓ Í¯„· ‰Ê‰ ¯Ó
ÍÎ ÏÎ ‰Ï˜ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ È�È�ÚÏ ˙ÂÈÁ¯Î‰‰ ˙Â�Î‰‰
Á¯ÂË È˙Ï· ‰È‰˙˘ ˙Â‡˜ÒÂÏ‚ ı¯‡‰ ‡ÈˆÂ˙ ÂÏÈ‡Î
¯Ó‡Ó· Â· ‰�ÂÂÎ‰ È˙Ú„Ï Ì�Ó‡ :˘"ÚÈ ÏÓÚÂ

‚È˘ÈÂ Ï„·� ÏÎ˘Ï ·Â¯˜ ˙ÂÈ‰Ï ÂÊÂÁ‡ Ï‡ ˘È‡ ÏÎ ·Â˘ÈÂ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‡ËÁ Ô˜Â˙È˘ „È˙ÚÏ˘ :‰Ê‰
˙ÂÈÁˆ�‰ ÈÈÁ‰ Ì‰· ÈÈÁÂ ,È�¯Â˙‰ ÏÎ‡Ó ,ÏÎ‡È ¯˘‡ ÏÎ‡Ó‰ Â· ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈÎÒÓ‰ ¯È„Ú‰Ï Á¯ÂË È˙Ï·
ÔÈ·ÂÒ‰ ˜ÈÁ¯‰ÏÂ ,˙Â‡·ˆ '„ Ì¯Î ,Ì¯Î‰ ÔÓ ÌÈˆÂ˜‰ ¯È·Ú‰ÏÂ ÚÂ¯ÊÏÂ ˘Â¯ÁÏ ‰˙Ú ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ÂÓÎ
‰È˜� ˙ÏÂÒÎ „ÈÓ ‰È‰È Ê‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ÍÂ¯Î‰ ¯ÂÎÚ‰Â ÏÙ˘‰ ¯ÓÂÁ‰ „ˆÓ ˜¯ ‡· ÏÎ‰ ¯˘‡ ˙ÏÂÒ‰ ÔÓ
ÌÈ‡ˆÓ�‰ „ˆÓ ˜¯ ‚È˘Ó˘ ‰˙Ú ÂÓÎ ‡Ï ,ÌÈÈ„¯Ù�‰Â ÌÈÈÏ„·�‰ ÌÈÏÎ˘‰· ˙ˆ˜ ÔÎ Ì‚ ‚È˘ÈÂ ,ÔÈ·ÂÒ È˙Ï·

˙ÂÎ¯·· Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó Ô�ÂÎ ÂÈÏÚ ¯˘‡Â ,ÌÈÏÙ˘‰(‡ ,Ê)È˙Ò�Î� ˙Á‡ ÌÚÙ Ú˘ÈÏ‡ Ô· Ï‡ÚÓ˘È '¯ ¯Ó‡ :
ÈÏ ¯Ó‡Â ,‡˘�Â Ì¯ ‡ÒÎ ÏÚ ·˘ÂÈ ˙Â‡·ˆ '„ ‰È Ï‡È¯˙Î‡ È˙È‡¯Â ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏ ˙¯ÂË˜ ¯ÈË˜‰Ï
Í�È„ ˙„Ó ˙‡ ÍÈÓÁ¯ Â˘·ÎÈ˘ ÍÈ�ÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È ÌÏÂÚ Ï˘ Â�Â·¯ ÂÈ�ÙÏ È˙¯Ó‡ È�Î¯· È�· Ï‡ÚÓ˘È
Ú�Ú�Â ,ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ�ÙÏ Ì‰Ï Ò�Î‰Â ÌÈÓÁ¯‰ ˙„Ó· ÍÈ�· ÌÚ ‚‰�˙˙Â ÍÈ˙Â„Ó ÏÚ ÍÈÓÁ¯ ÂÏÂ‚ÈÂ

:¯Ó‡Ó‰ Ï"ÎÚ ,È˘‡¯ ÈÏ

øîàîäÌÈ¯·„ ÔÈÓ‡‰Ï Â�Ï ‰ÏÈÏÁÂ .‰‡Â¯‰ ÂÈÏÚ ÌÓÂ˙˘ÈÂ ¯˙Â‰Â È„ ·Ï ÏÎ ÂÈÏÚ ÏÂÙÈ ‡ÏÙ�‰ ‰Ê‰
Â· Â�ÈÓ‡È ÌÈÈ„ÂÓÏ˙‰ ÈÏÚ·‰˘ ‰ÏÈÏÁ˘ Â‡ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ ÔË˘ÙÎ Ì‰˘ ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„‰

íéçåôúá éðåãôø
נפש� יפדה אשר יקר דבר דזהו לומר רוצה
של הרשע שחדל לומר רצונו לעול�, וחדל
ויחי הגיהנ� מ� לעול� עוד יבא שלא גיהנ�,
שהוא אחרי כ� וא� שחת, יראה ולא לנצח עוד

ו גדול ליל�דבר אד� כל שצרי� גדולה מצוה
מ� אפילו להתירא צרי� הצדיק לכ� לש�,
בו יחזיקו שלא בעקב שדש קלות עבירות
הוא ברו� שהקדוש נמצא ודו"ק. בגיהנ�
עקבי בעו� השערה כחוט הצדיקי� ע� מדקדק
נקראי� חכמי� דתלמידי הקדמתי וכבר יסבני.



âàáø éáã àúãàñ÷ çðòô úðôöçðòô úðôö

טהורות. צפורי� ונמלחו,éçéìî.שהיו שנשחטו
לה�. קלקול מציאות יהיה åäðéáúåàשלא

.åäéìòכאשר היה ואול� בזה. לעסוק שהניח�
המל� שלמה ט"ז)צייר ב' מאשה(במשלי להציל�

כל וסיי� וגו', החליקה אמריה מנכריה זרה
וכתב חיי�. ארחות ישיגו ולא ישובו� לא באיה

הרא"ש זה כ"ה)על כלל בשל"ה(בתשובה והובא
קפ"ג)הקדוש ישובו�.(ד� לא באיה כל על

בחכמה מתחילה ונכנס הבא כל לומר, רצונו
חכמת בלבו להכנס ממנה לצאת יוכל לא זו
בימי גזרו לכ� בזה. עוד ומארי� התורה.
כ"ה בני לפחות שיהיו עד שימתינו הרשב"א
עדיי�. קטני� צפרי� 'ציפרי'. רק היו וכא� שנה.

הסו�. åçøôåוהיה åäåì÷ù åäééìò åäðéáúåà

.äéãäá åäìמכל לרבותיה� הניחו ולא

שפירש וכמו יצאו. וה� מאומה. החיבורי�
ה� ג� שהגיעו לה�, ופרחו וחיו הרשב"�
ובעל המציאה. כל ע� ופרחו התני� כמו חיות
לפני רק ברבי� בזה לדבר ראה לא כ� המאמר
כל על בילדיה� נזהרי� שיהיו שמי� יראי
ולבל ויפה. יפה הבחרות בער� שיהיו עד פני�
ללמוד שיכול שימצא עד מרשותו הב� יניח
ומפורשי� ותוספות רש"י ע� שיטה לעצמו
הוא ברו� ה' ויזכני ישראל. במנהגי ומורגל
עשיתי. שכ� וגדולה, תורה כולהו לבני להיות
זכו כולהו מעט וא� הרבה א� לאל ותהלה
אחר ג� בהלימוד. ולחדש גמרא ללמוד
חידושי כמה במכתבי ויש במסחר. שעוסקי�
יהיה ואז כח. בכל להחזיק יש וכ� מה�. תורה

יתרומ�: ה' ישועת

íìåò àøåá ìàì çáù íìùðå íú

øîà ïéîéðáì
'¯Ï ¯Ó‡˘ ‰ÏÚ˙È ÂÈÏÚ Â¯Ó‡È˘ ÂËÂ˘ÙÎ ‡Â‰˘
.¯ÈÎÊ‰ÏÓ Ò‰ ÂÈÏÚ ÏÏÙ˙È˘ Ú˘ÈÏ‡ Ô· Ï‡ÚÓ˘È

.‰Ê ‡Â‰ ‰Ê· ‰‡¯�‰Â
.drvdøáë¯Â˘È˜ ÌÂ‚¯˙ ÔÂ˘Ï· ‡Â‰ ˙¯Ë˜‰˘ ˙Ú„È

‡¯ËÈ˜ :Ï"Ê Ì¯Ó‡ÓÎÂ ,˙Â¯˘˜˙‰Â
Â˙·È˘È „ÂÒ ÔÎ Ì‚ ˙Ú„È ¯·ÎÂ ,˘"ÚÈ ‡Î‰ ‡�ÈÊÁ˜
Ô¯Ó Â¯‡È·˘ ‰ÓÓ ‡˘�Â Ì¯ ‡ÒÎ ÏÚ ‰ÏÚ˙È

ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ ‰¯ÂÓ‰ ¯ÙÒ· Ï"Ê Ì"·Ó¯‰Ë ˜¯Ù)

(‡"È ˜¯Ù·Â‡Â‰Â ,ÌÈ¯˘Ú ˜¯Ù· ‡˘�Â Ì¯ „ÂÒÂ .
,'È�Î¯·' ÔÈ�ÚÂ .‚˘ÂÓ È˙Ï·‰ Í¯·˙È Â˙Â‡ÈˆÓ ˙ÏÂ„‚
˙‡ Í¯·ÈÂ' ÔÈ�ÚÎÂ ,ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯·Ó ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰

íéçåôúá éðåãôø
כעורב ומעריבי� שמשכימי� מפני עורב
כעורב בניה� על אכזרי ועושי� ומשחירי�

כ"א) טוב.(עירובי� אב� נקרא דאדו� כתבתי ג� ,

äæáå,מיושבàðéìæà àåä àãç àðîéæ

àáè ïáà àåää àðéæçå àúðéôñá

אדו� àðéðú,דהיינו äéì øãäלומר רצונו
אד� שו� יכול היה שלא נחש סבבוה לאדו�
על וממשלה כח לאדו� והיה אליה. לקרב
הנחש כי בגלותא. יד� תחת להיות� ישראל

ישראל, את éàøåîà,החטיא øá àúàåרצונו
היה ולא אמורא שהוא חכ� תלמיד לומר
מתגבר ואז אליו לקרב ועוז כח כ� כל בידו

הגו�. לכלות וקבעי הרע היצר àöð÷ùô,עליו àúàעורב לומר äéùéøì,רצונו ÷ñôדהיינו
הראש, על הנחש ונשכהו עורב שנקרא הדור כנגד ששקול ישיבה, ראש גדול חכ� תלמיד
כי ישיבה, ראש להיות שירצה מי אי� הבית חורב� דאחר הוכחתי ג� הנ"ל, הנעל� כמדרש
גבורתנו ונתחלש הנחש כח וגבר המקדש נחרב זה ומפני עליו. שיענשו קלות מעבירות מתירא
קריאת טע� על בהקדמה הוכחתי כאשר הגלות מרוב הלכה שילמוד מי אי� כי בעונינו,

הזה í"éçåôúá.הספר é"ðåãôø

ïëìאמר,àîã äùòðå àéî êôäúàהתורה ביטול מכח לומר ד�êôäúàרצונו שנשפ�
וזהו àîã.בחורב�, äåäåוזהו.'éøáç àðéðú àúàבמדרשרצונו כ� ג� כדאיתא לומר

וזהו אחד, לבשר נעשה הנחש הריגת לאחר א� אחד. לבשר והיו äéçå,הנ"ל äéì éåìúå éì÷ù



àáø éáã àúãâ áñ÷

øîà ïéîéðáì
¯·ÎÂ .‰ËÓÏ ÚÙ˘‰ ˙Â„¯Â‰ ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰˘ ,'ÌÈÏÓ‚‰
„"Ò· Â�¯‡È· ¯·ÎÂ ,ÌÂ„˜‰ ÔÂˆ¯‰ „ÂÒ ÔÎ Ì‚ ˙Ú„È
˜È„ˆ ÔÈ·˘ ˘¯Ù‰‰ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰Ê Â�È¯Ó‡Ó·

,Ì˘Ó Â�Á˜˙ ,„ÈÒÁÏ‰˘ÚÈÂ ÏÎ· ˜·„˙È ˜ÏÁ‰ ÈÎ
Á¯ÊÓÓ ¯ÈÚÈÂ ,Â�Âˆ¯Â ÂˆÙÁÎ ÌÈ˙ÙÂÓÂ ˙Â˙Â‡ ÏÎ··
Ï‡˘Â .˜·„˙È˘Î ‰ÊÂ ˙Â�„Ó ˙È·˘ÈÂ ÂÈÏ‚¯Ï ˜„ˆ
¯˘˜Ï ÍÏ‰ ÈÎ ‰‚˘‰‰ Â˙Â‡ Ú˘ÈÏ‡ Ô· Ï‡ÚÓ˘È '¯
.‚È˘Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ,‡¯Â·· ‚È˘‰ÏÂ ˙ÂÓÏÂÚ ‰˘Ï˘‰
ÈÏÂÈ‰‰ ¯ÓÂÁ‰ „ˆÓ ÌÈ‡ˆÓ�· ‚È˘È˘ ÂÏ ‰‡¯‰Â
¯˘‡ÎÂ ,Í¯·˙È ‡¯Â·‰ Â‡¯·˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‡¯·�‰ ‡Â‰˘
˜„ˆ ‰¯ÂÓ‰ È¯·„ '¯Âˆ‰ ÏÚ ˙·ˆ�Â' „ÂÒ· ˙Ú„È
‰Ú·˘ 'ÙÂ ¯˘Ú ‰˘˘ ˜¯Ù ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ Â˙„ÚÏ
˙‡ ÔÈ·˙ ÔÈ· ,˘"ÚÈ Í·Ï ÁÓ˘È Ì˘Ó ‰�‡¯˙ ,¯˘Ú

.ÍÈ�ÙÏ ¯˘‡

ïäÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ „ÓÏÓ :¯Ó‡ :¯Ó‡Ó‰ „ÂÒ Ô‰
ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�Ó ‡Â‰(‡ ,Â ˙ÂÎ¯·)„ÂÒ Ì‚Â :˘"ÚÈ

