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הקד מה
אמר המביאיביה"ד .הן רבות בשנים עברו ,מאז באיידי
טובה מרגניתא טבא .אור הגנוז אשרעדיין לא הי' לעולמים .המה כתבי
קודש,יקוטים יקרים מפנינים שיצאו מפי קודש הקדשים .נשיאאיקים
רשכב"הרביר'ברוך נבג"מממעזיביז אשריקר תפארתגדולתו .ורב תקפו
וקדושתו ,נודע בכל אפסי ארץ ,דבריו הקדושים והטהורים,יורדין חדרי
לבב .כגחלי אש טהורה להלהיב נפשות ישראל לאבינו שבשמים .שנמצאו
מתנה

בכתוביםאצי אהדמגדויי המקורבים שלהק'הנ"ל .הנקרא בשמור'ליגליע

אלטשידאיווער ו"ל ,וכאשר מבואר בפנים ,מהסיפור שבקשו פ"אעל בריה
מילתבנו .וקרא את שמושימה ע"ש מחותנו ,הרב הק' ר' שלמהקארלינר
זצלה"ה .והוא קבץ על יד ,דבריו הקדושים :וכתבם לזכרון בספר ,והנה
כל מי אשר יקח אזנו לשמוע מכ"ק הללו ,יחרד לקראתם ,ואש התשוק'
נשקה בקרבו ,לגשת אל הקודש ,לטעום מנופת צוף דבש אמרי קדשו,
המלאיםזיו ונוגה מפיקים .וכזוהר הרקיע מבריקים.כי מי ששמע ורגיל
בדבריו הקדוש,ם,יכיר בטוב שיצאו ממקור מעין חיים פה קד~ש הנ"ל.
י כבוד הרב החסיד המפורסם בנש"ק ר'
גם כשהראתי הכ"ק למראהעינ
מנחם נחוםשייט"א מק'ליטין נכד הק'רביר' ברוךנ"ע .נתן עדותו שהן
ימעייותא היו רשומים ב~כרונו הטהור
הם דברת קדשו .ורבים מהנימיי
ממרןזקינו הק'ואיידי דחביבי מיליו לעלמא ,למלאות צמאון עם ד'
ת חפצם ,והבאתי את
המשתוקים יחיבת הקודש .נטצאתייהםימיא:
המחברת הק' הזהיביה"ד בפעם הראשון שנת תר"מ בלבוב ועתה הבאתיו
י אמריםוסיפורים נפלאים מהה"ק
יהדפיסו שניתעם הוםפותיקריםיקוט
הנ"ל שהי' בכתוביםועדיין לא יצאו לאור: .רבים מהם מה ששמעו בשמו
מפי ר'יוסקי ז"ל נכד בעמ"ח םפר דגל מחנה א?רים ממדילקיב זצ:לה"ה.
גם תקנתי כל הטעית והשמטות שהי' בדפום ראשון.ובריך ד' שגילגל
ובווזזהעלידילוכ:ת את הרבים.
ועתהאחיורעי שלומיאמיני ישראל ,אליכם אקרא שמעוני .וישמע
אליכם אלקיםהואילוופנואלי להביא ברכה אל תוךבתיכם .וזכות קדושת
רבנ :הקדוש ,יעמוד לכם שימלא ד' כל טשאליתיכם לטובה לברך אתכם
בברכתהייומזוני ואריכת ימ'ם ושנים וכלטיב אמן.
כה דברי המביא לביח הדפום המדבר מע:מקא דלבא
נחמןיעקב בן וא"א המנוה
מוהר"ראליהו זל"ונה בעיר באר

www.hebrewbooks.org

בוייא

www.daat.ac.il

להשאיו ה:יירמי
ק ארשופ גרגיריפ אחויפ,מגו~ית וביוו ,בהווה
ביואה וביואת הטא זנותויגןלנועוי עו אמן.
גדולתו בתורה

