
ספר

_ דועיישרון
ישראל אלפי רבבות ראשי המה

השם: אנשי
 ,הטלה מאור הגדול הגאון הרב הראשון

 ,זצקלה״ה ברלין יהודה צבי נפתלי אדמו״ר כקש״ת
. יע״א וולאזין בק״ק שהיתה הישיבה ראש בתור פאר שכהן

 ,זצוקלה״ה בער דוב יוסף אדמו״ר כקש״ת ,הגולה מאור הגדול הגאון הרב והשגי

.יע״א דליטא בריסק בק״ק ראכ״ד שהיה

 ,זצוקלה״ה יהושע ישראל אדמו״ר כקש״ת ,ישראל נר הגדול הגאון הרב והשלישי

.יע״א קוטנא בק״ק ראב״ד שהיה

 שמים, ביראת והמצויין הישר השר ה״ה הכסף, בצל החכמה בצל והרביעי

.זצוקלה״ה מונטיפיורי משה הר״ר כקש״ת
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יצ״ו זמנינו מגאוני ומכתבים השכמות
 , קאוונא •תרג״י* תמו. ג׳ ת׳ ימ ב״ד.

משה מי״ה כ״ש ־הנכבד פמפירסם הרה״ג ־כבוד
 .כמשפט אחד״ש .נ״י טריוואקם חיים

 והנני חיבוריו צירוף מכתבו הניעני תמול יזם הנה
 עיינתי זה זולת .מ׳ מכתבי על להשיבו הייס מהרתי ז

 יהגני כי/ ישרים דברים כס ישנס בההיבוריס מעט <
 כנפשי החוה״ש יקבל וחיים ושלום בברכה ׳■חותם
.בלאזער יצחק , ־לשיבה תדרשני ינסש -היפה

 הרה״ג לפני ווארפא.נגש פה עברי מדי כעזהשי״ת
חיים משה מו״ה וכי׳ בכפ״ט שגדליהי

 ה׳ טזרהי כבר אפר הי״ו ממעזריטש שריוואקס
 .בד״ת העלה אשר נכונים עניגיס איזה לאור להוציא

 אשר עוד הדפים לאור להוציא ־חפצו מתה גם נכי
 משה זה והנה .כו׳ כראשון וכמעשהו ,לו .נתחדש

 ,ככייאלת הייתי מאז לשעבר הייתי מכירו האיש
 לזאת .דבר מלא היא כי ראיתי כיותר ישתה

 ילתת שקדמוני דורנו גדולי עם להצטרף לו נעתרתי
 מגמתו להוציא כעזרו יהא המקום . זה תעודתי הכתב
 ברצית לאור כצאתו באהבה ששריו חי״ה ואקבל לאור

 לסדר ד׳ יזם בעה״ה זע״ז ,הצענזור וברשיון ה׳
:לפ״ק תרוח״ם כסלי כ׳ בידו מצליח ה׳

 דקאברץ אכ״ד ברלין חיים גאים
.ווארשא פח ללון נטה כאורח

 נ״פ הנכבד המפורסם הב׳ הרב כביד הנה ה ג־
 מק״ק נ״י טריוואקם חיים משה מי׳״ה
 חיים" מכה "בכורי ספרו את לפני ■הראה טעזדיטש

 שם לו יצא וכבר בדפים לקבעו הביאי אפר ח״ב
 על והסכימו לאיר הוציא אשר ספריי בשלשה .שוב
 דברים נהם נמצא ני , עמו תכין ידי נם ע׳יכ ,ידו

 יכן ה״ב חיים" מפה "בכורי בספרי כן , ■ישרים
 למען ינפעדו לתומכי ומהראוי ישרון" "רועי •בספרו

 ג״כ בל׳׳נ אקבל וכן הטוב, רציני להפיק יוכל
 .יר״ה ההמשלה ברשיון מכיהד״ס כשיצאו שפריי

 למ״ק הת״ד זי*ב לסדר ב׳ יום גאעה׳יח !לראיה
סי"* קלעפפיש זאנוויל ששאל ,וואישא *א

הג״ל: רפה״ק

 בחיכיר-י המפירסם הג׳ הרב ידידי כבוד הנה
משה מי״ה כש״ת לאור שהוציא הישרים

 •גס כתביי לי הראה מפ״ק נ״י מריויאקם חיי□
כ בראה אפר טיביס דברים כמה מפיו שמעתי

 ע״כ , הטוב הפלפול וצד וישר אמת ע׳'פ שהם
 והפרו ישרון" "רועי ספרי הדפוס יצאי אי״ה כאפר

 אחד אי״ה אקבל ב׳ הלק חיים׳ הפה "בכורי
 הרב הנכבד ידידי עלי יפיח אשר במחיר מספריו

 התורה לכביד הכותב ידידו ממני .המחבר בעל
:החבורה מבני אהד ולכביד

.מעזיימש כק״ק ראג״י ולהיה אהרן בס׳ שמואל

.מעזריטש ,תרנ״ג אליל ב״ב א׳ יו□ ב״ה

 מו״ה כ״ש המפורסם הנכבד הרה״ג ידידי כבוד
 כמשפט חהד״ש .נ״י טתוואקס חיים משה

 מקימית בכמה שאלות איזה כבודו שאלני אשר
 עפ״י לבארם העליון זכהו אפר לפני יהציע בפ״ס
 מהקבלים מקומית בכמה דבריו ידידי ידע .פשיטז
 לכבודי ולכתוב לאור לצאת וראויים היא תורה ודעת

 לי העת.מספיק אין בביאורם לי נראה אפר את
 עובה וכתיבה מאדוה״ש החוה״ש ויקבל יה לדבר

.מכבדו כברכת גמורים צדיקים פל בספרן

 מעזריטש כק״ק דומי׳* קאצינעלינבויגין משה
:ובו' שו״ת משה אהל מח״ם

 .קאברץ לפ״ק תדנ״ג זאתחנן ה׳ יום ב״ה

כייניס עיניו ,יקר מלא אוצר חו״ב הרה״ג כבוד
 משה מו״ה י״א ומדרשים הש״ם אפיקי על

 עם מכתבו כה״ר אחד״ש .נ״י טריוואקם חיים
 בספריי עיינתי לא כי' הטרדא מפני הניעני ספריו

 מלין• מהמדים והנס הנה יאחת הנה אחת רק
 כי דידי סהדותא צריך אין כת״ר אמנם .מתוקין

 גדולים וכן ורבים ספרי בתלתא אחמחי כבר
 יתר גם להפיץ שיזכה מברכו והנני .שבחוהו וגאונים

.הרס כערכי מוקירו וחפץ כחפצי המחוכמים שפריו

 מסכה ה=״ח7כ דל משה נ״ר חיים נח
וירזמלמי: מבבלי ותולדותיהן אבות



ישרוןרועי
 ציס-ע: ,דגולה מאיר האמת/ הגאון ממרן המחבר, אל כהלכה תשובה היא

 זצוקלדרת, ברלין יהודה צבי נפתלי מוהר׳״ר כקש״ת מכובד, ה׳ וקדוש
.תךא וואלאזץ הק׳ הישיבה ראש שהיה

תרם״י. , אהליך טובו מה הוא. ברוך כי לסדר '4 כ״ה

נבי! ,וחריף המופלג הרה״ג האברך כבוד ,יזרח בוקר ובאיד ,ופרח

. ,נ״ טריוואקס חיים משה מהוריד ,תורה זו טוב שוחר ,דיכא ובר "יכא

 *1יש ונזה בתלמודו שנתקשה קושיות השלש על לו להשיב ממני דרש אשר ,הניעני סיון י״ח סן סכתבו
.לידי הבאה זו למצוד. הנני ,נמרץ בחשק ,חי אל תורת ,הלאה ללמוד ,עוז

 והוא קיים מים טעונה דזבה .פשר אהד הלכות בד״ה פ״ז( )דף סנהדרין בסרש"י מע״כ הקשה
 וכ״כ חיים מיס ספונה זבה ואין חיים מיס טעון דזב מסבה בזב חומר ידוע ברייתא נגד

 היאך תמוה בל״ז וגס ,גדולה קושיא זו ,כו׳ דשמואל אביה בענין סד( )דף ובנדה סה( )דף בשבת רש׳׳י
 מים במו; נינהו זבות דספק דידן נשי הגי וא״כ חייס, מיס טעונה דזבה הדעת, על להעלות אפשר
 מהייבא טבלה וכד בזה״ל שכתב נדה ה׳ בבה״ג ראיתי והנה .הכי לומר שא״א דבר וזה דוקא. הייס

 גיפי שכל מיס בשרו כל מקוה במי במים בשרי ורחץ דתניא סאה ארבעים בה דאית בדוכתא למיטבל
 עד משתריא ולא אסירא למיטבל איתתא יכיל ולה עלמה דקריר דוכתא דאיכא והיכי נו׳ בה! עולה

 תביא שהרי ,עצמו דברי שסותר תמוה- עוד ,הנ״ל מהתוספתא דקשה ומלבד .עכ״ל חיים במים דטבלה
 שנוהג דינין נמה בה״ג הביא לא וגס .חיים מיה דטעון כתב ואח״כ ,ומקוה סאה ארבעים דספון
 משנה )פ״ה בפרה כדתנן אדם, מעשי ע״י ומשונין חמין יהא שלא אלה הביא ולא חיים. במיה דוקא
 יצאו שבזה משום פסולין אדה בידי שניין הא מבואר כשרין. עצמן מחמת ושינוין שנשתנו המיס י״א(
 הפיס בזה אלא .בזב כמו חיים מים טעונה זבה דאין בה״ג מודה דודאי נראה אלא .חיים חיים

 סבילית חייבי כל י״ד( )דף בתענית דאיתא מהא והוא ,האיסור זה נוהג ג״כ דבזבה ס״ל המין של
 ז״ל והראשונים .איכא מי בחמין טבילה כב( )דף בברכות וכ״ה .איכא מי בחמין טבילה נו׳ סובלק
 אסטניס או זקן כה״ג דחם פ״ג ביומא דאיתא והא .שאובין גזירת משוס דאסור והעלו הדבר בטעם ;תקשו
 סי׳ )ביו״ד והובא מקיאות דמס׳ מהתוספתא קשה חבל .הן זריזי! דכהניס בבהמ״ק שאני .כו' לו מחמין
 בחמי דמיירי לומר ודוחק .בחמין לטבול דשרי הרי ,בחמין שטבלה או שפשפה א"כ אלא סמ״ה( קצ״ח

 שלא זה דלענין מכאן בה״ג למד אלא .שאובין משוס שגזרו בפשיטות להגמרא מנלי׳ קשה ותו .סבריא
 דידן נשי משא״כ .בחמין ואפשר בנדה מיירי בתוספתא מש״ה .אסורה זבה נם אדם ידי מחמת ישתנה
במס־ מעתה . חיים מיס בעינן זה דלענין משוס , אדס בידי בחמין למטבל אסורות .נינהו זבות דספק
בברכות וכן . איכא מי בחמין טבילה הגמרא מקשה ,בכלל וזבה כו׳ סבילות חייבי כל דתניא תענית

.איכא מי בחמין טבילה קאמר וע״ז ,נשים בשביל אלא . בע"ק בשביל מחממין הבלנין דאין בפ״ק לענין
דזבה דכתב ובסנהדרין ,ג״כ מותרות זבות ודאי נהרות טבילת דלענין ג"כ רש״י דברי מיושב ובזה

 דחי נהרות טבילת לענין ,ובנדה בשבת משא״כ .המין במים תטבול שלא לענין היינו ,חיים מיס ספונה
 המורה זבה שתהא למדו מאין וכ״ת .בחמין לטבול דאסירין ר״א( )סי׳ בשו״ע פסק הכי ובאמת ,שפיר
 ,כלל כתיב לא ובנדה ,טבילה היינו תטהר ואחר כתיב דבזבה משוס שהוא נראה ,הפרט בזה מנדה

 בפירוש נדה טבילת כתיב מדלא ומכ״מ .ינ״ל הוא מזבה טבילה בנדה דבעינן דהא בבה״ג ומבואר
 אסירי מש״ה הן זבות ספק דידן דנשי וכיון . אדס בידי נשתנו לענין והיינו בנדה קולא איזה דיש ש״מ

 זירל דר׳ הא קודם היינו ,בחמין טיבלות למהוי נשיס שנוהגות נשנית הנ״ל והתוספתא בחמין למיטבל
נקיים: בעיין.שבעה דם טיפת דעל

 והרי .עול עליה עלה לא אשר דכתיב משוס פסולה זכר עליה עלה דפרה בהא מעלתו שהקשה מה
 בניהם את והשיבותם וכתיב .עול עליהן עלה לא אשר עלות פרות ושתי בשמואל מפורש מקרא

 מדכתיב אלא ,דאסור למדנו לבדו מעול לא , ממש עול אינו אפילו משא כל פוסל דבפרה דהא לק״מ הא
 קשה עדיין ולכאורה ל( )דף ב״מ במס׳ בסי׳ תא א והכי ,ג׳ש ולמדין . בה עובד לא אשר ערופה בעגלה

 חבל .דפרה מגופא לה דמייתי ואיכא ,מעגלה לה דמייתי א״כ ,היא דתנאי מו( )דף בסוטה לל״ב
 ותו ,בנביאים משא׳כ תורה בלשון אלא אינו וזה ,עלה אתינן דאשר מריבוי דהתס ,קשה לא זה נם

עליה הניח כרב פסק פרה בהלכות הרמב״ם שהרי תדע ,מרבינן ערופה מעגלה ג'כ לישנא להאי אפילו
עידה



5 3 ׳שתן יהודה קול >תעי

 :ה״ז( בפ״א )פ׳ ערופה דעגלה דרשה הביא וחכ״ח תנא נהאי והיינו , פסולה שקין של עודה
 נכנסין אדם בני שרוב לפרש״י הראשון לישוב קשיא בד״ה ג( )דף ברכות ,בתום שהקשה .מה

 זה הה ידעתי לא ,החול בימות ר"א דמיירי לפירש״י יתיישב היאך א״כ .בע״ש היינו להסב
 שהמקום ואכרכו .לישנא להאי גס יתיישב יבזה ,כו למימר מסתברא לא עוד נתבו ,התום הלא ■>ןשיא

 משא תחת רובן ,רבה כעבודה העמום הנני .כבודו וינשא שחו ירום ,דברו ויאיר בעזרו יהי *ת'
:ברלין יהודא צבי נפתלי הדוש״ת . סישיב?

.המחבר הערת
 בתוספות מלאת* שובי אחרי הנה .בזה״ל השלישית קושייתי אדות העירותי ,ברכות למסכת *בחידושי

 אדם ובני דעני דאסיקנא ועוד ,מאיר דרבי אליבא תנאי תרי בד״ה וז״ל ,הרא״ש
 דעג־ דמדמסקיגן כונתו והסברתי .עכ״ד מאוחר דעני דשימור הכוכבים צאת הוי זא״כ הוא שיעורא חד

 ומסקיק .הוא שיעורא חד אדם ובני דמני אדעתין דסלקא הא מיחוקם הלא א״נ , שיעורא חד לאי וכהן
 ,ל״ב סובלין שהנהנים משעה דר״מ לשיעור סובא דמאוחר דעני שימור דמיא לא וא"כ , מאוחר דעני
 סובא מאוחר שימורו שבתות בערבי פתן לאבול נבנסין אדם שבני משעה , למעלה ר״מ מ״ש הלא זא״כ

 "לחם הבעל קושיית תירצתי ובזה .זהבן , במבואר הם אחד שיעור ובנ״א שעני ביון ,דכהן לשיעור
 נמי ליבעי ,מאוחר מינייהו הי וכהן בעני דבעי היכי כי וז״ל .מאוחר מינייהו הי מ"ש על סתרים״

 שפיר אתי ובמ״ש .נו׳ מאוחר מינייהו הי ליבעי , הוא שיעורא חד דלאו דאחרינן אדם ובני כני גבי
 שימיר וכהן מני דרק אדעתיה דסלקא מה ומל , הס אחד שימור יבנ״א עני המסקנא לפי לעולם דהלא
 הגמרא דתך דאין , מאוחר מינייהו הי ליבעי ,כלל להקשות אין הלא ,אדם עיי עני לא אבל , הס אהד

 ,קושייתנו בטז״ה מתורצת הלא א״כ ! דבר סיף . אסקיה ולא , אדעתיה דסליק מ*י אדות , כך כל לפלפל
 משעה שאמר מאיר רבי א״כ , סובלים ■שהנהנים בשעה היא ,נכנסים אדם שבני שהשעה נאמר שאס

 משפר שאמר * חנינא רבי היינו מאיר רבי הלא וא"כ ,נכנסים שבנ״א בשעה הוא ,טובלים שהנהנים
ג הוא שיעורא חד ובנ״א שעני כיון ,כמלה פתו לאכול נכנס שהעני

הקדמה
 " חמלתך כרוב , הלום עד אותי שהבאת 4 ואמתך חסדך הימים בל עבדן על אלהי ה' יקר מה

 ועתה , כחנינותך אוח• מורת , שני חלק חיים" מפה "בכורי ספרי את ,ימים כירח שלסדר
 ,אלהי ,ה לך ולהודות להלל לברן ,ילאו כעסי כפי ואמנם ,בצדקתך איתי אמצת , זה ספר* את -לערוך

 , כולק על ,וכמה כמה אחת ועל .חלדי כימי עמדי שעשית , והכבירות הרבות הסיבות מכל אחת על
 , לאטי אף ;עטי את לנהל ,ידי לאל ואין ,כפי מלים אין כי ,וידומו יאלמו ,נפשי לדאכון כן ועל

 תהלה דומיה לך (,כ )£׳ה בתהליס וכמ״ש ,הדומיה ,כמוני לאיש טובה ואמנם .קודש חרדת חרוב
 לספר נתונה הרשות ,השם תהלת למלל ידו לאל שיש ,חמודות להאיש ורק אך ני .וגו׳ נציק אלהים

 לכן באחת^ חהלתו היא דומיה ואפס לזמר. אכיר לזילתו אבל ותשבחות, תהלות לי ולשיר ,בזגירותיו
 ומאוצר ,חיינו ימי כל ממנו חסדי גא יסיר שבל ,אבותינו אלהי ,ה אל כפי ואפרוש ,לפה יד

 סל״ג( )סוף כרכה כספרי וכמ״ש .כישועתו ויושיענו עלינו וירחם אלינו פניו ויאר .יחננו חנם מתנת
 בו אחסה צורי אלהי שנאמר כענין עזרך מנן בה׳ נישע ,בשכינה אלא ישועתו שאק טס בה׳ נושע >ם

 שניטל זיין אותו לישראל להס ליתן אני עתיד למשה הקב״ה לו אמר גאותך חרב ואשר ,ישעי וקרן -מגני
 להחזירו אני שעתיד נשבעתי כשבועה חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו שנאמר כפנין בהורב נהם

:נכלה ותקשריס תלבשי בעדי כלס כי ה׳ גאס אני הי שנאמר כענין להם

 מצאת• העיון ואחר מעיין, כל כעיני הכנה משולל היא אמנם הלזה והנפלא׳ יאפלה המאמר תעה
 עומדק אק פרק בברכות יונה הרבינו כמ״ש א( :אופנים כפשרה לבארו שיש השי״ת בחסדי

 פ״א( )שהש״ר במדרש שאמרו מה לזה ודומה וז״ל ,,כז בעוה״ז פיו שחוק דימלא לאדם אסור ־־׳ה >
 בו לנו ונעשה יו״ט הוא היום שזה אע״פ כלומר .,בה אומר ■הוי בז ונשמחה עילה ה׳ פשה היום זה

 לפרסם ה׳ בטבור אלא סוב יום כעבור אינה השמחה עיקר הכי אפילו בהם שמחים ואנו ונפלאות נסים
בעצמי שהשם אף ר״ל .נישט עס אמר וע״כ .עכ״ל עמנו עושה שהוא הנוראות כל ואת הגדולות כל את

 נושע



הקדמה 1
 בעבור־ וישמר. יגל אפס ופדות;נפשי. עצמר ישועת בעבור יביש בל בכ׳יז ממנו, חזק מיד צנגאל נושע

 וגבורותיו גדולותיו בעולם ולפרסם להכריז ורצינו שחפצי יען פיו שחוק וימלא , יתברך השם שכונת ישועת
 ,.רק־ עצמו כבוד בעבור כמחונן יגל'ישרון בל בכ״ז ,גאותי וחרב עזרו מגן הוא שה׳ ואף ,ונוראותיו

 בתהליס וכן )סכ״ב( ב׳ בשמואל שנאמר וכענין .כנזכר ,שמיס מלכות כבוד בעבור ישראל ישמח ואך
 " הודו ולגלות כבודו לפרסם ,לבד לה׳ רק שירתו ששר . הזאת הסירה דברי את לה׳ דוד וידבר )י״ח(

 היתה הרבה שמחתו כל אעפ״ל .שאול ומכף אויביו כל מכף אותו ה׳ שהציל בהיוס ,אותה ששר ואף
 ,למרחביה מות ומוקשי הבלי מן שיצא מל ,והנאתו תועלתו בעבור כלל שש ולא שמיס כבוד למען אפס

 הימים כל קוה ולו חסה יתברך שבו שאף ..בר אחסה צורי אלהי לי ומפלעי ומצודתי סלעי ה׳ ויאמר
 ..ה׳ אקרא מהלל בכ״ז .ישעי וקרן מגני שס כמ"ש ,ישעו אור וקרן ומגני עזרו שהיה הושיעו ואמנם
 מאויביו שהושיעו ואף , והרחבתו עצמו בשמחת כלל הרגיש שלא ר״ל .ה׳" ״מהלל אך תמיד קרא שבקולו

 ה׳ אה עבד ישראל זמירות נעיס שאדונינו שיען ודע .שמיס מלכות בכבוד רק ,בגללו שמח לא בכ״ז
 ע״כ ובאהבה, ברחימא שאעבדך כלומר חזקי. ה׳ ארחמך ויאמר שס בתהליס כמ״ש רבה, באהבה

 ולא ב״ה המקום כבוד בעבור ואך רק יהיה ששונו ומרכז שמחתו שעיקר ,כן עצמו לנהוג ידו לאל היה
 כביד חניה כו׳ ואני כו׳ לה אמר דוד ומה כ״ה( )פרשה שמואל במדרש וכמ״ש .עצמו כבוד בשביל
 שדליתגי■ שאף .וגו׳ דליתני כי ה׳ ארוממך )ס״ל( בתהליס ח״ש כן לבאר ויתכן .שמיס כבוד ומבקש עצמי

 בגדולת ואשמה אשיש אפס ,וגדולתי כבודי על ,בגילי אגיל בל בכ״ז ,והחייתני רפאתני ,ורוממתני
 רק תהיה שתודתכס .קדשו לזכר והודו .לבדו לה׳ רק יהי שזמרתכם חסידיו לה׳ זמרו .הש״י ורוממות

 וגילו בה׳ שמחו סל״ב( )סוף שם מ״ש יתבאר וכן .לקמן וכמ״ש ,קדשו וזכרי שס ונשתלם שנתעלה על
 גילתכס ,שמחתכס שכל כלומר .וגו׳ בה׳ צדקיס רננו שם )סל״ג( ובריש .לב ישרי כל והרנינו צדיקים

 מזבח■ משה ויבן ט״ו( )י״ז בשמית מ״ש נבין ובזה .השי״ת היד כבוד בעבור אפס תהיינה ,ירנתכס
,והנפלא הנפלה ידי על ה׳ וזכר שם מאד מאד יתנוסס באשר ואך רק ,ושמח ששש נסי ה׳ שמו ויקרא

בתנהימא וכמ״ש .דר מדר בעמלק לה׳ מלחמה יה כס פל יד כי ויאמר .ורוחתו הרחבתו על לא אכל
,ולא שלה השם לא בפולס פמלק של שזרעו זמן כל אמר חיננא בר אחא רבי בשס לוי רבי תצא סוף

מה וגו׳ לנצה הרבות תמו האויב טעם מה פלס והכסא שלם השם עמלק כל זרעו אבד ,שלם הכסא
 וכ״כ־ .רצון יהי וכן אמן שלס והכסא פלס השס הר• כסאו למשפט כונן ישב לעולם וה׳ אחריי כתיב
 ונתרומם; נתפלה שמננחוני יען .נסי״ ״ה׳ ושמחה בששון רבינו משה קרא ולכן .שס בשלה בפ׳ ז״ל רש״י
 הקטנוע השמחה עי ,עמו ישרון וכבוד עצמו כביד בגלל שמח ולא ,כבודו וכסא קדשו וזכר ,שמיס השס

 ;עה״כ־ בשלה במכילתא ממ״ש לדברינו זכר להביא ויש .והנפלאה הגדולה השמחה מהמת ,כלה נבטלה
 רק,למען שנעשה ר״ל פשאו. בגינו המקום שעשה הזה הנס משה אמר וגו׳. ויקרא מזבח משה ויבן

 הנה. הלא כי .נסי ה׳ שנאמר לעניו הנס כביכול בנס שישראל זמן כל מוצא אתה יכן כי ,הודו כבוד
 כאלו■ לישראל שמחה כשעת גס כן ובילל ,צר לי צרתם בכל שנאמר לפניו צרה כאלו לישראל צרה כשעת
 שמחתי׳ וז״ל . שני הלק חיים" משה .,בכירי לספרנו בהקדמתנו וכמ״ש .בישועתך שמחתי שנאמר לפניו שמחה

 התקין שנראה שנתעלה; שמיס כביד כעביר אפס ,סנה ועזרתנו בישועתני לא אבל ,לבדה בישועתך
 וכולם ,הנך לשון כל על עליון לבדך, אתה שאמנם ,ארצך תבל יושבי כל ויראו שיכירו ,והנעלה הגמור
 פה: אק אולם זה בענין עוד להאריך יש ואמנם . ביה מעט־־קט פהארכני מה ופייש״ה .ברך לך יכרעו
 נמ״ש ב( :הזה הנכבד בענק מיוחד מאמר עוד נערוך בעזהש״י כי . בזה למלי קנצי אשים לכן ,מקומו
 לפני" ישראל חביבין נמה וראה בא אומר רשב״י ,ה״א( )ס״א תענית בירושלמי כס׳( )דף מגלה בכבלי

 שאין פס אמר לכן למטלה. שהזכרנו במכילתא וכמ״ש .כו׳ עמהס שכינה מקוס-שגלו שבכל הקב״ה
 מציאית שאין ר״ל ,תושע בעצמה שהשכינה בעת ,השכינה ידי על יושע שהפס ,בשכינה אלא ישועתו

 מקור־ עמך כי כ״ו( )סל"ו תהליס שליט במדרס במ״ש ג( :השכינה ישופת בלי ,ישראל ישועת אל בלל
 כבה; והיה בלילה הנר את מדלק היה נש בר בחד הוה עובדא יוחק רבי אמר .אור נראה באורך חיים