‰˘ÓÏ ÂÏ ‰‡¯‰ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ „ÓÏÓ :¯Ó‡Ó‰
ÂÈ¯ÂÁ‡Ó ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘ ¯˘˜(‡ ,Ê ˙ÂÎ¯·):¯Ó‡Ó Ì‚Â :

.¯Ó‡Ó‰ ˘"ÚÈ ,ÏÏÙ˙Ó ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ „ÓÏÓ
Ïˆ‡ ÌÈÒÙ„�‰ ÂÏ˘ ˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ· ‡"·˘¯‰ ‰�‰Â
˙Â‡ÏÙÂÓ‰ ˙Â„‚‰ ·˘ÈÈÏ ¯¯ÂÚ˙‰ ¯·Î ·˜ÚÈ ÔÈÚ‰

¯‡· ÌÈ¯‡Â·Ó Ì‰ ‰Ï·˜‰ ˙ÓÎÁ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÈÒ˘ ‰ÓÂ ,Í¯Âˆ‰ ÏÎ ÔÈÈ„Ú ‰Ê· È�Â‡Óˆ ‰ÂÂ¯ ‡ÏÂ ,˙Â¯ÎÊ�‰
:‰Ó „Ú Ú„ÂÈ Â�˙‡ ÔÈ‡ ‰"ÂÚ· ÈÎ ‰˘Ú� ‰Ó Ì�Ó‡ ,‰Ê· ÌÈ¯·„ Ï˘ Ô¯˜ÈÚ· ÍÓÒ˘ ‰‡¯� ‰Ê ÏÚÂ ,·ËÈ‰

äðååëäåÈ�‡ Ì‚ ‰�Ú‡ ,„‡Ó ‰·‚˘� ˙ÂˆÓ‰ ¯‡˘Â ÔÈÏÈÙ˙‰ ÈÓÚË Ì‡ ,Ú„ :ÍÎ „"Ò· ‡Â‰ È˙Ú„Ï ‰Ê·
Ô˙Ú·¯‡ ÏÚÂ ,Ú·¯‡ Ì‰ È˜Ï‡‰ ˙„ È˘¯˘ ÈÎ :‰ÊÂ ,ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Â�¯Â‰ ¯˘‡ ÈÙÎ „"Ò· È˜ÏÁ ˙‡
:‰Ê ‡Â‰ ÈÎÂ ,„"Ò· ¯Ó‡� ¯˘‡ ˙Â�ÈÙÂ ÌÈÙ�Î Ú·¯‡ ÏÚ ÍÏÂ‰ ÏÎ ,˙„Â ‰¯Â˙‰ È˜ÏÁ ÏÎ ‰�È·ÂÒ˙ ‰Ï‡

[à]˙ÂÈ�˘· ÔÈÓ‡Ó ‡Â‰˘ ÈÓ Û‡Â ‰ÏÈÏÁ ‰Ê· ÔÈÓ‡Ó È˙Ï·‰ ÈÎ ,ÏÂ„‚‰ ˘"·Â ‰"· Ì˘‰ ˙Â„Á‡ ˙Â‡ÈˆÓ
‰Ê ,ÒÂÚÎÈ ‰ÊÂ ‰ˆ¯È ‰Ê ,Ú¯È ‰ÊÂ ·ÈËÈÈ ‰Ê :Â·Ï· ¯Ó‡È ÈÎ ,˙ÂÈ�˘Ï „Â·ÚÈ ‡Ï ÔÎ Ì‚ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ
˙Â�Ó‡‰ ÔÎÏÂ .ÌÂÏ˘Â ÒÁ ÂÚ·Ë· ÏÚÂÙ ‰ÊÂ ÂÚ·Ë· ÏÚÂÙ ‰Ê ,Ì‰Ï „Â·ÚÈ ‰Ê ‰ÓÏÂ ,˙ÈÓÈ ‰ÊÂ ‰ÈÁÈ

Â�ÈÙÓ ‡Â‰ Í¯·˙È Ì˘‰ ˙Â„Á‡ ˙Â‡ÈˆÓ:„·Ï Í¯·˙È ÂÏ Â„·ÚÏ ‰˘Â„˜‰ Â�È˙¯Â˙Â Â�È˙„ ˙

[á]·ÂË‰ ‰˘Ú˘ ÏÚ ÏÂÓ‚ÈÂ ¯ÂÙÒÈ ¯·‚ È„ÚˆÓÂ ÌÈÏÙ˘· ÁÈ‚˘Ó ‰ÏÚ˙È ‡Â‰˘ ‰Á‚˘‰‰ ˙�Ó‡‰ ‡Â‰
ÏÎÂ Â�È˙„ ˙Â�ÙÓ ÔÎ Ì‚ ‡Â‰ ,‰Á‚˘‰‰ ˙�Ó‡‰ Â�ÈÈ‰„ ,‰ÊÂ ,Â˙Ú˘¯Î Ú¯ Ú˘¯Ï Ú˘¯ÂÈÂ ,Â·ÂËÓ
ÁÈ‚˘È ‡Ï ‡¯Â·‰ Ì‡ ÈÎ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ ‰ÏÏÎ· ‰¯Â˙‰ ÏÂÙ˙ ‰Á‚˘‰· ÔÈÓ‡Ó È˙Ï·‰ ÈÎ ÒÂÓÈ�Â ˙„ ÏÚ·
¯Î˘ ÔÈ‡ Ì‡Â ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ Ú„È ‡Ï ‡Â‰Â ,·ÂË‰ ‰˘ÚÓ ÏÚ ·ÂË Â‰ÏÓ‚ÈÂ ,Ú¯‰ ÏÚ Â˘�ÚÈ Í‡È‰ ÂÈÏÚ
˙ÂÈË¯Ù· Â�È˙„ ˙Â�ÙÓ ‰Á‚˘‰‰ ˙�Ó‡‰ ‡Â‰ ‰ÊÏÂ .„Â·ÚÈ ˜È¯ÏÂ Ú‚È Ï·‰Ï ‰Ê ‰ÓÏ ÌÂÏ˘Â ÒÁ ˘�ÂÚÂ

:ÒÂÓÈ�Â ˙„ ÏÚ· ÏÎ ˙�ÙÓ Ì‚Â

[â]¯„ÚÈ Ì‡ ÈÎ ,ÌÂ¯Ó· ÌÂ¯Ó ‡·ˆ ÏÚÂ ÈÓÈÈÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÂ�È˘ ÏÚ Í¯·˙È ‡¯Â·‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙�Ó‡‰ ‡Â‰
‰˘ÚÓ ÏÚ Â�ÈÂÂËˆ‰· Â�Ï Â˙¯Â˙ ˙�È˙�· ˙Â˜Ï‡‰ ˙¯˘È‰ ÒÁÂ ‰ÏÈÏÁ ÏÂÙ˙ ,˙ÏÂÎÈ‰ ÌÂÏ˘Â ÒÁ

íéçåôúá éðåãôø
אפשררצונו אי וזהו שלה החיות דזהו לומר

וידוע הגלות, בימי ועוז הכח הנחש להכניע
ק� דנקרא בחדר יתעורר דמשיח הזוהר מאמר
עדיי� הראשו� הביעור בשעת אמר ולכ� צפור,
הנחש התחזק כ� א� קיי� עשו של כח היה

אכ� àøôö,מאד. àúàמשיח לומר רצונו
וזהו צפור, לשו�øãä.דנקרא לומר רצונו

תחת ויכנע הנחש ראש ויפסק צפור יבא עתיד
àúðéôñì,ידו. äééãù áåè ïáà àåääì úì÷ù

מפלת�. ולבא הי� על ליל� לומר ååäרצונו

,ïãäá éçéìî éøôéö éðäעמנו שהיו לומר רצונו
גדולי� יסורי� בעלי שהיו חכמי� תלמידי
ונאמר במלח ברית נאמר בברכות כדאמרינ�
חכמי� תלמידי אות� והוה ביסורי�, ברית

הדי�, בעלמא יסורי� åäéìò,שסבלו åäðéáúåà

המה יקחו למלכות שהיה באוצרות לומר רצונו
דוכתי בכמה כמבואר חכמי� åäåì÷ùהתלמידי

לע"א לומר åäééãäá,רצונו åçøôåלומר רצונו
שרי� והיו כדכתיב עבודה בה� ועבדו

ודו"ק. ע"ש מיניקותי�



âàáø éáã àúãâñ÷

øîà ïéîéðáì
Ú¯� È˙Ï·ÏÂ ,Â�ÓÓ ·ÂË‰ Ï·˜Ï ‰ˆ¯�‰Â ·ÂË‰
‰Ó ÈÎ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ Ú¯‰ Â�È˙Ï·˜ È˙Ï·Ï Â�È˘ÚÓ
‰¯ÂÈ˘ ‰Ó˘ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ ˙ÏÂÎÈ‰ ¯„Ú‰· ‰Ê· ÔÂ¯˙È
Ú¯Ï Ô‰ ·ÂËÏ Ô‰ ÌÏÂÚ· ÏÚÙÂÈ ‡Â‰ Â·ÎÂÎ ˙Î¯ÚÓ
˙�Ó‡‰ Â�ÈÈ‰„ ÔÎ Ì‚ ‰Ê ‡Â‰ ÔÎÏÂ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ
:Â�È˙¯Â˙ ˙�ÙÓ ‰�Ù ÏÎ‰ ÏÚ ‡¯Â·‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰

[ã]ÔÈÓ‡Ó È˙Ï·‰ ÈÎ .ÌÏÂÚ‰ ˘Â„ÈÁ ˙�Ó‡‰ ‡Â‰
ÏÎ ÏÎÒÈ ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ ÌÏÂÚ‰ ˘Â„ÈÁ ÏÎÒÈÂ
„·ÚÂ˘Ó Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ‡¯Â·‰Ï „Â·ÚÈ ‰Ê ‰ÓÏ ÈÎ ,˙„‰
‰ÓÂ ,ÂÏ˘ ÌÏÂÚ‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ÌÂÏ˘Â ÒÁ ‡¯Â·‰Ï
ÌÈÂÂÈˆÂ ˙Â¯‰Ê‰· ¯È‰Ê‰ÏÂ ˙ÂÂˆÏÂ ˜ÂÚÊÏ „ÂÚ ÂÏ ˘È
ÌÈÒ�‰ Ì‚Â ,ÌÂÏ˘Â ÒÁ Â˙Â˘¯ ˙Á˙ Ì�È‡Â ÂˆÏ Âˆ
Ì‚Â ,ÌÏÂÚ‰ ˘Â„ÈÁ ¯„Ú‰· ÌÂÏ˘Â ÒÁ ÂÏÙÈ È"‡·‰
·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ ‰˘Â„˜‰ ı¯‡‰ Â�È˙˘Â¯È ÏÂËÈ·Ó

˘·„Â˙ÈÏÎ˘‰ ˙Â‚˘‰Â ˙ÂÚÈ„‰Â ˙ÂÈ˙ÈÓ‡‰ ˙Â‚˘‰ Ì‰)

ÁÎ‰Â ÚÙ˘‰ Ï·˜Ï ¯˙ÂÈ ÔÎÂÓ Ì˘ ÈÎ ˘·„Â ·ÏÁÏ 'ÈÓÂ„Ó‰

(‰Ê Ô·‰Â ,Ï"Ê Ú"·‡¯‰ È¯·„ ˙Ú„È ¯˘‡Î ‰Ê‰ È˜Ï‡‰¯˘‡
Û‡ ÌÏÂÚ ˙ÏÁ�ÏÂ ‰˘Â¯ÈÏ Â�Ï ‡Â‰˘ ‰ÏÚ˙È ¯Ó‡
,‰˙Â‡ ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ¯Ê „È· ˙‡Ê‰ ı¯‡‰ ‰ÏÁ˙Ó ‰È‰˘
,Ô˙È ‰ˆ¯È˘ ÈÓÏ ‡Â‰ ÂÏ˘ ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Ì�Ó‡
.‰Ê‰ ¯Ó‡Ó‰ ÏÂÙ˙ ÌÏÂÚ‰ ˘Â„ÈÁ ˙Â�Ó‡‰ ¯„Ú‰·Â

äðäåÎ ,ÌÈ¯‡Â˙‰ „ÂÒÓ ˙Ú„È ¯·ÎÌÈ¯‡˙‰ È
Ì‰ Í¯·˙È Â˙ÂÈÓˆÚ Ïˆ‡Â ,ÌÈ·¯ Ì‰ Â�ÈÏˆ‡
ÔÈÈÚÂ .„Á‡· ÂÏˆ‡ Ì‰ Ï"�‰ ÌÈ¯·„ '„‰ ÏÎÂ ,„Á‡
ÌÈ·¯ Ì‰ ÈÎ ,„ÂÁÈ‰ ¯Ú˘ ˙Â··Ï‰ ˙·ÂÁ ¯ÙÒ·
‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰Ï ÊÓÂ¯ ·Ï‰Â .ÔÈ�Ú· „Á‡Â ˙ÂÏÓ·
Ï"Ê¯ ˘¯„Ó· ¯‡Â·ÓÎÂ ,ÈÁ ÏÎÏ ÈÁ‰ ‡· Â�ÓÓ˘
È˘Â�‡‰ ÏÎ˘Ï ÊÓÂ¯ ˘‡¯‰Â ,ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ ‰¯ÂÓ‰ 'Ò·Â
Ï˘ ˙ÂÈ˘¯Ù Ú·¯‡· ‰�‰Â ,ÏÎ˘‰ ÔÎ˘Ó Ì˘˘
Â�ÈÈ‰„ ,˙„‰ ˙Â„ÂÒÈ Ú·¯‡‰ ÂÏ‡ ÌÈÊÓ¯� ÔÈÏÈÙ˙
,ÚÓ˘ ˙˘¯Ù· ‰ÏÚ˙È Â˙Â‡ÈˆÓÂ ˙Â„Á‡‰ ˙�ÂÓ‡‰
,'ÂÎÂ ÚÂÓ˘ Ì‡ ‰È‰Â ˙˘¯Ù· ‰Á‚˘‰‰ ˙Â�Ó‡‰
ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ˙Ú· ,Â˙Ú· ÌÎˆ¯‡ ¯ËÓ È˙˙�Â ¯Ó‡
ÌÈ˘ ‰˘¯Ù‰ ‰Ê· ¯˙ÂÈ „ÂÚ ¯‡È·Â ,‰Ê· ÁÈ‚˘ÈÂ ÂÏ
‰È‰Â ˙˘¯Ù· ‡Â‰ ,˙ÏÂÎÈ‰ ˙Â�Ó‡‰ .ÂÈÏÚ ÍÈ�ÈÚ
„Â„È˘· ‰È‰˘ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÎÊ� Ì˘˘ ,Í‡È·È ÈÎ
˘„˜ 'Ù· ÌÏÂÚ‰ ˘Â„ÈÁ ˙Â�Ó‡‰Â .ÚÂ„ÈÎ ‰Î¯ÚÓ‰
‡Â‰ ÈÏ 'ÂÎÂ ÌÁ¯ ÏÎ ¯ËÙ ¯Ó‡ 'ÂÎÂ ¯ÂÎ· ÏÎ ÈÏ