ן

כאשר נטע הגאון משפיטיווקא לארץ ישראל נתעכב בטורקיה והיה אצל
הגאון הגדול ר' דוד בכר יצחק בע~'ח לדוד אמת ,ונלברו ביניהם בדברי הורה
ונתפלא הגאון ר' דוד על הגאון משפיטיווקע על גדלותו בתורה .ושאלוהו אם
השאיר בחו"ל עוד אחד כמותו .והשיבוהו הגאון במעזיבח נמצא צדיק אחד שמו
ר"ר בהוך נכד הבעש"ט ,אשריודע כל התורה כולה כנתינתהמסיני:
פעם אחת עבר הרה"ק ר' ברוך על יד המנורה בשבת ונגע הקצוהז מן
השטריימיל במנורהתיכףנתעלףמרוב פחדוצער גם שלא טלטלהכללואח"כהטביר
טיבת צערוכי מכל חטא נעשה לב האדם מטומטם ,והוא ירא מטמטום הלב שיכול
לצמוחמזה.
ובטה"ק הזה מובא  91שאמר הרה"ק שאם ה,יתי יודע שעברתי מילתא
זוטרתא דרבנן לעהייתי חפץבחיים.
ב) ואמר על מדת ענוה ,אפ אלף הם אני מהם ואם שנים הם ,אני מהם.
נשמתי ליבא ש~ס סתימאונהיריזלי בל סתימא דאורייתא:
ג) אמרבעי
דז הבעש"ט הק' אמרעליו שהוא חידוש בעולם ,וגם אמר שהואיהיה ממלא
מקומו;
יום ההילולא דרבינו הקדוש י"ח כטלוזי"עיעכ"י.

www.hebrewbooks.org

ספר

בימי

www.daat.ac.il

בוצינא דנהורא

חורפז היה יושב הרב הק' ר"ר
ברוך זצלה"ה בק"ק אוסטרא והיה
נחבא אל הכלים ולא אמר שום תורה .פ"א
ביקש א:תו הרב הק' ר' פנתס מקאריץ

לומר לו תורה .השיב לו אתות לנז קטנה.
היינו השכל היא קטן אצלינו .מלשון אמור
~הכמה אהות' את: .שדים אין לה ..היינו
שא' 1לנו טמ' להניק שכל הדש .שאין
לנו עתה שזם רב ללמוד ממנו .מה נעשה
לאחותינו ביום שידובר בה .מה נעשה
לשכלנו .כשנדבר את כל השכל שיש לנו
מה נאמר את"כי
פ"א נתארת בק"ק ראשקיב בימי ההורי.
ועדיין לא יקדש אה הלבנה ,מתמת
שלא האירה הלבנה עד זו הלילה .ואף בזו
הלילה לא האירה הלבנה .מואוד היה בוו
הלילה ענן גרול ושלג ירד עד למאוד.
והוא הכין א"ע לקדש את הלבנה .מחמת
שלא היה זמן לקרשה רק בזו הלילה.
ובלילה שלאהריה היה זמן לקדשה ער ב'
שעות בל'לה .ובכל פעם שלח הת:צה לראות
אם האירה הלבנה .ובכל פעם בא השליח
לבית ,זאמר שחשכות גדול .והשלג עורד
ער למאור ואמר הרב כתיב ויאמר הבט
נא השמימה וספור את הכוכבים וגו'.
ויאמר לו כה יהיה זרעך .והאמין בה'
ויחשביה לו צדקה .פי' שהקב"ה אמר
לאברהם שיביט באורות העליונים .וספור.
הוא לשון בהירות מלשון ספיר ויהלום:
היינו שיאיר ויבהיק אברהם בצדקתו בכל
העולמות .ויש עולמות הנקראים כוכבים.
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וארככ1תיהן דא לדא נקשן .וה1א היך על
פני הבית ,זדובר ומתחרט .ופיו היה כמעין
הנובע .בתוך כך בא אחד לבית ואמר.
השלג אינ 1י1רד1 ,מעט נראה מא1ר הלבנה.
מיד צוה שיתנו לו הבגדים ללבוש 1לבש
הבגדים 1יצא לחוץ .נתפזרו העביפ:
ונתמלא השמים כוכבים ,וקידש הלבנה;
המכסה אני מאברהם אשר אני עושה
(פ' 1ירא) כי כל ומן אשר
דינים שורים על האדם ,הוא מבקש מהשי"ת
שיטיר הדינים ממנו1 .כשהשי"ת ברחמי1
עושה עמו חסד ,שכ1ח ישכח מלב ,1חטדי
,1ל .וז"ש הכתוב המכסה אני .היתכן שאהיה
אני מכוטה .מברה .היינז החטד שאני
עושה עמם .אברהם הוא הטד כידוע;
י בשלח פרעה את העם 1לא נחם
ךיה
אלהים דרך ארץ זגו' כי קר1ב הוא
,
ר
מ
א
(פ' בשלח).
כי מעשה הצדיקים
קדושי עלי1ן אשר מנהיגים את עצמן בדרך
כל הארץ ,אוכלים1 ,ש1תים1 ,ישינים
1מתפללים מעט .ורוב דיבורים הוא בעניני
עסקי העולם זבמדות הללו המה ע1בדים
את ה' א' 1לבן אדם ליקח דא ',מהם .מחמת
שהצדיק אשר מילד1תו הוא קד1ש 1טהור,