 לאור הולך ואני השמש שתזרה פד אני ממתק והולך מתיגפ אהיה חתי פד אמר ומדליקו כבה ומדליקו
 על. ונגאלין וחוזרין בבבל ונשתפבדו חזרו יגאלוס ואהרן מפה פמדו במצרים נפתפבדו יפראל כך החמה

 ברומיים ונשתעבדו וחזרו ובניו חשמונאי מתתיה פ״י ונגאלו ליק ונשתעבדו חזרו ועזריה מישאל חנניה ידי
 הקב״ה; אלא למטה ודם בשר לנו שיאיר מבקשים אנו אין ומשתעבדק נגאלין נתיגענו הרי ישראל אמדו

 שנאמר וז״ל כז׳ משה זכה וכולן בד״ה ע״א( פח )דף בשבת המהרש״א וכמ״ש .לנו ויאר ה׳ אל שנאחר
 עוה״ז גאולת שהיה כמו מלאך ע״י ולא הקב״ה פ״י שתהיה ־העתידה בגאולה דהיינו וגו׳ ה׳ ופדויי
 אמר־ לזה .ועד לעולם יהיו הכתרים ב׳ דהייט ראשם שעל שמחה אז הושיעם פניו ומלאך בהס שנאמר

יגאל ית״ש שהקב״ה ר״ל .בשכינה אלא העתידה הגאולה זו והאמתית הנכונה ר"ל ,ישועתו שאין עם



13 הקדמה
 ימן ) יותר לתו יאיר בל ודם כשר ידי- על אכל ,הנעים זהרו מזיו גנט ויאר ונמנמו בכבודי עמו ^ת
 שום אחריה שאק ר״ל ,כלל ותכלית גבול בלי , נצחיית שהיא — ,הישועה שתהא אששר שאי

 שתתהוה ונכון ראוי ובהחלט כהכרה אפס ,ותכלית גבול בעל שהנהו ודם בשר ידי על , — כלל עבודה
 בלתי נצחים לנצח תמידי אפם ,כלל תכלית בעל ובלתי גבול בעל בלתי שהוא בעצמו השי״ת ידי כל

 "תשועת בשם ישועתי נקראת וע״כ אהרון, יתברך הנהו ככה ראשון, יתברך הנהו שכאשר הפסק,
 אותה בונה אני לבוא לעתיד אבל ס״ו( )סי׳ נה בתנחומא כמבואר ועד לעולם תתקיס שהיא יען עולמים"

 אלהים עה״כ ס״ע( )סוף שס במ״ש ד( :בכבודו נראה ציון ה׳ בנה כי שנאמר לעולם אותה הורס ואיני
 לפיכך לגאלני עליך מחר בין היום בק תאחר אל ה׳ אתה ומפלמי עזרי ולמה חושה וגאלני כי׳ לי חושה

 צאן את לגאול יתברך הבורא שעל שבגלל ר״ל .בשכינה אלא ישועתו שאין עס אמר ע״כ .תאחר אל
 ותיאל ממנו פניך אור תמנע בל סוף סיף הלא כ* ,יאהרה שבל ונכון ישר וע״כ . הבסיח כאשר מרעיתו

 מה יחד נינם בלבם אמרו עה״כ כ״ח( )סע״ד שם במ"ש ה( : ישועתך גא חושה וע״כ ,ותושיענו אותנו
 מי אלהי העולם מן ישראל נאבד אס ישראל אלהי לא נקרא מי אלהי .מגוי ונכהידס לכו אומרים הס

 שאנחנו יען להושיענו כביכול שעליו ר״ל . בשכינה אלא ישועתו שאין עס אמר לכן .עוד יזכר לא נקרא
 ובל יזכר שבל הוא ומנגינתם מגמתם שכל ,יתברך בגללו רק אלילים העובדי מן אפריקא בקצה נסבול
 במ״ש ו( ממצוקותינו ולהושיענו מענינו לחלצנו עליך הלא וע״כ . השלום עושה השס שס ושלום חס יפקד

 ידעתי תזכור זכור ומ״א וז״ל שם ז״ל רש״י וכמ״ש .נפשי עלי ותשוח תזכור זכור כ׳( )ג׳ באיכה
בזאת הפייען יסד ומכאן , הזכירה זמן עד להמתין נפשי עלי תשוח אבל לי העשוי את לזכור שסופך
וא״כ .בשכינה אלא ישועתו שאין עם אמר לזה .שתזכור עד נפשי עלי תשוח אבל לזכור לך יש כי ידעתי

 כי ינחם ולא ישקר לא ישראל נצח וגס ל׳( )ט״ו א׳ בשמואל כמ״ש ,שתושיענו בטוחים אנחנו הלא
לישועת ועדנים עדן כמה זה לחכות ,ויגונגו במכאובנו נפשנו עלינו תשוח אפס ,להנחס הוא אדם לא

והקדוש הגדול שמך בשביל עשה בשבילנו עושה אתה אין אס )כ״י( שס שו״ט במדרש במ״ש ז( .מושיענו
 שאין עס אמר ע״כ .לנצח שמך אויב ינאץ צר יחרף אלהים מתי עד שנאמר בעולם ומתכאן שמתחרף

 ויעשה עלבונו ידרוש הלא .עלבוננו יתבע שבל למעננו יעשה בל שאס ר״ל .בשכינה אלא ישועתו
 שכינת כבוד ידי על ,השי״ת יושיענו כך ובין כך בין הלא וא״כ .והנורא הגדול שמו יחולל שבל למענו

 שכלו בדור אלא בא דוד בן אין ע״א( צ״ח )דף בסנהדרין וכמ״ש , זכיותינו למען בגללנו אז .עוזו
 .חייב כולו או שס וכמ"ש ,בעצמנו חלילה נזכה בל אס ,יחולל לבל הגדול שמו למען בגללו או .זכאי
 אמרו )ס״ט( תבוא בתמזומא וכמ״ש ,בעמלק גדולות נקמות לעשות עליו לכן עשה שמו לכבוד שגם ויען

 לפניך אין ואתה ,בנו מצוי שכחה שאנו ,זכור אתה . זכור לנו אומר אתה רבש״ע הקב״ה לפני ישראל
 יום את אדום לבני ה׳ זכיר הה״ד עשה לא ולך עשה לנו עמלק לך עשה אשר את זכור לכן שכחה

 העוה״ב עוה"ב הזה כעולם לא דרב בפומיה מרגלא ע״א( י״ז )דף בברכות במ״ש ה( .וגו׳ ירושלים
 .תמרו ולא שנאה ולא קנאה ולא ומתן משא ולו/ ורכיה פריה ולא שהיה ולא אכילה לא בו אין

 .וישיזי ויאכלו האלהים את ויחזו שנאמר השכינה מזיו ונהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא
 ,וגאולתו פדותו ידי על שהשיג והרחבתו בהרוחתו יגל שבל ,כו׳ בשכינה אלא ישועתו שאין עם אמר לכן

 למשה הקב״ה לו אמר שם כספרי יסיים וע"כ ,השכינה מזיו ויתעדן ויתענג שיהנה על וישמח ישיש אפס
 ,ר דרש ע״א( פ״ח )דף בשבת וכמ״ש .כו׳ בחורב מהם שניטל זיין אותו לישראל להם ליתן אני עתיד

 ואחד אחד לכל השרת- מלאכי של רבוא ששים באו נו' לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה סימאי
 גנן י . השכינה מזיו וז״ל ,כתריס שני בד"ה שם כתב ז״ל ורש״י .*נו' כתריס שני לו קשרו מישראל

 פולס ושמחת ברנה ציון ובאי ישובון ה׳ ופדויי שנאמר לנו להחזירן הקכ״ה ועתיד ר״ל אמר שם מציגו
 חשה "בטרי בספרנו במ״ש ס(. .כמבואר ה׳ על או שיתעגגו ר"ל .ראשם על שמעולם שמחה ראשם על

 זכתה כנבואת האמונה השרשת כך כל חזקה היתה ר״ע אצל והגה וז״ל 6י״א )מאמר שגי חלק חיים״
 וכמתיש .ונו׳ לפניו שנתקיימה בעיניי שראה ,הפועל אל יצאה כבר כאלו לו ונחשב עד-סנדמה ,מביא

 בלשון כתיב מדוע ,הגכק הדיוק את הספרי יתרץ וע"כ ,עייש״ה וגו׳ בטחתי כחסדך ואני בחהליס
 עתיד בלשון לכתוב לו היה הלא וא״כ .כמ״ש העתידה הגאולה על בזה ירמז הלא נישע"ע עבר
 יצאה כבר כאלו דומה הלא. וא״כ .בשכינה אלא ישועתו שאין ודעת טעם כטוב יחרץ ולזה .יזשע

 בתהליס האלשיך במ״ש י( .עבר בלשון כתב וע״כ ,כמ״ש תבוא הלא כי הפועל אל הכח מן הישועה
 נאמנה ידע ית׳ שהוא אחרי הקידמק מקדשות הבתי לו לבנות ה׳ צוה מדוע הקושיא לתרץ סקכ״ז( )בתש

 ובעצמו בכבודו יתברך הוא ויכונן שיבנה השלישי להמקדש ורבה נכונה הכנה היו המה כי .שיחרבו
 להקשות הספרי הקדימו כבר ולדעתט .שבספרנו הנזכר במאמר ועיין ,לשונו תוכן כזה .הימים באחרית

עוד<■^ שנשתעבד נאמנה וידע ותכלית, גבול .בעלי שהיו הקודמות, בהגאולות אתנו גאל מדוע כן,



הקדמה ׳3 ז
 ג׳׳כ שהיו ,הקודמק המשכנות לו שנבנה ,ה׳ ציה למה וכן למעלה( כמ״ש ,מלאכיו ידי על היו )ושלכן

 להושיע ויראה יופיע לבדו השי״ת .בשכינה אלא ישועתו שאק מס יתרץ וע׳׳כ .ותכלית גבול בעלי
 שנאמר כאש לבניתה עתיד ואני ע״ב( ס׳ )דף בב״ק כמ״ש , השלישי המקדש את באש ויכנה עמו את

 הקודחות והכחולות הקודמים ממקדשות הבתי היו ולכן .בתוכה אהיה ולכבוד אש תימת לה אהיה ואני
 תשועת שנושע .האמתית האחרונה ולהישועה הנכבד השלישי להמקדש ורחבה נכונה דרכה הכנה

 תשא בילקוט וכמ״ש . ויזרח יופיע ובעצמו שבכבודו , עולמים הצדיק ידי על הימים באחרית עולמים
 שנאמר העולם מן אלילים כשיאבדו כבודו מגלה הוא ואימתי , הנזכר ספרנו בהקדמת מובא )סשצ״ו(

 בימינו במהרה וגו׳ ה' כבוד ונגלה ואומר ההוא ביום לבדו ה׳ ונשגב ואח״כ ,יחלוף כליל והאלילים
:ואמן אמן .אכי״ר -

 לא בפורעגותא אתחולי ע״ב( י״ד )דף בב״ב דאיתא יען , זה מאמרנו את דברינו בפתח הצגנו
 ללמדך ע״ב( י״ח )דף השנה בראש שמציגו כמו עזה פורענות הוא צדיקים ופטירת .מההלינן

 כבד" "ואבל בנות" "אלון המאמרים לפני הקדמנו ע״כ .אלהינו בית כשרפת צדיקים של מיתתן ששקולה י
 אחדים מאמרים הנזכרים מאמרינו אחרי תכננו וכן ונחמה. מישועה מדבר שכולו הזה המאמר את

.בקללות מפסיקין אין ע״א( ל"א )דף במגילה דתנן יען .שלישי חלק חיים״ משה ״בכורי מספרנו למבחן .
 הבאות ישרון ומישיעת השי״ת מישועת מדברים הס גס כי .זה ספרנו את במו ינלינו סיימנו מ״כ

אמן ב״ב ישועות מהמצמיח

 • תררחם שנת ,לעשי״ת שביעי הוא ,האזינו לפרשת ראשון ביום הבו״ח

 נאר .יאשיז חלק חיים משה בכורי ראשית מח״ם מעודיטש יליד טריוואקס חיים משה נאום
בנתיבים — להשי״ת חהלה —ועוד שני. חלק חיים משה ובכורי . החדש לעתים בינה דמעית.

—■י — *י —

בכות. אלון
 קשה אלעזר בן יצחק ר׳ עליה פתח יוחנן דר׳ נפשיה נח כי ע״ב( כ״ה )דף קטן כמועד ינן0גר

 ואמר בצהרים השמש והבאתי ההוא ביום והיה דנתיב בצהרים השמש בא כיוס לישראל היום י
 פטירת את שהמשיל להשמש הצדיק דומה במה א( .דיוקים שני לדייק ויש .יאשיהו של יומו זה יוחנן ר'

 יחס איזה לו שיש שמוכח לבדו עליו רק הזאת הקינה קונן מדוע ב( .בצהרים השמש לביאת יוחנן ר'
 "בינה הקר בספרו זצ״ל פיגו עזריה מוהר״ר המובהק הגאון דברי ובהקדם .זולתו מכל יותר השמש מס

 מלת השמש תחת שיעמול עמלו בכל לאדס יתרק מה וז״ל בעזהשי״ת היטב יתורצו ע״ד( )דרוש לעתים"
 השלימות הוא מה להודיענו ירצה אמנם ,בלשון ולא שעמל הל״ל וגס מיותרת נראית שיעמול
 נצוארו תלויה היתה טובה מרגלית חז״ל שאמרו מה והוא השאר מכל יתעלה שבו באדם עצמי היותר

 את גרונו בדברי מדריך היה שא״א ,כזה ז״ל מפי׳ כנודע / חמה בגלגל הקב״ה תלאה וכשמת א״א של
 ,חמה בגלגל הפעולה זאת נשארה קולו את שומעים היו לא וכשמת ,יתברך מציאותו להכיר הרבים

 כשואל אמר ע״כ זו הכרה לידי העולם את ומביא זה ומפרסם מכריז הוא פרטיו שאר וכל תנועותיו שע״י
 שהיתרון התשובה ובאה ,השלימות כהשגת וטורח עמל שהוא מה בכל באדם והעצום הגדול היתרק הוא מה

 במה השמש ובתמורת כמקום ומתעסק עמל הוא שיהיה השמש תחת שיעמול הוא שזה שישיג והמעלה
 נו יעמול .ית׳ הראשונה הסבה בהכרת שיחוייב מה בהשגת האנשים מדריך שהשמש מה כי פיעל שהוא
 במקום עושה שהשמש שמה ונמצא זה שלימות מהלך אל דורו בני שידריך עצמו ויטריח תחתיו הזה האדם

 שירתה בסוף ע״ה דבורה אמרה וע״ז השמש, במקום האדם זה ♦עשה השלום עליו אבינו אברהם
 יוצא שהשמש מה כעק ממס הס יתברך אליו והנאמנים האחתיס שהאוהבים בגבורתו השמש כצאת זאהביו

 מדברי לט■ יוצא .עכ"ל אוהביו עושים כן יתברך גדלו לכריות מפרסם ותנועותיו. שכיציאתו בגבורתו
 אל שאמנם ,במקומו שמפרסם ,השלום עליו אבינו אברהם מקום ממלא תמה שהגלגל ,זצוק״ל הגאון
 כמו שיהבלו ההבלים כל לגרש ומגמתו מטרתו וכל ,תמיד ומנהגו העולם כל את בחסדו ברא עולם

 .תבל יושבי כל מן האפיקורסות את ולעקור ולשרש ,אלמים לאלילים , ופסילים לעצבים שעובדים ,האויליס
 הגדול ומיוחד היחיד השם את וליראה לאהבה ,וכרה זכה ,טהורה מאמונה נחמד שזרק לנטוע אפס

חן תשיאות ימצאו למען , נכק ובמסלול ישר במעגל שיצכו אדם כל את להדריך מאוייו וכל ,,והנורא
כעיני



ע ה ישררן בכות אלון דעי
 גדול ע״כ . אריה* לנפש ,.נפש מאמר דמעית" ״נאד בספרנו ומיק ,בריותיו ובמיני אלהיס ה׳ במיני

ותמורת במקיס לכל■ זה לפרסה עושק שהנהו ר״ל ,השמש תחת שהנהו הנחמד האדם מאד ומהולל
.וה כל ולפרטה להכריז ,להצדיק יכולת וכמה .המולה כל של והמנהיג הבורא היא שהשי״ת ,השמש

 פה׳ ,הוא הדור כתיב הלא שבהתוה״ק ,ישרון לעמי מלמד שהוא הקדושה התורה בלימודי ואך רק הלא
סלילה ירדו השגחתו ולולא ,בראשית מעשה כל תמיד מחדש יתברך והוא ,ומלואה הארץ את ברא אחד

שרבי מפורש מצינו והנה .כידוע לב חכמי כל שהאריכו כמו ,חיותה כל היא השגחתו כי ,לטמיון
 השירים ובשיר )פ״ל( רכה בויקרא כדגרסינן / ומאדו ונפשו לבבו ככל התוה״ק את והבב אהב יוחנן
 ליה סמך אבא בר חייא ר׳ והוה לציפורין מטבריא וסליק מטייל הוה ר״י .כו׳ רבים מיס עה״כ רבה
 בית חד מטון באורייתא מלעי בגין וזבינתה דידי הות חקלא בית הדין יוחנן א״ר חקנא בית חד מטון
 כמו ואמר זיתא בית חד מטין באורייתא מלעי בגין וזבינתיה הוה דידי כרס בית הדין יוחנן וא״ר כרס

 חייא א״ל כלוה לסיבותך שבקת דלא אנא בכי א״ל בכי את מה א״ל בכי אבא בר חייא ר׳ שרי כן
 התירה אבל ,ה׳ עשה ימיס בששת כי שנאמר ימיס לו' שנתן דבר שמכרתי שעשיתי מה בעיניך זו ונקלה בני

 יוחנן ר׳ דמיך כד , יוס ארבעים כהר ואשב וכתיב יוס ארכעיס ה׳ עס שם ויהי שנאמר יוס לח׳ ניתנה
 .לו יכוזו כוז התורה את יוחנן ר׳ שאהב כאהבה ביתו הון כל את איש יתן אס עליו קורא דורו היה

 אזיל הוה יוחנן רבי ע״א( פ״ד )דף בב״מ כמ״ש .לזולתו ללמד אהב ככה / ללמוד כך כל אהב וכאשר
 שפירי בני להו דליהוו היכי כי כי לפגעו מצוה מטכילת ישראל בנות סלקן כי אמר טכילה אשערי ויתיב
 מאמר סוף ח״א חיים" משה ככורי "ראשיה כספרנו ע״ז באורגו ועיין .כוותי אורייתא גמירי כוותי
 הרע עין מפני כלל ירא שלא כך כל נפשו ומסר הערה שר״י בעליל נחזה הלא וא״כ .ארוכים" .״חיים

 .עייש״ה ,ארן מדרך אחד ורק הרע עין מן מתים ותשעה שתשעים ע״ב( ק״ז )דף בב״מ דאיתא אף
 מציגו וכן .כמוהו וחכמים לומדים שיהיו ,ישרון כתוך תורה כני שיתרכו למען נפשו למות הערה בכ״ז

 גדול הוא לאחרים ללמד הלא ועוד .עיי״ש ,תורה עול עליו שיקבל למען לקיש לריש אחותו שנתן שם
 בקידושין ועיין .עינים" ״מראה מאמר ח״ב חיים" משה ״בכורי כספרנו וכמ״ש ,כעצמו מללמוד ■ורב
 וא״כ .לך לך פ׳ גאון אחאי דרב ובשאלתות ,עקב פ׳ ובספרי ע״ב( י״ז )דף ובב"ק ע״ב( מ׳ )דף
 לממן למצער עשה כך ,ללמוד ידו לאל שיהיה בגלל לו שהיה מה כל שמכר היכי כי ,תפוגה בלי הלא

 , זולתו טל תורתו מקרני והאציל מתיבתא ריש היה שר״י ע״א( קי"ז )דף בכ״ק מצינו וכן ,ללמד שיוכל
 והעצים הרבה הלא א״כ ,ישראל עמו לבני תורה מלמד היה יוחנן שרבי בעין עין נחזה הלא .עייש״ה
 נקרא בצדק ועליו ,תמיד עליי ומשגיח שמנהגו אלהיס לעולם שיש ,בלימודיו תמיד ולפרסם •להכריז
 הראשונה שהסבה היטב למו ולימד הודיע שהוא .השמש תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה הכתוב

 הוא שהשמש כיון הזאת הקינה ריב״א עליו פתח לזה ,השמש חלף ועמל עבד הלא א״כ , ית' הפס היא
 הלא ור״י ;יתברך מציאותו ובסיבוביו בתנועותיו אדם לבני להורות מוטל שעליו !ע״ה א״א במקום

 כייס פטירתו יום לישראל קשה לכן .והשגחתו מציאותו במקומו ופרסם לעמו הודיע שהוא תחתיו עבד
 ,ותעודתו מקומו שימלא אחר שמש היה לא , ע״ה א״א מקום שממלא כעת השמש בא לוא שכאשר ;השמש בא

 הלזה הנמהר היום למו ומר רע ככה .ישראל לשונאי קשה זה יום והיה 7 יתברך מציאותו ולפרסם להכריז
 עתה כי ,כולהון ומחיה ומלואה הארץ ברא שה׳ ,השמש תחת והירה שהודיע / יוחנן רבי בו שמת
 כשקיעת מיתתו יום דוהה לכן ,תחתיו להיות שיוכל כמוהו אנוש איה כי , אחר ר"י בעולם אק הלא שמת

 ,השמש בא כיוס לחמר לו היה כצהרים" השמש כא ״כיוס הלשון אמר למה לדייק ויש .כצהרים השמש
 השמש והכאתי ,שמזכיר הכתוב לשון שנקט לדחות יש ואמנס ,כמיותרת נראית הלא ״כצהרים" ומלת

 כמ״ש ליישב ויש .״בצהרים״ תיבת בו כתובה מדוע הכתוב על היה הדיוק יפאר הלא אבל , בצהרים
 ונתתי והכתיב שלום של שאינה חרב אילימא חרב מאי ,בארצכם תעבור לא וחרב דרש מאי )כ״ב:( בתענית

 רחמי רבנן בעי דעתיה דשף עד צוה קא והוה )פ״ד־( יבב״ה .כו׳ שלום של אפילו אלא כארץ שלים
 וכן ,דרש וטוב שיפה דימו כי , מהיוריס יומת שיחשיהו כלל פללי שלא נחזה הלא .נפשיה ונח עליה

 רבים ימים עוד להאריך ידו לאל והיה ,תומו בעצם עדן היה הלא כי ,אז ימות שר"י הרכק חשכו לא
 בר את שהעניש על ,כר ר״י אז שיתחרט ,הסבות מסבב סבב לפתע פתאום רק ,העילס זה על

 עד מאד מאד עצמו והצטער ,לקיש דיש של יחידידו פלפילו את לשמוע לתאבה נפשו גרסה כי ,לקישא
 לכן , וימות שיגיע רחמיה עליו לבקש הרבק מוכרחים היו וע״כ ,וצערי תוגתו מרוב דעתו ממנו שנעקרה
 השמש בא כאלו האלה הניראים הימים ומרים שרעים במספדס עלימו המליצו ,יצחק כר׳ ,כירמיהו
 יסגס ,פרויס וזהב סיב ככתם ,קרנים לנו מידו שאז בצהרים השמש נגה בא אס שכאשר , בצהייס

 ,לחושך ונהפך השמש התקדר פתאים אשם .הגה בזק הליקוי להיות ראוי היה לא התיכגיס דעת לפי
הן ואיומות נשגבות פליאות ,יוהגן רבי- כפטירת , המלך יאשיהו כפטירת ככה . נפלא לני זה היה •הלא

הגה



"ישרון בבות #לין עי1ד
 שבפתע פלל ולא מלל לא ואיש ,ונחיה נסתר זכותם שבצל נענינו ואמרני דמיני שהלא ,בעינינו הנה

עמס: אל יאספו פתאום

 לוא עשו ונכון טוב ויותר יותר הלא ,ר״י שימות רבנן בעז מדוע א( .דיוקים שלשה לדייק יש אבל
 בקשת היא זאת האס ב( . עוד ויחי נקדם לאיתנז שישוב ה׳ את בעדו והעתירו התפללי

 הנהו ע״א( י׳ )דף בברכות מ״ש נ( .ע״א( י׳ )דף ברכות בצל״ח ועיק ,שימות עלי־ שבקשו רחמים
 .דלימותו היכי כי עליה ר״מ בעי קא הוה טובא ליה מצערו קא והוו דר״מ בשבביתיה דהוו בריוני
 אמרה . לגיהנס ויפלו ויחטאו בעוה״ז יחיו שלא לרשעים מות נבחר ע״ב( ס״ג )דף ביבמות כמ״ש פירוש

 שפיל ועוד כתיב חטאים חוטאים כתיב מי חטאים יתמו דכתיב משוס דעתך מאי דביתהו ברוריא ליה
 דלהדרו עלייהי רחמי בעי אלא איגס עוד ורשעים חטאים דיתמו כוון אינם עוד ירשעיס דקרא ׳ לסיפיה

 ועי׳ .כו׳ תקוה לו יש הי שאדם זמן שכל )פ״ט( ברכות בירושלמי ונמ״ש .אינם עוד ורשעים בהשיבה
 .בתשובה והדרו עלייהו רחמי בעי ב'( )סעיף המשולש" "חוט מאמר ח״ב חיים" משה ״בכירי כספרנו

 עלימו רחמים יחינן ביקש אפס מיתה, ר״מ העתיר לא עריצים רשעים פריצים על שנם מפירש הלא
 הוא ואני האדס שיחטא קודס הוא אני ה׳ ה׳ ב״ב( י״ז )דף השנה בראש וכמ״ש ,השניה המדה בכה

 עייש״ה .מדות עשרה שלש בד״ה שם בתוספות תם הרבינו יכמ״ש .תשובה ייעשה האדס שיחטא לאחר
 הלא וא״כ ,והטיב הישר בדרך וילכו ,השובבים מדרכיהם לבס בכל שישיבו —.ודוק ,שם ובהגה״ה

 שבפשוע ממני נכהד לא והנה .נפשו שתצא והישר הצדיק יוחנן רבי על הרבנן העתירו איך ,טובא קשה
 ולא שיחיה לא רחמים עליו מבקש אין בד״ה ע״א( מ׳ )דף בנדרים הר״נ במ״ש ,כולם את ליישב יש

 החולה שמצטער כגון שימות החולה על רחמים לבקש שצריך פעמים דה״ק בעיני נראה וז״ל .שימות
 דחזאי דכיון ע״א( ק״ג דף )כתובות הנישא כפרק כדאמרינן שיחיה לו אפשר ואי הרכה בחליו