ÏÎ‰Â ÌÏÂÚ‰ ˘„ÈÁ˘ ‡Ï Ì‡ ÂÏ˘ ‡Â‰ ÔÎÈ‰ÓÂ ,'ÂÎÂ
ÊÓ¯Ó‰ ·Ï‰ „‚� Ì‰˘ „È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ‰�‰Â .ÂÏ˘
Ú·¯‡‰ ÏÎ „Á‡ Ì‰ ‰ÏÚ˙ÈÂ Í¯·˙È ‡¯Â·‰Ï
Ï·‡ ,'‡ ˙È··Â '‡ ÛÏ˜· Ì‰ ÔÎÏÂ ,Ï"�‰ ÌÈ¯‡Â˙‰
Ú·¯‡· Ì‰ ,Ì„‡‰ ˙ÏÎ˘‰ „‚� Ì‰˘ ˘‡¯ Ï˘
,˙ÂÏÓ· ÌÈ·¯ Ì‰ Â�ÈÏˆ‡ ÈÎ ,ÌÈ˙· Ú·¯‡·Â ˙Â¯ÈÈ�
‰˘ÓÏ ÂÏ ‰‡¯‰ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ :¯ÓÂ‡‰ ¯Ó‡Â
‰ÏÙ˙· ÌÈÊÓ¯�‰ ÌÈ¯‡Â˙‰ Ï"ˆ¯ ,ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙Â¯˘˜˙‰
,‰"Ú ÒÏ˜�Â‡ ÌÂ‚¯˙Î ÌÈ‡ˆÓ�‰ È„È ÏÚ ÂÈ¯ÂÁ‡Ó
,„Á‡ Ì‰˘ „ÁÈ ÌÈ¯˘Â˜Ó Ì‰˘ ‰¯ÂÓ ¯˘˜‰ Ì‚Â
‰˘ÓÏ ˜¯ ,ÏÎÏ ‡Ï Í‡ ,‚˘ÂÈ ÌÈ‡ˆÓ�‰ È„È ÏÚÂ
ÁÈ�Ó ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ „ÂÚ ¯Ó‡Â .‰"Ú Â�È·¯
Ï"�‰ ˙Â�ÈÙ Ú·¯‡‰ ˙ÂÎÊ·˘ ÊÓÂ¯ ‡Â‰ ,ÔÈÏÈÙ˙
‡¯Â·· Â· ÌÈ�ÈÓ‡Ó Â˙ÏÂ‚Ò ÌÚ Ï‡¯˘È Â�Á�‡˘
Â�Ï ‰˘ÂÚÂ ‰·ÈËÁ ÏÂÓ ‰·ÈËÁ Â�Ï ·ËÁ Í¯·˙È
:ÏÎ È�ÈÚÏ ˙ÂÈÂÏ‚Â ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓÂ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â·ÂË Ú·¯‡

[à]‰ÏÚ˙È ‡¯Â·‰ ˙Â„Á‡Â ˙Â‡ÈˆÓ ˙Â�Ó‡‰ „‚�
,ı¯‡· „Á‡ ÈÂ‚ Â�Ï ‡¯˜Â Â�Ï ‰˘Ú ,Í¯·˙ÈÂ

:˙Á‡ ‰˘¯Ù· ‰˙Â‡ ‰�ÎÓÂ

[á]ÌÈ¯‡˙ÓÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�‡˘ ,‰Á‚˘‰‰ ˙Â�Ó‡‰ „‚�
¯‡Â˙Â ‰Ï‰˙ ÏÎÓ ÌÓÂ¯˙ÈÂ ‰ÏÚ˙È ‡¯Â·‰
‰Ó· Â�Ï ·ÈË‰ ,ÌÈÏÙ˘· ÁÈ‚˘Ó˘ È‚Ò Ô˙Â�Ú·
,Â�˙Â‡ ÌÓÂ¯ÓÂ ÏÈ„‚ÓÂ ,ÏÂ„‚ ÈÂ‚ ÈÓ Â�Ï ‡¯˜˘

:‰È�˘ ‰˘¯Ù Ì˘· ‰˙Â‡ ‰�ÈÎÂ

[â]‰ÏÚ˙ÈÂ Í¯·˙È ‡¯Â·‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Â�Ó‡‰ „‚�
ÍÈ¯˘‡ Â�ÈÏÚ ‡¯˜˘ ¯Ó‡ ,‰Î¯ÚÓ‰ ‰�˘Ó˘
˙Î¯ÚÓ· ‡Ï ,'„· Ú˘Â� ÌÚ ÍÂÓÎ ÈÓ Ï‡¯˘È
:˙È˘ÈÏ˘ ‰˘¯Ù Ì˘· ‰˙Â‡ ‰�ÈÎÂ .ÈÓÈÈÓ˘‰

[ã]Â�Ï ·ÈË‰˘ ¯Ó‡ ÌÏÂÚ‰ ˘Â„ÈÁ ˙Â�Ó‡‰ „‚�
ÏÎ ÏÚ ÔÂÈÏÚ Í˙˙ÏÂ ‰Ê‰ ‡¯˜Ó‰ Â�ÈÏÚ ‡¯˜Â
:˙ÈÚÈ·¯ ‰˘¯Ù Ì˘· Â‰�ÈÎÂ 'ÂÎÂ ı¯‡‰ ÈÂ‚

äðäå‰¯Â˙‰Â ‰ÏÙ˙‰ ÈÎ „"Ò· ‰ÏÚÓÏ Â�¯ÎÊ‰ ¯·Î
‰¯Â˙· ˜ÒÚ‰ ÈÎ ,ÂÏÎ˘ ÌÚ Ï‚Ï‚‰Ï ˙ÊÓÂ¯
‡Â‰ Â· ‰ÏÎ˘‰‰Â ,Ï‚Ï‚‰Ï ‰ÓÂ„ ‡Â‰ ‰ÏÈÙ˙·Â
Ï‡¯˘È Â‚‰� ÔÎÏÂ ,Ï‚Ï‚‰Ï ÚÈ�Ó‰ ÏÎ˘‰Ï ‰ÓÂ„
‰�‰Â .Ô·‰Â ,‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÊÂÓ¯Ï ÚÚÂ�˙‰Ï ÌÈ˘Â„˜
¯Â·ÈÁ ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰ ‰ÏÈÙ˙ ÈÎ ,‰ÏÙ˙ ‡¯˜� ÏÏÙ˙Ó‰
˙"�ÏË„ ˙ÂÈ˙Â‡ ÈÎ Ì‚Â ,È˙Ï˙Ù� ÌÈ˜Ï‡ ÈÏÂ˙Ù� ÂÓÎ



àáø éáã àúãâ ãñ÷

øîà ïéîéðáì
‡Â‰Â ˙Á‡ ‡ˆÂÓÓ Ì·¯˜Ï È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï· 'ÈÙÏÁ˙Ó
„ÂÓÏ˙· ¯ÎÊ� ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ‡Â‰˘ ‰ÏÙË ÂÓÎ
ÏÏÙ˙Ó‰ ˘È‡‰ ‰Ê ‰�‰Â ,˘"ÚÈ ¯Â·ÈÁ ÔÂ˘ÏÓ
ÌÏÂÚÏ ÊÓÂ¯ ‡Â‰ ÂÈÏÚ „ÓÂÚ ‡Â‰ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰
,¯ÎÊ�Î ÌÈÏ‚Ï‚‰ ÌÏÂÚÏ ÊÓÂ¯ ÚÚÂ�˙Ó‰ ÂÙÂ‚Â ÏÙ˘‰
ÌÏÂÚÏ ÊÓÂ¯ ‰ÏÙ˙‰ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· Â˙ÏÎ˘‰Â ÂÏÎ˘Â
Â˙ÏÙ˙· ‡Â‰ ‰�‰Â ,ÌÈÏ„·�‰Â ÌÈÈ„¯Ù�‰ ÌÈÈÏÎ˘‰
.Ï"�‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ‰˘Ï˘‰ ÏÎ „ÁÈ ¯˘˜ÓÂ Ì¯·ÁÓ
ÏÚ ËÈÏ˘ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÎ :‰Ê· ÊÓÂ¯Ó ‡Â‰Â
Â�ÈÈ‰„ ÌÈÏ„·�‰ ÌÈÈÏÎ˘‰ ÌÏÂÚÂ ,ÏÙ˘‰ ÌÏÂÚ‰
,'„ ˙¯Â˙· ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ ˜ÒÚ È"Ú Ì‰· ˜·„˙Ó‰
‰�ÂÂÎ‰˘ ,ÏÏÙ˙Ó ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ
‰Ê ÚÂ„ÈÎ ÌÂÈ˜Â ÚÙ˘ Ì‰Ï Ô˙Â�Â Ì¯·ÁÓ ‡Â‰˘
‰Ó ÏÎÏ ÌÎ˘ÓÂ Ì‰ÈÏÚ ËÏÂ˘ ‡Â‰Â ,ÔÈÓ‡Ó ÏÎÏ
Ô·‰Â .Â�Âˆ¯ ÈÙÎ ‰Î¯ÚÓ‰ „„˘ÓÂ ‰�˘ÓÂ ,‰ˆ¯È˘
¯ˆ˜Ï ‰ÙÈÂ .Â�È„ ˙È· ‡Â‰ ‰ÓÂ ‡Â‰ ‰Ó ÂÈ˙Â„Ó

:ÍÈ�ÙÏ ¯˘‡ ˙‡ ÔÈ·˙ ÔÈ·Â

øáëåı·˜Ï ,ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‚Ï‚˙�Â ,Â�È�È�ÚÓ Â�‡ˆÈ
,Â�È¯·„Ï ÌÈÎ˘Ó�‰ ÌÈ¯ÊÂÙÓ ÌÈ¯Ó‡Ó ˙�ÂÂÎ
Â�È¯Ó‡Ó Â�È¯Â‡È· ÔÈ�Ú ˙Úˆ‰Ï ÌÈÎ¯ËˆÓ È˙Ï·Â
˜ÏÁ ÒÂÏËÂËÒÈ¯‡ È�ÂÈ‰ Â„ÈÓÏ˙ ‰�‰Â - .Â· Â�Á˙Ù˘
Ï·˜Ï ÔÎÂÓ ‰ÂÚ˘ Ï˘ ÁÂÏÎ ‡Â‰ ˘Ù�‰˘ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ
,Ì‰È�È· ÌÈ¯·„‰ ÂÎ¯‡Â ,‰ÏÚ˙ÈÂ Í¯·˙È È˜Ï‡‰ ¯ÂÈˆ‰
‰Ó· "ÔÂËÏÙ‡" ˙Ú„ Â�È¯Ó‡Ó· ‰˙Ú ÒÂÙ˙� ‰�‰Â
ÏÎ ˙ÏÏÂÎ ‡È‰ ‰ÓˆÚ· ˘Ù�‰ ÈÎ ÌÏ˘ÂÓ· ÒÙ˙˘
˙ÎÎÒÓÂ Â˙Â‡ ˙··ÒÓ˘ ‡È‰ ¯ÓÂÁ‰ ˜¯ ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰
,Ï"�ÎÂ „·Ï ÏÈ„·Ó‰ ÍÒÓ‰ Â�ÓÓ ¯ÈÒ‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ,Â˙Â‡
‡Â‰ ı¯‡· Ï„‚ ‡Â‰˘Î Â˙ÂÓˆÚ· ·ÂË Ô·‡‰ ‰�‰Â

Î Ì‚‡Â‰ Â‡ ¯È‡Ó ‡Â‰ ÔÎ È¯Á‡˘ ,ÔÎ È¯Á‡ ÂÓÎ Ô
¯ÙÚ‰ Í‡ ,ÈÈ¯ÈÙÒÂ ¯È‡Ó ‡Â‰ Ì„Â˜Ó Ì‚Â ,ÈÈ¯ÈÙÒ
˙Â‡¯‰ È˙Ï·Ï Â¯ÈÁ˘Ó ‡Â‰ Â··ÒÓ˘ ¯ÂÎÚ‰ ¯ÓÂÁ‰Â
Â˙Â‡ Â�ÓÓ Í˙ÁÂÈÂ Ô˜˙˙È „Ú Â¯Â‡ Ï„Â‚ ˜È¯·‰Â
‰ÓÈ„ ÔÎÏÂ ,ÌÈ�·‡‰ ˙ÂÎÈ˙Á ˙Î‡ÏÓ· ÚÂ„ÈÎ ¯ÓÂÁ‰