1כל מחשבותיו המה רק להשי"ת .ואין
צריך לו כ"כ מלחמה עם היצה"ר .ובעב1ר
וה אפילו בעב1דה קלה כיגת ה1א מדבק
ומקשר מחשבת 1הטהורה בהשי"ת .אבל
אדם הצריךיתקן מעשיו .אם יראה מהצדיק
וידצה ג"כ לעבוד את ה' כעב1דה כזאת.
ידחה אות 1היצה"ר .כי צריך ל 1התחזקית
גדול לפד1ת מעשה הרע של .1זזהו פי'
הכתוב ויהי בשלח פדעה את העם .היצה"ר
נקרא בשם פרעה ביד1ע .בי1מר בשישלח
היצה"ר ,את העם מאת .1או יאמד את ה1א
לש1ן מן כלומר כשישלח היצה"ר מן העם
1לא נחם אלקים דרך אדץ פי' לא רצה
אלקים שיתנהגו בדרך כל הארץ היינ1
באכילה ושתיה וכו' .כי קרוב הוא .כי זה
הדרך קרוב לנטותם מדדך האמת ח":1

כתוב יאת זכדון בספר ושים באזניבאזני
יהושע .כי מחה אמחה את 1כר

עמלק (פ' בשלח) .כי הקב"ה הראה למשה
כל הד1רות .עדסי
ף כל הדור1ת .והראה ל1

שיעמוד רמן מזרע עמלק1 .ידצה להשמיד
ולהר1ג את כל היהודים והקב"ה יהפ1ך
1ימחה את זכר.1ולפי שהשי"ת ר1צהומתאיה
תמיד לתפלות הצדיקים .אם הי' משה כותב
בפיר1ש בת1רה מעשה המה 1מה יה" בסופו
לא הי' מרדכי הצדיק מבקש רחמים .לפיכך
אמר הקב"ה שיכת1ב זאת לזכר1ן בטפר.
זלא בפירוש .וישם רק באזני יהושע לח1ד
שלא ידע אחר מזה כי מהה אמחה וכו'.
1בעבור זה יתפלל מרדכי הצדיק:
ךיקהל משה את כל עדת בני ישראל
ויאמר אליהם איה הדברים אשר
צ1ה ד' (פ' ויקהל) .כי יש ס' רב1א א1תי1ת
לתורה .ויש ס' רבוא נפשות ישראל1 .כ"א
מישראל נפשו אח1וה באות אחת בהתודה.
בכללותיהם הם שלימות הת1רה11 .ה1 1יקהל
משה את כל עדת ב"י והיו ס' רב1א נפש1ת
ביחד .ויאמד אליהם אלה הדברים אשר
צ1ה ד' .פי' כללות נפשות ישראל .הוא
הדבר בעצמו אשר צ1ה ד' .שהמה בעצמם
הוא שלימזת התורה;
י ביום הזה יכפר עליכם וכו' (פ' אחרי).
כ
כי איתא שי1ה"כ מכפר על שבים.
וכיפר הוא ישון קנוח .כמו כפ1די זהב.
כלומר שיוה"כ רק מקנח .הע11נ1ת .אבל
עד'ין נשאר רזשם .אבל לטהר אתכם מכל
חטאתיכם .פי' שלא ישאר ש1ם רושם.
לפני ד' תטהרו .לזה צריך עוד תשובה
שלימה ג"כ:
שופטים 1שוטרים תתן לך בבל שעריך
אשר ד' אלהיך נ1תן לך (פ'
ש1פטים) פי' שתשים עליך שופטים שיתנ.1
בך את ד' אלקיך,

פתהו לי שערי צדק אבוא בם א1דה וכו'
זה השעד ליי צדיקים יבוא 1בו
(תהלים קי"ח) .פי' שהצדיק נראה ל 1לפי
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מעשיו שלא התחיל עדיין כלום בעבודת
השי"ת .ומבקש מהשי"ת לפתוח לו שערי
צדק .אבזא בם אזדהיה .זאמר הכתוב זה
השער לד' צדיקים יבואו בו פי' מה
שנראה לו שלא התחיל עדיין בעבודת

הבורא .זה בעצמו הוא השער לה'
היחברך כסא הוות יוצר עמל עלי חוק,
(תהלים צ"ד) ,היחברך לשון