 העליונים שינופו רצין יהי אמרה מצטער וקא תפלין יאנח הנסא לכית זמנין נמה דעל דרבי אמתיה
 מ״ש בהקדם ליישב לי נראה הפלפול בדרך אולס .ודוק עייש״ה כי׳ רבי דלימטז נלימר התחתונים את

 שמואל הוה לא גפשיה נח כי דיתמי זוזי גביה מפקדי קא הוו דשמואל דאבוה ב״ב( י״ה )דף בברכות
 חזייה אביהי אתא והכי אדהכי כו׳ מות לחצר אבתריה אזל דיתפי זוזי אכיל כר ליה קרי קא !ניה^הוו

 בהאי דתשיבת אהיכת מ״ט אתית קא דלעגל ליה אמר בכית קא מ״ט ליה אמר ואחיך בכי קא דהוה
 כי׳' בע״י מזה נתקשה כבר וז״ל .אחד בחסיד מעשה בד״ה שס כתב ז"ל והמהרש"א .טיבא פלמא

 עובדאלדזעירי בההיא לפרש יש וכן כו׳ בחלום היה זה שדבר הריטב״א כדברי הנכון בודאי אקצר ?הנני ,
 והגאין .עכ״ל זוזי מהנהו לידע שס להלך משתמשק היו חלום ע״י נמי היינו מית לחצר דאזלי ודשמואל ז
 כד״ה וז״ל אברהם״ ״באר בספרו לדבריו ראויה ראיה כתב ז״ל לאיתן משכיל אברהס מהור״ר המובהק ;

 להכריח לי ויש ,ובחלום במראה שהיה ובח״א בע"י ועיין הקברות לבית פירש״י מות להצר כו׳ זעירי
 לבית. ל״ל וע״כ מות לחצר דאכוהי אבתריה דאזל לישנא האי כי גס דקאמר בסמיך דשמואל כן,מעובדא

 רב אלא שם( ע״א כ״ב )בדף הגמרא וז"ל .עכ״ל במנילה ונדאיתא כהן היה שמואל דהרי המש הקברות
 מה כי ,חי לכל מיעד לבית כלל הלך לא בטח הלא וא״כ .עליה ודבר הוה דכהנא שמואל איכא הא

 , יעקב בפק הכותב בזה שהאריך הה ועיין ,לילה מחזיונות בשעפיס הכל הזה אפס הקברות בבית לכהן
 ידברו השיא החלומות וכי אמר טבא חלמא חזי הוה כי שמואל ע״ב( נ״ה )דף במכילתק ממ"ש לי וקשה

 במה כלל האמין לא הלא ,ידברו ישקר שיא הרעים שההלימות שסבר וא״כ .כי אדבר בחלים והכתיב
 שלא נידן כי שמואל איתי סיפר זה מדוע וא״כ ,הוא רע חלום כי ,מהר היש שימות אליו שאמר
 רק רע בחלום האמין לא שהוא ולאמר לדחוק ואין .להזכירו לו למותר הלא א״כ ,כמבואר בו האמק

 החמין הטוב בהחלוס אימן באמונת שהאמק יען טוב חלים גס פחו הלם אס אבל ,לבדו אותו כשראה
 והנצחי האמתי בהעילס וחשוב ספק שהנהו אביו לו שאמר במה שהאמין יען ע״כ הרע, בהחלום נס

 ,מוה בעבר פס גרסינן בהפך הלא כי ,בקרוב שימית אליי שאמר במה גס האמין ,טבא חלמא שזה
 חלים אתי אשר הנביא ,כי' טליה מקייס בישא חלמא ולא טליה מקיים טבא חלמא לא חסדה רב יאמר
 אצל ותבן בר ענין מה וכי ה׳ נאם .הבר את לתבן מה אמת דברי ידבר אתו דבר ואשר הלום יספר
 בלא לחלום אפשר אי כך תבן בלא לבר אפשר שאי כשם יוחאי בן ר״ש משום יוחנן א״ר אלא חלזס

 והנה מייסף־דנתיב לן מגא מתקיים אין כולו מתקיים שמקצתו אע״פ הלום ברכיה ,.א״ר בטלים דברים
 חבל יש ,טיב בק רע בין חליס שבכל מפירש לט יוצא - הוח לא חמיה שעתא .וההוא וגו׳ יהירה השמש
 לאמר יש יותר הלא וא״כ ,כלל יבאו שבל בטלים דברים הלק יש יכן ,שיתקיימו אמתיס דבריס וחלק

 רע חלים לו חלם באס מלאמר , בטלים דברים הנהו הרע שהלק ,יחדו וטיב רע הלום חזה שבאם
 ניכה הלא וא״כ .אמת קט מעט בו למצוא יש למצער הלא כי ,כלים לא ,בטלים דברים שכולי לכדו
מוחלט יאק אפס הוא שכילו בישא הלמא הוא החלום כל שבחם שמואל שמדסבר תפונה שוס בלי הזה

ככתיב



11• •ישרו! בכית אלץ רועי

 הזה• שהמקצת שדעתו , רע הוא החלום מקצת שבאם ק״ו של מו בן שק״ו ,ידברו השוא וחלומות נכתוב
 מדוע הנזכרת הקושיא ונעורה חזרה הלא וא״כ ,ממנו לדבר כדאי אין הלא וא״כ ,והשקר השוא הוא
 מלין ביה אית ואי ,לקמן שנזכיר בזוה״ק וכמ״ש 7 כמבואר הוא שאפס כיון ,רע החלק נם כזה ספר

:אדשמואל דשמואל רמי הלא א״כ ;בו גס האמין ואם .כו׳ איכתב אמאי כדיבן

 הטוב־ שהנשאר בעליל ויראה יעיד שהוא יען הרע החלק גם הזכיר שלכן ,ליישב יתכן לכאורה והנה
פרשת הקדוש בזוהר מ״ש זה נגד עומד אבל .בעל הדבר הוא הרע ואפס ,ואמת נכון הוא

 ת״ח קשוט כולהו אלא כלום כדיבן מלין לון אתגלי לא קשוט זכאי לאיטן אבל ע״ב( קכ״ט )דף *קץ
 וחזוי חזה חלם דניאל וכתיב י״ט( ב׳ )דניאל גלי רזי ליליא די בחזוא לדניאל אדין ביה כתיב מה דניאל

 אלא כתובים בין איכתב אמאי כדיבן מלין ביה אית ואי ז׳( )שם כתב חלמא באדין משכביה על ראשיה
 דקשוט מלין ליה דאודען קדישין מלין אלא בהו מתחברן לא סלקין דנשמתהון בשעתא קשוט זכאי איכון
חלום הזה קשוט זכאי שהוא ששמואל לומר אפשר איך וא״כ ,עייש״ה כו׳ עלמין משקרן דלא קיימן מלין

 ,היטב ליישב בעזהשי״ת מצאתי העיון ואחר .הנזכר הישוב הדעת על להעלות אין ע״כ ! אתמהה שיא •
 הצדיק מגמת כל וז״ל, חיים( החפץ בשם שנקראת י"א )תשובה ראשון קוק נסתרות״ "גנזי בספר במ״ש
 צרה חיי *ט הם העוה״ב בערך ואיך ,העוה״ז הבלי ובראותו ,אלהיני ה׳ פני את החיים באור לאור

 ונאורה מריה כארץ גר בהיותו בעוה״ז לצדיק רוח נחת אין כי ,לו דומיה ולא ולילה יומס לצל וצוקה
 שאמר ינמו ,החיים בצרור יסודו אל לשוב השמימה הסערה מן לעלות מאד ישתוקק לכן .ללון גטה
 כ״ג( מ״ב )תהלים אלהיס פני ואראה אבוא מתי חי לאל לאלהיס נפשי צמאה השלום עליו המלך דוד

 אף כי ,ה׳ בשמי כבר והייתי יתן מי ר״ל ,כ״ה( ע״ג )שם באין הפצתי לא ועמך בשמים לי מי ואמר
 למועדי מסוכן אני זה וזולת ,הבכא עמק הוא הזה העולם יען ,בזה אחפוץ לא בארן עמו בהיותי

 לחלק תשובותיו בהקדמת / ז״ל סופר משה מוהר״ר המובהק הגאון דברי וכה . הזהב עכ״ל חלילה רגל
 בכוונת לכוון נראה וזה כו׳ זו במדה והאוחז וז״ל .חותם״ "פתוחי בשם תכונה אשר ,דעה יורה

 ,וגו׳ עליך נקרא ה׳ שם כי הארן עמי כל וראו ,וגו׳ קדוש לעס לו ה׳ יקימך כ״ח( )דברים הכתיבים
 והותירך לשון כי דרשוני אומר זה ומקרא .וגו׳ בטנך בפרי לטובה ה' והותירך שלאחריו בפסוק ואמר
 לו אין בטנך בפרי אמרו גס לכאן ענינו ומה בוקר עד ממנו והנותר כמי מכל הנשאר חלק על ■מפל
 ממנה למעלה אין אשר העליונה הברכה היא זאת כי נבין היטב התבוננות אחר אמנם .כפשוטו פתר

 לו אין השפל העולם בזה המסכן האדם כי בני ודע וז״ל $ברהס ר׳ בנו אל ז״ל הרמב״ם מ״ש בהקדם
 ע״י ל”שי לפני אשר הרמב"ם ]ובהאגרת עכ״ל הנפש .טרדת בלי מהרה ימיו שחתמו למי ואשרי בו מנוחה

 .המחבר[ ״נפשו״ טרדת ״בלא״ כו׳ ״ואשריו" כו׳ ״הנבזה" כו׳ בזה הגירסא , צוהר אבן אברהם ר׳
 וכשאחז״ל בעוה״ב הנצחיי לחיי להגיע הכנה רק הוא בעוה״ז האדם הוית עיקר כי הוא כוונתו ותוכן
 ואין הנפש ושלימות החצות מעשה כשרון היא זו והכנה .לטרקלין שתכנס כדי בפרוזדור עצמך התקן
 הנפש וגבר ידו את השכל ירים כאשר והיה ־האדם בהשתדלות תלוי הכל כ״א בזמן ההיא להשלמה שיעור

 חיל לעשות החומר וגבר ידו את השכל יניח אס אך ,ימים בקוצר אביה בית כנעוריה ושבה החומר על
 • רבים ימים וכהבליו הזה השפל בעולם טרודה להיות צריכה כי להנפש רעה מזה תצמח נעוריו בימי

 שחתרו למי אשרי ז״ל הרחב״ם כתב ויפה עוות אפר את האדם שיתקן עד יותר ולפעמים שנה נשבעים
הנפש: טרדת בלי מהרה יחיו

 הה % ספק וכלי נשיכה יגיבק המה גם קורא ה׳ אשר השרידים ראית עינינו הלוא יפלא ומעתה .
 מצד הס בודאי כי מעתה אמור אלו של ימים אריכות ולהיכן נעורס בימי נפשם השלימו

 כשרק מצד ימיהם שלמו כבר כי ,עצמם לטובת אינו שלהס ימים ואריכות ימיהם חתמו כבר עצמם
 וישלימו מאורס שיהנו ותלמידיהם וצאצאיהם זרעיהם לטובת האדמה על עיד מניחם השי״ת רק .נפשם

 הברכה וזאת .לזולתה האורה להשפיע לה היא זכות כי להנפש וטרדא טלטול זה ואין ;נפשם הם גס
 נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו קדוש לעס לו ה׳ יקימך שאמר אחר ישראל עמו את ה׳ ברך אשר
 ימיהם חתמו כבר נפשס שלימות ומצד נעורס בימי נפשם שתושלם באופן השלימות בתכלית וברכם ,עליך
 טלטול הנותרים ימיהם יהיו לא זאת בכל אמר למותר אך האדמה פני על ה׳ הותירס אשר הזקנה ויחי

 לטובה ה׳ והותירך שאמר וזה ,אחריו ביתו ואת בניו את להשלים לטובה כ״א האדם לנפש רעה וסרדא
 העליונה ברכה תכלית וזה ,בטנך פרי בשביל בטנך בפרי ותואר ,בעבור במקום הב׳ בטנך בפרי

: בזה שהאריך מה עייש"ה כו׳ הזה בזמן סגולה יחידי אס כי אליה יגיעו לא אשר

 הנכוחים דרכיו להם שיורה ,בטן בפרי השם ברכו שלא הצדיק שהאדם ,היקרים מדבריהם לנו לצא
 וחמודותיה שעשועיה כל ר״ל ,התבל הבלי את יבז הוא כי , למעמסה מליו חייו שגי ימי , והנכונים

תורה 7 גדולים פרקליטים מהר חיש לסגל להוסיף אפס הוא הנבזה העולם בזה ומאוייו מטיט וכל
ימעשיס
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 שעליו מה נל ר״ל . בתכיפות תכליתו וישיג ,האפשרי במוקדה נפשו את שישלים למען , שובים ומעשים

 האלהים אל האפשרית במהירות שישוב רק ,העולם בזה יתמהמה שבל למען / העולם בזה ולעשות לשמיר
 רבים וכן ,תבל מלי רבים ימים יאריכו הישרים שהצדיקים בעליל שנחזה ומה .הנאמן ביתו שם אשר
 כל את השיגו כבר הס כי ,עצמיתס לתועלת יעתירו בל , ארוכים בחיים שיברכם השם את מבקשים מהם

 תלמידיהם בניהם את להדריך .זולתם על ההודס להאציל ישתוקקו ה׳ מבקשי אפס ,בחרותם כימי תכליתם

: והשובים הישרים בדרכיהם ומכיריהס
 אגודא יתכי הוו וקרנא שמואל ע״ב( ק״ח )דף בשבת כמ״ש ,בניס היו לא ירחינאה לשמואל והנה

 וחייש ממערבא קאתי רבא גברא לקרנא שמואל א״ל ועכירי דלו דקא למיא חזינהו מלכא דנהר
 עייליה לסיף כו׳ לרב אשכחיה אזל אקנקניה ליה תהי זיל קמיה אפיה לאקבולי מיא דלו וקא במעיה
 היכי כי הכסא בית ליה אחוי ולא שיכרא ואשקייה דהרסנא וכסא דשערי נהמא אכליה לביתיה שמואל

 ששמואל כשמש ברור מזה לנו יוצא .הוה וכן בני ליה לוקמוה לא דמצערן מאן ואמר רב לייש דלשתלשל
 יתקיימו שבל ,רב קללת שנתקיימה הוה״ ״וכן בגמרא מדקאמר , אחריו בנים השאיר לא אבא בר

 / חייו ימי שיכלו ואוה אבה חלדו ימי וכל ,חלד עלי שהתגורר הזמן לו היה למותר הלא וא״כ .בניו
 מרוע שוכן בצל שתהא מחצבתה צור אל תשוב והטהורה הקדישה שנפשו למען , הפורח עוף של כצלו
 קרים וכמים .ימות שמהר אביו דברי גס לו היו נפש למשיב הלא וא״כ ,שבמרום המרום בני ככל

 בהחלוס גיל אלי שמואל שמח ככה .למו חמדה כמה זה כי ; בהם תשמח גיל אלי אשר ,עיפה נפש על
 בחלום אביו אליו שהגיד במה אומן באמונת האמין ולכן ; כמבואר הנהו ונעים שוב חלום כי / הזה
 הישב מיושבת הלא וא״כ .ברכה לעמק עכור מעמק שיצא חמד מכבר כי 7 מהר חיש שימות ליל הזין

 / בו כלל האמון ולא ,ידבר ושקר שוא רע חלום הלא האלה אביו דברי סיפר מדוע ,קישייתנו בעזה״ש
 אמר וע״כ ,בו אדבר בחלום תמיד אמר הלא שוב חלום ועל ,כסכר הנהו ושוב נעים מתוק הלום אמנם כי
 .אמת דברי ואך רק בחלומו מגלים וישר שלצדיק שהזכרנו בזוה"ק וכמ״ש , אמת הוא גס כי , אותו גס

 חתניו דהא כנים לו היה הרי א״כ .נשתבו שמואל שבנות ע״א( כ״ג )דף בכתובות ממ״ש לדייק ואין
 הוה חסדא רב ע״ב( כ״ג )דף בשבת כדגרסינן , ילדם בעצמו כאלו כבנים חשובים ג״נ בנותיו לוקחי
 נפק רבא גברא אמר שובא בשרגי רגיל דהוה הזא שיזבי דרב נשא דבי אפיתחא ותני חליף דהוה רגיל

 הלא .חמיו דאמרי ואיכא אביו וז״ל נשא דבי בד״ה ז״ל רש"י וכמ"ש .שיזכי רב מינייהו נפק מהכא
 שמשמע ; מהכא נפק רבא גברא חסדא רב שאמר מה ,שפיר ניחא נמי תחנו לענין שאף בעליל נחזה

 היה הלא וא״כ .ממעיו יצא כאלו נחשב לכן כבן דומה שחתן שכיון ,מחלציו שיצא שכוונתו מלשונו
 ,רב שקללו קודם היה שזה לאמר יש כי ,אחריו אתהס שישלים מאורו ליהנות שצריכים בניס לשמואל

 ,חיו חלדו ימי כל אבל 7 שמואל מות אחרי שמתו הדעת על להעלות ואין .מתו קללתו אחרי אולם
 / שמקלל בשעה תיכף תתקיים הלא חכם קללת דהא / בחיים עדן היו החלום שחלם בהעת וא״כ

 נעורי דשמואל אבוה אותיב לנהרדעא דאתיין שבוייתא הגי ע״א( כ״ב )דף בכתובות ממ״ש כדמוכח
 האי כולי בהו מזלזל הות מי הויין בנתך אלו א״ל נשרינהו מאן האידנא ועד שמואל ליה אמר בהדייהו

 ,אביו אליו שאמר שבשעה נחזה הלא .שמואל דמר בנתיה יאישתביין השליט מלפני שיוצא כשגגה הואי
 ורב ושמואל רב ע״א( פ׳ )דף בב״ק דגרסינן ועוד .כלל איחור בלי בנותיו נשתבו הויין בנתך אנו
 קמיה עייל לא שמואל דשחואל קמיה עייל לא רב הבן ישוע לבי לה ואמרי הבן שבוע לבי איקלעו אסי
 רב ונתרח אפי ורב רב וניתי שמואל נתרח ,נתרה מאן אמרי דרב קמיה עייל לא אסי רב אסי דרב

 . רב'עליה אדבריה דלטייה מעשה ההוא משוס לשמואל ליה דעבד הוא בעלמא חילתא רב ,אסי רב או
 רש׳יי וכמ״ש .בו׳ כבוד ליה דעבד הוא ורב לרב ליה כייף הוי מיכף נחי שמואל ע״א( כ״ב )דף ובמגילה

 לשמואל שקלל טל מאד התחרט שרב בעק פין נחזה הלא .כו׳ דלייטיה משוס כו׳ ורב כד״ה שס ז״ל
 ,בחיים כניו עדיין היו אס הלא וא״כ .למעלה הנהיגו רק לפניו נכנס שלא ויקר כבוד בו נהג -ושלכן

 לומר ואין ,מקללתז יענשו שבל עליהם רחמים ומחנן מבקש שהיה ,קללו אשר על מדהתחרט ודאי הלא
 המיערא דוכתי ככמה ועוד ע״א( נ״ו )דף כברכות וכמ״ש חכם קללת לכטל ותחנונים תפלה מהניא שלא
 גדול כלל הלא כי ,להעבירה אפשר ואי .כאה היא כחנס אפילו חכם דקללת גמירי רב אמר יהודה דרב
 לכשל והעניש שלייט הצדיק יד לאל יש הלא א״כ ,שהתיר הפה הוא שאסר הפה , בכ״ח חז״ל אצל ׳הוא

 נגזרה ככר א״ל כו׳ מ״ד המנינא רב אמי ע״א( י׳ )דף שם דגרסינן וטוד .וענשו קללתו ולהעביר
 על מונחת חדה חרב אפילו אבא אבי מבית מקובלני כך וצא נבואתך כלה אמון בן א״ל גזירה עליך
 מופיל ית׳ייש הקב״ה גזירת אחר שאפילו מפורש הלא א״כ . הרחמים מן עצמו ימנע אל אדס של צוארז

 גזירתו את לבטל הצדק שביכולת ק״ו של בנו בן ק״ו הלא וא״כ ,הנזירה רוע את לבטל ותחנונים רחמים
 רוע את ולהעביר להפר לרב הכושר שפת פדיין היתה הלא יא״כ ,מרבי גדיל העבד יהא דלא ,וקללתו

קללתו



131 י^רןץ בכות אלון רועי

 שקלל בהשעה חיכף מתו כי , החיים בארצות אז היו שלא ודאי אלא .בניי יפיסו שבל משמואל קללתו
 היה שהלא להקשיח יש אבל .המעוות ולתקן זאת על מאד להתחרט לו שנכין שהבין בערס ר״ל אתהס.,

 ליה הוה גיורא דאיפור נרפינן ע״א( קמ״ט )דף ובב״ב בש״ע ככ"מ הנזכר ,רחל בר מרי רב נכד לי
 אמר היה רב ובי הואי בקדושה ולידתו בקדושה שלא הורתו בריה מרי בר רבא בי זוזי אלפי חריפר

 גיורא איפור הוא וז״ל .לאיפור כד״ה שם כתב ז״ל ורש״י .כו׳ זיזי להנהו מרי רב נקנינהו היכא רבא
 כך ובתיך רחל בר מרי רב את בגיות הימנו ונתעברה שנתגייר קודם שמואל מר בת רחל על שבא

 שגשתבו שמואל מבנות והיא בקדושה ילידתו בקדושה שלא הורתו ליה יהיה מרי רב נולד ואח״ג נתגייר
 אחרי הרבה זמן שהיה רכא בימי והי ,שמואל של בתו בן היה מרי שרב משירש הלא . בכתובות כדאיתא

 וכדגרסינן ,הרביעי כהדיר היה ורבא האמוראים של הראשון בהדור ביה הלא שמואל כי ,שמואל מיתת
 ,יחזקאל בר יהודה רב הוא הזה יהודה ורב .רבא נולד יהודה רב כשמת ע״ב( ע״ב )דף כקידושין

 רבינו שמת ויום שמואל של מובהק תלמיד יחזקאל בר יהודה רב ועוד וז״ל י׳( )באות היוחסין שכתב כחי
 יחזקאל בר יהודה רב כשמת שם מ״ש תפונה בלי הלא וא״כ .יוחסין עשרה בפ׳ כאמר הוא כילד הקדיש

 ובסדר .הקדוש דבינו בו שמח בהיוס שנולד יחזקאל, בר יהודה רב אותו כן גס הוא ,רבא נולד
 לראש היה שמואל שמת אחר יוחנן ר׳ בזמן כבבל אבל וז״ל ,כתב השני בהדור לזמניהס האמוראים

 יכשמת ,שמואל מות אחרי הי יהודה שרב וא״כ .יחזקאל בר יהודה .רב שמיאל במקום בנהרדעא ישיבה
 הלא וא״כ .שמואל מיתת אחר רב זמן הי שרבא כחמה ברה מכ״ז לנו יוצא הלא א״כ .רבא נולד אז

 מרי' רב את שידריך למען בזה, לחיות לו שהיה עוד קשה הלא בארץ, בניס השאיר ששמואל נחזה
 הוה וכן ,שהזכרני בגמרא מפורש הלא קשה וכן .חלס בישא חלמא הלא וא״כ ,בדרכיו שילך אחריו

 לבנותיו לא אבל ,בלבד לבניו רק קלל שרב לומר ואין .בניו מתו שאמנס רב קללת נתקיימה שאמנם
 • הס הרי בגיס דבני אע״ג ,רב קללת עליו חלה ולא ,כבתו הנהו בתו בן שהוא הואיל הרי רב לכן

 ככה. ,עליה הקללה חלה שלא כאשר ע״כ ,בתו מכח בא שהוא בשביל אבל ,בנות בני הדין והיא כבניס
 היו ומי ע״ב( י״ד )דף במגילה כדגרסינן ,זכרים בניס רק הוא בני השס שביאור ומציגו .עליי באה לא

 שלבניו נחליט היאך אבל .ליה הוו בנתן ליה הוי לא בני בני יהושע בני נין והכתיב ליהושע זרעא ליה
 אדחון, כדברי יותר, הפסידו זכרים שהס בשביל האס דוקא בנים איריא מאי קלל, לא ולבנותיו קלל

 ע״כ אלא כתמיה להם וקלל אתהה שנא ולזה .הפסדתי זכר שאגי .בשביל ע״ב( כ״ח )דף בכתיבות
 .כמ״ש ,ובנות בניס על גס נופל בגי הלשון ואמנם ,כהכנות כהכניס שמואל כני כל את קלל שרכ צ״ל

 .עייש״ה כו׳ במזלא אלא מילתא תליא בזכותא לא ומזוני כני היי רכא אחר ע״א( כ״ח )דף קטן כמועד
 נשתבו הן רק עדיין אז אשתכו דלא לומר לכאורה יש ,מקללתו כלל נענש שלא ,נמלט מרי שרב ומה

 נולדו ולא נבראו שלא לאותם לא אכל ,כעולם והיו שנולדי אותם את אפם קלל ורב .קללתו אחרי
 מפורש משמע .כני״ ליה לוקמוה ״לא מלשונו כי ,הנולדים לבניו אך שקלל לומר דחוק זה אבל .עדן

 ,כן אחרי רק עדיי! אז נשתכו שלא מפיס מאן ועוד ,אחריו וזכר שם שוס ישאיר' שבל אותו שקלל
 אליי אמר שאביו בהעת תיכף שנשבו למעלה היכהנו מקומות ומכמה שהזכרנו דכתובות מההוא הלא
 עד יודע אתני אין הלא כי ,קללתו לפני הזה הנורא המעשה היה אולי וא״כ .כו׳ בנותיך היו לוא
 לקלל רב בדעת היה שלא שיען ,כאמת לאמר כאולי שיש אדמה העיון ואחרי .היה זמן באיזה מה
 הלה לא ע״כ ,כזה בן לו שיש כלל לבו על עלה ולא השב לא כי ,בקדושה הורתו היתה שלא בנו את

 היתה שלא שבגלל ,הקדומה הקושיא גם היטב מתורצת הלא א"כ ,לזה שבאנו וכיון .מרי רב על קללתו
 בעכירו להיות אבה לא ע״כ ,שמואל בעיני כך כל אז ונחשב גדול היה לא לכן וטהרה כקדושה הורתי
 ,כחייו אף כלום שמואל מזרע נשאר שלא , דא פלפולא מכל לנו יוצא הלא למלין קגצי .והכן הנבזה כעולם

ובכל בו מאם הוא כי ,העולם בזת לחיות שמואל • רצה לא וע״כ ,ומיד תיכף בו נתקיימה רב קללת כי
:כמ״ש ומחמדיו שעשועיו