˘Ù�‰È�ÂÓ„˜‰ ˘Á� ‡Â‰ 'ÔÈ�˙‰' ‰�‰Â .'·ÂË Ô·‡'Ï
'¯ÂÙÈˆ‰Â' .ÚÂ„ÈÎ˙È˜Ï‡‰ ˙ÓÎÁ· ÏÎ˘ÂÓ‰ ‡Â‰

.Á˜Ï ˙È˘ÂÎ ‰˘‡ ÈÎ ÔÈ�Ú· ÏÈÚÏ Â�¯‡È·˘ ÂÓÎÂ

òåãéå‚È˘Ó‰ ˙ÂÏË·Ó‰ ÌÏÂÚ· Â�˘È ˙ÂÚ¯ È˙˘ ÈÎ
,¯ÓÂÁ‰ „ˆÓ „Á‡ ,˙È˙ÈÓ‡‰ ˙‚˘‰ ˙‚˘‰Ó

˙ÂÈˆÂÁ ˙Â„¯Ë „ˆÓ È�˘‰ ,ÂÚ·Ë‰ „ˆÓ ‡È‰Â
˙ÏÓÂ ,ÂÏ ˙È¯˜ÈÓ‰ÁÈÏÓ˙¯‡˘‰‰ ÔÈ�Ú ‰¯ÂÓ

Ì‚ ‡Â‰ ÚÂ„ÈÂ .ÚÂ„ÈÎ ¯·„‰ ˙ÂÓÈÈ˜˙‰Â ˙„Ó˙‰Â
,È�ÏÂÈ‰‰ ÏÎ˘‰ ‡Â‰ „Á‡ :˘Ù�· Ì‰ ‰˘Ï˘ ÈÎ ÔÎ
‡Â‰ È˘ÈÏ˘‰Â ,Ïˆ‡�‰ Â‡ ‰�˜�‰ ÏÎ˘‰ ‡Â‰ È�˘‰Â
ÏÚÂÙ‰ ÏÎ˘· ÂÏ˘ ˘¯Â˘‰ Ï"ˆ¯ ÏÚÂÙ‰ ÏÎ˘‰
Û‡Â ,Ô˙˘Ï˘Ï ‡Â‰ ˙Â¯‡˘‰‰ ‰�‰Â ,ÂÈÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰
‡Â‰ ˙¯‡˘‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯·ÁÓ ‰ÓÎ· ‡ˆÓ˙˘
ÏÎ˘Ï ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ‰Ê· ÁÈ‚˘˙ Ï‡ ,‰�˜�‰ ÏÎ˘Ï
¯˜ÂÚÂ Ò¯Â‰ ‰Ê ÈÎ ÌÂÏ˘Â ÒÁ ˙Â¯‡˘‰‰ È�ÏÂÈ‰‰
ÈÎ Ì‰Ï ‰�ÂÂÎ‰ Ì�Ó‡ ,È˜Ï‡‰ ˙„‰ È„ÂÒÈÂ È¯˜ÈÚ
‡ˆÂÈ˘ÎÂ ,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ „ˆÓ ‡· ‡Â‰ ˙¯‡˘‰‰
ÏÎ˘· ÌˆÚ˙È ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÎÓ È�‡ÏÈ‰‰ ÏÎ˘‰
ÌÂÏ˘ ‰Â� ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ ,‰�˜� ÏÎ˘ ÔÎ Ì‚ ‰˘ÚÈÂ
‰ÙÈ‰ ˘Ù� Í˘Ù�Ï ÌÚ�È ÈÎ ÂÏÂÎ È�ÈÓ˘ ¯Ó‡Ó
‰ÏÂÚ‰ .ÈÈÁˆ�‰ ÌÏÂÚÏ ÈÁÂ ÌÈÈÁ‰ ıÚÓ ÏÎ‡˙
¯˘‡ È�‡ÏÈ‰‰ ÏÎ˘Ï ˙Â¯‡˘‰‰ ˘È ÈÎ Â�È¯·„Ó
.ÂÓÚ ·¯Ú˙ÓÂ ˜ÏÁ˙Ó ‡Ï ,˘Ù�· ˜·„ ‡Â‰

ïäÌÈ˘�‡‰ ¯˘ÈÈÓÂ ‰¯ÂÓ‰ È˜Ï‡‰ ˘È‡‰ È¯·„ Ô‰
‰ÓÂ„Ó ‡Â‰˘ ÏÎ˘‰ Â�ÈÈ‰„ ˘Ù�‰Ï ÈÊÁ˘ :¯Ó‡

,áåè ïáàìÌÎÁ ˙ÈÁ�Â È�ÂÓ„˜‰ ˘Á� ‰ÈÏ ¯„‰Â
‰ÓˆÚ˙‰Ï ‰˙ÂÏÚ‰ÏÂ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ‚È˘‰Ï ÌÈÓÎÁ‰Ó
ÚÈ·Ë‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰Â‡˙ ÁÎ‰ ‰È‰Â ,‰�˜�‰ ÏÎ˘·
‰Ê˘Î ÈÎ ,¯ÓÂÁ‰ ÏÙ�Â ÏÎ˘‰ ¯È·‚‰ ‰�‰Â ,‰�ÈÙÒ‰
‰�‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ˙Â¯Â¯ˆ ˙Â¯ˆ È˙˘ Ì‰ ,ÏÙÂ� ‰Ê Ì˜
‰ÓÈ„Â ,‰ÓÎÁ‰ ÈÓ ¯È·‚‰Â ‰ÂÂ‡˙‰ ÁÎ ˘ÈÏÁ‰
˙ÂÈÓ˘‚‰ ‰Â‡˙‰ ÈÎ ‡Â‰ ,Ì„ ˙È˘Ú�˘ ‰˙Â‡
¯È·‚È˘ „ÂÚ ÏÎÂ ,˙ÈÚ·Ë· ÚÂ„ÈÎ ,Ì„‰ „ˆÓ ‰‡·
ÍÏÓ‰ ¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ ,‚È˘‰Ï ¯˙ÂÈÏ Â‡˙È ÏÎ˘‰Ï

:‰"Ú ÌÎÁ‰

:øîà'‡· ‰Â‡˙ ÌÈÈÁ‰ ıÚÂ'(·È ,‚È ÈÏ˘Ó)Ï"ÎÚ ,
,ÌÈÈÁ‰ ıÚÓ˘ ‰Ê· ¯Ó‡ :¯Â‡È·‰ :˜ÂÒÙ‰
„ÂÚ ‚È˘‰Ï ‰Â‡˙‰ ‡· ,˙ÂÈ˙Ó‡‰ ˙ÂÚÈ„‰ Ì‰
‰·¯‰ ÈÂ˘Ú "ÌÓ"· "ÂÈÂ"‰ ˙ÂÙÏÁ˙‰Â ,¯˙ÂÈ

:¯Ó‡Â ,ÔÂ˘Ï‰ ÈÏÚ·Ó È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈÓÚÙàúàå

àðéðú˙ÂÈˆÂÁ ˙ÂÈ¯˜ÓÂ ˙ÂÈ„¯Ë ‡Â‰ È�˘‰ì÷ùå

.äéá äééìúå àáè ïáà éàäì‰Ï˙� ÔÈ�˙ È‡‰˘
‰˘ÈÏÁ‰˘ÎÂ ,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰ ÂÏÈÎ˘‰Ó Â„È¯Ë‰Â Â·
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.ëeðz¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯· ‰NÚÓ ,Ô�a¯ ¨©¨¨©£¥§©¦¡¦¤¤
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È�tÓ ÚLB‰È ‰Ê ‰Ó ,BÏ ¯Ó‡ .¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ¯Ú��Â ÚLB‰È Èa ©̄¦§ª©§¦§¨©¦¡¦¤¤¨©©¤§ª©¦§¥

‡nL ,BÏ ¯Ó‡ ,Ìi· È˙È‡¯ ÏB„b ¯B‡Ó BÏ ¯Ó‡ ,zÚÊÚ„Ê� ‰Ó©¦§©§©£¨¨©¨¨¨¦¦©¨¨©¤¨
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í"áùø

òæòãæð:‰„¯Á „¯Á

íéçåôúá éðåãôø

ùéåזאת מבואר בפסוק הלא לוית�, של גדולתו להורות א� זה, במעשה חידש מה להקשות
הלא אמת, מגיד הפסוק פירוש להורות וא� מפסוק. ולא מהגמרא ראיה להביא ליה ולמה
מאמי� שאינו מי שכ� וכל מיתה, חייב חכמי� בדברי מאמי� שאינו מי כל בגמרא מבואר

בכתובי�. או בסנהדרי�äàøðåבנביאי� גמרא בהקדי� �ס"ח)לתר עקיבא(ד� ור' לשונו, וזה
מר' הא גמר יהושע מר'
סו� עד וכו' גמר אליעזר
יהושיע ר' בכה העמוד
הותר הנדר הותר ואמר
באריכות. ע"ש הנדר.

בש�ובזוהר וירא (פרשת

ר"ס) עמוד הנעל� וזהמדרש ,
אליעזר ר' כשחלה לשונו,
שמע חכימא אמר וכו' אשא אתא מרכבה במעשה אליעזר רבי פומיה אפתח עד וכו' הגדול
לר' שעתא ליה דחוק בסופו עד וכו' לברא לפתחא נפקו לכ� כדאי� חזיי� אנ� דלית מינה
שהרי יהושיע רב ויצא אליעזר רבי של מדיבור יצא דאש נמצא ע"ש. סופו עד וכו' אליעזר
ר' דאמר הגמרא מיושב בזה כ� וא� בגמרא. כמבואר ישראל חכמי ע� עמו היה יהושיע רב
דלא לומר מוכרחי� רואי� אינ� וה� האש ראה יהושיע דר' מאחר כי הנדר, הותר יהושיע
צדיק שנשמת בשעה יהודה רבי אמר איתא הנ"ל הזוהר ובסו� מה�, יותר והוא לכ� ראוי�
כי יש� בש� יכונה הצדיק דמיתת פעמי� כמה בגמרא דאיתא וידוע ע"ש. שמחה לצאת רוצה

נשמתו. תצא בשינה

åäæå,זו האגדה äðéôñá,פירוש ïéàá òùåäé 'øå øæòéìà 'øãהזה עול� לתק� äéäåהרהרו

,ïùé øæòéìà éáø,בזוהר כדאיתא מיתתו עת שבא לומר àúòùרצונו äéì à÷éçãדהיינו
מיתתו. øåòð,שעת òùåäé áøåלזה קוד� כי המעיר, כאיש הרבה מעורר שהיה לומר רצונו

בברכה. והחזיקו שמשו שלא על נזדעזע ועכשיו בברכה אליעזר דרבי סבר éáøהיה øòéðå

,øæòéìà,פחדו מרוב �לחו שיצא שלו הזעזוע על שנתעורר ננער אליעזר רבי לומר רצונו

øîà ïéîéðáì
˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ‰Â‡˙‰Â ¯ÓÂÁ‰ Ì‚ ¯·‚ ÏÎ˘‰äéçå

ÌÚÙ‰ „ÂÚ ÚÈ·Ë‰Ï ‰ˆÂ¯ ÔÈ�˙‰ ‰È‰Â .Ì„˜ÓÎ
ÂÓˆÚ ˜·„Â ,‰Ê ÏÚ Ì‚ ÏÎ˘‰ „ÂÚ ¯·‚˙‰Â ‰�ÈÙÒ‰
Ô·‡ È‡‰Â ,‰�˜�‰ ÏÎ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÚÂÙ‰ ÏÎ˘·
È�˘· ÌˆÚ˙�Â ˜·„˙� ,È�‡ÏÂÈ‰‰ ÏÎ˘‰ ‡Â‰˘ ,·ÂË
ÏÎ˘‰ :È�˘‰Â ,‰�˜�‰ ÏÎ˘‰ :„Á‡‰ ,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ‰
,˙ÂÈ¯‡˘‰‰ Ì‰Ï ˘ÈÂ ÌÈ„ÈÓ˙Ó ÌÓˆÚ· Ì‰˘ ,ÏÚÂÙ‰
Í‡ ˙ÂÈ¯‡˘‰‰ ÌˆÚ· ÂÏ ÔÈ‡ È�‡ÏÂÈ‰‰ ÏÎ˘‰ Í‡
,„Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙Á˙ ‰ÏÚÓÏ ÌÓÚ Á¯ÙÈ ÌÓÚ Â˜·„·

:Ô·‰Â

øåàéáä,„ÁÈ ÂÈ‰ Ú˘Â[‰]È '¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ '¯˘ ,‡Â‰
Í¯„ ÏÚ Â‡ ,ÏÚÙ· Ô˘È ‰È‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Â

È·¯ ÂÓÎ Î"Î ˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜ÒÂÚ ‰È‰ ‡Ï˘ ‰ˆÈÏÓ
Ú˘Â‰Èøåòð äéäù˜ÈÓÚÓÂ ˜ÒÂÚ ‰È‰˘ Â‡ ,ÏÚÙ·

,˙ÂÏÎ˘‰· ÔÂÈÚ‰,íéá ìåãâ øåàî äàøåÂ�ÈÈ‰„
ÏÚ Â�ÈÈ‰„ ,ÌÏÂÚ‰ ÌÈ· ‰ÏÂ„‚ ‰‚˘‰ ‰ÊÈ‡ ‚È˘‰˘

,˙Â‡ÈˆÓ· ‚È˘‰˘ È„Èòùåäé éáø òæòãæðå·Â¯Ó
¯˘‡Î ,ÂÈ˘ÂÁ ÂÏË·˙�˘ „Ú Â˙‚˘‰ ˙˜ÓÚÂ Â�ÂÈÚ
‚È˘‰ Í‡È‰ :ÂÓˆÚ ÏÚ ‰Ó˙ .‰‡Â·�‰ ÔÈ�Ú· ˙Ú„È
'¯ ÂÏ ·È˘‰Â .Î"Î È˘Â�‡‰ ÏÎ˘ ‡Â‰˘ ÂÏÎ˘·

¯ÊÚÈÏ‡.íéá äàø ïúéåì ìù åðéòùÏÎ˘‰ Â�ÈÈ‰„
Ì‚ ,ÔÁ ˙ÈÂÏ ‡Â‰˘ Ô˙ÈÂÏ ‡¯˜� ‡Â‰˘ ÏÚÂÙ‰
¯¯ÂÚ ÌÈ„È˙Ú‰' :¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,¯Â·ÈÁ ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰

'Ô˙ÈÂÏ(Ê ,‚ ·ÂÈ‡)ÏÚ ‰�È˜‰ ¯¯ÂÚÓ ÏÚ ‰�ÂÂÎ‰˘ ,
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¯˙·Ï Ô¯„‰ Èk .Ô�ÈÂËÂ ‡ÓË‡ ÌÏÁ̈©©§¨§©¦¨¦©§¨§¨©

e‰�‰Ï e‰pÈÊÁ ‡zL ÈÁ¯È ¯ÒÈ¯z§¥¨©§¥©¨©¦§§©§

È‡˙‡ Èk .ÈLÁÏÓ ‡˜ eÂ‰c È¯Óeb§¥©£¨§©£¥¦£©

e‰�‰ ,‰Â‰ È¯zÓÒ ‡·NÈÚ ‡e‰‰ ÈÏ ¯Ó‡ ¯ÓÈÓ‡c dÈn˜Ï§©¥§©¥©¨©¦©¦§¨©§§¥£©©§

:eÂ‰ ‡Ó˙È¯c È¯Óeb§¥§¦§¨£

í"áùø

àðçúôàðéø÷ðå‰�ÈÓ
:‰˘�‰ „È‚Â ·ÏÁíìç

:‰ÏÁ˙ÓÎ „ÁÈ ‰¯·Á˙�˘
éøúîñ¯·ÁÓ˘ ·˘Ú

Ï·˜Ó‰· Ô�È¯Ó‡„ÎÛ„ Ó"·)

(Ê˜˙ÂÙÈ¯Ë ÂÏ‡·ÂÛ„ ÔÈÏÂÁ)

(„�:ÈÈÁÂ È¯˙ÓÒ ‰ÈÏ „·Ú„
àîúéøãÂÈÏÁ‚ ÔÈ‡˘ Ì˙Â¯

:‰¯‰Ó ÌÈ·Î

íéçåôúá éðåãôø

,�לחו שיצא שראה מאחר לומר רצונו נזדעזע, מה מפני אליעזר רבי לו שאל אליו שבא ואחר
ז מה עלי� ואימה פחד שו� שנפל לומר והשיבמוכרח זה. מה ועל íéá,ה éúéàø ìåãâ øåàî

מה� כאחד להיות זכיתי שלא וזעזעתי נערתי תורת� אור של� התלמוד י� מכח לומר רצונו
רק הוא כ� לא ואמר פתח יהושע, ר' את ולהשפיל לנפשו טובה החזיק לא והוא ממ�, לקבל

,úéàø ïúéåì ìù øåà

אופני�, בשני לומר רצונו
יש צדיק כל ידוע האחד
וגביה בלוית�, חלק לו
éôòôòë åéðéòå áéúë

,øçùראיתי זה את כ� א�
הראה הוא ברו� שהקדוש
לי להיות שאזכה אותי
וזהו בלוית�, חלק כ� ג�
וא� צדיק, אד� כל דעת
טובה תחזיק לא כ�
לא דאני לומר לנפש�
תלמידי משאר יותר זכיתי

ודו"ק. הנדר הותר הגדר הותר אמר לכ� נפשו, שהקטי� וראה האמת ידע יהושע ורבי חכמי�,

åàכדאיתא לויה, לשו� לוית� פירוש דזהו שלי, חלק של לומר רצונו לוית�, אמר, האופ� בזה
ח) ג, לצאת(איוב צרי� היית לא אמר נמי הכי שלה�, חיבור דהיינו לוית� עורר עתידי�

בסו� לו אמר שהרי תורה דברי לשמוע תזכה ולא אות�, להבעית האור בא לא כי ,�לחו
בקי היה הוא שהרי יהושע, ר' צרי� היה לא קשואי� דהלכות ועוד הנ"ל. בזוהר כדאיתא
הנשמה שיהיה כדי לי, הראה דאתא בעלמא לי שיהי' שלי חלק בשביל רק ובשמותיה�, בה�

ודו"ק. עבור� ולא האור היה לכ� כ� וא� הנ"ל יהודה כרבי בשמחה יוצאת

***

ùéåקשה ועוד עצי�. וכ� עשבי�. ש� מצאו ואי� הוי זרוע לא �באר במדבר הלא להקשות
חלב. או ד� משו� הגידי� ולקחו חזרו ולא אכלוהו אי� אחד להיות הבשר שהחזיר אחר

äàøðå,מוסר ספרי בכל כ� ג� איתא כאשר גדול, באריכות דהוכחתי .�לתר רשעי�לי משפט

øîà ïéîéðáì
ÏÎ˘‰Â ,Ì˘Ó ‰�È‡¯˙ ,Â˙˘‡Ï ˘È‡ ¯Â·ÈÁ „Â¯ÈÙ
.È�‡ÏÂÈ‰‰ ÏÎ˘· ˜·„˙ÓÂ ¯·Á˙Ó ‡Â‰ È¯È˘Ú‰

åéðéòåÈÎ ˙Ú„È ¯·Î ÈÎ ,Â·˘ ‰˘‡‰Â ˘È‡‰ Ì‰
Ï·˜Ó ÁÎ ‡Â‰˘ ,'‰‡Â¯‰ ÔÈÚ' ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰ ÔÈÚ
ÏÎ˘‰ ÁÎ‰ ‡¯˜� ‰ÊÏÂ ,¯ÈÈËˆÓÂ ‰‡¯�‰ ¯·„
Ì‚Â ,'ÔÈÚ' Â�ÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰ÓÓ Ï·˜Ó‰ È¯È˘Ú‰
ÚÈÙ˘Ó ‡Â‰˘ ‰Ó· ÏÚÂÙ‰ ÏÎ˘‰Ï ˘È˘ ÁÎ‰ Â˙Â‡
‡Â‰ È�‡ÏÂÈ‰‰ ÏÎ˘ Â�ÈÈ‰„ ,ÏÎ˘‰ ÏÚÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï

'ÌÈÓ‰ ÔÈÚ' Í¯„ ÏÚ ,ÔÎ Ì‚ ÔÈÚ ‡¯˜�˙È˘‡¯·)

(Ê ,ÊË‡Â‰˘ ‰Ê ‡Â‰ ÍÎ ,ÌÈÓ‰ ¯Â˜Ó Â· ‰�ÂÂÎ‰˘ ,

:ÂÏ ¯Ó‡Â .ÂÈÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÈÁ ÏÎÏ Ì‡‰Â ¯Â˜Ó‰
ÏÎ˘· ˙˜·„˙�˘ „Ú ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ˙˜ÓÚ‰ ‡Ó˘˘
˙‚˘‰ ÔÎÏÂ Ï"�‰ ÔÈ�ÈÈÚ‰ ÔÓ ÍÈÏÚ ÚÙ˘Â‰Â È¯È˘Ú‰

Ú„Â ,Î"Î:

øåàéáä„„Â·˙‰Ï ˙ÂÈ¯·„Ó· ÍÏÂ‰ ‰È‰ ‡Â‰˘ :‡Â‰
Â�·Á¯‰˘ ÂÓÎÂ ,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ˜ÂÒÚÏÂ
,˘"ÚÈ ‚"È ¯Ó‡Ó ˙‡ ¯‡·Ï ÏÈÚÏ „"Ò· ‰Ê· ¯Â·È„‰
‰È‰Â ,Â¯ÓÂÁ ¯¯È· ‡ÏÂ ÂÈ˙Â„Ó ÍÎÈÊ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ
È˙Ï· ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ‚È˘‰ÏÓ ÏÂ„‚ ÚÈ�Ó ‡Â‰˘ ‰‡Â¯
„"Ò· ‰ÏÚÓÏ Â�Î¯‡‰ ¯·Î˘ ÂÓÎÂ ,˙Â„Ó‰ ÍÂÎÈÊ
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חודש י"ב ב)בגיהנ� פרק סו� היינו(עדיות .

יש לגיהנ� ביאתו בטר� אכ� לגיהנ�, כשיגיע
קוד� העוברי� וגילגולי� דיני� וכמה כמה
דומה הבא דעול� הקדמתי וכבר לגיהנ�. שבא
ג� הבא. עול� הזה בעול� לתק� למדבר
ובט� נפשו לשובע אוכל צדיק בספרי הארכתי

תחסר י"ג)רשעי� דע�(משלי העני�, ותוכ�
בשר לאכול אסור �מט)האר משו�(פסחי�

הצדיק אכ� צומח. או מדומ� הוא דנשמתו
כל אכילתו מתו� ולברר בשר לאכול יכול
הנשמות לברר האכילה טע� וזהו הנשמות,
ובשר. ודומ� צומח שהוא בעשב המגולגלי�

àøååëå,וזה àøùáדומ� מבררי� דמתחלה
באתי ואגב חי. כ� ואחרי צומח כ� ואחר
מא"א ששמעתי מה הפלא דבר איזה להזכיר

הגמרא על העד� בג� נשמתו זצ"ל (ברכותמ"ו

זורקתסא) מרה כועס. כבד שוחק. טחול וז"ל,
דמה להקשות ויש הגמרא. עכ"ל ונח טיפה בו
אבר איזהו לי מה בזה, הגמרא לנו מראה

כועס. או משחק אד� מבני

õøéúåיחיה לבדו הלח� על לא כי ידוע כי
יחיה ה' פי מוצא כל על כי האד�
לאכול האד� נברא דלכ� לומר רצונו האד�.
דומ� צומח בחי שנתגלגלו הנשמות לברר
בשלמא עצומה, קושיא זה על והקשה ומדבר.
אוכל אד� בטחול, או בכבד האד� יתגלגל א�
א� מרה, אכ� לקדושה. הנשמה ומוציא מה�
כ� וא� מה� אוכל אד� אי� במרה יתגלגל
דאמרינ� �ותיר לקדושה. הנשמה תתברר אי�
המרה ניטל מ"ב, סימ� דעה ביורה וג� בבה"ג
וידוע מרירות. טע� בו יש א� הכבד יטעו�

מפרשי� יש שוחק. על פרושי� שני ברש"י דיש
טחינה. לשו� מפרשי� ויש והיתול, שחוק לשו�
שוחק לשו� אלו. בשני יכונה דזנות וידוע
וכו', שק מחגורת פתיגיל תחת בשבת דדרשינ�
ויהי כתיב שמשו� וגבי ושתק. שמח שהשוטה
לזנות. בסוטה דדרשי� האסורי� בבית טוח�
עובד כאלו הכועס כל בגמרא אמרינ� וג�
יש א� ואתחנ� במדרש ואיתא זרה. עבודה
אד� ד� שופ� דכתיב דמי� לשפיכות כפרה

דכת הדבר ותוכ� ישפ�. דמו תשובבאד� יב
ודרשינ� אד� בני שובו ותאמר דכ"א עד אנוש
דכ"א, של נוטריקו� איש "אשת "כופר "ד�
בגילגולי� איתא וכ� תרופה. לו דיש נמצא
בכבד יגלגל זרה עבודה בטחול יגלגל זנות
לכול� יש נמצא במרה. יגלגל דמי� שפיכות
הגמרא אמר לזה הגילגול. חשוב שהרי כפרה
למה, בטחול מגולגל האד� לומר רצונו טחול,
בזנות ששחק לומר רצונו שוחק, אמר, לזה
קאי ושניה� טחינה לשו� או שמחה לשו�
בכבד יתגלגל כבר בטחול. יתגלגל לכ� אזנות
זרה, עבודה עובד כאלו והוא כועס שהוא למה
בכבד. יתגלגל עצמה זרה עבודה שכ� ומכל
אפשר ואי� דמי�, שפיכות משו� הוא מרה
אמר לזה תרופה, להוציא ממנה לאכול זה
המרה זורקת לומר רצונו טיפה, בו זורקת
ויאכל הכבד אד� יטע� זה ומכח בכבד טיפה
ונח, המרה ע� מהכבד יטעו� כ� א� ממנו.
מנוחה לו אי� הרוצח ידוע כי לומר רצונו
הרוצח נח לכ� במדרש קי� גבי כדדרשינ�
כפרה כ� ג� דמי� לשפיכת יש כ� וא� ודו"ק.

ורפואה.

øîà ïéîéðáì
ÌÈ˘ Ì˘Ó Â�‡¯˙ ÌÈ¯Ó‡Ó ¯‡˘·Â ‚"È ¯Ó‡Ó ‰Ê·
Â�ÈÈ‰„ ,Â˘ÈÏÁÓÂ Â¯˜�ÓÂ ÂÁ˙ÂÙ ‰È‰Â .ÂÈÏÚ ÍÈ�ÈÚ
ÏÎÓ ÔÈÈ„Ú ¯‰ÂË ‡Ï Ì�Ó‡ ,˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙ÂÁÂÎ‰Ï
ÒÂÏËÂËÒÈ¯‡ ¯Ó‡ÓÎ Â�Ï ‰Ù¯Á ‡Â‰˘ ˘Â˘Ó‰ ˘ÂÁ
ÊÓ¯ ‰ÊÂ ,Â˘ÈÏÁ‰Ï ÌÈ˘ÂÁ‰ ÏÎ·˘ ‰˘˜‰ ‡Â‰Â

ÂÁÈ�‰˘ :Â¯Ó‡·,éáùéòàÏ"Ê¯ ¯Ó‡ÓÓ ÚÂ„È˘

,„‡Ó ‰·¯Â ‰¯Ù ‡Â‰˘ ‡˘„‰ Ú·Ë ÈÎ ˙ÂÈÚ·ËÓÂ
:¯Ó‡Â,àáéö àðéúééîãà˜ÈÏ„‰Ï ÌÈˆÚ‰ Ì‰

˙Â�ÂÎÓ ˙ÂÓÎÁÏ ˙ÂÓ„˜‰‰ „ÂÓÈÏ ‡Â‰ ÔÎ ,˘‡‰
„ÂÓÏÏ ÏÈÁ˙‰˘ „Ú :¯Ó‡Â ,˘‡Ï ÌÈˆÚ Ì˘·

¯·Î ,˙ÂÓÎÁ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ‰ ,˙ÂÚˆ‰Â ˙ÂÓ„˜‰‰øãä
íìçÁÈ�‰Â ÏÈ‡Â‰ ¯ÓÂÁ‰ ¯·‚˙‰ ÈÎ ,Ì„˜ÓÎ ‰È‰Â
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í"áùø

éìéæøààîéãÌÈÓ‡¯
ÌÈ·˘(Ô˙ÈÂÏ ˘¯ÈÙ Ï‡��Á Â�È·¯Â):

çéøá ùçð¯ÎÊ Ô˙ÈÂÏ ‡Â‰
:ÁÈ¯·Î ‡Â‰ ÛÂ˜ÊÂïåúì÷ò

ÏÎ ˙‡ ÛÈ˜Ó˘ ‰·˜� Ô˙ÈÂÏ
:ÌÏÂÚ‰

íéçåôúá éðåãôø

àöîðובכ� הבא, עול� לתק� במדבר הלכנו אנחנו לר"א. נת� בר הונא קאמר äéìהכי éåä

àøùáã àîèàנשמות בו שהיו טימטו�, לשו� אטו� בו שהיו בשר לה� שהיה
לברר וממשלה כח ביד� והיה שאכלו, אכילה סוד ידי על חסרי� הוו המה אז אנשי�,

א�. מכל åäðéçúôå,הנשמה åäðéø÷ðהבשר ומטהר מדקדק שאד� כמו שמבררי� לומר רוצה
אנחנו כ� וחלב, מגידי�
ובררנו ולקחנו עשינו
והנשמות והפסולות הסיג
אשי רב אכ� הנ"ל. בשר
שאנו אנו כגו� אמר
א� כדאמרינ� בינוני�,
אנו כמלאכי� הראשוני�
ואנחנו, אמר לכ� וכו'.