י

חיבור .הוות לשון שבר.פי'זכי חברך.וכי
אכפת לך .כסא הוות .מה שהכסא היא כך
נשבר בהגלות .וכי יצרך היוצר .עמל עלי
חוק .שתהי' אך עמל בשביל מזון .חוק הוא
לשון מוון מלשון הטריפני לחם חקי
אמר על עצמה שמעולם לא דיבר שיחה
בטילה .רק בכל פעם מה שהואלומד.
דבר זה הוא מדבר .וכל אדם הוא כך .אם
יכול הוא ללמוד בהתורה ,אינו יכול לדבר.
ואמר .ויברך דוד את ד' לעיני כל הקהל
ויאמר דוד,פי' שבאמת ברך זקלס דוד את
ד' .אבל לעיני כל הקהל הי' נדמה .ויאמר
רור .כלומר שמספר איזה מעשה;
ואל תהי רשע בפני עצמך( .אבות פ"ב).
כי כל אדם נברא לתקן דבר בעולם.
או העולם צריךלו .ויש אדם שיזשב תמיד
מסוגר בחררי חדרים .ולומר וום תמיד.
ואינו יוצא לחוץ לדבר עם שום ב"א.
ובעבור זה רשע יתקרי .כי כשידבר עם
בני אדם ,יתקן הדבר אשר נברא בשבילו.
תהו ואל תהי רשע בפני עצמך .פי' עם
הדבר שאתה יושב לבדך .בהתבודדותי

י

בדבר הוה אל ההי רשעי
שאל אותו הרב הק' ר' סנחס מאוסטראה,
כתיב שוב אשוב אליך כעת חיה
והנה בן לשרה אשתך .והיכן כתיב ששב
אליו המלאך .והשיב לו .איתא בזוהר והנה
שלשה אנשים נצבים עליו .שלשה אנשים.
אבהתא .אברהם יצחק ויעקב.
אלי1
פי' ג' אבות המה ג ,בחי' מלאכים .כידוע
ליו"ח .ו;הו שאמר לו המלאך .שוב אשוב

אינ1.

אליך ולשרה ב '1פי' שאני בעצמי אהי'
לה לב1י
והי' בשבתך חוץ וחפרת וכסית את צאתך.
(פ' תצא) .עפ*י מאמרם ז"ל כל
העושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלים
לו על כל עונותיו וזהו רמז הכתוב .והי'
בשבתך חרן שתעבור איזה עבירה ר"ל.
וחפרת (בה) מלשו 1וחפרה הלבנה .כלומר
שתבוש באותה עבירה .ושבת .וכסית את
צאתך .ימחול לך השי*ת על כל העונזתי
והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלוופיי
וירא).פי' המלאכים למדו את אברהם
שיהי' בבחי' עומדויינ
ומלאך .ואברהם למד
את המלאכים היאך לאכול
י
הכל חייבים בראיה (מס' חגיגה ב' ע"וק.
פי' הצדיק כשרואה ויבי 1יותר
קדושת השי"ת ,יותר נשאר חייב .כי אין
'ן
צדיק בארץ אשר יעשה טוב וכו
ואתה זנחת ותמאס התעברת'עם משיחך.
(תהלים פ"ט) .אמר שבשעת החורב1
זנח ומאס השי"ת בישראל .בעת הההו הי'
עיבור של משיח שיבא ב"ב אמ1י
מה ד' שואל מעמך( .פ' עקב) עפ"י
דבריהם ז"ל הזי דומה לו .מה הוא
חנל ורחום .אף אתה ובו /וזהו מה ד/
שואל .מעמך .כלומר מדותיו .שואל מעמךי
י חסדך ד' עלינו כאשר יחלנו לך.
יה
(תהלים ל"ג) כלומר אעפ"י שאי 1לנו
כחלייחל אעפי"כיהי חסדך ד' עלינו כאלו
החלנו לךי
שש אנכי על אמרתיך לשם קי*ט) .פי'
הדיבור של אנכ"י בעצמו שש ושמח
על אמרתיך על שאתה אמרת אותו בפיך.

כי אנכי וכו' מפי הגבורה שמענוי
ע"ד אחר שש אנכי על אמרתיך כמוצא
שלל רב.פי' אשוש אני עם הדיבור
של אנכי על אמרתך .אשר אמרת .כמוצא
שלל רב שלל בגימ' ש'ש כמי שלומד כל
הש"ס