 לן היי למותר בכ״ז ,מותו אחרי מתו אפס פניו על מתו לא שבניו נחליט אס שאף ,ליישב הואלתי
 לו למה הלא וא״כ ,תחתיו מותו אחרי יחיו בל שבניו נאמנה שידע יען כי ,כזה חייו ימי

 למטן החותה לי וטוב יקר הלא השי״ת, כדרכי שילכו אתהס וידריך כניו שיחיו למען הנפש, טרדת
 ראויים היו בניי אס בשלמא ,תיכף ויסיפו יכלו בניו שגס ואף ,לחפשי מטרדותיה תצא הקדושה שנפשו
 חייו בימי וידריכם שיחנכס למען ,בגללם לחיות הוא גס מוכרח אז ,רב זמן מותו אחרי גס לחיית
 וגס פטירתו אחרי גס הנכון חינוכו ידי על כי , האמתייס בחיים שיבחרו והטוב הישר דרך פי על שילכו

 יתרון מה א״כ ,בקרוב ויאספו ימותו סוף שסוף כיון אבל ,ואחזו :צעדו מתדרך יסורו בל יזקינו כי
 שנים עוד ,יאריכו אם לו יסכון מה כי , והשפלה התבלה התבל עלי בגללם הנפש טרדת שיסבול ממה לו

לחיי שחייב לומר יש כי אינו זה אכל .אחריו זכר כל ישאיר בל סוף כל סוף שהלא ,הארץ על אחדות

שעה
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:שסה לחיי דחיישינן וכידוע ,קט מעש עוד שיהיו למען כניו של שעה

 כניס לו שהיו ראינו כך ואחר ,וז״ל ש׳( )כאות יוחסין בספר ממ״ש ,עוד הקשיתי שוכי שאחרי ור?
 קודס שם כח״ש ליישב ויש .זרעו נאספו שלא נחזה שלא ,שמואל כני ורכה פפא ורב ורמי לוי

מצערי שהיה בחשבו שקללו ,רב של חייו ימי בל בניס לו נתקיימו שלא שרצים שמונה ובפרק ,>ז״ל
חלומו שחלס לומר יש הלא א״כ ,חי רב אשר הימים כל רק ,בניס לו היו לא שלפ״ד וכיון .שמיאל

החלוה לו נחשב וע״ב .כמבואר בחנם נשמתו אז סכלה הלא לכן כניס אז לו היו שלא ויען ,רב כחיי
, ממנו נתקללו לא והס הנזכרים הכניס כל לו נילדו רב פטירת אחרי אכל .ועצומה רבה לטובה הזה

 אותם על ולא ,בנים כשם שנקראים בעולם שהם אותם על רק כוונתו ,בניס ליה לוקמוה לא מ״ש כי
 וא״ת .ודוק למעלה ועיין , זכר שום כלום נשאר לא פה אז שהיו מהבניס ואמגס .פה עדן שאינם

 עיקר שהלא י״ל .הישרים בדרכיו תלמידיו את וידריך שיורה למען העולם בזה להתמהמה עליו ,הלא
 צאצאיו כעבור אפס .השפל בעמק לגור יאות בל בגללס כי ,התלמידים בגלל אין פה חייו ומרכז

 וככתוב השפלה האדמה פני על עוד להתגורר ויאות יתרצה ^גללס אך בגללם ,דיליה כרפי המה שהם
,ה׳ ישאירהו חלציו יוצאי כטנו פרי בעבור שאפס בעליל יוצא הלא .בטנך כפרי לטובה ה׳ והותירך

,הטוב בדרך ללכת לבניו שיורה למען העילס בזה שהנהו ויען ,האמתי בהאושר אתהם שיאשר למען
יש אכל .השפל כעולם ימים להאריך יתרצה בל לבדם בשבילם אבל ,לתלמידיו גס דעה יורה ממילא
שימות שחזה זה על תמרורים אביו בכה מדוע א״כ ,הנהו ונעים טוב שחלום החלטתנו לפי סובא לדייק

 הנחמד הכן העולם בזה לו שיהיה שאבה יען ,החטופה מיתתו על אביו בכה שלכן לתרץ ויש .מהר חיש
 יחיה כאלי שדומה ר״ל ,שכיכה אלא מיתה בלשון השמימה עלייתו יקרא בל ידו שעל ,כמוהו שהנהו

 שכב כי במצרים שמע והדד דכתיב מאי חמא בן פנחס ר׳ דרש פ״א( קט״ז )דף בב״ב וכמ״ש ,פדן
 מיתה בו נאמרה וכיואב שכיבה בו נאמרה בדוד מה מפגי הצבא שר יואב מת וכי אבותיו עם דוד
 אדמות טלי עוד יחיה שכני שמואל אבי השתוקק לזה . מיתה בו נאמרה כמותו בן שהניח דוד אלא ,כ>'

 אוה כי וגדול רב שלל כמוצא בו שמה אמנם עצמו שמואל אילם ,כעגלא שימות מה מל בכי רב ובכה
 בשמי תרחף שנפשו האמתי העליון העולם לו למושב אוה ואפס ,והשפל השוא הזה מהעולם לצאת מכבר

 שהעתקם מה לפי אכל ,נ׳יע הסיפר רכינו דברי להעמיד רק עמלנו הקודם פלפולנו שככל ודע .יה
:והכן ,הנהו למיתר נסתרות״ "גנזי מספר

 גרמא דין בגי משים ואי כעצמו שאמר ע״ב( ה׳ )דף כברכות כמ״ש ,בגיס היו לא יוחנן לרכי
 ויישכיה התבל את ובזה כמבואר, העיה״ז בחיי מאס הלא בניס ני היו שלא וא״כ .ביר דעשיראה

 העולם בזה לשיט לו לחה כי ,האלהיס אל תשיב שנפשי חלדו ימי כל היה ומגמתו מטרתו כל כי
 מעמל לחפשי תצא שנשמתו למען ,פטירתו שתתקרב ואוה אבה וע״כ ,בטן בפרי ה׳ ברכו שלא הואיל
 א״כ .ואמתי נצחי דריר להשיג למרום שתמריא ,שרשה אל כדריר ותרחף ותדאה הבכא שבעמק החיים

 לו טושים היו ,הארץ על עוד ויחי ולבריאותו לדעתו שישוב דורו חכמי בעדו מתפללים י היו אס הלא
 משפל שיצא למען הנבזה העולם את שיעזוב היה חייז יהי כל מאוייו כל הלא בי ,ונוראה גדולה רעה

 וא״כ ,ידיה מפרי כפיה מעמל ותתעדן תתענג ושם הטהורה נשמתי נחצבה שמשם ,מעל לשמי המעלה
 במכאוביו הלאה גס שיתהפך לו להניח וכן ,רצונו נגד לעשות כקדם לאיתנו שישוב להעתיר יכלו שלא

 בגללו לחנן בהחלט מוכרחים היו הלא ע״כ כמובן, מאד רב התורה כזיון 'שהיה כיון יכלו, לא ייסוריו
 הלא וא״כ ,הרעית המרדות אותה יפריעו שלא ושאננה שלמה למנוחה האלהים אל תשיב שנפשו רחמיס

 אשר גבינה, טובה אצלו היתה הלא מיתתו כי גדולים, רחמים תחנת כשם זו תחנתם נקראת בצדק
 מתורצים הלא וא״כ .העליון העולם אל השפל מהעולם לנסוע תמיד ששאף ימן ,ממנה למעבה אין

 .נפשיה״ ״ונח שם מ״ש לבאר יש ,שכתבנו הה שלפי ודע .למעלה שדייקנו דיוקים השלשה בפזהשי״ת
 בכתובות מ״ש כן לבאר. ויתכן .והבן הבכא בעמק פה וטמליה מטרדותיה נפשו ושבתה נחה שאמנם כלומר

 בעל הגאון והקפה .בחרב ידקר דרבי נששיה דנח דאמר מאן כל ואמרי כו' רבנן גזרו פ״א( כ״ד )דף
 מיניה נפקא מה מסירתו לאחר ואם ,כן שיאמר זה הוא מי זו גזירה של סיבה מה וז״ל ,אזוב אגודת

 ,זה מדברו במד כך כל חמור עונש לו מגיס מדוע לי קשה וכן .כו׳ עוד להשיבו היוכלו זז באמירה
 מאד מד יזלזלו הלא כי ,האד ירעו פסירתו לאחר כן יגידו אס אף שהלא ,היטב מתורצת ח״ש ולפי

 נפשית "נח כמדברס ויודיעו שיגלו שם כמ״ש ,הנשיא ור״ג ,החכם ר"ש ה״ה ,הנשאים בניו •בכבוד
 מת ופ״כ האחתית השליחות ממנו להשיג להכין ידם לאל שאין ,ונמוכה קטנה כמדרגה שהמה דרכי״
 ,העולם כזה ומציאותו הויתו למותר היתה הלא א״כ ,להשלים הי את לו היה שלא יפן כי ,הקדוש ירכינו

 י״ל הנזכר. הלשון שם כעצהס הרכנן אהרו למה א״כ וא״ת . הרעה והסרדא הנורא הטלטול לו לחה כי
 ,הודם כבוד אח ולנשאות לגדל ז״ל הרכנן התכוונו ,תחתיו מקומו את מלאו יבגיז נפטר שרבי שיען

שאמנם
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 כבר כי / עליחו שישפיע בניו הוצרכו שלא ימן ,הככא בעמק היתה למיתר כי רבי נפש נחה שאמנם
 השתוחחה כי ,והטרדא השלשול לו היה העודף כסרח הלא וא״כ ,להשלים ידו לאל שיש מה ככל לזולתו השלים

 נפש שקטה שנתה המליצו נצדק וע״כ ,הבזויה האדמה עלי עוד ממציאותה מאד עצמה והצטערה נפשו
:,-.והבן מזה יציאתה על ודיצה רנה ופצחה ,הקדוש רבינו

 שישיג לו ויחרה גדולה טובה ,בבגים השם ברכו אשר הישר שהאדם ,מ״ש מכל לנו יוצא י דבר □*ה
 בני את שיחגך המצוייניס סגולה יחידי אפס ,אותה ישיגו אשר , הגעלה העליונה הברכה תכלית 1
 , תמרורים בכי נהי כתנים ולתנות לבכות עלינו הלא וא״כ .הנכוחים בדרכיו תמיד שילכו אחריו ביתי

 ,הגדול הגאון הרב ,טוב השם אנשי המה הלא ,לכת המשיבים הנזכרים הזהב צנתרות שלשה פטירת על

 .זצוק״ל ברלין יהודה צבי נפתלי אדמו״ר כקש״ת ,האורה שר , עליון אל קדוש , עולם יסוד צדיק
 .זצוק״ל תבער יוסף אדמו״ר כקש״ת ,תורה זו האורה שר ,מכובד ה׳ קדוש ,הגדול הגאון והרב
 אללי ,שנפטרו .זצוק״ל יהושע ישראל אדמו״ר כקש״ת ,התורה שר נשגב צדיק הגדול הגאון והרב

 אתהס ברך השי״ת הלא כי .חטאתינו את ולסלוח לכפר בגללנו אך , למו הלכו חלפו בעדנו אפס ,לנו
 על שישפיעו למען תבל טלי ימים עוד להאריך יכלו הלא וא״כ ,חסדו על ית׳ לו תהלה ,בטן בפרי

 ,למעננו רק שנענשו ,בעבורנו חזה נסעו ואפס , והנעים המתוק מאורס .המובהקים הגאונים בניהם
 הקדושים הגאונים שנענשו על , חמות דמעות תדמטנה הפוגות בלי שעינינו עלינו מושל אמנם הלא וא״כ

 נענש שחבירו כל יעקב דבת בריה יעקב וא״ר ע״ב( קמ״ט )דף בשבת מציגו כי ,ידינו על הנזכרים
 הקב״ת שחחיצת ק״ו של נכדו נכד ק״ו הלא וא״כ .כו׳ הקב״ה של במחיצתו אותו מכניסים אין ידו סל

 הדברים בכח ואפס ,בגללנו הנזכרים הקדושים רבותינו שנענשו על / בעדנו ומסוגרת סוגרה ית"ש
 רבים כמיס לבב ולשפוך לקונן עלינו הלא זו בכיה ומלבד .הנעול המסגר את לקרוע הגז״ד שמקרעיס

 שחלפו במה עצמנו ולנחם נפשותינו את להשלות וחלילה ,מפה האלה הקדושים הגאונים שנעדרו על
 לנו יגיהו הלא , בנעימים יחיו שהמה ,וגדולתם כשלימותס הגאונים בניהם את והשלימו ,ב״ה בזעם

 עוד אתנו היו לברכה זכרם הס גם ולוא ,כולם בעד גס בעולם נכבד מקום יש הלא כי .חשכנו את
 הלא וא״כ , שליט״א כמהבנים ;ז״ל כחהאנות ,ומכופלת כפולה השפעה לנו היתה אמנם הלא 4 פה

:העדרם על תמרורים מספד לספוד לנו

 יד׳ סימון ור׳ חלקיה ר׳ תירה ספר מפני לעמוד מהו להו איבעיא ע״ב( ל״ג )דף בקדושין גרסינן
 שם מהרי״ט בחידושי ואיתא .שכן כל לא משניה טימדיס לומדיה מפגי וחומר קל אמרי אלעזר י

 מקמי דקיימי אינשי שאר טפשאי כמה הלוקין הן באלו דאחרינן מהא מק׳ וז״ל .עומדים לומדיה מפגי בד״ה
 כעזה״ש ליישב נראה ולפענ״ד .כו׳ איפכא ר^׳ו עבדינן והכא רבא דגברא מקמי קיימי ולא תורה ספר

 וכמש״ש לזולתם מלמדים שאיגס ר״ל / בכד בד שלומדים ת״ח חן בק״ו ילמדו שבקידושין ,זו קושיא
 לעדת התורה משפטי שיורו ,לזולתם התיה״ק שמלמדים ת״ח לענין ידברו במכות אבל ."לוחדיה" השם

 , התוה״ק חן גדולים המה וע׳׳כ ,אתהס ויישירו החיים בדרכי התועים את יאשרו הלא והמה ; ישיאל
 תורתם חקרני שיאצלו הת״ח שאותם בסין שין נחזה הלא .כו׳ מינצית קא דידי בהדי הייא רבי וכד״ש

 שעלינו וכמה כמה אחת סל הלא זא״כ ,תירה מספר טפי וחשיביס עדיפים המה הם ,זילתס סל
 השי״ת ועדות תורת תמיד מלמדים היו אשר ,הנזכרים הגאונים רבותיני מיתת על ,חר מספד לספוד
תבל קציי בכל המפורסמים ,ובאיכות ככמות והעצומים הרכים כבשפריהס ככפיותיהס ישרון עדת לקהל

ע״א( נ״ג )דף כתענית ח״ש ,כ״ה היטב יפורש כמ״ש הנה ,הקודם לעניננו נשובה .רב כי בר לכל
דעתיה חלש ליה כדמבעי יקרא ליה עבדי ולא הימנוהו לא ניהו אנא להו אמר .המעגל חוגי לענין
רודף הזה הצדיק היה האס ,שיחות בעצמו כקש מדוע סוכא להתפלא יש כן שגס .ומית רחמי בעי
 י אחההה כחיים מאם ,לו יאחה כאשר ותהלה כבוד לו נתנו שלא שבגלל , חלילה המדומה הכבוד אחר
 וכמ״ש ,נשמתי >£ח מאתו יקח שהקב״ה חמים היא זאת האס ,רחמי כעי , זז לתפלתו יקרא איך וסיד

 שישמרו ותלמידיו בניו את שיצוה למען רק הוא ,כזה יחיה שהצדיק שהה שיען ,שניהן היטב מוישבות
מורה הוא אשר את לו ישחטו סכל חזני שנוכח יען ע״כ ,חפצה ובנפש שלס בלבב השי״ת ומדות דרכי

•יעיל כל הלא כי ,למותר הארץ עלי חייו הלא וא*כ , אתהס להשלים ידו לאל אין הלא ולזה .למו
 אל חשיב שנפשו למען שימוח רחחי בעי רק / הנפש וגלות טלטול לסבול התרצה לא וע״כ ,לזולתו בלל

שטיב .מיתותא אז חברותא אז אינשי דאמרי היינו שם בתענית רכא כוונת כן ואולי .הגנון מקומה
הטוב לקחו קול המקשיבים .״חכר״ מגזרת ,חכמים חכריס לו יש אס רק ,ארץ מלי שיתמהמה לאכיש

 שגם הדין דהוא לבד חברים דזקא לאו ואמנם .יביע אשר אומר כל אח היסב ויאזינו ,להם יחן אשר
 , ויירה שמצוה מה שישמעו וחברים כניס לו אין אס אכל .והכן ,למעלה שהוכחנו וכמו לו יש נכונים בגיס

 בברכות מ״ש נבין וכן .עליהן תאבל נפשי אשר הכבדות הטרדות יסבול שכל למען שימות לו מוטב אז
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 חבוש אין אמרי לנפשיה יוחק ר׳ לוקים אמאי ,נו׳ חגיגא ר׳ לגביה על חלש ייחנן ר׳ ע״ב( ה׳ )דף
 טוב ייתר הלא ,בריאותו לאיתן מישוב התפלל מדוע ,שתקשה כלומר .האסירים חבית שצמו מתיר
 ,השתיתה האלהיס אלהי אל תשיב שנפשי העתיר ליא ר״ל , המכאיבה לנפשי הקים לוא לו היה ימין
 ,כמ״ש תאירו שיהנה בן לי היה לא הלא כי ,בחנם לה והציקו שהקיפו הרבות מטרדותיה שתנצל לממן
 עצתו מתיר חביש אין ותשני . נחצבה ית׳ מתני אשר ישראל ציר אל תשיב.- שנפשו לו תיעב הלא וא״כ
 הרציצה הנפש מאסר של האגודות ולנתק החרצובות לפתח האדם יכילת שבלתי כלומר .האסירים מבית

 וכמ״ש .בצהצהית ותשבע לחפשי הרצוצה שתצא למען מיתה על בעצמי לבקש אפשר אי כי ,העניה בהגייה
 שהאטיס מפורש הרי .בעצמו היא יחבל ואל שנתנה מי שיטלנה היטב להן אמר ע״א( י״ח )דף בס״ז
 לא וכן ,תיכף ויאיכל שישרף למען פיו פתחי שיפתה לי יענו אשר ,תלמידיי לדברי שתע ולא אוניו
 וכענין ,רב זמן היסיריס יסבול שלא למען האפשרי במוקדם נשמתי את ממני שיקבל מהקב״ה בקש

 ידו לאל היה לא הלא וא״כ . סיבה רוב על מתפללים שאין מקובלני כך להם אמר ,שס בתענית שאמרו
 הלאה לסבול והנה , באה שממנו כבודו כסא אל נשמתו את שישיב והחנון הרחום השי״ת את ולחנן לחלות

 פ״ב( ל״ג )דף בכתובות וכמ״ש ,סבלו כח נכשל כי ואפשרותו ביכלתו היה לא המרים היהירים את
 חנינא לר׳ ידו את שיתן ההכרח אלצהו לכן .לצלמא פלחו ועזריה מישאל לחנניה נגדוה אלמלי רב דאמר

 שם עוד ואיתא .הנההרה פתאומית ממיתה ורעים הקשים היסירים מאתו ויחדלו מחליו אותו שיקומם
 א״ל כו׳ בכית קא אמאי א״ל אלעזר ר׳ בכי קא דהוה חזייה כו׳ יוחנן ר׳ לגביה על חלש אלעזר רבי

 שאמר בלשון לדקדק יש ,וז״ל שם ע״ז כתב וברכה קדושה והבעל .בכינא קא בספרא דבלי שופרא אהאי
 ארבי קאי הפשט ולפי ,רחוק דבר על קאי כאילו בפייישו מדוקדק אינו אהאי דמלת שופרה אהאי
 לשין דהוא מדוקדק אינו דבלי דלשון ועוד ,דא אשופרא למימר ליה היה {לדרעיה גלייה דהוי יוחנן
 ,בעפרא דיבלי למימר ליה והיה חלילה לשטן פיו לפתיח ואסיר ,היד הוה כאילי הוה לשק אי עבר
 הוה לא יפה היה לא אם וכי , בכינא קא בעפרא דבלי שיפרא האי על דקאמר האי מאי לדקדק יש ועוד
 ומאי מיתתם על לבכות אין וכי יפים שאינם גדולים ית״ח צדיקים כמה יש הלא בעפרא דבלי על בכי

 ,דקדוקיו כל בעזהשי״ת ליישב יש למעלה יבמ״ש . מכוער בכלי מפואר תורה יאדרבה ביפיי יש נפקיתא
שחייו הנזכרים ז״ל הרמב״ם דברי נאמרו עליו הלא וא*כ ,קיימא בזרפא יוחנן ר׳ את ברך לא שה׳ שיפן
שופרא שהנהו הצדיק על כלימר .שיפרח אהאי שיבכה ר״א אליו אמר לכן , לי למעמסה העילס בזה

 ביירא הכתוב וכלשין בלה משורש ,תבל עלי ימים שיאריך על כלומר ,דבלי .דירו בני מכל לשופרי
 לבדו עניו לא כי ,אהאי אמר ולכן .בארץ רבה עת שהנהו כלומר ,בעפרה .יגי׳ בלתי אחרי י״ב( יי״ח
עליהם ולמשא למפגע חייהם ימי אשר , זרע להם שאין שבעולם הצדיקים כל על גם רק , דבריו אמר
כי ,עבר לשון באולי או ,הוה לשון שהיא דבלי אקר יע״כ .הראשון דקדוקי ומתירץ ,כן אמר

 וחיים חיו המה אשר הימים כל כי ,בכי רב ג"כ בכה שעברו הראשונים בימיה שסבל הצער על גס
 רק ,פה ושלוה שקט שום למו שאין יען גדול היל וכנטל , רב אבן ככובד עלימו *כבדי ,תבל עלי ויחיו

 לו הגיד לזה .ודוק דקדוקיו יתר גס מתורצים הלא וא״כ .כבדות בטרדות היפית גפשותם את 'צערו
 .שיבה״ ״זהב בספרו אלגאזי החכם קושיית גס מתורצת שבזה ידע . שניהם בכו ולכן ,בכינא קא דא על

 על אלא למימר ליה הוה ולא מדוקדק אינו ודאי לשין יראה המעיין / וז״ל שם וברכה" "בקדושה מיבא
 קודם הטענות לו שנתן כמו לבכות נאה אי! ומזוני בני דתייה החלוקות על דאלו בכית קא שפיר דא

 עד שכתבנו מה ולפי ,לו והידה מרבו מתבייש דילמה לי הגיד הי בוכה זאת שעל ודאי לשין אבל
 לא דאס ,המובהק רבי שהיה יען ,מפניו שנתבייש השים לי הודה שלא ,נאמנה ר״י ידע ,הנה

 האמת שהלא ועוד דבלי, בלשון לאמיר ,לשטן פיו פתחי את פיתח היה לא ,כמ״ש באמת כוונתי היתה
 וידע ,ר״א הבין בטח הלא וא״כ ,בני משוס יאי ,אליי ריי שאמר כמו ,לר״א בניס היה שלא הוא

 להם שאין ,הצדיקים כל נשמות ככה ,פה לגיר בחלה נשמתו שכאשר ,מבשרו והזה ,מעצמו היטב
 אל ,האסורים מבית לצאת ,ויתאוו יאבו אפם , השפל העילס זה עלי שיחיו בהחייס ממאסיס , בניס
 גם לכן , הוא כן שאמנם ,נאמנה שידע כיון ,וצדק באמת ,כן אמר בטח הלא וא״ב ,יה כסא רום
 העולם בחיי ,בהחלט ממאס שהוא שכמו חשב כי ,ולב בלב ידבר בל שר״א ,ומבשרו מעצמו ידע ר״י

 הלא וא״כ ,כמבואר בחיים למאוס שנכון ,כן החליט ר״א גם כן , זרע לו היה שלא יען ,התחתון
 ,ואמיתיים כנים בודאי המה אלה, שדבריו חפינה, בלי נאמנה, ר״י ידע ,מכ״ז כי קושייתו, מיושבת

 קא ודאי דא "על בהלשון ,תיכף ר״י החליט ולכן ,ליראיו ה׳ מסיד ,ר״א דבר שנאמן ,שידע מי״ל
 וכן ע״ב( )די״א במכלתין לקמן מפורש הלא וא״ת ,חלקות בשפתי ,חלילה ידבר בל ,שאמנם ,בכית״

 משוס ואי בד״ה הרא״ש בתוספות תעיין בן לו שהיה נחזה הלא ,וכי׳ בריה פדת לרבי ר״א ליה אורי
 ,שהקשינו מה גס מיושב ובזה .תנא מאז פדת רבי ואמר בד״ה בתוספות ע״א( )ד״ח ובנדה ,•בגי

מפתח
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 ותמהני ,והגן נחמד, כן עוד לו שהיה נמה, הלא ,קאלעזר יצחק ר׳ עליה פתח דברינו, מפתח
:ודוק בקושייתנו גס הרגישו שלא על

 וישם )פנ״ג( בב״ר מ״ש יבואר במ״ש הנה ,זה מאמרנו את ,בו שהתחלנו הענין אל נשוב עתה
 ,צוהו שהקב״ה פירוש ,חמה גלגל לו הזריח אמר ר״י נחמיה ורבי יהודה רבי אות לקין ה׳

 ויכיר ידע ,פרטיו שאר וכל ,וסיבוכיו ,תנועותיו את שיראה שמתוך ,חמה הגלגל אל תמיד שיביט
 להרע ,בו לשלוט בריה שוס תוכל בל ואז ,מפניו ויחרד ויירא ,ה׳ את ייפבוד ,יתברך מציאותו היסב

 ,הוא הדר כתוב הלא פירוש ,חמה גלגל הקב״ה לו מזריח היה רשע לאותו נחמיה רבי אמר ,לו
 הערץ הרשע ,מוסר לו יקח בל הלא וא״כ ,מענה ואק יבין כי עבד יוסר לא כדברים )סכ״ט( במשלי

 ,׳ כו נגעה ה׳ שיד ,כעליל עיניו כשתחזינה כי ,וכו׳ הצרעת לו שהזריח מלמד אלא ,חמה מר\לגל הזה
 כישעיה הכתוב יבואר וכן ,עוד לכסלה ישוב וכל ,ככוראו יזכור אז או ,רעים נגעים עליו ושלח

 ,ומשקיעתה השמש שמזריחת ,עוד ואק ה׳ אני כלעדי אפס כי וממערכה שמש ממזרח ידעו למען )סמ״ה(
 בכרכות ח״ש יכואר וכזה ,זולתו ואפס ,הראשונה הסבה הוא שהשי״ת ,ארן שוכני כל וידעו יכירו
 כתריהם מניחים ומערב מזרח מלכי וכל זורחת שהחמה בשעה מאיר דרבי משמיה תנא ע״א( )ד״ו