וזהו מעשב. הנשמות ובררנו מבשר נשמות כ� כל לברר בידינו כח אי� אנו לומר רצונו
,àáùòà åðçðàåובררנו אכלנו א� תימא ולא מחי. ולא מעשב הנשמות בורר לומר רצונו

רק כ� אינו זה בזה, תיקו� לו יש שכבר מש� éáéö,הנשמות ïðéúééîãàדצרי� לומר רצונו
דהיינו הבשר. חל� אז בגיהנ� מדורות לעשות �ע היהïðéåèå,להביא מתחילה לומר רוצה

נשמות יש אכ� לבינוני�, דזהו חודש י"ב בגיהנ� תימא ולא תיקו�. בי היה ואז בגיהנ� טוינ�
חודש י"ב לאחר דא� שאמר וזהו ז"ל. מהר"א בשו"ת כמבואר חודש מי"ב יותר דצריכי�
שסיפור תימא לא הדבר, פירש ואמימר די�. עדיי� עושי� דהיינו הגחלי� חמי� עדיי� היו

דבריו. הסיפור אמת בכתב רשו� ל� אגיד אני רק הוא, בעלמא éøúîñ,דברי� áùò éàä

להביאה הזאת להנשמה רפואה היא עשב אכילת דהיינו וחי רפואה סמתרי לו דנעשה פירוש
הבא. עול� éøîåâלחיי éàäå.ודו"ק גיהנ� דהיינו רתמי� גחלי

***

ùéåפירוש דלמא בראשית. ימי מששת הנבראי� מכל יותר הזה הפסוק על קשה מה להקשות
למה גדולי�, דגי� שברא כפשוטו, הוא ïúéåì.הכתוב øîåà äæå éìéæøà øîåà äæועוד

דכתיב מביא ראיה מאי äù÷ä,קשה åáøçá 'ä ãå÷ôéשני דיש רק הראיה, מ� אינו זה
יש שייכות מה קשה ועוד דקרא. רישא ולא דקרא סיפא להביא ליה הוה טוב יותר לוית�.

הקודמות. לאגדות זו לאגדה

äàøðåלעול� כי טוב כי לה' הודו אומר מהו לוית� שירה. בפרק שיש מה בהקדי� �לתר
דאמרינ� לי ונראה זה. פסוק לוית� דווקא דאומר בזה אומר מה להקשות ויש חסדו.
על ה' וישר טוב תהלי� במדרש ואיתא יחטא. ולא טוב יעשה אשר �באר צדיק אי� בקהלת
אמרה עונשו יהיה מה חוטא אד� לחכמה שאלתי עד תשובה, בדר� בדר�, חטאי� יורה כ�
תשובה יעשה אמר הוא ברו� והקדוש תמות היא החוטאת נפש עד וכו' רעה תרדו� חטאי� לי
וישר טוב נקרא הוא ברו� הקדוש נמצא תשובה, בדר� וגו' ה' וישר טוב שנאמר לו ויכפר

øîà ïéîéðáì
ÍÏ‰Â ,˙ÂÈ�ÙÂ‚‰ ˙Â‡˙‰Ó ˙ˆ˜ ÔÈÈ„Ú,åäðéåèåÂ�ÈÈ‰Â

,˙Â„Ó‰ ˙ÂÏÚÓ‰ ˙Â‚‰�‰ „ÓÂÏ ‰È‰ ‰ÏÁ˙Ó˘
ÚÂ„È ÈÎ ,'‰ÈÂÂË' ‰ÈÏ Â¯˜Â ,ÈÈ¯Â˙‰ ˘‡‰ È"Ú Â�ÈÈ‰„
ÁÎ‰Â ,‰�ÓÓ Ì„‰ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ¯˘·‰ ÔÈÏÂˆ˘ È„È ÏÚ˘

ÍÎ ,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÔÎÂ ,ÚÂ„ÈÎ Ì„‰Ó ‡· ‰Â‡˙‰
ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰Â‡˙‰ ÁÎ ˘ÏÁ�Â ‡ˆÂÈ „ÂÓÈÏ È"Ú
˙ÂÏÈÚÂÓÂ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙ÏÁ‚Ï ÌÓ‰Ó ÔÈÈ„Ú˘ ˘È‚¯‰

:Ú„Â ,ÈÏˆÓ ÈÏÂˆ‡Â ÔÈ‚Ó È�Â‚‡ „"Ú ÂÏ.÷éìñ



âàáø éáã àúãèñ÷ íéçåôúá éðåãôøíéçåôúá éðåãôø

לקרב�, אד� צרי� ולא תשובה שמקבל משו�
א� תינח הא רעה. לרדו� או למיתה, ולא

בר שהקדוש רואה חטא וישר,אד� טוב הוא ו�
שהקדוש איפה יודע במה חטא לא א� אכ�
ניכר דבר באיזה כי וישר, טוב הוא הוא ברו�
שו� בלי בודאי תשובתו בקבלת טובתו ונראה
�באר צדיק אד� אי� אמר לזה אחרת. פעולה
שהקדוש שיעשה לומר רצונו טוב, יעשה אשר
לומר רצונו יחטא. ולא טוב יקרא הוא ברו�
דהקדוש לראות אפשר אי האד� יחטא לא א�
ידי ועל יחטא א� אכ� טוב. נקרא הוא ברו�
ניכר אז מוחלו, הוא ברו� הקדוש התשובה
טוב נקרא הוא ברו� שהקדוש לעיני� ונראה
קבלת ידי שעל וישר טוב במדרש, כהנ"ל
ברו� הקדוש נקרא שחטא מהאד� התשובה

ודו"ק. וישר טוב הוא

àúéàåמאמרות חלקבעשרה חי, כל א� (מאמר

ט) סימ� אותנוג תביא לוית� אכילת .

שמביא מה נמצא באריכות. ע"ש הבא, לעול�
במעשי� הצדיקי� יכולי� לוית�, אכילת אותנו
בראשית בזוהר איתא וכ� ובתשובה. הטובי�
הרע, היצר מבטל לוית� שאכילת ש� מבואר
שזהו וישיבנו. באחד והוא בעול� יהיה שלא
לנו זה אי� הנ"ל, מאמרות העשרה פירוש
יהיה לא אז כי הרע, היצר יבוטל א� טובה
וכו' בוכי� הללו בסוכה כדאיתא אגרא, לנו
ואיתא מהרש"א. ובפירוש ע"ש בוכי� הצדיקי�

פו)בגמרא נעשו(יומא שזדונות תשובה גדולה
עקידת לנו דרע פשיטא כ� וא� כזכיות. לו
במקו� המפרשי� פירשו וכבר מלבינו. הרע יצר
גמורי� צדיקי� אי� עומדי� תשובה שבעלי
זכיות יקנה התשובה מכח כי לעמוד, יכולי�
להצדיקי� ואי� שעשה, העבירות כפי הרבה
ירבה ועתה עבירות. להרשע כמו מצוות כ� כל
פירוש וזהו מספר. אי� עד זכיות בתשובתו לו
לנו היא כי הרע, היצר זה מאוד טוב הפסוק
היצר לאו אי וג� זכיותינו להרבות לטובה
הבא. לעול� לצדיק כ� כל אגרא היה לא הרע
בכל חסד לנו עושה הוא ברו� הקדוש כ� וא�

לאד� שדומה הרע היצר מצד א� כי מעשיו,
גדול. חסד הוא לנו להרע שהוא המדומה לפי

åäæåאל אד� בני את� הלוית�, של השירה
לכ� שיהיה כדי ממני, אכילתכ� תבקשו

ל הבא.כח לעול� לכ� לזכות הרע היצר בטל
ואני שאת� ואספלנית תרופה לכ� אמצא אני
הנ"ל. תרופה יהיה הכי ואפילו חייבי� יהיו
רצונו טוב, כי לה' הודו תעשו. זה את כי
הקדוש כי העול� לכל ותראו תשובה עשו לומר
התשובה. בקבלת דהיינו טוב נקרא הוא ברו�
תשובה, עשות בלתי לנו טוב יותר תאמרו וא�
רע שהוא הרע היצר לוית� באכילת ואבטל
חסדו, לעול� כי הוא כ� לא אמר לכ� לנו,
בכל הוא הוא ברו� הקדוש חסד לומר רצונו
לנו יבא הרע היצר מכח כי זמ�, ובכל דבר
תבקשו אל לכ� טבא. ואגרא זכיות הרבה
לעול� כי טוב כי לה' הודו רק ממני אכילה

ודו"ק. חסדו

äæáåדאיתא הנ"ל. הגמרא כ� ג� מיושב
לבער בידו מי דאי� הקודמת בהקדמה
התלמיד דהיינו ישיבה הראש לא א� הרע היצר
אנו הלוית� באכילת כי הקדמנו וג� חכ�
ואיתא הבא. לעול� ויביאנו הרע היצר מבערי�

וקכ"ה)בזוהר קכ"ד עמוד המי�(בראשית ישרצו ,
אחשי� דאיהו המות מלא� דא פני על וכו'
תהו�, פני על וחוש� ביה וכתיב עלמא פני
יורד ומסטי� עולה כדאמר� שמי� רקיע פני על
אלקי� ויברא פלוגתא היה לזה נמצא ומקטרג.
חיבור להיות דמוכרח הגדולי�, התניני� את
וכו', הרקיע פני על דאמר שלמעלה בפסוק

אמר בבבלàëäלכ� לומר åîéâøúרצונו

,àîéã éìéæøåàהוא ברו� דהקדוש לומר רצונו
ועולה המות מלא� שברא למכתו, רפואה ברא
וזה ת"ח דש� בבבל הכא תרגימו ומסטי�

àîéã åìéæøéàאת"ח דקאי לעיל כדכתבתי
דהיינו דימא, ת"ח הוא ברו� הקדוש וברא
המות המלא� מבערי� והמה בתורה העוסק
דזהו אמר יוחנ� ור' כדלעיל. הרע יצר דזהו
המות מלא� דזהו הרע, היצר למכת רפואה
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:ÔÂ˙Ï˜Ú ˘Á�Âíìåòä ìë úà ïéáéøçî

:ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÈ·È¯ÁÓ˘ ÌÈÏÂ„‚ ‰·¯‰ ˙Â„ÏÂ Ô‰Ï Â‰È˘
øëæä úà ñøéñ‡Ï„ �"‡ ÌÈ‚„ ¯‡˘Ï ˜˜ÊÈ ‡Ï˘

:‰Â‡˙ ¯Úˆ ‰ÈÏ ÈÂ‰ÈÏ
ïéðúä úà âøäå øîàðù

'‰ „Â˜ÙÈ ‡¯˜ È‡‰„ ‡ÙÈÒ
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·È˙ÎÂ ‚Â¯‰ÈÂ ·È˙Î ‡Ï„ÓÂ
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'‰ „Â˜ÙÈ ‡¯˜ ‰ÈÏ ÚÓ˘Ó
˘Á� Ô˙ÈÂÏ ÏÚ ‰˘˜‰ Â·¯Á·
‰˘Ú ¯˘‡Î ‡·Ï „È˙ÚÏ ÁÈ¯·
È¯‰˘ ÔÂ˙Ï˜Ú ˘Á� Ô˙ÈÂÏ Ï‡
ÌÈ· ¯˘‡ ÔÈ�˙‰ ˙‡ ‚¯‰

:˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘Óúåîäá

óìà éøøäá‡Â‰ ˜ÂÒÙ
ÈÏ ÈÎ ÛÒ‡Ï ¯ÂÓÊÓ· ÌÈÏ‰˙·
È¯¯‰· ˙ÂÓ‰· ¯ÚÈ Â˙ÈÁ ÏÎ
ÌÈ¯‰ ÛÏ‡ ‰ÚÂ¯˘ ˘"Ú ÛÏ‡

:ÌÂÈ ÏÎ·åéðúîá åçë‡Ï˘
:ÂÈÓÈÓ Ú¯Ê ÏÈË‰

íéçåôúá éðåãôø

זה שמי� רקיע פני על הקוד� בפסוק האומר
מלא� הוא ברו� הקדוש שברא דאחר לוית�.
לתכלית לבא לאד� אפשר אי הרע, ויצר המות
ולתכלית הנ"ל מאמרות כעשרה הבא עול�

בו שאי� הבא עול�
לא א� ושתיה, אכילה
אמר לכ� לוית�. אכילת
התניני� אלקי� ויברא
נחש לוית� זה הגדולי�

ונח רצונובריח עקלתו�, ש
יבער אכילת� ידי על לומר
ההול� נחש העול� מ�
וכ� בעקלתו�, האד� ע�
בריח כמו שהוא הנחש
על העול� מ� יבער הכל
הלוית�, אכילת ידי
יפקוד ההוא ביו� שנאמר
רצונו הקשה, בחרבו י'י
היצר וישחט שיפקד לומר
ידי על יהיה וזה הרע
ועקלתו�, בריח נחש לוית�
כמו שהוא הנחש וכ�
העול� מ� יבער הכל בריח