י
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בוצינא דנהורא
צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים
תחסד (משלי '"ג) להבין מה הוא
הצדיק שאוכל לשובע נפשו.
המעלה
אלא כשיש להם אורח .הצריק .אעפ"י שהוא
שבע .אעפי"כ אובל .כרי שלא יבוש האירח
מלאכול .ובטן רשעים תחסר .אעט"' שהוא
רעב .אינו רוצה לאבול .בדי שהאורה ג"כ
לא יאכל:
111יא ר' יהודא אומר דור שבן דוד בא
בית הווער יהי לזנות .וכו' והאמת
נעדרת שנאמר וכר מאי ותהי אמת נעדרת
אמרי דבי דב מלמד שנעשית עדרים
עדרים (של אמת) והוובת לה( .סנהדרין צ"ז
ע"א) ויש להבין אררבה הגמרא מוכיהה
מכאן להיפך שהאמת יהי' נעדר בעיקבא
דמשיהא .שלא 'היה אמת כלל .ודבי רב
אמרו שיהי' עדרים עדרים .משמע שיהי'
הרבה אמת .ותירץ שכוונת דבי רב הוא
שיהי' כ"כ אמת נעדר שיהיו עדרים עדרים.
של אמתואין לך שקר גדול מוה[ .בי האמת
הוא באמת יקר המצ'אות] ולפיכךהילכת לה
ן לו רגלים:
י ששקר אי
יפ
מסכתא כתובות בתזלה
הדרן עלר
.
י
ע
י
ב
ר
ה
וסיום המסכתא
נשאת ליום
עת'דין אילני סרק שיטענו פירות .ע"ד דכ'
ג' שנים 'הי' לכם ערלים ובשנה הרביעית
יה" כל פריו קודש הילולים לד' .כי התורה
נדרשת בד' פנים .פשט .רמז .דרוש .סוד.
והעיקר מי שווכה ללמוד התורה .ע"ד הסוד.
ו:הו כוונת הכת,ב של"ש שני"ם מלשון ש.נה
הלכות .כלומד מי שלומד התזדה דק בג'
פנים .ערלים יהיו לכם .ובשנה הרביעית.
כשלומד התורה בסנים הרביעי .היינו ע"ד
הסוד .אז 'הי' כל פריו קודש הלויים לד'.
ווהו סזד פרד"ס .ווהו עתידין אלני סר"ק
שיטענז פירזת0 .ר"ק בגימט' ש"ב פי' אפילו
מי שלמד גמרא שלא עפ"י סוד .וה.א
מכונה בשם איין סר"ק .עתיד שיבא
בטעינת פירות שיבין סור הלימוד .וזהו
כוונת המשנה בתילה נישאת ליום הרביעי

שי

עי

התורה מכונה בשם בת41ה ואיש לא ידעה.
בלומר התורה המכונת בשם בתולה .נשאת
ונגבהת .מלשון נשא את ראש .ליזם הרביעי

היינו כשלומדין בפנים הרביעי .היינו עפ"י

גר

בור;

אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך

(תהלים קי"ט) .כי דרך העולם מי

שנודד למרחקים .ובא
ארץ נכריה
מחמת שהוא גר בארץ ההיא .אין לו שום
התקרבית לשום ב'א .ואין לו מה לדבר
עב שום בז אדם מהמת צד גירות שבו.
ואם יודמן בארץ ההוא .עוד גר אחד .מחמת
ששניהם גרים .עבור זה ישיה
ם התקרבות
איש אל אחיו ודובר אחד עם רעהו בגוד1
התקרבות :ואעפ"י שוה מארץ אחרת .ובלעדי
הגירות לא
מכירים זה את זה .אך
מחמת צד גירות בכל אחד .עבור זה גורל
השתוקקותם זה ל:ה .ומבקש אחד מאת
חבירו שכל זמן היותם בארץ ההוא .שלא
יתפרשו וה מזה .וימתקו סוד יחדיו .ווהו
כ.ונת הבת~ב גר אנכי בארץ היינו בזה
העולם ואתה ג"ב גר שאיו לך על מי
להשרות שכינתך ועבור וה אני מבקשך
אל תסתר ממני מצותיך ש4א יהיה לך
הסתרה ממני.
ואל תצרינני 4ידי מתנת ב"ו (בבהמ"ה.
יש להבין .המקבי הנצרך לבריות
האיך הוא מבקש 1ח 4תצר'כנ' ליר' מתנת
ב"ו הא משתוקק תמיד שיתנו לו :ואמר
כי ש,שה שותפים באדם הקב"ה ואביו
ואמ.
 .וכשאדם עושה א.וה מצוה בדלק
הקב"ה .המצ.ה הזאת זדאי בדחי4א ורחימא.
ובלי שום פני' אבל כשעושה מצוה .בח1ק
ה צריך התחוקות .שלא תהי,
אביו ואמו.יו
בה שוםכני' .ווקופי'הכתיב קדושים תהיו.
פי' כשתהיז קזזשים מחלק הקב"ה .בודאי
לא יהי' בי שומ פני' .והטעם כי קדוש אני
ר' .אבל איש אמו ואביו .פי' כשתעשו מצוה
בחלק אביו ואמו או תיראו .תהיו יראים את
ד' פןיהי' בוה איוהפני' .וכן -ענין צדקה