 שהמלכים שעה באותה רק הקב״ה כועס מדוע והקשיתי ,הקב״ה כועס מיד לחמה ומשתחויס בראשיהם
 וסוגדים ,אלמים באלילים מתהללים ,שהאויליס כהשעה ,יקצוף כל ולמה ,לחמה ומשתחוים כורעים

 מגמת שכל ,יען כי ,נכון על מיושכת מ״ש ולפי ,הרחוקים וכאייס ,אפריקא גכיל בקצה ,לפסילים
 יושבי כל יבינו ,בערב ויבא בבוקר שיופיע ידי שעל למען ,בעולם החמה שמזריח בזה ,הקב"ה ומטרת

 ,בראותו לכן ,אתהס ומחדש ומחיה ,אלה כל את ברא ,לבדו הוא ואפס ,עוד אין שבלעדו , ארצו תבל
 וטוב, ישר ,מזריהתו ילמדו שבל די שלא ומגמתו, מחשבתו הפך ויעשו מטרתו, יחטיאו אדם שכני

 שיעמיקו , ולענה ראש ולשרש לפרות ,עלילה יתעיכו ישחיתו עוד ,דעת לאדם החונן את ,ולדעת להכיר
 ,לפניו עפר וילחכו ,ויפלו ,כרך ויכרעו , אלהים הוא כעצמו שהשמש ,כאולתס לדמות לתעות ,סרה

 בטובו שכרא ,הבריאה סדרי ומחבלים ומקלקלים ,ורצונו חפצו נגד שעושים על ,אז באפו יקצוף לכן
 ,למצער שהמה כיון ,זורחת כשהחמה ,בפרוטרוט כך כל יכעוס בל , באלילים המתהללים על אבל ,ית׳
 רק ,מיועדת איננה ,עץ לבול ולסגוד לעבוד שעתם ועוד ,באילתם ממחשבתו ההפך ידה על יעשו בל
 המשתתויס לל אך , ומיוחד היחיד האל ,ביחיד אז יזעוס לכן ,דוקא בה ותופיע תזרח שהחמה השעה על

 בל , כסוחים קוצים ,חוחים יצמחו ,זרועה לא ,ציה בארץ אס ,הלא שהנה ,במשל ואבינך ,להחמה
 וממדבר ,זית כרס יעלה , ושית שמיר שתחת ,השב לא מעודו כי ,יתעצב ובל ,עליו בעליו לב ידאב

 ויסקלה! ויעזקהו ,שמן בן בקרן ,נעמן כרס לו יכרוס ,אימן כורם אם אולם ,תנובה פרי ,לערבה
 ,עיניס בכליון ויקוה ,כיונק ויעל ,שורק ויטעהו ,עבר בכל סביבו ,העביר מיס וברכות ,מאבן

 כהתמר- ,חילם ויתנו ,פריס ישאו ,והנעמניס השעשועים , המצוייניס שהעצים ,השמים בשמי להרוכב
 ופתאום .ואנשים אלהיס המשמחים ,ואשישיס ענבים לו ויביאו .וזית כהתאנה והדס, כהגפן ,יברוש

 ונעצוץ ,התירוש והוביש ,לשמה גפנו הושם כי ,לב מחלת מחנה השיג אפס ,לאכזב תוחלתו לו נהפכה
 ,הנמהר החשך את ,ויצהיר יגיה ובמה ,היצהר דשן אומלל ,ההדס תחת וסרפד ,הברוש תחת ,פלה

 כליון ידי על ,שעשועיו ־וכל ,ששונו הוביש הלא וא״כ ,נקטפה התמרה וגס ,לקצפה הושמה תאנתו
 את ,בדמך וככה .שלפניו השממה על ,ברגליו וירקע ,בכפיו יכה ובצדק ,יונקותיו ויבישת ,מטעיו

 ,והאיום הנורא ,עולמים הצדיק הנה כי ,זועם אל אז ,יזעוס ואמת שבצדק ,בשכלך תכין ,שלפניך
 ומחדש מחיה שהבורא ,ויום יום בכל תמיד לברואיו שיורה למען ,ביים למשול הגדול המאור את ברא

 ,הארץ כל אדון ,קצף רב יקצוף לזה היום לו ככה הלילה לו וכאשר ,יום בכל תמיד בראשית מעשה
 ,הארץ בכל המגיה להשמש ,ארץ אפיס שישתחוו ,פרץ רב יפרצו ,ארץ שמלכי בחזותו ,ארץ שוכני פל

 הקב״ה אמר אמר יוחנן רבי כ'( )סעיף אמור בתנחומא מ״ש נבין ובזה .והבן .הארץ אדון רצון למרות
 להם מזריח אינו שחר להם אק המתים( אל החיים בעד לדרוש )שאין לעו״ג הזה כדבר יאמרו לא אס
 מדוע א( .לי וקשה .מהם השגחתו שיסלק כלומר ,וז"ל ע״ז שם כתב יוסף עץ והבעל .השחר את

 ,דברינו ולפי .כזה ונעלם צח בלשון כתוב למה ב( .הזה הדבר בעד כך, .כל חמור עונש למו מגיע
 שתצא החמה וכן ,השחר עלימו מעלה שאין ,הפשיטות בתכלית פשוט ביאורו כי ,קושיותיגו מתורצות

 ,מדה כנגד מדה ענשם ע״כ ,הכבוד מלך את לכבד ,לעו״ג יורו שבל ,ישרון שימרה שיען .אחריו
 )דפ״ח בשבת מ״ש מפורש ובזה .בעצמם להם ומדריך שמורה ,והחמה השחר את ,עליהם יזריח שבל

 הכתוב עליהם ביסורין ושמחין מאהבה עושק משיבין ואינן חרפתן שומעין עולבין ואינן עלזבין ט״ב(
 ,גמולות אל שהוא ה׳ שיש ,ומפרסמים מכריזים הלא ,כן שהעושים .בגבורתו השמש כצאת ואהביו אומר
האהבים הלא וא״כ ,ומרודס עגיס כימי ,וישמחס ,כפס כפועל ,להס שישיב כמעשיהם למו שיחן

הכניס 2 ב
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 ונתתה ע״א( )דע״ה בב״ב מ״ש תפורש ובזה .השמש כעין התועים מאשרים ,האלה והנאמנים הכניס
 ,כולם ואמרו שהודו כלומר .חמה כפני משה פני אמרו הדור שבאותו זקנים הודך כל ולא עליו מהודך
 בנעימים גרונו בדברי ,הנעלים דורו בני לכל שיורה השמש תחת עצמו יעמול ,א*:גס רבינו שמשה

 ממכון משגיח יתברך והוא ,והנאהדה ?ראשונה הסבה הוא ,עלילות התוכן ,דעות שהאל ,והנאמנים
 השמש. וכמתכוגת ע״ה, א״א כמתכונת רבינו משה עשה הלא וא״כ .כפיו יצירי ברואיו; על שבתו
 עור קרן והנה משה את ישראל בני וכל אהרן יירא ל״ד( )פרשת בתשא מ״ש ,כן לפרש יתכן ואולי
 ,פניו עור שקק ;בעין מין כולם ראו לכן ,השמש במקום עצמו שעמל שיפן .אליו מנשת וייראו פניו

 שידריך יען .בו ולהסתכל אליו לגשת ,אדם בן יד לאל ואין ,להשמש ,פריים כזהב ;קרנים יש שכאשר
 קירון כי ,פניו בעור להביע , משה אל לגשת באפשרותם היה לא ככה ,כמבואר ,העולם בגי לכל ויאגך
 שאין שכשם לכנה כפני יהושע פני אבל .השמש חלף שעבד יען .נעלה מאד עד ; במעלה היה אורו

 ;ית׳ מציאותו לפרסם ויכולת כח עצמו ליהושע היה לא כך ;מהשמש גנהו יקבל אפס עצמו אור להירח
 מאחרים כלימה לאותה לה אוי .מעצמו בושה לאותה לה אוי אמרו לכן .רבעו משה פרסוס כמתכונת

 תורת ידי על בלתי ורק אך ,ומקורו ממעינו ,יח׳ מציאותי דורו לבני לפרסס יוכל בל עצמי' שיהושע
:עייש״ה ד׳( )מאמר "נא״ד" כספרי למדי שהארכתי וכמי .ה׳ עכד רכינו משה

 נשתייר התורה את כותב שמשה עד אמר שמואל רב ל״ז( )סעיף תשא כתנחומא מ״ש מכואר בזה1
 קרן כי ידע לא ומשה שנאמר ההוד קרני לו נפשו וממנו ראשו על והעכירו קמעא כקולמיס

 מפי הטהורה ידו כעצם שכתב ,התוה״ק שמלכד ר״ל .כו׳ קיימת הקרן אכל שכר ממתן שנטל הוד כל
 למשה גס נשאר . הנזכר בספרי כמ"ש .מהשמש יותר ;הישרה הדרך אדם בגי לכל תורה אשר . הגבירה

 ,השכל מוסר למו שדרש יען ; הנכונה בהדרך ;לעמו הדריך בעצמו הוא שגס המצויין הכח זה ; לבדו
 בשם שמביא ;שם יוסף בעץ וראיתי .ההוד לקרני זכה הזה ומהכח .והבן ,שבראשו וכשכל בדעת
 שהצדיקים שיען ;חומר כמין מבואר מ״ש ולפי .חמה גלגל מעלה של אורה נובלות המדרש את ;הכחיי
 ואהביו וכמ״ש ,ורמה מפוארה בגבורה כהחמה למעלה שיאירו יזכו ע״ב ;החמה תחת תמיד עצמם יעמלו
 האמירי את ה׳ תת ביוס לה׳ יהושע ידבר אז )ס״י( כיהושע מ״ש לכאר יש וכזה .כגכורתו השמש כצאת
 אשר ,האמורי את ישרון שככש כשעה ;פירוש .דום כגבעק שמש ישראל לעיני ויאמר ישראל כני לפני

 ייזקפו וחסנו ,גכהו ארזים שכגכה והזק אדיר היה כי ,לנצחו ידם לאל היה לא ,הטכע דרך פי על
 כהאמורי נלחם וכככודו כעצמו לכדו ה׳ כי הטבע; מן למעלה זה נצחונס היה הלא א״כ ,כאלונים

 תולמת אכלה ,ככודה ידי פעל .מטה דרי על השי״ת השגחת כעין עין כילם אז ראו לזה ,למענם
 דוה. כגכעון שמש אמר לכן האמורי; משואות על התנוסס ישראל דגל ונס האמיץ האמורי את *עקב;

 יבינו ,האל והנוראות הגדולות הנפלאות שמן יען ;פרסומך עתה למותר כי ;השי״ת מציאות מלפרסם
 הלא שהוא ;עצמו על אמר זה את פירוש ;אילוץ בעמק וירח ;אלוה שיש תבל יושבי כל וידעו ויכירו
 ידעו בי ;יתעלה מלכותו *דר כבוד אדם לבני להורות צריך אין הוא שגם כנזכר דורו מזקני ירח נקרא
 היסב שזכרו הזמן שכל כלומר ; ס תמי כיוס לבוא אץ ולא השמים בחצי השמש ויעמוד .למודו בלעדי זאת

 שיורי ולהלבנה, חמה להגלגל צריכים היו ולא והשגחתו מציאותו נכון על מהן ידעו האל בהנפלאות
 ני צווחת הקודש ורוח ט׳( )סעיף אחרי בתגחימא מ״ש ;כן לבאר שנכין בלבי אמרתי שובי אחרי . להם

 הקב״ה של קלוסו אין שוקע שהוא שעה עד זורה שהשמש משעה בגיים שמי גדול מבואו ועד שמש ממזרח
 וכבוד גבורות ,לכריות שיורה מה הוא שקילוסו כלומר .מכואו ועד שמש ממזרח שנאמר מפיו פוסק

 את לשתק יהושע כקש כו׳ בגבעון מלחמה ועשה יהושע שעמד כשעה מוצא את וכן .כמכואר ;השי״ת
 ט יש מקלס שהוא זמן שכל דוס לו אמר למה דוס אלא עמוד אמר לא דום בגבעון שמש א״ל החמה

 .אדס בני את שיחנך בגלל ;אורו לקירון זכה השמש שכאשר פירוש .עיי״ש כו׳ עמד דמם להלך כח
 בגלל ג״כ ,הארץ ככל ;ולסבוב ;להלוך יזכה ככה .למעלה כמ"ש ;והנורא הנככד השם את ליראה
 אבל ;מליו יצא תבל שבקצה רב כח לו יש ;ידו על ואפס ;הילוכו כדרך ויחנך שידריך הנזכר החיטך
 מ״ש ;ניחא שכזה להעיר למותר ואך .מקומו ממכון מלנוע ,כלה יעמוד ,ומלהדריך מללמוד כשידוס

 רני בשם כרכיה רכי .השמש וכא השמש וזרח עה"כ וכקה"ר )פג״ח( וככ"ר ע״כ( )דע״ב בקידושין
 של שמשו ישקע שלא פד כן מהו אלא השמש וכא השמש שזרח יודפין אנו אין ובי אמר כהנא כר אכא
 הצדיקים פל ;הזה הכתוכ לדרוש ידע מנא כמה זה והקשיתי .כו׳ אחר צדיק סל שמשו מזריח זה צדק
 שהואיל ;שפיר מיושכ וכמ״ש ;הזה השם למי מגיע ומדוע ;שמש בשם קראים שהצדקיס מציגו היכן

 כמהו. שמש בשם הצדיקים גס ע״נ'נקראים כהצדיקיס, כהשמש פסוקים שניהם אחת חכמה שכמלאכת
 הזריה משה של שמשו השקיע שלא "שעד רכינו משה על גס הזה הכתוב את פס שדורש שיען עי״ל
אגב ולכן ;הנזכר נא״ד וכספרי ,למפלה כמ״ש ;שמש כשם יכונה בצדק הלא ומשה יהישפ" של שמשו

 שדורש
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 את כן מארגז קהלת שעל וכביאורנו .הצדיקים שאר על גס ידרשהו , חשה על הזה הכתוב את שלרש
 החדשה בהארץ השוכנים האנשים אל ויופיע יזרח השמש שכאשר .השמש ובא השמש וזרח , הזה הכתיב
 הצדיק , האדם מיתת היא ככה ,בהחלט שתבוא ,חושבים שאנחנו העת כאותה ,רגלינו כפית שתחת
 שואף ,עצמו שבפני ,מקומו שואל ,הנכון העליון בהעולס להיות ,והנכזה השפל מהעולה שיצא ,והישר
 יחילו ראוך כ״י( )ס״ג שבחבקוק הכתיבים לבאר יש וכזה .הנאמן כביתו , שם היא זורח כי ,וחימד
 יקרך חזו דסיני טורי על באתגליותך יבתרגומו .נשא ידיהו רום קולו תהום גחן עכר חים זרם הרים

 זרם זה עם זה שנדבקו ארנון נהלי הרי . הריס יחילו ראוך וז״ל , שס כתב ז״ל ורש״י .וגו׳ שיריא זעי
 מלמעלה והבאים נהר של לשפולו המיס שטף קילוח ועבר המיס נכרתו תמו בירדן כעברם .עכר מים
 בהעת פירוש .לו הודו השמים צבא נשא ידיהו ריס .הארץ יושכי שכחוהו קולו תהיס נתן .עמדו קהי

 ,בעין עין ,תכל יושבי כל אז ראו הלא וקרובו בחירו לעס הנזכרות הנוראות הנפלאות , הקב״ה שעשה
 בשביל ר״ל , רחמים במדת שברא עולמו את ינהג עילס אדון אפס , הטבע דרך ע״פ 4 ינוהג כל שהעולם

 ועיין .ורחמים חסד למדת ,והדין הרוגז מדת את שמהפכת יען , רחמים בשם הנקראת הצדקה זכיית
 כלל עלה לא באולי ,הצדקה זכות ולולא . בזה מ״ש ט׳( )מאמר שני חלק חיים״ חשה בכורי״ בספרנו

 האור / האמיתי היש את , ופינה ברא שע״י ,המציאות כל את לעשות ,יתברך הבורא ורצון במחשבה
 שהיא הבריאה כל כי . ודוק הזוה"ק דברי על בתחלהו בע״ח מ"ש ,חן ליודעי כידוע ,ותכלה סיף שבלי

 ,והרחמים החסד מדת אפם ,הדין מדת וקטרוג מחמת כלל מתקיימת היתה לא ,המציאות אפשרי
 את לחשוף ,עולמים הצור ברצון וכשעלה ועומדת מתקיימ׳ז ולכן והחמה האף של , הריגז את משכך
 ועשה , הטבע מערכת את ,עוזו כזרוע שדד ע״כ , התחתון בעולם כבודו את להראות {קדשו זרוע
 , חסדו מדת על ,ארץ שוכגי הללוהו ולכן .הטבע מן למעלה שהן האל הגדולות הנפלאות ישראל •לעמו

 ,למו שעזר על ,להקב״ה ותודה שבח נתנו , השמים צבאי יכן .עמו ישרון על וכעצמו בככודו שישגיח
 יהלכו חציך לאור זבלה עמד ירה שמש י״א( )בכתוב שם הלאה יכמ״ש ,בעולמו יתברך מציאותו לפרסם

 עמך במדוריהון קמו וסהרא שמשא גבעון במישר ליהושע נסין במעכדך אף יכתרגומו .חניתך ברק לנגה
 והאיימות הנוראית המלחמות כל את ישרון שנצחו שמתוך ,ר״ל .גבורתך נצחן בתקוף אחגברו במימרך

 ,והודו בהדרו ובכבוד/ בעצמו , לבדו שה׳ , זאת כל עשתה ה׳ שיד תבל, יושבי כל ,בעליל וידעו הכירו
 נודעי הלא וא״כ , והעצומים העזים , ורודפיהם בשונאיהם , בגללם ונלחם ,הנגוע לעמו ומופיע מגן היה

 העירו , והפהר שהשמש מה ,להם ולמותר ,כ״ה השי״ת והשגחת מציאות את האומים כל מזאת ונוכחו
 . ודוק כמבואר נכון באופן , כמתכינתס נעשה זולתם כי . להבינם ותגזמותיהס סיבוכיהם כרוב ,אתהם
 . כידוע ,מאד עד וניראה כבדה היתה ,הזאת העצימה שהמלחמה בגלל גבעון מלחמת רק והזכיר

 על ,אז שהשליך קדושו לעס ולהושיע לעזור רוחו בעים קדשו זרוע את אז חשף שהפי״ת ובגלל
 המספר מן ,ברד האבני מן המתים מספר היה ירב ,השמים מן גדולות אבנים מהמערכה הנסים
 וגבורתו יתברך הפס ישועת את ,הנשארים וכל ,יפרק אגפי כל אז ראו הלא וא״כ .כחרב שנהרגו

 כל לעיני ,תפארתו זרוע את יחשוף והשי״ת .לבדה זו מלחמה אפם הזכיר ע״כ ,הגדולות ונפלאותיו
 וכל ,אלמיס לאלילים אפריקא שצקצה הנדחים יעבדו לבל העמיס כל על ,קדשו רוח את וישפוך האומים

 הצדיק בחסדו אז יצוה אשר ,הימין קן עת את ,כעין עין יראני אפס ,הימים אחרית את נא יאחר
:ואמן אמן ב"ב^׳אכי״ר, , שמעילמיה עפר אדמת הישגי מקברותיהם שיעמדו עולמים,

הקוראיע. עיני אל רבה, מודעה
 הנזכרים —,הקיושיס הגאונים פדר שהצגתי ,יככלס מדעתם וישכילו יכיגו ,שכקגראינו החכמים כל

 נגיד המקדש כית חורבן אדכריה ע״א( )דס״ב ככתובות מ״ש לפי אפם —,הקודם במאמרנו
 ,בעליל ראות עינינו הלא .עייש״ה כו׳ לא בה דשיגן הא אכל חדתי מילתא ה״מ א״ל כי׳ ואיתנח

 חשבתי ע״כ .ואיננה עברה שככר ,ישנה אבלות מן ויתירה רכה וחמורה גדולה היא , חדשה שאבלות
 .זצק״ל ברלין יהודה צבי נפתלי מוהר״ר הגדול הגאון כבוד את כראש להציג היום בנכון שנכק למשפט

 , בראשונה ככודו את שהזכרתי ויען . יע״א וואלאזין בק״ק שהיתה , הקדושה הישיבה ראש כתור פאר שכהן
 ,זצוק״ל בער דוב יוסף מהור״ר הצדיק הגאון כבוד את ,אליו הקרבתי לכן .העבר כירח ,נפטר כי

 את ,לאחר מוכרח הייתי וע״כ .וקרובו ש׳״ב הנהו באפר . יע״א ,שבליטא כריסק בק״ק ראכ״ד שהיה
 היה לא הלא כי יע״א', קוטנא בק״ק ראכ״ד שהיה זצוק״ל יהושע ישראל מוהר״ר הישר, הגאון נכוד

 איזה ביניהם ולהכריע אתהס להעריך לי חלילה אכל .כילם אח ביחד ולפרט לערוך ,הדלה ידי לאל
/ השערה אל להמטרה שקלעתי מחליט אינני כאשר , פאמנס להעיר למותר ואך , שבהם הגדול היא גאון



ישתן הקוראים עיני אל רבח סודעח *ועי 20
 ני ׳ הטוב" הסדר אל ,כוונתי "שלא ,אחליט בל ככה ,וכנכון״ כראוי , זה *בסדרי שכוונתי ר״ל

 יותר ,ומגדול המעוז ,הגדול הוא הר איזה למדוד , מדה וחבל קו לנסות ,כגילי לאנשים חלילה אמנם
 והישר הצדיק השר על כבד" *אבל בשם שקראתי הבא המאמר על ;קוראי יתמהו בל כן .רעיו מיתר

 עליהם הלא כי , ? נושנה״ ישנה אבלות ולעורר להעיר לי ״שלמה .זצוק״ל מונטיפיורי משה מוהר״ר
 אחרי ,נכונה עדנה לו שתהי ונעים שנכק , ישרים סעמים שלשה מפני אתי הצדק שאמנם , תודה לתת

 .תחתיו שיהי ;כמהו חדש איש ,עק לגו שאין יען א( .ועדניס עדן זה ,הכבודה במנוחתו בלותו
 ונזר כתר , ועטרת חן לוית לו לעשות נכון לכן ,כלל גזעו החליף ולא ר״ל ערירי שהלך מפני ב(

 .הימים אחרית עד מאתנו זכרו יסוף לבל ,הימים כל וזכרו שמו ידו על יהי להתנוסס שנס למען תפארת
 אבל "ובספרנו :וז״ל ע״ב( ^ד״ז דמעות" ״נאד בספרי כמ״ש ,כמה זה אותו ערכתי שאנכי ויען ג(

 ורבנן ,שהבריות התיבה כתב נוי ר׳ מדוע ,היטב שס תירצט גם ,כו׳ המדרשים את ביארנו ככד״
 שנכון !ודמיתי וחשבתי ורביתי , טפחתי אשר ,ותלאתי עמלי על חסתי ע״כ ,שהצדיקים התיכה נקטו

 . הנזכרים רבותינו כבוד על הערכנו אשר מאמרנו אל ,הזה ישראל הרועה שעל מאמרנו את נס לספח
 וליקדמיה לחודיה וליכתביה .״הישע" ספר לענין ע"א( )די״ד בב״ב ,אמרו התנאים רבותינו אס כי

 עולם להו״ל שנכון ,בלבי אמרתי כן על , כמונו בעלטה מגששי עוריס יענו מה .מירכם דזוטר איידי
:הרבה הדפוס הוצאות מפני הקיצור בתכלית ,אותו קצרתי אפס ,עמדי שעודנו זמן כל / כיה

.כבד אבל

 ,צבאות השם הגדיל ידו על אשר ,הישר הצדיק השר פטירת עלי , נורא וילל תמרורים מספד הוא
 ,אלהיט ה׳ ,אותנו החיה בצלו אשר אפנו רוח .הנענה עמנו ישועות / וכבירות רבות פעמים

 יוסף הסיר בן ;זצ״ל מוגטיפיורי משה סיר כקש"ת ,שבאפריקא הפראים ארצות וביתר במאראקא
 לנו "המר בשנת ,הרוחות לאלהי שבה רוחו ,חשוון לירה בשמיני תקמ״ד בשנת נולד ,זצ״ל מונטיפיורי

 נשמתו תהי .בו עשר תשעה עש״ק ,ו ביום לקברות הובל , אב מנחם לירח עשר ששה ג׳ ביום .שדי"
 :אכי״ר .הימין קץ לעת עד ,משכבה על בשלום תנוח וגויתו ; השמים בשמי ;החיים בצרור צרורה

היום קשה אלעזר בן יצחק ר׳ עליה פתח יוחנן דר' נפשיה נח כי ע״ב( )דכ״ה במוע״ק גרסינן
 ר׳ ואמר בצהרים השמש והבאתי ההוא ביום והיה דכתיב בצהרים השמש בא כיוס לישראל

 בו בארנו וז״ל .בצהרים השמש בא כיוס בד״ה שם כתב ז״ל והמהרש״א .יאשיהו של יומו זה יוחנן
 בביאתה חסרון להם שיש בזריחתה להרואיס אלא לה חסרון זה אין בזמנה שלא השמש שביאת כמו

 את להמתיק ויש .ידו על תורה הרואים לתלמידיו אלא לו חסרון זה אין שמת יוחנן ר׳ כן בצהרים
 הקינה קונן מדוע .בכות״ ״אלון מאמרנו בתהלת ,למעלה שדייקנו מה את היטב ולתרץ / אלה דבריו

 ולמדו שהורו ;השמש תחת ג״כ שהיה > הדור גדולי יתר על ולא ,לבדו יוחנן ר׳ על אפס הנזכרת
 ,בטן פרי היה לא יוחנן שלרבי במ"ש ,ליישבו לבבי אל אלהי נתן ועתה , בזה מ"ש ועייש״ה לתלמידים

 היתה , החשובה ונפשו רבה לטובה פטירתו לו נחשבה הלא וא״כ ,הישרים באשוריו להלוך להם שיורה
 המשיל יפה לזה / מחצבתה בצור שמה להתרפק ,מרומים לשמי השפל מהעולם שעפה ,ושמחה צהלה אז

 מזריחתה הנאה שום אין ,בעצמה להשמש שכאשר ,השמש לביאת יוחנן ,ר מיתת את ,ספדנא ההוא
 כי / מזריחתה ,ביאתה / לה טוב טוב אדרבה ואמנם ,וביאתה שקיעתה על תתעצב בל ולכן ,והופעתה