היצר על הקשה בחרבו יפקד וזהו הרע. היצר ויכלה יבוער ונקבה זכר אכילת� ע"י לומר רצונו
זה בדר� או ע"י. כמו לוית� על àîéã.הרע éìéæøåà ,åîéâøú àëäהרע היצר לומר רצונו

התניני� ידי ועל הרע היצר ברא הוא ברו� דהקדוש לומר רצונו באגדה, לעיל כדכתבתי
פליג לא ר"י כ� וא� כהנ"ל. לוית� ע"י מבערי� במה ופירש ר"י ובא אותו, מבערי� הגדולי�

דאמרינ� מה מפרש åîéâøúרק àëä.ודו"ק ופירש יוחנ� ר' ובא במה פירש ולא

éôìåמיושב ולדרכנו הקודמי� להאגדות אלקי� ויברא יש שייכות מה להקשות דיש מיושב, זה
דיש זו באגדה אמר לכ� מגיהנ�, ניצול להיות ואי� גיהנ� מזכיר מיניה דלעיל שפיר,

ודוק. מגיהנ� ולהציל הרע היצר לבטל

***

éðåîä,יסריח ולא שני� אלפי שית שני� כ� כל המליחה תעמיד אי� יסופר, כי היאומ� מקשי� ע�
מה�. התאווה ליטול לעשות יכול היה מליחה בלא א� כ� א� נסי�, מעשה שהיה לא א�
דפתח קשה ועוד אד�. לבני להזיק שלא בפיו ומתג רס� ולתת בני� להוליד לעשות לה� היה וכ�
הלא וכו', בהררי בהמות וא� לוית� א� ואמר וחזר ונקבה, זכר הוא ברו� הקדוש שברא מה כל
במה אכילתנו אחר כ� א� בו. לשחק לוית� בריאת א� קשה ועוד הברואי�. כל בכלל המה
יכול לא וכי קשה ועוד לעול�. קיי� שיהיה לשחוק אחר דבר לבראות היה טוב יותר ישחק,
פתח. למצא נלאו אשר עצומות קושיות ושאר בעול�. בריאה שו� בלי לשחוק הוא ברו� הקדוש
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äæ ïúéåì áéúëã ïåéë

åá ÷çùì úøöéÔ�È¯Ó‡Â
Ê"Ú ˙ÎÒÓ·(‚ Û„)‰Ú˘

ÌÚ ˜Á˘ÓÂ ·˘ÂÈ ˙ÈÚÈ·¯
:Ô˙ÈÂÏäçìîéì éîð àëä

äá÷ð äîäáìÚˆ· ‰ÓÂ
:‰��ˆÏÂ ‰˙ÂÈÁ‰Ï

íéçåôúá éðåãôø

äàøðåבגמרא דאיתא הכוונה פי על �לתר לי
ע"א)דסנהדרי� ס"ד בקול(ד� ויצעקו ,

זרה דעבודה יצרא לה� שמסרו עד וכו' גדול
להתגרות שלא כדי לעיניה כחלו דזנות, ויצרא
בנדה אכ� בקרובי�.
מתגרה, עדיי� איש ואשת
העול�, קיו� שיהיה כדי
ורבי� באריכות. ש� עיי�
חדא מקשי�, שלמי� וכ�
כמה רואי� אנו עדיי� הלא
לאו ישראל מבני אנשי�
ועובדי� הולכי� המה,
פעמי� זרה, עבודה
לתיאבו�, ופעמי� להכעיס
המעשה לאח' לה� היה
רעה לתרבות יצא אחר והלא העול�. מ� בערו שכבר מאחר בע"א, ומכשול סיג שו� בלתי
ביאור על הצדיקי� יבכו לבוא לעתיד הלא בעינ�, אגרא לא אמרו אי� ועוד רבי�. וכמוהו

דסוכה בגמרא כ� לומר מוכרח כאשר שכר, עוד יקבלו שלא משו� הרע, נ"ב)היצר דאל"כ(ד�
בעינ�. אגרא לא אמרו ואי� ובכיה. קינה ולא ליה מבעי שמחה

äàøðåהראש הוא ברו� הקדוש נוטל חוטאי�, ישראל שא� הקדמתי דכבר מופלג, בקיצור לי
הדר� לו רע אכ� הרע. היצר לבטל ישיבה הראש ביכולת שיש הקדמתי ג� לכפר. שבה�
דהרגו וביומא דסנהדרי� הגמרא בזה �ויתור כחמורי� שקולי� קלות בעבירות במצודתו שנלכד
כל וזה תמיד, בו שמתגרה זאת א� בלבד זאת ולא ש�. עיי� הרע ליצר הגדולה כנסת אנשי

הימנו גדול יצרו מחבירו נ"ב)הגדול בו.(סוכה מתגרה ע"כ העול�, מ� אותו שיעביר שמתירא ,

קל שעו� עליו, גדול כ� ג� וזהו ע�, להמוני כ� ולא כחמור. נחשב קל עו� וכ� גדול, יצרו וזהו
כ� וא� מרגלי�. אנשי� ושני זונות נשי� שתי בקדושה, כמו בקליפה דיש וידוע לגדול. נחשב
לגדול. נחשב קל דעו� חדא ביי, פעמי� שני עלינו דייקא עלינו מעביר אתה ביי, ביי צעקו הכי
להסיר אפשר אי כי בהפסדו, שכרו יצא כי שכר�, ולא ה� לא וזהו בעונ�, נתפסי� דאנו ועוד
ביד�, דע"א יצ"ה מסר הוא, ברו� הקדוש עשה ומה כול�. את לשמור הזה, מהע� מכשול
ממנו, זוגו בת שניטל להריגה, דוגמה וזהו ע�. המוני את יחטיא שלא לומר רצונו בדוד ושמו
נותני הצדיקי� דהיינו ממנו זוגת�, בת נקראי� ע� והמוני אנשי� נקראי� הצדיקי� �דהיינו
משמרי� ביד� אגר� עדיי� הצדיקי� ע�, להמוני מסית דאינו מאחר כ� וא� ע�, להמוני שפע
ולהרשעי� הגדול כהר בנו מתגרה דהא כהר, לה� שנדמה בסוכה שאמרו וזהו לבוא. לעתיד
הפכי� שני מהרש"א קושית קשה לא כ� וא� מעט, רק בה� מתגרה שאינו לומר רצונו כחוט,
אות�. לחטוא הרע היצר מה� שהרג הנקיבה להריגת ממש וזהו ש�. שהוכחתי מה אחד בנושא
היה לא וא� שבגו�, הנשמות כל שיכלו עד בא דוד ב� דאי� לעשות, אפשר היה לא זנות אכ�
התורה ידי על מאל� אחד לתק� ביד� יש חכמי� תלמידי כי לתק�, ביד� היה לא ורביא פריא
לזווג� והוצר� אפשר היה לא ע� המוני אכ� עזאי, וב� עקיבא ר' גבי בחידושי כתבתי כאשר
היצר חזק נשאר צדיקי� גבי אכ� בקרובי�. לחטוא שלא מעט, מה� בערו אכ� לאשתו, איש
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להיותהרע יכול וזהו שכר, לקבל כדי הנ"ל
ודו"ק. גדול נשאר כי עליו גדול יצרו

äæáåבסנהדרי� הגמרא על הקושיות כל יתורצו
לקבל נות� הדי� ששורת ותשכח, דוק
חלק עדיי� כי וזנות, ע"א בשמירת אגרא עדיי�
כתבתי כאשר עצומות קושיות ושאר בעול� זכר
באכילת כתבתי וכבר בסנהדרי�, הגמרא על ש�
יצר שני דיש כ� וא� הרע, היצר יבוער לוית�
אכילות שני לנו צרי� וג"ע, זרה עבודה הרע
הבר, ושור לוית� וזהו וג"ע, ע"א בה� לבער
הנצוצות יברר אכילת� ע"י להיות יכול ועוד
וה' מהגילגולי�. בקליפת� שנפלו הקדושי�

שמו. למע� האמת בדר� יורנו

äæáåשלא הדברי� אלו העני� תוכ� אל נבוא
כפשוט�, חידות חכמי דברי את יבינו
כל נזכר י"י ובש� תמהו, ואנחנו ראו המה

לזה åîìåòáאלה, àøáù äî ìë é"áø øîà

הזה עול� לתכלית äá÷ðå,דהיינו øëæ àøáð

כזכר כ� ג� נבראו וזנות דע"א יצרו א� כ� א�
הוצר� לעתיד הביעור לתכלית כ� א� ונקבה.
העול� לצור� נברא שאינו לוית�, לבריאת כ� ג�

ל רק זכרעתה, לבריאת כ� ג� הוצר� עתיד
וכ� óìàונקבה, éøøäá úåîäáאכילת� מכח כי

זה שעתה א� אמר לכ� הנ"ל. היצרי� יבוערו
ונקבה זכר שניה� אכילת מכח זה, נגד הוצר�
דהיינו לעול�, ברשות אינו וזהו שניה�, יבערו

א�. אמר לכ� לעתיד, רק ïé÷÷æðעתה àìîìàå

,äæì äæעכשיו יזקקו דישראל לומר רצונו
צרי� עדיי� כי מתקיי�, העול� אי� באכילת�,
יחריבו עכשיו, ישראל יאכלו וא� שכר, לקבל
אפשר ואי� הרע, היצר יבערו כי העול�, כל
שכר בקבלת להיות הוצר� והעול� שכר לקבל
באל� לשבות שיבואו כדי שני�, אלפי שית
שיגבר העול� בקיו� לנו רע עדיי� אכ� השביעי.
קל בעו� ה� הצדיקי� ויתפסו דע"א הרע היצר
שני דהיינו ר� בקול צעקו וע"ז בדור�, וה�
הוא ברו� הקדוש עשה מה ביי, ביי פעמי�
הרג ע� מהמו� דע"א. הרע היצר הנקבה הרג
אכ� מזעיר, מעט א� כי בה� להתגרות שלא

עשה ולמה סירס ãéúòìהזכר íé÷éãöì äçìîå

,àåáìהיצר בהתגברות שכר לה� שיהיה כדי
דלשו� חסר, ממו� מלח שאמרינ� כמו הרע,
שנאמר רבי�, לימי� העומד שכר היינו מליחה

,íéá øùà ïéðúä úà âøäåשהרג לומר רצונו
בישראל לומר רצונו בי�, נחש הנקרא הרע היצר
עדיי� אכ� ב�. יתגרו שלא הרג זה את כול�,
שלא הצדיקי�, אצל סריס כמו ורפה חזק נשאר

אכ� דע"א. יצרא וזהו קלי�, בעו� óàיכשלו

úåîäá,בהמה מעשה שעושה דזנות יצרא דהוא
כמו לומר רצונו בשר, שאר ש� על שנקרא וג�

בשר, יאכילנו מי ישראל åàøáגבי äá÷ðå øëæ

לברא הוצר� בזנות ונקבה זכר הרע היצר נגד
היצר לבא לעתיד יבערו באכילת� ופרה, שור

ונקבה, זכר הנ"ל ïé÷÷æðהרע àìîìàåדהיינו
כ� ג� העול� יחריבו עכשיו נזקקי� ישראל
לכ� שבגו�, הנשמות יכלו שלא ועוד כהנ"ל.
שור באכילת עכשיו הוא ברו� הקדוש נת� לא
רק הרע, היצר לבטל עכשיו זוגו ובת הבר
שמירה הוא ברו� הקדוש עשה ביי, ביי צווחו

øëæäותיקו�, ñøéñהצדיקי� יענשו שלא כהנ"ל
מה דהיינו קלות, עבירות עקב דור� מכח כ"כ

עושי�, äá÷ðäשהדור ïðéöåקרי� מי� בשפיכת
גדול בעו� יחטאו שלא עיפה, נפש על

àáìבקרובותיה�. ãéúòì íé÷éãöì íøîùå

לה� שיהיה רב עקב משמר� הצדיקי� ששכר
היצר והתגברות החטא בשמירת לבא לעתיד

שנאמר וזהו åéðúîáהרע. åçë àð äðä

בגמרא ומקשה ע"ש, הזרע אברי כפירשב"�
,äá÷ðì äððöìå 'éñøñì éîð íúäמשו� ומשני

éöéøô íéâããכדאיתא בע"א אדוקי� כ� כל שהיו
הת� הוות אי מנשה דאמר בחלק בסנהדרי�
הוכרח לכ� אבתריה, ורהיט בשפול' נקיט הוות
ומקשה זרה, דעבודה הרע היצר להרוג להיות

àëôéà ãéáòìå,הצדיקי� מ� להרוג דהיינו
עדי נקבה מליחת הצדיקי�והשיב ביד כי �

אפשר. אי ע� אכ� הרע היצר על לגבור

ãåòåעדי אחר לה�בדר� טוב לומר רצונו ,�
שנשאר לה� טובה וזהו השכר לקבל
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בדר� ועוד אצל�. הרע åá,היצר ÷çùì úøöé ïúéåì ,àîéà úéòáéàהורג היה א� לומר רצונו
לשחק, לשאר טוב והיא באכילתו לבא לעתיד צרי� ואינו נהרג הזכר הלוית� ג� היה הזכר

.àòøà çøåà åàì äá÷ðåבאלישע כמו שמחה, יצא אכילה מכח איתא ברשב"א כי זה בדר� או
לוית� אכילת לומר רצונו לוית�, אמר כ� וא� ע"ש. השכינה תשרה ואז המנג�. בקיחת ובדוד
לומר רצונו לשחק, יצרת
תשרה וע"י לשמחה,
גבי דוקא וזהו השכינה.
בינוני� גבי אכ� צדיקי�,

תורה לומדי åàìשאינ�

åààòøà çøשיהיה
לכ� השכונה, עליה�
הרע היצר להרוג הוכרח
ג� ממילא כ� א� הנקבה
מ� אינו נקבתו הלוית�
כבר כי אכילה. הצור�
אכ� ע"א, של תאוה בטל
סריס, עדיי� נשאר הזכר
על חזק כ"כ אינו כי
עליה� דהיינו הצדיקי�
הוא. חזק עצמ� מחמת
עונש� קבלת מחמת אכ�

ומקשה יצר�, שנהרג יחטאו לא המה כי עליה�, אינו ע� äá÷ðäמהמו� éîð éçìîì,שור גבי
של זוג בת הפרה ג� כ� וא� זנות, דעבירה הרע יצר להרוג הוא ברו� להקדוש דהיה דהיינו
הרע היצר דהיינו זוגו, בת להרוג הוא ברו� להקדוש היה כ� א� הצור�, מ� היה לא הבר שור
להקדוש היה כ� וא� הצור�, מ� דאינו הבר, שור של זוגו בת כ� ג� בטל וממילא הנקבה, דזנות

�ומתר להרוג. הוא éìòî,ברו� åðéà øùáויתקנו שיולדו העול�, צור� להיות הוכרח זה כי
השכר, לקבל רק לעול� תיקו� כ"כ אינו כי מעלי, אינו ע"א דהיינו הדגי� אכ� שבגו�, הנשמות
לכ� הרשעי�. וע� הצדיקי� ע� ואמת חסד הוא ברו� הקדוש עשה לכ� שנשאר ת"ח גבי וזהו
הוא ברו� הקדוש אומרי� אנו ועכשיו לומר רצונו הרשענו, ואנחנו עשית אמת כי אומרי� אנו
במסכת איוב, שאמר כמו רשע, ביד �אר נת� הוא ברו� דהקדוש לומר אפשר ואי הצדיק, הוא
השמי� מ� אמת לנו שנתת עשית אמת כי צינ� וג� הרע היצר הרגת הלא כי פ"א, בתרא בבא
כי וזהו בידינו, הרע היצר מסרת כ� וא� אמת, ביה דכתיב פיתקא שנפל בסנהדרי� כדאיתא
הרע ליצר שהרשענו לומר רצונו הרשענו או ודו"ק. חייבי� אנו הרשענו ואנחנו עשית אמת

ודו"ק. הרע ביצר שחטאנו חטא בעל שכתבתי כמו

***

ùéåמלאי� המי� עדיי� השר, בהריגת הואיל מה כפשוט�, נאמרי� הדברי� א� להקשות
מתחילה מרד אי� לתמוה יש ויותר תחתיו. אחר שהעמיד מצינו לא כי כולו, העול�
שר הוא דרהב מוכח ובגמרא רהב, נקרא י� של ששר אמרינ� אי� ועוד הוא, ברו� בהקדוש

קושיות. ושאר ע"ש רהב ישמעאל של שר נקרא בלק ובזוהר מצרי�, של
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äàøðåבתהלי� פסוק מקוד� �נתר רק ,�לתר
ומצאתי זצ"ל מ"ו מא"א ששמעתי מה
איתא גדולה. ותוכחה המוסר בספרו בחיבורו
עדת כלבי� סבבוני כי כ"ב, מזמור בתהלי�
כל אספר ורגלי ידי כארי הקיפוני מרעי�
הנ"ל והפסוקי� בי. יראו יביטו המה עצמותי

מצאתי. וכ� גדול, ביאור צריכי�

äàøðåגדול ממוכיח ששמעתי מה פי על לי
שמעתי ומפיו פוזנא, בק"ק שדרש
שנתהוה המעשה אצל שהיה ברבי�, שדרש
שיודעי� אנשי� כמה והיו ביריד, לבוב בק"ק
דבריו סיפור וכפי והנורא, הגדול מהמעשה

וזהו. המקובלי� הקדמוני� בספרי אישמצאנו

מות שערי עד והגיע הנ"ל ביריד חלה אחד

חשובים אנשים ובאו גוסס, והיה למות ונטה

חזר והחולה הנשמה, יציאת בעת שמה להיות

משנתו. הנעור כאיש ואבוי אוי וצעק, לכחו

ואמרו תפלה, עלי הרבו ורעי אחי הושיעני ואמר

חיל אחזתך ולמה מתיירא אתה מה על לו

אחד איש אלי בא אשר נא ראו ואמר כיולדה

שבעולם, הבריות מכל משונה ותוארו עינים מלא

משונה אחד וכל רבים, כלבים נמשכים ואחריו

אחד וכל לבלעני, פיהם עלי ופתחו בתוארו,

חזירים וכן בראני, אשר שלי אבר זהו אומר

בראתני אתה אומר אחד וכל רבים עדרים עדרים

פיהם עלי ופערו עשית, וכזאת כזאת בעבירה,

שטנים, מאות כמה עם עלי בא וכן לבלעני.

צוה והאיש אבריו, כל וכן העין אקח אומר וזה

באברו אחד כל ולמשול תאותם למלאות להם

ונבהלתי, צועק אני זה ועל ובעצמו, וגידו

מידם. אותי להצילנו ורעי, אחי נא הושיעוני

מאד עד נבהלו נשמתו המשמרים האנשים וגם

ושאר בכח אנא וקראו אחזתם, וחיל ורעד

צעק כך ובתוך מידם, נשמתו להציל תפלות

השמים מן השקיטו ורעי, אחי הנ"ל, החולה

אצלי בא אשר נא ראו עלי, לרחם עוזר בא

אלקים כמלאך ותוארו בדים לבוש אחד איש

פה, עושה אתה מה עינים המלא להאיש ואמר

להציל ונורא איום שלחני חילתך, עם לדרכך לך

הבורא מאת אני ושליח מידכם, ההוא האיש את

מאבריו. באחד ההוא באיש תגעו שלא יתעלה

ועונות ההוא, האיש ידי מעשה [ש]אתם האמת

אכן אתכם, וברא חיות לכם נתן שעשה רבות

ותוהאז רוחו את י"י העיר אשר שנים עשר ה

מחמת ונתחרט שעשה, הראשונים על הוא

גדול עונש כמה ידע ולא חשכים הלך אשר

ובפרט מוסר בספרי למד וכאשר עבירה, של

העונש גודל ראה ושם הברית, לוחות בשני

הקדוש לפני והתחנן ובכה החטא פגם וכמה

תשובתו גמר לא אך תשובה, ועשה הוא ברוך

הסטרא החילות ראה התשובה גמר שלא ואחרי

גרם. חטא כמה לראות נבהל להיות כדי אחרא

ובנפשו בלבו וגמר תשובה שעשה אחרי אכן

ליגע רשות לכם אין בתשובה, ימיו כל להיות

שהבהלתם לכם די מחלקכם, זה אין כי בו,

היה לא אזי תשובתו, גומר היה אם אכן אותו.

די גמר, שלא ואחרי לפניו, להראות ביכולתכם

הדברים ואחרי חטאו. וראה שנבהל בבהלה

וחי לדרכו הלך כאן, שכתוב ממה ויותר האלה

גבורות לספר הוסיף וכהנה ישראל, לכל שבק

בזוהר ואיתא ברעיאי"י. תל"א עמוד במדבר (ספר

מתמהימנא) כד נש בר זכי אי לשונו: וזה ,

כלב. דמות נחית לאו ואי אריה, כדמות נחית
ע"ש וכו' יחידתי כלב מיד דוד שאמר וזהו

באריכות.

äæáå,כלבי� סבבוני כי הפסוקי�, מיושב
לגופי סביב כלבי� שבאו לומר רצונו
מרעי�, עדת אלא ממש כלבי� אינ� ובאמת
ס"א מרעי�, עדת נקראי� המה קליפות דהיינו
שהיה לומר רצונו ורגלי, ידי כארי' הקיפוני
להקיפני ארי' ונשמתי לנפשי לבוא הראוי מ�
אספר ואז כלבי�, רק באו ולא מיד� להציל
ומכאובי מכאוב כל לומר רצונו עצמותי כל
ורעי לאחי אספר שחטאתי ועצ� אבר ובאיזה
לומר רצונו בי, ויראו יביטו המה ובאמת
ולהביט. בי הס"א לראות רשות לה� שיש
בתשובה שהרהרתי אחרי עמדי להרע לא אכ�
בי, לפגוע רשות לה� אי� לכ� עשיתי, וג�
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תשובה שעשיתי אחרי ולראות להביט רק
ודו"ק.

øåæçðåפרק בשבת בגמרא דאיתא לענינינו.
ק"ג)הבונה לפני(ד� גיהנ� אמר ,

עי הוא ברו� זרעוהקדוש הללו וכו', אנכי �
אחרות כיתות יש כ"ת י"ש ט"ר יצחק של
מציל דיצחק ז"ל מהרש"א ופירש נות�, שאני
אבינו, אתה כי בגמרא כדאיתא מגיהנ� ישראל
באריכות. ע"ש כ� ג� אות� מציל אברה� וכ�
רבי� מי� הפסוק על במדרש דדרשינ� וידוע

האהבה את לכבות יוכלו דמי�לא ש� ופירש ,
ע"ז, נקראי� רבי� מי� נמצא ע"א, אלו רבי�
בדרושי� שהקדמתי כמו י� נקרא וגיהנ�
דגיהנ� בגמרא ואיתא בגמרא. וג� הקודמי�,
פירושו כ� א� העול�. שנברא קוד� נברא
,íìåòä úà àøáì àåä êåøá ùåã÷ä àáùë

ìë òìáå êéô çúô íðäéâ ìù øùì øîà

,íìåòáù úåîéîל� נות� אני לומר רצונו
רבי�, מי� שנקראו ע"א ולבלוע להרוג רשות

ישראל. לא éìùáאכ� ãåîòàù éã åéðôì øîà

בכ�, לי די וכי בתמיה, בלשו� לומר רצונו
éëðà óéòג� בגיהנ� לבלוע שרוצה כפרש"י

מציל אברה� למה טע� וצרי� ישראל, כ�
ד� בש"א דאיתא לי ונראה מגיהנ�, ישראל
בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהב ע"ב מ"ח
ומלכיות גלות כי הדבר, ותוכ� ש� והארי�
שהוא מכח בפיו, ציד אמר לכ� מגיהנ�, מציל
ע"ש מגיהנ� ניצולי� המה לגלות ישראל צד
ג� מלכיות. בירר דאברה� וידוע באריכות,
שיצולו אירשנו, כי אדע במה היה, קושיתו
ידוע הוא ברו� הקדוש לו והשיב מגיהנ�,
מלכיות מכח אותנו מציל כ� וא� וגו', תדע
אותנו מצילי� ואברה� יצחק נמצא מגיהנ�.

אמר לזה מגיהנ�, גלות åáמכח èòáרצונו
וא� הוא. ברו� בהקדוש בעטו ישראל לומר
אברה�, של ברירה לגלות אות� לירד הוכרח כ�
ישראל ירדו שלא גיהנ�, של לשר הרג בזה
ישראל יבואו שלא רק ממש, הרגו ולא לידו

בלשו� נקרא לדברåâøä,לידו לומר רצונו

שנאמר אצלו, הריגה הוא íéä,הזה òâøרצונו
לומר רצונו בכחו, הגיהנ� שהשקיט לומר
רצונו בכחו וזהו לגיהנ�, ישראל ירדו שלא
ברו� הקדוש של כחו שנקרא בתורה לומר
מגיהנ�. ניצל התורה מכח כדאמרינ� הוא,
הוא ברו� הקדוש עושה גיהנ� שחייבו וא�

אחד áäø,דבר õçî åúðåáúáåלומר רצונו
דהיי לישראל �מח פצעבתבונתו לשו� נו

במה לגיהנ�. אות� מסר לא אכ� וחבורה,
מצרי� של שר ליד שמסרו רהב, אות� �מח
לישראל �שמח �מח וזהו רהב. שנקרא
אכ� בגלות. תחתיו להיות לרהב במסירת�

מגיהנ� íé,יצילו ìù øù î"ù ÷çöé ø"àå

נקרא מגיהנ� ישראל המציל שר לומר רצונו
בגמרא וידוע גיהנ�. של שר לא אכ� רהב,
בתלמיד שולט גיהנ� של אור דאי� אמרינ�
וא� ה'. נא� כאש דברי הלא שנאמר חכ�
מגיהנ�, מצילי� ויצחק דאברה� אמרינ� אי� כ�
צרי� אלא ,�האר לע� ת"ח בי� לחלק ואי�
שאת יתר לה� יש חכמי� דתלמידי לומר
בגמרא. כדאיתא גיהנ� פני רואי� שאי� ועוז,
כדאיתא ירידת� אחר ש� עולי� הע"ה אכ�

אמר לזה הנ"ל, íéîבמהרש"א àìîìàåדהיינו
íúåàתורה íéñëîלמחסה לה� שהוא

åçéøולמסתור, éðôî ãåîòì ìåëé íãà ïéà

אפילו מצילת� התורה אכ� גיהנ�. ריח דהיינו
ישחיתו, ולא ירעו לא שנאמר גיהנ� מריח
שהוא בגיהנ� עבודי� שאינ� לישראל די לא
לה� יבא שלא ירעו לא א� השחתה, לשו�
קדשי, הר בכל גיהנ�. ריח דהיינו רעה, שו�
למה, תקשה וא� ישראל. בכל לומר רוצה
לומר רוצה דיעה, �האר מלאה כי אמר לכ�
דהיינו דעה, מלאי� המה ישראל, נקראו �האר
ממזבח וחומר קל כ� וא� והמצות. התורה
גיהנ� של אור דאי� במכות כדאיתא הזהב,
שה� מפני שבישראל בריקי� אפילו שולט

ומצות. תורה íéñëî,מלאי� íéì íéîëשכמו
על מכסה התורה כ� מכסי�, לי� שהמי�

ודו"ק. לגיהנ� יבואו שלא ישראל
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é"çåהנות� בעזרת ששלמתי יודו� כמוני אשר
בר בר מרבה אגדות כ"ד בינה. לאד�
להמציא מעונה, בשמי מהשוכ� ואבקש חנה
אב� קראתי אשר חבורי לגמור חנינה. לי

עומד אנכי אשר חבורי ושאר ברינה. השוה"�
י"ג ומתחנ�, המעתיר כ"ד בעדי. לגמור בתוכ�
שאלתי את ה' מלא מלוי. שתא דהאי תמוז

לפ"ק. תל"ט ולדעת להבי� לב לי וית�
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