אי

היי
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כשנותן צדקה בהלק ד' הוא נותן בודאי
בהתלהבות גדול .זמה שאנו מבקשים אל
תצריכני "'ד' מתנת בשר ודם היינו שלא
יצריכני השי"ת לידי ב"א שמתנותיהם הם
בהלק בשר זדם היינו בחיק אב ואם:
ד' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום
ככוכבי השמים לרוב .ד' אלקיכם יוסף
עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר
דבר לכם (דברים) .פירש,י מהו שוב ויברך
אתכם כאשר דבר לכם .אלא אמרו לו
למשה .אתה נותן קצבה לברכתנו וכו' .אמר
להם משה זו משלי .אבל הוא יברך אתכם
כאשר דבר לכם .ולהבין זה המדרש כי
קשה .למה יש שיעור וגבול בכל המצות.
כגון מצות ציצית .כמה הוטין וארכן .ומנין
הפרשיות .וכן מצות כזכה כמה גבהה ,וכן
בכל המצות שבתורה .יש שיעור וגבול.
ומצות אהבה .ויראה .אן יה
ם גבול .אלא
כי כל המצות מפי משה שמענו .כמו שנאמר
דבר עתה עמנו ונשמעה וגו' .ולפי שמשה
הי' בעל גבול מהמת שהי' ילוד אשה
ולפיכך גם בכל המצות יש שיעור וגבול.
אבל אנכי ולאיהי' לך מפי הגבורה שמענז.
וכמו שהוא יתברך אין לו שיעור וגבול.
כמו כן הדיבזר של אנכי וגו' .ששמענו
מפי הגבורה .ג"כ אין לו שיעור וגבול.
ולפיכך מרת אהבה ויראה .שיסודם מן
אנכי .ולא יהי' לך .ג"כ אין להם שיעור
וגבול ,וואת ירוע שמקור כל הברכות .המה
מהתורה .ולפי שכל התורה שמענז מפי
משה .לפיכך יש גבול לכל ברכותיו .חה
הפי' כשברך אותם משה .ככוכבי השמים
לרוב ור' אלקיכם יוסף וכו' .אמרז לו
למשה אתה נותן קצבה לברכתנז .פי' הלא
מקור כל הברכות המה מהתורה וכמו
שהתורה הוא בלי גבול כך מחויב להיות
ברכותנו בלי גבול .ואתה נותן קצבה וגבול
לברכותנו .אמר להם זו משלי מהמת
ששמעתם את כל התורה מפי .ולפי שאני
בעל גבול לפיכך גם בברכותי יש גבול.

אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם כי
דיבור של אנכי ולא יהי' לך מפי הגבווה
וממענו .וכמו שהוא יתברך בלי גבול כמו

כן ברכותיו שיצאו מדיבזרו של אנכי וכו'.
ג"כ הם בלי גבול .ווהו וזאת הברכה אשר
ברך משה פי' לזה הברכה יש שיעורזגבול.
אבל עוד ברך אותם בברכת ד' מסיני בא
ושמעתם מפיו אנכי זלא יהי' לך .מזה
הדיבור יהי' מקור ברכותיהם בלי שיעור
וגבול:
הקורא את המגילה למפרע לא יצא (מגילה
י"ז ע"א) .פי' בכל דור ודור חייב
אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא
ממצרים .וגם גבי קריאת המגלה .מחויב
להבין שיש בכל דור זדור .מרדכי והמן.
אבל מי שקורא את המגילה למפרע שהי'
מקודם מרדכי והמן לא יצא:
מה ראתה אסתר שזמנה את המן וכו'
(מגילה ט" 1ע"ב) אשכחיה רבה בר
אבוה לאליהו וכו' .אמר לי' ככולהו תנאי
וככולהו אמוראי ,פי' מה ראתה אסתר
שזמנה ל' עדים זוממים כלומר (שהזמינה)
[שהזימה] בהמה א"ל ככלהו תנאי .וככלהו
אמוראי.כי המן הואע"ז .כדאיתא בסנודרין
איןצו אלאע"ז .והמן עם הכוללגימ' צו וכל
הכופר בע"ז כאלו מודה בכל התורה כולה:
ומרדכי ירע את כל אשר נעשה .מאי
אמר רב וכו' ושמואל אמר גבר
מלכא עילאה .ממלכא תתאי( ,מגלה ט"1
ע"א) ,פירש"יכינוי הוא להיפך בלשון נקי'.
והוא ז"ל פירש הגמרא עפ"י מאמרם ז"ל
מי מושל בי צדיק שנאמר צדיק מושל
ביראת אלקים .הקב"ה גוזר זהצדיק מבטל.
צדיק גזזר והקב"ה מקיים .ו:הו כוונת
שמואל שגבר מלכא עילאה ממלכא תתאה.
ומאן מלכי רבנן כלומר שאין צדיק לבטל