 מברק הנהנים לכל אולם .ותועלת הנאה שצף , ממנה לה מגיע שאין הזאת* העבודה לעבוד לה לרה
 עד והתענגו התעדט הלא המה כי , ביאתה היא שברון משנה למו רק למו ,זריחתה זיו מהדר ,נגהה
 ינשלו בחלקלקות ,יתעו בחשך הלא ,אורו ונכבה ,השמש שנחשך עתה אבל ,הנעים אורה על ,הנה

 לו יסנון מה כי , ממנה לצאת חמד כמה מזה כי ,התבל את בשמחה עזב בעצמו יוחנן ר׳ כבה .ויפלו
 ירע לו היה לא הלא כי ,לשיא הכבדות הטרדות נפשו את אפפו הלא שא״כ ,ערירי עליה ממציאותו

 כסא רום בצל תרחף שנפשו למען מבחייס במות יותר כחר וע״כ .החיים בדרך אתהם ולהדריך להשלים
 ,לחפשי נפשו יצאה ידה שפל מחייו פטירתו לר״י טוב טוב הלא א"כ ,והנצחי האמיתי שבהעולם ,יה

 למצוא כדרור עפה אפס .תכלה לה שיש השפלה בתבל וסבלה שעבדה ,ולבהלה לריק ועמלה מהשתדלותה
 אולם .הובאה ממנו אשר ,הכביד כסא אל השמימה שבה וע״נ ;כלל ותכלה קץ לו שאין נצחי דרור

 ה׳ מצות לשמיר ימיו בטפחות להם שהזרה חלדי ימי כל ,תורה זו מיס ממנו ששאבו הרבים לתלמידיו
 רק להם .הארץ על הי אפר הימים כל ותושיה עצה חכמתו מזיו ונהנו ועדותיו כמשפטיו כחקותיו

 , וחכמה דעה למד יבין מי כי .עוזם ותפארת מדריכם מורס פטירת על מרה ולקונן לבכות יש ,להס
.השמש לביאת ר״י פטירת דמתה בצדק וא״כ ,והיפר הטוב הדרך אי למו ויתוה יראה מי ותושיה שמועה

והון
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 בהעת החדשה הארץ יושבי אל והופיע תזרח "שהשמש מזכר במחמר במ״ש ; לבארו יתכן לדרכנו וחזן
 לכן .היום״ כנכון הנאמן כביתה שס גס היא שזורחת הצדיק נשמת היא ככה .ובאה ששקעה שנדמה
 לבד לישראל שאפס .בצהרים השמש בא כיום לישראל היום שקשה ; נפשו שנפשה בהמת ר״י על המלין

 שבכל ; שבעולם אדם לשום אז ותועלת ר\אה שום זו לביאתה שאין ;בצהרים השמש כביאת פטירתו מרה
 השמש לביאת מיתתו שדמתה לומר יש לכדו יוחנן ר' לענין אבל .והעלטה החושך ישורר שבעולם אופק

 יעמדו נתקיימו יוחנן ר׳ ואחרות גזירות כאשר שהלא ,תחתינו להיושכיס חגיה שאז ,ערב ככל כז״רכה
 שנתקיימה כעין עין אז ראו וכולם ;הנעלה העליון כהסולס הגדולה ידו משלה ככה ;כידוע העולם כזה

 פסק יוחנן דר׳ נפשיה נח כי ע״ב( ט״ו )דף בחגיגה זכמ״ש .אחר לענין ורצינו חפצו ונמלא בזירתו
 הלא וא״כ .רבינו לפניך עמד לא הפתח שומר אפילו ספדנא ההוא טליה פחח ; דאחר מקבריה קיטרא

 המאור הנהו שהשמש שכשם ר״ל ; כשמש שהנהו ודמיונו משלו נשא ע״כ / ר״י וגבורת גדולת את אז חזו
 שהארכתי כמו ; זולתו מכל ויותר יותר שבעולם הנמצאים לכל גדולה תועלת ומביא ;המאורות מכל הגדול

 רבה תועלת שהביא יען ;דורו גדולי מכל ר״י הוא גדול כך ,עיש״ה ע״ב( ד׳ )דף נא״ד בספרי כבר
 כמ״ש מאיר רבי גזירת את לבטל ידו לאל היה וע״כ .מהם יותר למעלה כמ״ש דורו כני לכל ועצומה
 אבד לדורו אבד צדיק חנינא אלעזרא״ר וא״ר ט״ר( )דף במגילה ח״ש שפיר אתי יבמ״ש שם. בפגיגה

 המהרש״א וכמ״ש לבעלה אלא אבדה לא ,שמה מרגלית שהיא מקום כל מרגלית לו שאבדה לאדם משל
 לדורו אלא במיתתו אבד ואינו הצדיק של הנפש השארת על בזה וכוונו וז״ל .אבד לדורו בד״ה ז״ל

 ולא שהיא מקים בכל שמה דמרגלית ;לעצמה נאבדה שלא למרגלית והמשיל ,בחייו עליהם מגין שהיה
 ממה ותועלת הנאה שום לה אין שכאשר ,ופנינים למרגליות דומה הצדיק הנה כי .לבעלה אלא אבדה

 המוצאה גס כי ; אותה ימצא ואחר הלזה מהאיש תאבד אס לה היא ואחת ,אותה ממשמש שלה שהבעל
 אין להצדיק ככה .כהקודס פעה וכל עת בכל ימשמשה זה וגס ,וגדול רב שלל כמוצא אתה ויגיל ■ישיש

 נכונים בגיס לו אין באס ; ועצומות רבות שנים יהיה אס יסכון מה כי ,העולם מזה כלל ותועלת ■הנאה
 הלא וא״כ . נכחו להולך והנכוחים הישרים ובאפוריו ;הטיציס בעקבותיו ללכת אתהס ומאלף שיחנך
 חלילה אבד ואיננו ;מהן עכ״פ ינצל הלא במותו אכל ,בחגם הנפש ותלאח טרדת חלדו ימי כל יסבול

 כספרי וכמ״ש .עד עדי ;לעד קיימת ומציאיתה היקרה לנפשו השאאה יש אפס .בכלותי ונפסד במיתתו
 החדש" לעתים "בינה ובספרי .התורה״ מן המתים ״תחיית מאמר א׳ חלק חיים״ משה בכורי ״ראשית
 היא אחת פלה מלהמרגלית, להצדיק טובא עדיף אמנם הלא וא״כ עיש״ה. הנזכר להמאחר בהערתי

 לה אין כאשר כי ,ממנו שנאבדה האדם כיד היא אס או ;אותה שמצא האדם כיד מונחת היא אס
 סבל הלא העולם בזה היותו שבעת ,והישר הצדיק האדס אכל .מזה חסרון לה אין ככה ;מזה יתרון
 שיתמו ימיו כל ויכסוף יתאו ולכן .הימים כל וטלטולה נפשו מטרדת תמיד ביותר והצטער ;מאד

 ואלי ,לו שמחה משנה ואז .הככא שבעמק הנורא ממאסרה לדרור תצא שנשחתו למען ;מהר חיש ־שנותיו
 הפרקליטים בגלל ; עדן בגן ועדן עינג תירש ; ודאגה עצב ותוגה צער שתחת ,נפשו חפשיות על יגיל •גיל

 באמת רבים טובים ומעשים ,בטהרה תורה ,חלדו ימי בכל לסגל הרבה אשר ;ועשה שכנס ■הגדילים
 מאתו שנאבדה על המרגלית לבעל ומר שרע שכשם למרגלית; הצדיק ודומה שוה בזה אפם . ואמינה

 של לדורו וקשה ומר רע כך ;ואנחה דאבה כל לפניו ושמחה ;תמיד אתה השתעשע אשר ,חמדתו כל♦
 סכו^ז ,הצח זרחו ולנוגה ,הנעים לאורו הגה עד הלכו ההוא הדור בני שכל ; ונפטר שדמך ;הצדיק

 בגדולת באכרחו שסכך ,מצל חורש ענף יפה ,למו ממשח כרוב אדיר ארז שהיה ;זכותו כצל חיו
 הצדק על ;לתנות לנו יש כן ואמנם .׳ נגהס נאסף שמשם חשך כשמת יפתה ;עלימו רב סכך ;צדקתו
 ויפרחו ,חלדו ימי שיתמו תמיד ואוה .חייו שני ימי כל הרבה הצטער הלא שהוא ,הנזכר צהנאמן הכפר
 הלא וא״כ ;פה היותו ימי בכל שסבל / הרבה וטרדתו טלטולו ;ותלאחז מעמלו שינצל למען הפורח כעוף
 אשר הימים כל שסבלה סבלה מעול ומנוח נופש מצאה נפשו ידה טל כי ,מיתתו לו היתה גדולה עיבה
 פעלים ורב תמים הצדק השר במות כי ;ודאבה צער מיתתו הביאה לנו אפס ,גבריה בארן גרה

 מלכים מאת בעדנו לחנן כביבשה; כביס כנשר שדאה ;עלינו כנפיו פרש ■חייו ימי כל אשר הנזכר;
 ועתה .חפן כאשר עמנו טובות לעשות לבס את הטה רבות ופעמים ;אדירים נסיכים מאת ,ושרים

אבדה לנו היא פטירתו ;הנראה לפי הלא ;והליפתו תמורתו לגו היש ,למעכט עצמו יעמול מי שעת
:התבל בכל כמהו איש אפוא אי כי ;ותמורה חליפין לה שאין

 זאת חזה הלא וא״כ ; למעלה כמ״ש זרע לו היה שלא יען ;הנזכר המאחר אלעזר רבי אחר שלכן דד?}
 לו ולמותר ;ימיו שיחתמו לבבו בכל יאבה ר״ל ערירי שהנהו שהצדיק ,'היא שכן ובשרו מעצמו

 זרע; לו היה שלא יען ;שנותיו שיתמי ונפשו לבבו בכל אוה ;הזה הצדיק השר וכן .כח״ש חייו רגעי
ן יירא חטא ירא .טיב ינדיה שר להיית ,על הוהס נבר בתוכני אי כי ״ מיתתו ומרה רעה לכלכו אפס

שמים
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 , עולם והליכות בינה חכמת דבר בכל ומשלם שלם ,המדינה כחכמת החכמה תכנית חותם ולהיות ,שמיס

: הזה הישר השר כמתכונת ,עלינו כנפיו ישיפרוש
 למעלה לו אין השמש תחת יודן א״ר כו׳ בקשו נחמני בר שמואל ר׳ אמר )פכ״ה( רבה בויקרא תאיא

 ובמעשים במצות מגדלין שהבריות מה כל אמר לוי רבי ורבנן לוי רבי לו, יש השמש מן
 מה כל אמרי ורבנן ,השמש ובא השמש וזרח שנאמר השמש להם מוריה שהקב״ה דיין הזה בעולם סובים

 כצאת ואהביו שנאמר חמת כגלגל פניהם מחדש שהקב״ה דיין בעוה"ז ובמע״ט במצות מגדלין. שהצדיקים
 ? פליגי ובמאי .שהצדיקים תיבת ורבנן ,שהבריות תיבת לוי רבי נקט אמאי ודייקתי .בגבורתו השמש

 אחרית את מפרשים ורבנן ,יידן רבי דברי תחלת את מפרש לוי שרבי ,דיוקו לתרץ שיתכן אדמה לכן

 ,להן מסגלות ,קלה״ "בריה הלשון כ״מ3 שמצינו כמו ,הקטנות שהבריות מה שכל אמר שר״ל ,דבריי
 ,כנזכר ה׳ את לדעת ,אתהן מלמד שהוא בגלל רק שהלא ,השמש את עליהן מזריח שהקב״ה דיין
 מה א״כ חמה, הגלגל ותניעות בסיבובי תלויות ,וחסידותן צדקתן שכל וכיון ויכבדוהו., יעבדוהו לזה

 אפס ,עצמן בינת ידי על ,השי״ח את יעבדו שבל יען ,ואפס כאין ,הכל אמנם הלא ,להן יתרון
 בתכלית ,דבריו בתחלת הכתוב את ,. יודן רבי אמר האל הבריות ועל ,להן שהקדים ,השמש ידי על

 הקינה את שיכיר ,ילמדהו שהשמש לי שנחוץ ,השמש תחת שהנהו שמי .לו״ אין השמש ״תחת .הפשטות
 אשר ,עליי השמש להזריח יקדים שהשי״ת מה הלא כי ,.וגדלות יתרון שוס כלל לו אין ,וארן שמים

 )פכ״ז( בויק״ר וטיק ,כזה לאיש ,היא די בלי עד ,הכביד למלך כיאות ,ולכבדו אותו לעבוד ידריכו
 מעשים מסגלים שהצדקיס מה כל אומרים ורבנן .דברינו את היטב ותבין. ז׳( )סעיף אמור ובתנחומא

 ,היטב יבינו בעצמם אשר ,הקדושים הצדיקים שעל .חמה כגלגל פניהם מחדש שהקב״ה דיין טובים
,צוה אשר כל את ,ולעשות לשמיר ,מחיייביס המה והס ,הראשונה הסבה הוא ,ית״ש אלהיס שה׳

.דבריי סוף את יודן רבי אמר עלימו ,בלעדו מבינים המה כי ,והערתו השמש לימוד למו למותר ואך
הס באשר ,לו צריכים שאינם ,השמש מן למעלה שהס ,האלה שלהצדיקיס .לו״ יש השמש מן בלמעלה

יתרון יש למי שאמנם ,השמש כעין ,ויחודו מציאותו להכיר ,דורס בני את להדריך ,עצמם יעמלו
 ,המה כגלגל פניהם זיו מחדש ית׳ שהוא ,בזה הקב״ה להם נותן טוב שכר די אולם ,ועצום גדול
 ומודיע מכריז שהשמש כמו ,גרונם בדברי ,יתעלה שמיס כבוד את ,ומרוממים מפרסמים שהם

 .כזרוע לבוא ,למו יכולת ובלתי ,להם שמגיע , ושכרם עולמם יקבלו הלא וא״כ ,ובסיביביו בתנועותיו

 שהלא .השמש מן למעלה היה הלא ,הנזכר הטפסר ,מעוזנו צור ,תפארתנו משוש ,ראשנו ל4כ והנה
 פעמים כהה .חלדו בימי ,ועשה פעל אשר ,הגדולים במעשיי .אלהיס" ״יש . הימים כל שאג ז״ל הוא
 בים ,ישרק עמו ספד ,שנסע למסעיו מספר היש .דרך בישימון רגליו את שכתת ,בכפו נפשו שם

 ,הכל היודע ,להבירה ומנהיג בירא יש שאמנם ,אלה בכל ,לכל והודיע הכריז הלא וא״כ .וביבשה
 שגחשך כייס ,להעבריס היום זה קשה ,עליו לקוק טכל הלא וא״כ .כמפעלי ואמת הסד לאיש ויגמול
 ארץ" ריזגי בי; בהיותו שאף " ופרישותו חסידותו אדם לכל שנודע ,להעיר למותר ואך .בצהרים השמש

 אפס .רע שמץ מכל ,היסב עצמי ושער ,הנהי יהודי כי ,היטב זכר בכ״ז ,מלכים לפני בהתיצבו
 ,הנף שפת ובלי וישר, כשר אדם היה אמנם הלא וא״כ ,והסד טוב ,לעשית,הימים כל והעצים הרבה

 קפרא בר משוס לוי בן יהושע ר* אמר פזי בן ר״ש אמר ע״ב( )דק״ה בשבת מ״ש ,עליו לאחר נוכל
 סימה אתה ספרהה נודי שנאמר גנזיו בבית ומניחן סופרן הקב״ה כשר אדם על דמעית המוריד כל

 כאדם מיירי וז״ל .שעשה כבוד בשביל בד״ה שם ז״ל המהרש״א וכמ״ש .בספרתך הלא בנאדך דמעתי
 .כמותו חסרה והיא לו שהיתה התירה טל לבטח יש תורה בבעל דאילו תורה בעל שאינו נס כשר

 בירושלמי ונמ״ש ,מובהק סכם תלמיד כעל ,עליו להתאבל אנחנו שמחוייבים ,לאמר יש ולפענ״ד
 ירמיה א״ר ע״א( ל״א )דף שבברכות כברייתא עביד אשי רב בד״ה בתוספות מובא עומדין אק סרק

 דומה ,לחוד עירו של ציבור בצרכי שפוסק שמי וכיק . תורה בדברי כעוסק ציבור בצרכי הפוסק
 כעוסק. הוא שדומה ,קדוש סס כל בצרכי שהעוסק ,ק״ו של נכדו נכד ק״ו הלא ,כד״ת עסק כאלו

 עמו בצרכי רק ,ומטיט הניגו כל היה ,חייו שני ימי כל אשר , הזה הצדיק השר הלא וא״כ ,נד״ת
 לת״ה קודם שהנהו ודט נקרא, באמת ת״ה ובשם בתורה, שעסק כת״ח ודומה שוה אמנם ישראל,
 וראשיהן במלכות להסתכר ישראל שטתידק הקודש ברוח שצפה ע״י משה )פ״ג( הוריות בירושלמי וכמ״ש
 ללמוד הזקנים יד לאל יש הראשים השתדלות שבשביל יען .לזקנים ראשים הקדים גביהן על •ומדין
 ונותנים ישראל על שעומדים ישראל פרנסי אלי .בידך קדושיו כל ברכה פרשת ובספרי .וללמד

:הגמו שבידו לבוראמו המה וחביבים ואהיביס ,למי יאמר שקדוש נחזה הלא כו' נפשם עליהם
 ומאודו/. נפשו בכל ,אותמו וחבב תירה לימדי ידי , תמיד שהחזיק בשביל , כת״ח שהנהו י"ל

 כמ״ש .כמהו רב עקב לו ויש ,עצמו כהלומד ,הוא גדול הלא ,תורה לומדי ידי יהתומך
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 מי לפני דודאים של סרסרותו היתה יפה מה וראה בוא לוי א״ר תבוא אלי ותאמר )פע״ב( בב״ר
 יושג יששכר וזבולן יששכר בישראל גדולים שבסיס שני עמדו הדודאים ידי שעל העולם והיה שאמר
יששכר .כו׳ בישראל רבת והתורה יששכר של פיו לתוך ונותן ובא בימים יוצא וזבילן בתורה ועוסק
מת מפני יששכר נשיא צוער בן נתנאל הקריב השני ביום הה״ד למלך שגי הקריב והוא לשבטים תשיעי
 ליששכר לו היה מנין הזה השבח וכל .כו' לעתים בינה יודעי יששכר ומבני הה״ד תורה בן שהיה מפני
ישכון ימים לחוף זבולן הה״ד תורה בן שהיה יששכר את ומאכיל פלו בפרקמטיא עוסק שהיה זבולן משל

באהלין ויששכר בצאתך זבולן שמח יששכר לברכת זבולן ברכת הקדים השבטים את לברך משה וכשבא
 זבונן שם )צ״ט( ובפרשה .זבולן כאהלי שכר יש אומרים ויש באהליך שיששכר ממה בצאתך זבולן שמח
 עוסק זבולן שהיה אלא כן ולמה זבולן יששכר מיחסן שכן ליששכר קודם זבולן הרי ישכון ימים לחוף

 היא חיים עץ הכתוב אמר עליו קדמו לפיכך ומאכילו בא וזבולן בתורה עוסק ויששכר בפרקמטיא
 יבולן שמח אומר משה וכן צרכיו כל לו ומביא ומוכר באניות מביא וזבולן כונס יששכר בה למחזיקים

 זביק ,ויחי פ׳ שמעוני ובילקוט .בהן ליישב מסייעו שאתה הן שלך באהליך שיששכר למה בצאתך
 שם ובזוה״ק .כו׳ הבא ובעולם הזה בעולם שותפות זה עם וזה בתורתו ויששכר בסחורתו ימים לחוף

 אמאי דלעילא כנוונא לתתא אתסדרו שבטין תריסר כלהו דיעקב בנוי ואמר שאיל תו ע״א( )דרמ״ב
 אתר בכל אקדים ואורייתא באורייתא אשתדלותיה יששכר יהא תדיי ליששכר זבולן בברכאן אקדים
 פתא דאפיק על זכה זבולן אלא ליה אקדים משה ליה אקדים אבוי בברכתן זבולן ליה אקדים אמאי

 ,לאריה דסעיד מאן אוליפנא מהכא בברכאן ליה אקדים כך בגיני דיששכר לפומיה ויהב מפומיה
 זכי אחרא ב״נ זכי דלא מה פתורי לתרי דזכי אלא עוד ולא ותתא מעילא ברכאן נטיל דאורייתא

 ישכון ימים לחוף זבולן הה״ד דאתי בעלמא חולקא ליה למהוי וזכי עלמא בהאי דיתברך לעותרא
 לחוף דין בעלמא ימים לחוף אלא אניות לחוף והוא אמאי ימים לחוף דכתיב כיון אניות לחוף והוא

 במדרש ומצאתי דאתי דעלמא נגידו הוא דתמן וגו׳ יהלכון אניות פס כד״א דאתי בעלמא אניות
 מי שכל ללמדן תורה ספרי המשה כנגד וברזילי ברזילי כתיב פעמים חמשה יודן א״ר )ספכ״ז( שמואל
 .)ספנ״ח( בב״ר ועיין . תורה ספרי המשה קייס כאלו עליו מעלין פרנסתו בשעת לצדיק נזקק שהוא

 למחזיקים אלא התורה לשונאי תקומה היתה לא בה לעמלים היא חיים עץ נאמר אילו )סכ״ה( ובויק״ר
 של וגבאי הציבור על פרנס ויעשה ילך ויחיה יעשה מה ולשנות לקרות למוד אינו ואס ושס .כו' בה

 )סימן במדבר ובספרי .כו׳ לתורה ששוותה צדקה גדולה )פ״א( זוטא ובאליהו .והבן חי והוי צדקה
 יושביה ארור אורו ה׳ מלאך אמר מרוז אורו שנאמר למקום עוזר כאילו לצדיקים העוזר וכל כל״ה(

 רבותינו שנו )ס״ס( וירא ובתנחומא )סי״ג( משלי ובילקוט .בגבורים ה׳ לעזרת ה׳ לעזרת באו לא כי
 לספר דבק שהוא בשביל אלי בו כתובים תורה דברי וכי הדליקה מפני הספר עס הכפר תיק מצילין

 דכתי־ .ולדובקיהס לצדיקים אשריהס .כו׳ יחכם חכמים את הולך שלמה אמר וכן .עמי להנצל זכה
 ואיקת .כו׳ זכו מה וחיה בהמה זכה נח אס .הבהמה כל ואת החיה כל ואת נח את אלהיס מזכר

 עוד ת״ש הוה אגרופין בעל או הוה רבא גברא רומי איש תודוס להו איבעיא ע״ב( נ״ג )דף בפסחים
 מלחי מטיל אמר אבין בר יוסי רבי .הזה רבה גברא אלמא וז"ל שם ז״ל רש״י וכמ״ש .כו׳ דרש זו

 ויושב זוכה חכמים תלמידי לכיס מלאי המטיל כל יוחנן רבי דאמר הוה חכמים תלמידי של לכיס
 וז״ל .מלאי מטיל בד״ה פה י״ל רש״י וכמ״ש .הכסף בצל החכמה בצל כי שנאמר מפלה של בישיבה

 .מנכסיו שהנההו זה נכנס החכמה במחיצת החכמה בצל בה להשתכר חכמים לתלמידי סחורה מתן
 וסוכה כמ״ש לסוכה לה מדמה הבא בעולם מעלה של בישיבה יושבי וז״ל שם ז׳? המהרש״א וכס״ש
 סוטה בירושלמי וכמ״ש .מכספו אותם והמהנה החכמים יתיז סוכה צל דבאותו וקאמר וכו׳ לצל תהיה
 הכסף בצל החכמה ניצל כי מ״ט תורה בעלי של בצלם מצות לבעלי צל לעשות הקב״ה עתיד )פ״ז(

 ,חכמים התלחידי / הס ושקילים שיים שאמנם שהזכרנו רז״ל מאמרי מכל מפורש לנו יוצא .כו׳
 למז טחן שהוא כמה רק ,הת"ה את ומחזיק סועד הוא אשר האיש ואף ,לכיסם מלאי והמטיליס

 , כהת״ת ג״כ דומה הוא בכ״ז .לו ישיבו והקרן ,הריוח את להם יקהו שהת״ח , בה להשתכר סחורה
 שכר ומקבל ,כמוהם שקול שהנהו . במתנה כסף ,להם שנותן ,אתהם שהחונן ק״ו של בנו בן וק״ו
 *דול ועוד .כבהעוה״ב כבהעוה״ז , המה שוים שותפים כי ,כיששכר שקיל שזבולן וכמבואר ,בהס

 .יששכר ברכת לפט זטלן ברכת את הקדימו .רבינו כמשה יעקב שכאביר .מיששכר זבולן ומהולל
 ת״ח רבה גברא היה לבדו שהוא הראשונה ,רומי איש מודוס לענין הגמרא של דעות השתי לפי וכן

 שבין / עומד הוא אחת ומדרגה במעלה ,והחזיקם הת״ח לכיסי מלאי מטיל שהיה והשניה , מובהק
 תלמידי לעשרה וכלכל שפרנס ,זצ״ל מונטיפיורי השה רבי הנכבד הלא וא״כ ,יחשב לת״ח כך ובין כך

ישיבה פתחו על והיתה ,אליו פנו אפר רבים ת״ח ידי ותמך , צרכיהס כל להם והמפיח .תמיד חכמים

רבה
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 חלילה נתעצל ושבל כהלכהי, להספידו עליט מוסל הלא וא״כ ,נחשב חכס לתלמיד בטח תמיד רבה
 פשה אשר הטוב כל את , לספר עלינו אפס . ע״ב( ק״ה )דף בשבת כמ״ש / ידו על חלילה נענש לכל

 עמנו טובות עשות למען ,חלדו ימי כל מנגד נפשו השליך שאמנם .עמו ישרון עס משה ר׳ הצדיק
עבר חמק חלף כי על ,לי אללי , והי נהי קונני ,הילילי זעקי אגפים בכל !עמי בת לזה .לכל כנודע
/ אותמו השאטיס מן ,עמו את ,חייו ימי כל וינצור שישמור / הנה ה׳ שלחהו אשר ,מושיעך מלאך

 אשר / לך שהיה ,תפארתך עטרת ,מראשך השליך ה׳ ,הדרך קרן פנה .הודך זיו פגה עתה כי
לשמו ותהלה כבוד נתנו ;האיים כל ,העמיס כל הלא כי .ארן קצוי בכל ,אתו להתפאר יכולת

,ממל אראלי נצחו כי /ממך כבוד גלה ,מאתך , תפארה צפירת , עטרה נפלה י אהה ועתה ,וזכרו
 נוכל ובצדק .למלכות הקרובים כל בין ,כערכו שאין ,הקדוש הברית ארון ונשבה המצוקים את