דינים:
עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדה
(אבות פ"ה מ"ב) .ר"ל שלרבר עבירה
המכונה גיהנם .הוא עז פנים .ואינו בוש
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בעשותה וכשבא לידו דבר ג"ע היינז דבר
מצוה .נעשה בושת פנים מעשותה:
אמר שעצבות מאוד מקלקל את הפרנסה.
גלל כן יראה כל אדם שיהיה לו
שמחה .ורמז זאת באוריי' זהיי"ת א"ך שמ"ח
סופי תיבות חת"ך הוא שר הגדול של
פרנסה:
נדדה לך ד' וגו' (בבהמ"" .חמדה טובה
וגו' ועל הכל ד' אלקינו אנחנו מודים
לך .וקכאורה המה כפל הדברים .אלא
שמתחילה אנחנו מורים לד' .על הטובות
שעשה לאבותינו ולנו .שהנחילנו ארץ חמדה
טובה .ושארי הטובות שהוציאנו מארץ
מצרים .ועל הכל .כמז זעל כולם .כלומר
גדולה שבטוב,ת על שאתה ד' אלקינו ע"ז
אנהנו מודים לך כיותר:
גם אויל מחריש .חכם יחשב( .משלי י"ק.
פי' .אעפ"י שהאויל מחריש .ואינז
מדבר כלום .אעפי"כ החכם הזא החשזב:
מה שאומרים העולם .איטליכער נאר האט
זיין שכל .כי איתא אי1הו חכם הלומד
מבל אדם .שנאמר מכל מלמדי השכלתי.
אבל השוטה אינו לזמד מכל אדם .ואין לו
רק שכל שלו:
רדנ~מדת אל בגרונמ וחרב פימיות ביומ.
(תהלים קמ"ט) .כתיב זהי ,כאשר
ירים משה את ידו וגבר ישראל .וכאשר
יניח את ידו וגבר עמלק .וכי ידיו של
משה עושזת מלחמה .או שוברות מלחמה.
אלא כ" 1שמסתכלין כלפי מעלה.היו גוברים
במלחמה .ו1הופי' הכתוב רוממות אלבגרונם
והרב פיפיו"ת בידס .הייגו שפיו של משה
הי' חרב בידם שמסתכלין כלפי מעלה והיו
גוברים ישראל כמו בחרב:
ר' פינחם בן יאיר הוי קא1יל לפדיון
שבויים .פגע בי' בגינאי נהרא .אמר
לי' .גינאי .חלוק לי מימך .ואעבור בך.
חלק לי' .הוה האי גברא .דהוי דארי חיטי
יפיסחא אמר ל" חלזק נמ' להא' וכו' .הוה
האי ט"עא דקווה בהד"הו וכו' .חקק לי'.