 נלכד ה׳ משיח אפינו רוח כ׳( )ד׳ באיכה .יאשיהו על ירמיהו קנן אשר הקינה ,עליו לקונן
כעזר .לחיות וקוינו ,חיינו בצלו אשר ;אפינו רוח שנשמת . כגויס נחיה כצלו אמרנו אשר בשחיתותם

משיח על שגם ,המות מלאך של בפחו / נתפש נלכד , הזה מושיע המלאך גס ,אלהינו ה׳ הוא ,צורנו
עלימו היי ,יוחנן ורבי שמואל חיי שני ימי כאפר והנה .אותו וצד ,ומכמרתו רשתו פרש ,הלזה ה׳

מאס .הזה הצדיק גס כן הלא , הקודם במאמרנו כמכואר , בבנים ה׳ ברכס שלח בגלל , למעמסה
 , הימים כל עליו הככידו אבן וככובד חול כגטילי הלא וא״כ .גזעו החליף שלא יען , כמ"ש בחייו

 חסידותו / וענותו צדקתו פרי עלי , שם תתענג שנפשו ,קנו אל לשוב ואוה אבה כי ,ארץ עלי שחי
 יאנחז דורו בני אפס ,מיתתו ביום הצדיק ישמח וע״כ ,פה שהיה צבאו ימי בכל ה׳ את שעבד / ועבודתו

 שלהצדיק .לאנחה ואנו למנוחה שהוא לאבדה ולא לאבלים בכו ע״ב( כ״ה )דף במוע״ק וכמ"ש / מרה '
 רבי של בתורתו וכמ״ש ;מיתתו ביום ,נכונה מנוחה שימצא / פטירתו היא ונעלה גדולה טובה בעצמו י
 בעילם ;אבד עולם שמחליף ,לו גדולה טובה , להצדיק שמיתה כלומר .מות זה מאד טוב והנה מאיר י

 .גויתו גויעת היא גדולה רעה , דורו לבני אפס ,ונצחי אמיתי בעולם ; ושקר שוא עולם ,לעד קיים
 שזעם בהעת / כמהו עלימו יסך מי שמת ועתה ו היונק את כאומן .אברתו על אתהס נשא ימיו שגל
 )דף בשבת וכמ״ש . עליהם וחמתי אפו כל חלילה יעיר לבל , מגנו גבי בעבי ;עלימו יעלה ה׳ אף

שתזכיר בהה רק ,ולמספד לבכי העומדים את שתעורר .קאימנא דהתס בהספידא אחים ע״א( קנ״ג
 לבל ,מעשיהם ישפרו ולכן ,יותר עליהם אגונן שבל ר״ל ,ביניהם ולא , עתה אעמוד ששם , אתהס ■

 להתאבל יש ,שבאפריקא הפראים בארצות הגרים , דורנו לבני אפס וכן .צאצאיהם ועל ,עליהם ה׳ יקצוף
 האנטי־ מחמת . אתהס יציל מי ; עליהם יגן מי ,ואבוי הוי אזי שעתה / אותי שאבדנו על ,ולהתעצב
 .לו אבל /הנזכר הצדיק ,נאבד לדורנו רק הלא וא״כ ,אתנו שהצדק להם להוכיח , נשק ביום סימיטיס

 ,נתנה אשר השם אל שתשוב ,לתאבה נפשו גרסה מכבר כי ;גויתו גויעת היתה ,רבה טובה ,לבדו
 ,יירה שירה ,ודימה חשב מי כי ,פתאים פתע מת ,המלך יאשיהו כאשר והנה .הנה השמים משחי

 וא׳׳כ ;עמדו להלחם יאכה בל כי ,מלאכים אליו שלח נכה הלא כי ,מצרים מלך לנכה אשר מהיוריס
 שהחליס יען .אתו ללחום יבא אפס ,אותו ירף ובל ,ממנו פניו יסב בל שיאשיהו .לבבו אל אז שם מי

 כמ״ש / דורו בחטאת נאסף ושם , מגדו בבקעת בפנים פנים אתו התראה וע״כ / ויפה טוב הוא שדורו
 חכינו כולנו כי ,עתה ימית ,הנזכר הצדיק שהשד ,לבנו על פלה לא כן .ע״ב( כ״ב )דף בתענית

נפרץ אי חזק אשר ,שנה מאה עד ,עבדו משה את השם החיה שכאשר ,ביותר אז שהצטער אף .וצפינו
 ,עמנו טובות שיעשה למען ,והבריאו ה׳ החלים אותו אפם . כמה זה ,בגבורות יהיה שגבר , הוא ■

 משה הוא ,אלהינו בית נאמן ,מהוקקנו חיי כימי ;חייו שני ימי ויהיו ,עוד ויחליחהו יחייהו שככה
 / המלך שיאשיהי כשם וכן .שנה ועשרים מאה עד לחה נס ולא עינו כהתה לא אשר , ע״ה רביגו ■

 אמר מרחשן דקא שפוותיה ירמיהו חזה נפשיה ניחא הוה כי .שם כמ״ש בהשי״ת ,מותו לפני גס זכר
 אמר אנפשיה דינא עליה מצדיק דקא ושמעיה גחין צעריה אגב אמר מהגנא דלא מילתא ח*ז סמא
 כה׳ , מותז קודם גס זכר ,הנזכר משה השר כך .סרסורו ופוס פיהו מריתי פיהו כי ה׳ הוא צדיק

 סליו שוכב הוא אשר דיי הערש מן ירד שבל , בעק עין ראו ,אצלו העומדים שכל בהעת שאף׳ ,צבאות
 אק / נקלה מלאים כסליו כי , ומרים גדולים יסוריס וסובל , ותפצפצהו עליו תקפה העזה מחלתו >יז

 וכל ,הולך סובב ראשו ,סחרחר לבו / ובעצבותיו כבשרו מתום אין ,בעורקיו איל אין ,כעצמיו שלום
 כעידנא ואף .לה׳״ ״אודה כחו בכל 1 גדול כקול שיקרא ,והאזינו שמעו ככ"ז .בו נחתו מות חצי

 )דף בכ״ב גרסינן .הנזכרות היקרות התיכות , שפוותיה מרחשן רחישי הוי אז אף / נפשו שנחה
 ,הזה הצדיק השר שחי , הימים כל א״כ .כו׳ רחמן זה רעים עני ימי כל אמר יוחנן רכי ע"ב( קמ״ה

שיחיש ,התבל בכל איש איה כי , וגדול מצויק רחמני שהיה יען ,ומרים דלים היו / האדמה פני טל

 , התבל בכל כמהו הנמצא כזה ענק אי ,משה כהשר , לאימו צעקת וקשיב שיאזין ,עמו בצרת ירגיש1<
 וא״כ
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 הרעה ,והלחן העוני על ,בכי רב לבו בבה שתמיד מלל ,ומרים רעים היו ,חלדי ימי שכל זא״כ
 שהוניאהי ,פטירתו יום ,לו היה ,מאד סוב הלא וא״ב . במאראקא ישראל עדת לקהל שקרה ,*המייץ
 יתוש הי ,שבעמנו האומללים על ירחם מי ני ,ומר רע לנו אפם .כמ״ש ,ותוגתו מרעתו ,.לחפשי
 הדית ,ומצודתנו מחסנו” ,מראשנו שלקח ,לנו האלהים אלהי עשה זאת מה אויה , ולחצנו נענינו וירגיש
 ז״ל ורש״י . מיא דקסרי עמודי אהיתו אבהו דר' נפשיה נח כי ע״ב( כ״ה )דף במוע״ק איתא .מעוזנו

 על מורה וז״ל .בו׳ עמודי אחיתו בד״ה שם ובמהרש"א .דמעות הורידו וז״ל .אחיתו בד"ה שם בחב
 הלא וא״כ .עליו לבכות וראוי מהעולם נחסר העולם עמוד הצדיק כי עמודי אחיתו שאמר המת מטלת

 רבי פטירת על , דמעות הורידו בעצמם שהעמודים , משמע שמלשונו רש״י דברי לפרש , לפ״ד קשה
 שהם .ארן ורוזני שרי הוא דקסרי" ״עמודי התיבות שביאור צחות בדרך לפרש לי נראה ע״כ .אבהו
 . כידוע , ימלוכו המלכים גס אז ,ישורו השרים שבאם ,ארץ ומלכי דקסרי ,הנכונים העמודים המה
 ,כבעיניהם , נעלה ומאוד ,גדול חשוב שהיה יען , ר״א מיתת על ,דמעות והדמיעו הורידו הם שגס

 נפקי קיסר לבי ממתיבתא אתי הוה כי אבהו ר׳ ע״א( י״ז )דף בכתובות כמ״ש הקיסר, כבעיני
 מתיך בריך דנהורא בוצינא דאומתיה ומדברנא דעמיה רבא הכי ליה ומשרון לאפיה קיסר דכי אמהתא

 דקסרי עמודי והדמיעו הורידו נפשיה נחה דכי ,הזה הצדיק השר על גס ,לומר נוכל וככה .לשלס
 וכן ,מיתתו על ,בכי רב בכו בריטאגיה ארץ ששרי ,הארץ ככל זאת מודעת הלא כי ,חמות דמעות
 ,אכתרייהו נעני מה ישרון עס ואנחנו ,מאתנו העדרו על מאד הצטערו ,תכל ארצות ביתר רכים רוזנים

 אשר על ,כבכי להתמרמר עלינו אמנם הלא ,הנחמד כריתנו כן פטירת על ולדוס לשקוט לנו האס
 את הרב ,רוענו וחלף פנה ,נשארנו אב כבלי ,היינו כיתומים כי ,מאתנו משה השר צל את ה׳ הסיר
 מים ,מצולה בעמקי ,• במחשכים ,נפשותינו את והשאיר ,בעדנו תמיד הדואג .שבמאראקא ריבנו

 בין ,תתעלז תשמח שדי מהזה על ,שם תתענג הקדושה נפשו אולם ,יסובבנו תהום ,יאפפונו נפש עד
 שם במוע״ק מ״ש ,פטירתי על ,להמליץ לנו יש וכן .ותהל תגיה אור ככוכב ,מעל ואראלי מלאכי
 כוכבא איתחמי אחא רבי דמך כד , הגירסא )פ"ג( ע״ז ובירושלמי .ביממא כוכבי אתחמיאו יעקב דרכי

 שם כתב ז״ל והמהרש״א .בצהרים השמש כנוגה ,אצלם דומה היה הכוכבים אור פירוש .כטיהרא
 הרקיע וזוהר השמש מאור שמתוך אלא ביום גם נראים שיהיו כוכבים טבע דלפי וז״ל ואתחמיאו בד״ה
 שאמרו וכענין בלילה כמו כוכבים בו נראין שהיו זמנו קודם היום נחשך שמת וביום נראין אינן ביום
 גדול שהיה ,אחא רבי או ,יעקב רבי׳ שהי שבהז׳מן לדבריו פירוש .בצהרים השמש בא ביום לטיל
 מה כי ,חכמה חכמתם אור נקרא לא לעומתם כי ,ממנו הקטנים כלל אתחמיאו לא ,דורו כני מכל

 נראו ,למנוחות הלך יעקב שרבי עתה אבל .השמש נגה כרק נגד ,אור הכוככי של כהה אור נחשב
 הכוכבים אור גס אז ,הודה בזוהר נגהה בברק ,תופיע כל שהשמש ,שכעת כשם כי ,הקטנים כל

 גדול שנאסף כיון כך ,במועדו החמה זיו אור כעין ,להעיניס ומתוק נעים והנהו ,טוב אור נקרא
 , הקודמים ריב״א דברי של הביאור גס כן ואולי .יכונו גדולים בשם הקטנים גס הלא הנ״ל הדור
 להסתפק ,תבל אנשי מוכרחים / השמש ביאת בעת שכאשר .בצהרים השמש כא כיוס לישראל היוס קשה

 ,יוחנן רכי הדור דגדול נפשיה שנחה בהעת ככה ,להס אורם סוב שלא אף , הכוכבים לאור ולהשתמש
 כאור ,להם אורם נעים שבל אף ,ממנו הקטנים מאת טיב לקה לקחת ההוא יתום הדור מוכרח יהי

 בשם הקטנים המאורים של האיר גס ,והגעלה הגדול המאור אור שגנבה הואיל אולם .הנזכר הגדול
 קט; של עירו אין קייס גדול של שאורו זמן כל אמר נחמן רב )פ׳׳ו( בב״ר וכמ״ש .יקרא גדיל אור

 אשר על ,לקונן עלינו גס הלא ,כן כי והנה .כו׳ קסן של אורו מתפרסם גדול של אורו שקט מתפרסם
 יתפארו היום כל אשר ,גאוה להבעלי יכולת היתה לא בימיו כי , הנזכר הטפשר ,יה כסא רוס אל עלה

 עשרם בפד ,ושליחם טובתם בעד שדואגים , לאומם את חובבים , עמם את אוהבים שהמה ,ויחאמרו
 ,הקל מדלי מר נחשב מה כי ,הזה הצדיק הפר מעשי לנגד ,מעשיהם כל נחשבו מה כי ,ואשרם
 כי ,הארץ עפר לטומת ,אדם רגל של עפר אבק ,הים חול עד מאזנים שחק ,הגדול הים לעומת

 ומגמתו מטרתו וכל ,עמנו וטושר אושר ,וצבאו תלדו ימי כל לדרוש טצמו התמכר ,הוא רק הוא הלא
 הישה אשר ,המועקה ולהסיר ,ברכה שפעת פליט להריק ,ההצלחה מרומי שמי על להגביהט ,היה

 ,עמיו אל ויאסף וימת שנוע עתה אבל , ולמרחביה לרוחה ולהוציאם לחלצם , שבמאראקא אחיט במתני
 מעט מצבט את להיטיב ,ואיש איש כל טבודת ,היטב נראה ראה ,הנזכר השר לו כרה אשר בקברו

 ,למענני ולהשתדל לעשות מה עד והדואג ,ורפותינז צרותינו על לו יפאב לבבו אשר איש וכל ,קט
 ינעס והכוכבים הסהר אור גס ,השמש איר לנו שאק בלילה כי ,המעלה אדם בתור ,אצלנו יחשב
 הוה דשבתא יומא כל פ״ב( ל' )דף בשבת כמ״ש הזה, הצדיק השר לענק לומר יש וכן .לנו מאד
הוה דלא ליה יכיל ולא קמיה המות מלאן קס נפשיה למינח דבעי יומא ההוא יומא כולי וגרים יתיב

 פסיק
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 סליק המות מלאך אתא ביתיה כוסתנח'אחורי ליה הוה ניה אעביד מאי אמר מגירסא פומיה פסק

 )דף ובמוע״ק . נפשיה ונח אישתיק רתיתיה דרגא איפחית בדרגא סליק היה למיחזי נפק באילני מחיש
 פקע רב דבי כארזא יתיב סליק מגירסא פומיה שתיק הוה דלא ליה יכיל הוה לא חסדא רב ע״א( כ״ח

 עמו, בצרכי ימיו כל עסק ,ר״מ שהצדיק שיען מהירושלמי, הוכחנו ולמעלה ליה. ויכיל ושתק אחא
 ,בתורה שיעסוק בשעה ,הת״ח נשמת לקחת , למה״מ רשות אין כאשר הלא וא"כ , כת״ח הוא שדומה

 שמעשיו כיון ,שיעסוק בהשעה ,ציבור בצרכי העוסק האיש נשמת לקחת ,הרשות לו נתונה אין כן
 עליא על אתכליא רחמי לבעי בחולין וכמ״ש . כהתוה״ק הת״ח כלמודי , הקב״ה לפני ומקובלים חשובים

 עצמו שעמל יען ,והזכה העהורה נשמתו את ,הישר מהשר לקחת , המה״מ יכולת מבלתי וע״כ .כו׳
 לו עשה ע״כ .תמיד ושעשועיו מעיניו הגינו כל נפשו משאת כל היתה זאת ואך ,עמו בצרכי צבאו כל

 למען ,האילנות הניע ,למנוחות דוד נשמת לקחת שיוכל שלמען להנזכריס עשה כאשר ,המות המלאך
 ,מלמודו אז הפסיק ולכן ,ונחרד ונבעת ,אותה שבר המעלה על שעלה וכיון ,זאת מה לראות שיצא
 ,אח העץ על עלה , חסדא רב נשמת לקבל שיוכל למען וכן .ההיא בעת ,להמיתו ידו לאל היה זע״כ
 את ולקח לו יכול היה ולכן ,זאת מה לדעת אבה כי ,מלמודו והפסיק ונפחד ,הארז ונבקע עליו, וישב

 לו היה לא וע״כ ,חליו עליו הקפיץ ,הזה הצדיק נשמת את להוציא ,בידו שיהי למען וככה .נשמתו
 היה ,עמנו בצרכי מלעסיק , מועט זמן שהפסיק וכיון ,ושיבתו זקנתו לעת ,בעדנו לנסוע , וכח איל
 למעלה מ״ש לפי וכן .הרוחות אלהי אל להשיבה ,והזכה הצחה רוחו את לקחת ,המה״מ יד לאל

 הושיב וכן ,מושבותיהם מקומות בכל ,אתהס שכלכל , ידיהם את ותמך שסעד יען ,כת"ח שקול שהנהו
 כ״ו )דף בעירובין מ״ש נגד ,ביתו אל לבוא המה״מ העיז איך וא״כ . כמ״ש ,פתחו על רבה ישיבה
 יגיעו ,חולשתם. כעבור ללמוד ביכלתס כשאין ,בחלותם עצמם שהת״ח שכיון לאמר יש .עש״ה ע״א(

 הלא וא״כ ,עליהם לשלוט המה״מ ביד יכולת יש בתורה אז עוסקים שאינם שהואיל ,מות שערי עד
 היה לוא הלא ,מאד עד עליו התגבר וחליו שהלה כיון יע״כ ,בעצמם מהם ,משה השר עדיף לא

 חליו מהמת ,ללמוד ידו לאל אז היה לא הלא כי ,עליו המה״מ ג״כ מושל היה ,מובהק ת״ח בעצמו
 ממנו לקחת המה״מ ביכולת ג״כ היתה ,ת״ח ידי שהחזק מחמת להגצל שיאבה עתה אף לזה .הנורא
 מהת״ח ,הת״ח ידי שתמך במה גדול להיות יוכל ולא ,כנדון להיות הדין מן לבא דיו כי ,נשמתו
 לדייק ויש .זה מאירנו את המות ענן כפה וע״כ ,לבד ככחס וחק גדול כהו אפס , בעצמס

 איש ה׳ יראי נדברו אז שנאמר למעשה מצרפה טובה מחשבה ע״א( ח׳ )דף בקידושין ממ״ש לכאירה
 רב אמר שמו ולחושבי מאי שמו ולחושבי ה׳ ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע ה׳ ויקשב רעהו אל

 יען הלא וא״כ .עשאה כאלו הכתוב עליו העלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם חשב אפילו אסי
 יכולת מבלתי ואפס ,עמו צרכי אדות רק היו ,זקנתו לעת אף ,הזה הצדיק השר ורעיונות שמחשבות

 ית״ש שהקב״ה ,ונכק ראוי היה הלא וא״כ .ימיו באחרית עבד לא ,הפועל אל סרעפיו להוציא לו
 קשה הלא וא״כ ,סגולה עם בצרכי עדיין עוסק הצדיק השר כאלו דומה שיהי ,למעשה מעינו יצרף
 בעצמם הת״ח פטירת לענק ,כן לדיק ילבב נבוב ואיש ,להמיתו המה״מ יד לאל היה איך , טוכא

 נהיה מה ,זקנתו לעת ראה הצדיק שהשר היאיל וי״ל . ודוק ר״ח ואת ,המלך דוד את החה״מ נצח איך וכן
 פועלי ,מרעים עליו קמו רבות במדינות כי , כקדם און בצעדי יצעד ובל ,מטו שפעמיו ,האומלל לעמו

 מלעמול דעתו, הסיח ,וצערו תוגתו ומרוב ,בקרבו לבבו התחמן ע״ז הלא וא״כ .ולכלותו להפחיתו ,אק
 במנוחה שם להתעק , האלהיס אל עלה ומפה ,אלהים ארין ונשכה המה״ח ליה יכיל ולכן ,למענינו עצמו

 , יבכה בכו הוא שגס ,ז״ל הצדיק השר כאבי ,לבכית ג״כ יש שלנו ,לאנחית עזב אותנו אולם . שאננה
 היה הלא ,משל ה׳ וביראת ,כושל כל שהקים , יהתמיס הכשר ,היחיד בנו כי , כמבואר דשמואל כאבוה

 בלשק נקראת היתה ,ה׳ כסא רום אל עלייתו הלא וא*כ ,ותעודתו מקומו מ־מלא ,כמותו תפונה •לי
 משמים השליך ס״ב( )ריש כאיכה קנן המקינן .כנזכר מיתה כלשק תקרא בגו במות ועתה ,"שכיבה

 כי ,ישראל תפארת עטרת ,מרומים לגבהי הארץ ק לקח ,בהפך לקוק ועלינו .ישראל תפארת ארץ
 לעשות ,החלד שככל והאכיוניס העניים אל חלדו ימי כל והשכיל ,לכולני היה תפארה זר ;אמנם
 דמעה, והעביר מחה אשר הזה, לכת המטיב מקום עתה לנו ימלא מי וא״כ וחסד, צדקה אתם
 פבמאראקא והנענים הנגשיס את להציל ,להטה גחלים נפשו כי ,פנים רכבות ורבי אלפים אלפי מסל

 צדקותיו ורכו האחרק, דמו כנטף עכד ככ״ז ככח, אמיץ היה שלא שיכתו, לעת ואף ודמשק,
 משה הצדיק שהשר ועתה .צאצאיו כגלל האב ידאג מאשר יותר כעדנו ודאג ,לבקרים חדשים ,וטובותיו

 ,אתהם לספור נאבה אם נפוגה ,כמהו אחרים אנשים בינינו היש .לנו אלה כל יעשה מי ,השמימה עלה
 הלא ,לבנו לכ״ז שחנו לוא הלא וא״כ ,היותר לכל יכתכס קטן גער ובטח ,לספור מה יהי אס

לנחמני לנו יש אפס .הגדול כהים שכרנו גדול הלא כי ,כתורה כחשכה ,פטירתו על לככות עלינו
מיגוננו



27 יד ישרון כפי אבל רועי

 איתני וניז לא וכאשר אלהיט, הוא חיים אלהיס כי ,נפשותינו עלינו שתתעספנה בהעת מיגונט,
 ויחפה יסך נכה ,ולוחצינו אויבינו מכף ,שיצילנו מושיע מלאך לנו שלח ודור דור שבכל ,הנה •ד

 , אונם את עליהם ישב כי ,ברעתם ,שבמאראקקא ,משנאינו את שיצמיח ,תמיד הלאה גס ,מליט
 לפניו ויחיינו יקימנו ככה ,נצחים לנצח וקייס ,עולמים חי הוא גואלנו שכאשר למרחביה. יוציא ואותנו

 אכי״ר .וגו׳ מתיך יהיו .וגו׳ לנצח המות בלע ,החוזה ישעיהו תפלות ,בימינו ויקובלו .לעילמיס
:ואמן אמן

 ,שלישי חלק .חיים״ משה ״בכורי מספרנו ,למבחן אחדים מאמרים

. כלאים דמצות טעמא בכתובים שאתנו

והנה . העמיס מחכמי רבים וכן ,המתחכמים עמנו בני מאד נבוכו ,כלאים מצות טעם □ענין
 "מורה הנחמד בספרו ע״ז נתב ,ז"ל הרמב״ס ,זי״ע המצוייניס מרבותינו וראשון הראש י

 איש יתעורר שלא בידוע בי בהמה כלאי באיסור אצלי הטעס וזהו .הזהב וז״ל פמ״ט( )ח״ג נבוכים
 שישפיל התורה ומאסה .כו׳ בידים עליו ירכיבוהו לא אם .הרוב על אחר ממין איש לבעל א׳ ממין
 התורה שמאסה בדברים שיתעסק והעזות הפחיתות מן שבו למה המעשה לזה מעלתו מישראל איש

 וכלאי זרעים כלאי התוה״ק אסרה מדוע יפלא הלא וא״כ .כו׳ ולעשות עליהם לעמוד שכן כל לזכרם
 שהשור לפי וז״ל ,יחדו וחמור בשור חרישת איסור על טעם )סכ״ב( תצא הטורים בבעל וראיתי ,בגדים
 כו׳ ומצטער אוכל שהוא סבור יהיה גרה מעלה שהשור וכשיראה גרה מעלה אינו והחמור נרה מעלה
 .המנהיג בד״ה שם ובתוספות ע״א( נ״ה )דף בב״ק ועיין ,הנזכרת פליאתנו ג״כ עליו הלא וא״כ
 כי ,בפרוטרוט היקרים דבריהם את להעתיק אוכל בל ,רבים עוד למעניתס שהאריכו מה והנה .ודוק
 נכין טעס לתת ,ת״ל בו להתגדר מקום לי שהניחו מה ,בזה אציגה אפס . מהשתרע המצע קצר

 שטעם .הדעת עץ ולעגין הזוגות לענין ע״א( ב נ״ )דף ״מלכיאל״ היקר בספר שראיתי במה ,זו למציה
 דבריו" לראות שזכינו ואחרי .עייש״ה כו׳ בשניות להתבלבל ושלא האחדות לשמירת והוא .למו אחד

 התירה׳ אסרה שע״כ ,הנזכרות המצות על גס ,לשבח טעס לתת ,ידנו לאל יש הלא ,החלה הנחמדים
 הישר מהמעגל נתעה ושבל ,ית״ש הבורא באחדות תמיד שנזכור למען ,כלאים מיני כל את לזווג הק׳
 . ולהרגיע ,ולחרוש ,כלאים לזרוע לנו נאסר לזה . רשויות בשתי להאמין ,בשניות חלילה להתבלבל ,ח״ו

 שלכן ודע .ית״ש ומיוחד היחיד ויחוד באחדות תמיד שנזכור למען .בשעטנז ,ולהתכסות ,וללבוש
 אשר שנאמר קדש בכרס קוצים שהמקיים ,)סכ״ב( תצא ובספרי ,)ספ״ה( בכלאים אליעזר רבי דעת

 בספרי שמ״ש י״ל באולי וכן .אסור וע״כ ,ית׳ באחדותו לזכור ,האדם את יעורר זה שגם יען .תזרע
 )פ״ה כלאים בהלכות ז״ל הרמב״ס וכ״פ .מ״מ תזרע לומר תלמוד מנין לקיים ורצה חבירו זרע שם

ולעורר להעיר למען .בהגייתן אפור הרואה זה הרי וקיימן חבירו בכרס כלאים הרואה וז״ל ה״ס(
:זולתו ואפס ,אחד ושמו ,אחד שהשם ,הנכבד בהענק מאד שיזכור ,האדם לבב את

.עליון קדושי

 אבות בקשו אלו פנחס ר׳ אמר .וגו׳ המה בארץ אשר לקדושים עה״כ )פט״ז( תהליס ב>ו״ס איתא
 ונסתם לארק שגתט עד קדושים נקראו לא כן ואע״פ היו יכולים למעלה דירתן שתהא העולם

 אלא נו׳ לשלשה אלא אבות קורץ אין ת״ר ע״ב( ט״ז )דף בברכות במ״ש לבארו ויש .בפניהם הגולל
 .בלבד ויעקב יצחק אברהם לענק רה ,דברו לבאר שטכל נחזה הלא .תשיבי לא ספי תשיבי הכא עד

 אברהס הן אלו יצה״ר בהן שלט לא שלשה ע״ב( ט״ז )דף בב״ב במ״ש ,חומר כמין יבואר הלא וא״כ
 שנקראים ,האלה לכת מסיבי השלשה היו שראויים ר״ס וז"ש .כל מכל ככל בהו דכתיב ויעקב יצחק
 המלאכים על ימשול שבל כאשר ,היצה״ר משל לא עליהם גס הלא כי ,בשמים לדור ״אבות״ בפס

 הנקראים ,עליון המלאכי עם אחת ובמחיצה במדרגה שיהיו להם הגיע הלא וא״כ .בשמים ששוכנים
 ואס .וגו׳ קדוש אחד ויאחר מדבר קדוש אחד ואשמעה י״ג( )ה׳ בדניאל כדמפורש ,קדושים בשם

 ,בזה גס מכונים להיות ראויים היו הלא למצער אבל ,גופותיהם בשביל , בשמים עמהס להיות זכו לא
 ע״ב( קנ״ב )דף בשבת וכמ״ש ,הגילל שנסתם עד ,קדושים נקראו לא אעפ״כ ,כמוהם קדושים בשם

 יהגו• בל הלא ,כלל אז ושומעים יודעיס שאץ וא״כ .הגולל שיסתום עד יודע המת בפני שאומרים כל
כלום



ישרון עליה קדושי רועי
 שכל למען ,בחייהם בו נקראו לא אבל .הזה הנכבד כהשס אז נקראו וע״כ ,תירה הכתר כלום .

 תעשה ואל כו׳ אומר צדוק רבי מ״ז( )פ״ד באבות כמ״ש , שחים ויראת תורה של בכתרה ישתמשו
 הנהנה כל למדת הא חלף בתנא ודאשתמש אומר הלל היה וכך בה לחפר קרדום ולא בה להתגדל עטרה
 במנחות מח״ש האיתנים לענין רק נדרש הזה שהכתוב לדברינו וראיה . העולם מן חייו נוטל תורה מדברי

 תחלה שהודיעוני ויעקב יצחק לאברהם אלא טיבה מחזיק איני עליך בל טובתי א״ל ע״א( נ״ג )דף
 .ע״א( ס״ב )דף בנדרים ועיין .והבן .בם חפצי כל ואדירי המה בארן אשר לקדושים שנאמר בעולם

 שאומר כדרך קדוש לפניהן שאומרים צדיקים עתידין אלעזר א״ר ע״א( ע״ה )דף בב״ב מ״ש נכין ובזה
 הכבוד כל יחדל שאז שיען .לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה שנאמר הקב״ה לשני

 להאריך ויש .להם יאמר קדוש וע״כ המלאכים מן קדוש בהשס שנקראו מה מן כלל יהגו ובל ,המדומה
 איתא הלא וא״ת .השכינה״ ״זיו ומאמר .הבא" ״העולם מאמר , ה״א בבכוריגו ועיין , ואכ״מ , בזה

 אותן קורק היו ר״ג ושל פלונית ואמא פלוני אבא קורין אין ושפחות עבדים אידך תניא שם בברכות
 נקראים החשובים הצדיקים שכל מפורש הלא .דהשיבי משוס לסתור מעשה פלונית ואמא פלוני אבא
 יצחק אברהם אפס נקראים שבו ,העולם אבות השם לבין אבות השם בין לחלק שיש י״ל .״אבות" בשם

:ודוק שם בשו״ס ועיין ,זולתם לא אבל ,לבדם ,ויעקב

ציון. שיבת
 אלא ישועתו שאק עם בה׳ נושע עם . זה ספרנו את 4 בו שהתחלנו ,הספרי אל עתה, נשובה

 עוד נעתיק ובזה . ביאורים עשרה בהקדמתני עליו בארנו כבר והנה .כו׳ בשכינה
 דברים כספרי במ״ש יא( .מדות עשרה השלש כנגד ,עשר שלשה כולם ויהיו ,האלה כאורים השלשה

את לנו ניתן הזה המקום אל כיאתנו בשכר כו׳ המקדש בית זה הזה המקים אל ויביאנו ט׳( )כ״ו
.הארץ את להם ה׳ נתן בהמ״ק את שיבנו כשביל וז״ל ,שם והמציה" ״כהתורה יכמ״ש .הזאת הארץ

 כמ״ע ,לבדו יבנהו ,בכבודו הקב״ה אפס ,בעצמם ישראל בני יבנו בל הלא ,השלישי הביהמ״ק והנה ■
 הספרי אמר לזה ,האמיתית להישועה יזכה שכר באיזה ,המקדש את ישראל יכונן שבל וא״כ .למעלה
תהי ישועתו אפס וצדקתו בזכותו אותו יושיע בל שאמנם כלומר . בשכינה אלא ישועתו שאין עם הנזכר

הזנות על השקיף מבלי ,מרומים בגבהי אשר עוזו משכינת שתופיע החסד מדת שתתעורר ר״ל ,בשכינה
 ואביון עני ואני ס״מ( )סיף בתהליס במ״ש יב( .יבנה חסד עולם וכמ״ש הבריאה בעת כמו ,והמעשה

 לי חושה אלהיס ואביון עני ואני ס״ע( )סוף ושם .תאחר אל אלהי אתה ומפלטי עזרתי לי יחשב אדני
 הכתובים שבין השינויים אדות לפלפל ,הקדושים חז״ל ר^ן והנה .תאחר אל ה׳ אתה ומפלטי עזרי

 אלא לי יחשב אלהיס אומר אחד וכתוב לי חושה אלהיס שם בשו״ט כמ״ש למישור העקוב את ולהשוות
 הניחו נכבד מקום והנה .כו' חושה וגאלגי ואביונותי לעניותי חשוב עולם של רבונו הקכ״ה לפגי דוד אחר

 )בסוף וכן .תאחר אל אלהי יסיים הראשין ככתוב מדוע שדייקתי .כמתכינתס לעשות השמים מן לי
 מקום כל כ״ד( )ג׳ דברים כספרי כמ״ש ,הדין מדת שהיא .עמו שבות אלהיס בשוב כתיב סג״ג(

 שבות ה׳ בשוב סי״ג( )בסיף וכן .תאחר אל ה׳ יסיים השני ובכתוב .כו׳ הדין מדת זו אלהיס שנאמר
 בסנהדרין במ״ש ויישבתי .כו׳ רחמים מדת זו ה׳ שיאמר מקום כל שם כמ״ש מדה״ר שהיא .עמו
 שאז האחישגה לעני! .נאמרו ,הראשונים הכתובים שהנה .בעתה זכו לא אחישנה זכו ע״א( צ*ח )דף
 יאתה באשר ,ישראל שיגאל ג״כ תסכים רק , תעכב בל הדין מדת גם וע״כ ,זכיתי בזרוע ישרק יבא

 עונותיהם כל את היסב מרקו שכבר ,יאביוניתס לעניותס שיחשיב יען וכן ,מעשיו וכח זכות כשביל לו
 .תאחר אל , המדה״ד ר"ל .אלהי אחר לזה ,חושה יגאלנו שאז .שהזכרנו כשוח״ט כמ״ש ,ופשעיהם

 לענק נאמרו השניים והכתובים .הימים אחרית את לאחר נכק שאין . תודה תתן , בעצמה היא שגס
 ,גדולים ברחמים יושע אסם ,חייב יהי כולו כי ,ובמעשים בחסד ,ישרון יכוא בל שאז ,•הבעתה

 ,צבאנו שמלאה ,קונה פני ,בעדנו תעתיר , לכדה היא שאפס . תאחר חל ,החדה״ר ר"ל ה׳ לז״א
 האלה שהכתובים ידע ? זכו זכיות באיזו ,שאלה תגביה כי . נגדה חקטרג המדה"ד אכל ,עוגנו נרצה

 ,לי העשוי את לזכור שסופך ידעתי . תזכור זכור עה״כ ו׳( )סעיף בהקדמתנו למעלה בח״ש ,ביארתי
 ,אתה וחפלטי שעזרתי ,נאמנה אדע שאמנם ,אמר לכן .כו׳ הזכירה זמן עד להמתק נפשי עלי תשיח אבל

 אלהי ה׳ אבקשך לכן ,דודים העת איחיר על ,מאד ותהמה ,נפשי עלי תשיח אפס ,כהבסחתך שתגאלני
 ר״ל ׳ נו וכין כך שבין . בשכינה אלא ישועתו שאק עם ,הספרי וז"ש .נפשי פדות את ,נא תאחר אל

עוזו שפינת ע״י , עולמים תשועת כן גם יושע ,הרחמים מדת אל ,הדין מדת ,תסכים בל אס שאף

 שבנבהי
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 ישיב בב״א הנואל ביאת שלפני ג׳( )ל׳ בדברים עח״ש האברכנאל בשם בח״ש יג׳ו . *( מרומים שבגבהי
 גליות קיבוץ דיהיה ואקכצס להם אשרקה משם יקוים כן ואחרי לציון למקומה בתחנה שכינתו את הקב״ה

 הקב״ה ישוב התחלה ר״ל ושב יהיה היאך ומפרש וחוזר שבותך את אלהיך ה׳ ושב הכתוב שאמר זזה
 )דף בברכות כמ״ש ר״נ דעת כן שאולי ואדמה .עכ״ל וקבצך ואח״כ הראשק למקומו וכעצמו בכבודו

 בונה שנאמר משוס ירושלים בבונה חותם ישראל על ברחם פתח אפילו אמר נחמן ורב ע״א( מ״ש
 נח בתנחומא ועיין .יכנס ישראל שגדחי בזמן ה׳ ירישליס בינה אימתי יכנס ישראל נדחי ה׳ ירושלים
 ירושלים בונה דכתיב הוא ישראל תשועת ב״י וז״ל כו׳ נחמן ורב בד״ה שם ז״ל רש״י וכמ״ש )סי״א(

בכבודי שהשי״ת ,הראשונה הגאולה שתהי !ה׳ ירושלים ויכונן כשיבנה ר״ל .יכנס ישראל נדחי ואז ה׳
,להתנוסס נס שישא , יכנס ישראל נדתי ההיא בעת ,למהומה עוזו שכינת שתשיב / שמה יראה יבעצמו
בלתך אבל ,המושיע אדון ,בהושענות וכמ״ש .השניה הגאולה תופיע שאז .נפוצותינו ולקבץ לאסיף

רב׳ ,תנא פ׳ סוף בתנחומא מ״ש לבאר אדמה כן .תוקדם ב״ה עולם האדון גאולת כי .להושיע אין
 אבד הפנים את מכסה כנף כאלו קייס עמלק של שזרעו זמן כל אמר כהנא בר אבא רבי בשם ברכיה

 את שכשיאבד הראשונה שהיא ,השכינה ישועת לענין ,אומר שהוא .מוריך עוד יכנף לא העולם מן זרעו
 ומ״ש .כמבואר מקומו אל ישוב , הודו כבוד כי ,יח' הבורא הוא המורה עוד יכנף בל , עמלק זכר
 - הכסא ולא שלם השם לא בעולם עמלק של שזרעו זמן כל אומר חיננא בר אחא רבי בשם לוי רבי שם

 שהנה , השניה שהיא ,ישראל תשועת לענין אמר .כו׳ שלם והכסא שלם השם עמלק של זרעו אבד שלם
 .עייש״ה ח"ב לביכורנו בהקדמתנו שהארכנו כמו ,שמים מלכות ותפארת כבוד יתראה בל ,הגלות בשביל

 בתכלית , שלם וכסאו השם יהי אז ,עמלק זכר את כשימחה אבל . שלם וכסאו השם שאין המליץ רע״ז
 במנחות מ״ש יבואר וכן ,תמשול ובכל ,ויקר בכבוד מלכותו שתתראה ,העולם בזה גם ,השלימות

 שבתחלה ציון תרחם תקום אתה שילא רב בר רבא אמר הכי אמרי מאי כוי כתיב ע״א( פ״ז )דף
 בעל ירחם כן ואחרי ,ומקימה מושבה אל תשוב ששכינתו .בעצמו ית״ש הקב״ה ,וינשא וירומם יקים

 והדר ,תפארתה כגדי ותלבש ,צוארה מוסרי ותנתק ,מעפרה שתתנער ; כבודו משכן ציון על ,הרחמים
 .שבותך את אלהיך ה׳ ושב .הזה הכתוב את לבאר מ״ש גס ,בזה ואעתיק . כמבואר ,עיזה גאון

 )דף בב״ב כמ״ש ,"רחמים" בשם שנקראת ,הצדקה זכות בגלל שיושיעך .ורחמך לדין רחמים שיקדים
 ,והפיזור לההפצה שגם .שמה אלהיך ה׳ הפיצך אשר העמיס מכל וקבצך ושב . צדקה זו רחמים ע״א( י׳

 , האומות לבין שפזרן בישראל הקב״ה עשה צדקה ע״ב( פ״ז )דף בפסחים כמ"ש , לדין רחמים צירף
הנצחיית,. שתשועתו בשכינה. אלא ישועתו שאין עם הספרי שאמר וזה הנזכרת**(. בהקדמתנו ועיין

תהי _____________

 ית״ש שהקב״ה אף ,פלישס"העם יקלח ,העצום והנצחון שהישועה ,עמוק דבר בזה ג״ב שהליט ודע ♦(

 כמוך מי ישראל אשריך זש״ה לרשע פשע נאם לדוד ה׳ לעבד למנצח ל״ו( סימן )ריש בשו״ט וכמ״ש .אוחו יעשה

 ש* .כמפורש תמיד הקב״ה דרכי כן כ׳ כו׳ שלהן והנצחון ישראל של מלחמתן עושה היא הקב״ה בה׳ נושע סס
. הזה הספרי גס ׳אלפנו ובן

 וגמילות צדקה זו רחמים .ממני רחמיך תכלא לא ה׳ אתה ני׳ב( )ס״מ בתהליס מ״ש ביארנו וכן **(

 ריח אשה לקרבן ,עצמו את יקריב שהאדם ראוי היה הדין מצד שהנה .עבודה זו .חסדך ,כמבואר חסדים
 תחת חי הבעל גוף את מקבל ,וחסדו טובו מדת מצד ואפס .ית׳ לפניו ויטהר לו שיכופר למען ,לה׳ ויחוח

 במחשבתו נפשו מסירת מקובלת ,ונקרב נשחט לבדו הוא כאלו אז חושב הקרבן שבעל שמה .האדם גוף ותמורת

 אמת ע״ב( ה׳ )דף בברכות כירש תורה זי ואמתך .חסד כשם הקרננות עבודת את קרא וע״כ .ממש כמעשה א
 ־ העולם את היוצר ינצור ,הנזכרים דברים השלשה ידי שעל ר״ל יצרוני תמיד .תמכור ואל קנה שנאמר תורה זו

 העבודה ועל התורה טל עומד העולם דברים שלשה על כו׳ הצדיק שמעין , אבית בריש כמ״ש תמיד ייקוייס שיעמוד
 וז׳יל שם כתב ז״ל ורש״י .וגו׳ ממקומו יוצא ה׳ הנה כי סכ״ו( )סיף בישעיה מציני והנה .חסדים גמילות ופל

 ממקומו ,מוסף בקדושת נאמר וע״כ ,מקומו בשם תקרא הרחמים שמדת נחזה הלא ,הדין למדת הרחמים ממדת
 ברחמים י״ב( )סעיף למעלה ובמ״ש ,להושיענו יפן הרחמים נמדת רק , חלילה ממקומו יצא שבל כלומר ,יפן הוא

 שצוה מה והנה .והרחמים החסד למדת והרוגז הדין מדת את להפוך הצדקה זכות שבכח וכמ״ש הצדקה זכות בשביל

 ,הן רשויות ששתי , באולתס שידמו , מהתועיס לאפיקי באילי הוא ,בערב וכבש בבוקר כבש , תמיד להקריב לנו
 להראות כבערב, כנבוקר ,תמידין להשי״ת להקריב נצעוינז ופ״כ חושך, שבורא רע ופועל אור, שיוצא טוב פועל

 ייצר כ״ז( )סמ״ה בישעיה וכמ״ש ,וחשכו הלילה לו ככה ,ואורי היום לו וכאשר ,אחד ושמו אחד שה׳ ,בעליל
יום בכל ובוך^ ערב שמו המיחדים עס ויחון וז״ש .אלה כל עשה ה׳ אני רע ובורא שלום עושה חושך ובורא אזר
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;אכי״ר ב״ב ,סמו תשועת תהי ואחריה , כמבואר הראשונה תהי שהיא , השכינה תשועת אחרי רק תהי

.תשובה שערי
 4ע. נקש׳תך ימה המלכה השתי לך מה המלך לה זיאמר ע״ב( ש״ז )דף במגילה מ"ש על נשאלתי

 ניהו ומאי למלכות שחוצן דבר ולא המלכות כל ולא המלכית חצי .לך יינתן המלכות חצי
 הלא ,הביהמ״ק השלמת על רשיון תעתיר שבל / התה שהתנה ,• להיות יתכן איך .המקדש בית ■בנין

כדבר אעשה ומחר שם ח'( )בכתוב וכמ״ש היהודים, מזרע היא שאסתר עדן, ידע לא הזאת ■בעת
וא״כ מולדתי. ואת עמי את לך לגלות הימים כל ממני שבקשת מה וז״ל שם ז״ל רש״י וביאר המלך.

איננה אס תפארתם בית בנין את לכלות ,להם שירשה ,היהודים למען שתבקש ,לבו על עלתה איך
ככה ,יהודית שהיא ,נכון על אז ידע לא כאשר הלא הנה ,קישיא זז מה ,בעזהשי״ת והשבתי .מהם

 ,לבקשו ותאנה ,עבר ממעי מוצאה אילי ,פחד בצדק הלא וא״ב ,מהם שאיננה ,בהחלט ג״ב ידע לא
 בת היא אס אף הלא ועוד .הטפחות עד אותו מלהשלים , עמה את יפריע שבל ,הבחירה בית אדות
 אותה שחדי או ,וריצוי פיוסים דברי ,עליה העתירו שהיהודים להיות ג״כ יתכן הלא ,אחרת אומה
 יע״כ .אלהים בית את לכלות ,רשיום לתת שייאל ,המלך אישה לפני תחנתה שתפיל למען ,בכסף
 וכן ,המלכות כל לא אפס ,המלכות הצי עד נוגעת אס ,ותעש תמלא שכקשתה , מפורש אתה התנה

 צרי ,כתבו אשר השטנה כפי ,המקדש בית בנין והיא ,וממשלתי למלכותו חוצצת היא אס ,תנתן ילא
 .האמיתית רז״ל לקבלת ,מסכיס הישר השכל גס הלא א״כ דבר סוף , )ס״ד( בעזרא כמ״ש ובנימין יהודה

 מפחד אדס אשרי וכמ״ש ,כמבואר ,הנזכר כפיל התנאי אתה להתנות ,לו היה ונכון ראוי שאמנם
 שמקורה ,הכהניס של ,כפיס הנשיאות גמר אחר מתפללים זנחנו ש , היקרה התפלה על נשאלתי.. .תמיד

 ויהיו רואינו כל ובעיני בעיניך ולרחמים ולחסד להן לאהבה "ותתגנו .נאמר ובאמצעה ,ציון בשערי הוא
 ולחסד לחן פסים כתונת אביו שהלבישו בשעה צדיקך יוסף את שנתת כשם לעבודתך נשמעים דברי

 מהשיא כר רבא ואמר ע״ב( י׳ )דף בשבת מ״ש נגד היא הלא .רואיו״ כל ובעיני בעיניך ולרחמים
 סלעים שני משקל שבשביל הבנים לבין בנו אדס ישנה אל לעולם רב אמר גוריא בר חמא רב •אמר
 .למצרים אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל אחיו בו נתקנאו בניו משאר יותר ליוסף יעקב שנתן מילת
 אתו דברו ולא ,אחיו בו התקנאו ,אביו שהלבישו פסים הכתונת ידי שעל ,בהפך מפורש הלא וא״כ

 ,בחברו יתקנא שהאדם זאת מודעת שהנה ,והשבתי . כטדע ורעות רבות צרות ראשו על ועברו ,לשלום
 אי ,והכמה בתירה כגין .ונהדר נחמד ,ויקר חשוב בדבר ,ממנו נעלה כמדרגה שעלה על רק י

 הלא יא״כ ,לו הדר ולא תואר שלא ,וקל קטן דבר השיג אס ,כלל יתקנא בל אבל ,ועישר בגבורה
 הכתונת לו עשה ,יעקב שאכיר על ,פורת בהבן והתקנאו ,אחיהם את שנאו יה מדשכטי ,תפונה בלי

 יקרת ,קודש כד כתונת על היתה אפס ,וקלה ששיטה כתונת על ושנאתם קנאתם היתה לא ,פסים
 הלא וא״כ ,אדותה בהמפרשיס יעיין ,ואדם אלהים כעיני ,והסד חן תשאות מצא ידה שעל הערך

 והשליכוהו ,בו וקנאו אותו שנאו שמדאחיו ,זו לתפלתנו ברורה ראיה יוצאת ,הנזכר רז״ל ממאמר
 חסד ונשא ,בשפתותיו טוב חן שהוצק ,גדולה מעלה ,ידה על השיג בטח הלא ,ומכרוהו ,הבורה

:הנזכרת תפלתנז ,היום כנכון נכונה הלא וא״כ .אדם בני ובעיני ,עולם אדון בעיני ורחמים

 ההורה הרה״ג מידידי נשאלתי הנה .ונחמה ישועה בדבר ,ספרי סיף שהוא ,זה מאמרי םייאס1
 בדד ה׳ )סל״ג( שבדברים עה״כ ,מגדים" "נועם בטל הגאון קושיית ,שבר״א לצדקה

 אל הכתוב פוף , נכון המשך לכאורה אין הלא ,עליו הילקוט ביאור שלפי .נכר אל עמו ואין ינחנו
 ה׳ ד״א .הנאמן המקור שהוא ,שם מהספרי אעתיק לכן ,ידי תחת כעת אין הילקוט והגה .ראשו
 שלא נכר אל עמו ואין .כז׳ סופו ועד העולם מסיף נוחלים אתכם להשיס הקב״ה עתיד ינחנו כדד
הגאון ,העיר בצדק הלא וא״כ ,אונקלום תרגם וכן .כו׳ כוכבים עבודת שעובדים אדס בני בכס ״הו

הנזכר

 )•"ד( ברכות ובירושלמי .חפלה זו אומר הוי נלב שהיא ענודה היא איזו תענית ריש כננלי כמ״ש .ענודה כשם

 יפרק •נגד ועינ ,זולתו ואפס ממט שהכל ,ואחדותי יחידו ויודיעו יגלו —,תפלה זו ואיזו כנכל פלחן יש וכי

 שיחננו , נעתיר הלא וא״כ , כסדרם ונעמדות גתמידיס ,לערוג היום כנרפה , היום כנחום ,הכנוד המלך את

 טשיס יוחנן א׳ר צם( )דף נמנחות וכמ״ש , התורה עמוד הוא .אומרים שמע באהבה פעמים .המנודה עמוד בזכות
 הלא וא״נ ,נו׳ ימה לא מצות קיים ושחרית ערבית שמע קריאת אלא אדם קרא לא אפילו יוחאי ק שמעון רני

.כלל לשר יתור ,פירישנו לפי ■אין
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, היטב להמתיקו יש דעתי שלטי ,לו אמרתי ואנכי .שתירץ מה ועיי״ש , נזה זה חליי מדוע , הנזכר
והאלילים שנאמר העולם חן אלילים כשיאנדו כבודו מגלה הוא ואימתי / בהקדמתי שהזכרתי כהחדרש

כשלהי כתגחומא וכמ״ש .וגו׳ ה׳ כבוד ונגלה ואומר ההוא ביום לכדו ה׳ ונשגב זאח״כ יחלוף כליל
נבואת נשתתקייס שהנה .כי׳ אותי וטובדין בשמי לקרוא אחד כתף כולן משוין כו׳ הקכ״ה אמר נח ש׳

 אז הלא וגו/ עמו שאר את ית5לק ידו שנית אדני יוסיף ההיא ביום והיה י״א( )שבסימן ישעיהו
 בהדר 4 לבדו העולם כל טל ימלוך שהשי״ת .ישראל קדוש בקרבך גדול כי )סי״ב( כסוף מ״ש תתקיים

 כשתעבור מלך אני אימתי ,כי׳ הקכ״ה אמר כך קכ״א( לסימן תהלים בשו״ש וכמ״ש ,וכככידו יקרו
 ,כבודו ויראה יגלה הלא כי , שבאפריקא האלילים עובדי 4 בעולם אז יהיו כל הלא וא״כ , כו׳ הגלות

 לשיעור ,ונכין טוב המשך יש אמנם הלא יא״כ ,במדרש כמ"ש , העולם מן אלילים עובדי כשיאכדו אפס
 וביי , ידם משלוה ומואב אדום )סי״א( בישעיה וכמ״ש .ינחנו בדד ה' יקיים שמתי ,הכתוב והמשך

 יואלו שלא .נכר אל עמו ואין כשיתקיים ,תבל כמתי על וירכבו ,העולם כל שינחלו / משמעתם עמון
 מעשה כל על לכדי וישכב , ימלוך אחד ה׳ רק ,ומזלות ולכוככים ,לאלילים לעבוד / ננ״א יהבלו זבל
 שס כמ״ש ,דודים העת שקרובה ,לנו יש חותך שמופת ואדמה .ב׳( )בסימן אמוץ בן שחזה כמו , ידיו

 מארצות ,כליל אלילים העובדי ,עברי חלפו כי . מכסים ליס כמיס ה׳ את דעה הארץ מלאה כי )נסי״א(
 למעניתס האריכו שככר מה וכנודע .האלהים הוא אחד שה' , אומן כאמונת יאמינו אפס 4 רכות

 והשגחתו אחדותי ,יחדי ישכילו הטכו״ס שכל ,כ״ב ית׳ כבודו יגלה אלהיני וה׳ , זי״ע ז״ל רבותינו
: ואמן אמן .אכי״ר ב״ב ,ותהלה ככוד לו וישימו 4 '>*'

.טריוואקם חיים משה , ישרון כל ושלום ,הדו״ש נאום

ואע׳י בנל״ך