אמר רב יוסף .כמה נפיש האי גברא ממשה
זשיתין ריבוון .דאילז התם חד זימנא .והכא
תלתא זימנא (חולין  ':ע"א) ולהבין זאת.
איך אפשר שיהי' סברת ר"י .דהאי גברא
נפיש ממשה .הא כתיב לא קם כמשה
ותירץ כי הרב בית יוסף פ"א לא הבין
משנה אחת ויגע עליה .עד שאמר לו המגיד
שיו פי' המשנה .אחר זה בא הרב בית
יוסמ אל בית המדרש .ושמע שנער אחד
לומד 1ה המשנה בפי הפשט שאמר לו
המגיד .חלש דעתי' של הרב ב"י .עד שבא
אליו המגיד שלו .ואמר לו אל תצער .מחמת
שאתה פתחת הציניר מהמשנה .לפיכד עתה
יודע כל אחד הפשט ממנה .זקזדם שפתחת
הצינור .לא הי' באפשרות לשום ב"א לידע
אותה .ווהו כוונת ר"י שאמר כמה נפיש
האי גברא .ממש"ה .וכו' פי' נפישות הנם
בחלוקת המים להאי גברא .לא הי' 1ה רק
ממשה .שמחמת שמשה פתח הצינור והשער
של חלוקת המים .מחמת 1ה נתחלקה המים
ג"כ לרפב"י:
אמר שתמי' לו האיך אדם יכול ללמזד
גמרא כגוז אב" אמרהכי .זרבא אמר
הכי .הא אביי הוא מעולם אחר .זרבא הוא
מעולמ אהר .ואיך אפשר לשנותם יהד ואמר
שאם רוצה לשנותמילי דאביי צריך מקזדם
לקשור את נפעץ .בנפש דאביק ומחמת
זה הוא יכול ללמוד מילי ראביי .דהוא.
כמו אביי בעצמו אומר דבר 1ה .ואח"כ
כשלומד מילי דרבא צריך לקשור נפשו
בנפש רבא ו1הו פי' הגמרא האומר דבר
בשם אומרו שפתותיו וובבות בקבר .דהוי
כמו שההנא בעצמו אומר זאת:
שאל אותו הרב הק' ר' אברהם דוב
מחמעלניק .איתא בגמרא איז לו
להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת
שמים בלבד שנאמר יראת ד' היא אוצרו.
והקשה שתיבת בלב"ד היא אך למותר.
זתירץ דאיתא בגמרא .הכל בידי שמים.
חוץ מיראת שמים .משמע מכאן שאין לו
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להקב"ה אוצר של יראת שמים .זנמצאו הני
תרי מאמרים סזתרים אהדדי .ותירץ השני
מאמרים הנ"ל .עפ"י מה דאיתא צריק
מזשל ביראת אלקים .הקב"ה גחר .והצדיק
מבטל .וכו' .נמצא לפי זה המאמר .הצדיק
הוא המנהיג את העולם .אבל אם אין צדיק
בארץ ח" .1אז הקב"ה כביכול מנהיג את
העולם .ווהו כוונת הגמרא הכלבידי שמים.
כלומר הקב"ה כביכול בעצמז .הוא מנהיג
את העולם אבל אימתי הוא מנהיג את
העולם" .וץ מיראת שמיט .כלומר בזמן
שאין צדיק ירא שמים בארץ .אבל כשיש
צדיק ירא שמים .בודאי הצדיק מנהיג את
העולם .זבזה הדרך גם כן כוונת הגמ' אין
לו להקב"ה בעולמה כלומר אין הקב"ה
כבי' מנהיג את העולם .אלא כשאוצר של
יראת שמים הזא בלבד .כלומר בזמן שאין
צדיק ח"ו בארץ .ולא נשאר אוצר של יראה
שמים .רק ביד הקב"ה .אבל כשיש צדיק
בארץ שהאוצר של יראת שמים ביד הצדיק
בודאי הצדיק מנהיג את העולמי

ךהי

מקץ שנת'ם ימים (פ' מקן) .היצה"ר

שנתים.נקמרלאשומןקץ.שונמהלשוהןלכוקץת:שםפי'.להווישהךיי
.

כלומר יכ~ל הוא שיהי' מקץ .עם היצה"ר.
שנהים ימים ,ושיהי' שונה אדם כל ימיוי
ע"ד אחרזיהי מקץ .יכול הזא שיהיה מקץ.
שיקוץ ויתעורר אדם .שנתיפי ימים .פי'
כל שגות'ו [ניתקן] בימים.היינו ביו"דימי
התשובה כידוע:
פעם אחת הי' בדיחא דעתיה בפ.רים.
זאמר מי שישאל אותו כל חללא
דעלמא יאמר להם .שאלו אותו הלא כל
המגילה היא פרסומא ניסא .מה שייכות
למגילה זה הפסוק זישם המלך מס על הארץ
ואיי הים .והשיב שראה אחשורוש שבעיני
מרדכי ואטתר המעשה של המן .לנם גדזל.
נחשב בעיניהם .וקבעז פורים לדורות
כדכתיב .ותכתזב א0תר זגו' וישלח ספרים
אל סל היהודים וגו' לקיים אתימי הפורים

האלה בזמניהם .וכל הנ0ים יסודם מאותיות
מ"ט כדאיתא מ"ם ו0מ"ך שבלוחות בנט
היז עזמדים .אבל "מלך אחשזרוש רצה
להלביש את הדבר .מעשה מרדכי זהמן.
בדרך הטבע .כלומר שאין שזם נט בעזלם
רק עפ"י דרך הטכע .שמתחלה אהב את
המן .ואח"כ הראה לו מרדכי שהשני סריסים
היז רוצים להמיתו .זמרדכי הציל את
המלך ממות נפשו .ונמצא מרדכי היה אוהב
את המלך .והמן הי' רזצה להמית את
מרדכי .ובעבור זה השיב לז גמולו בראשו
ותלה אותו על העץ .אבל אין זה שזם נט
וזהז כוונת הכתוב זישם המלך אחשורוש
מ"ס על הארץ .היינו מה שקראו מרדכי
ואסתר לנס .שם המלך אחשורוקה על הארז
פי' שהלביש אוהו בדרך הארציות היינו
שאין זה נס רק הזא דרך הטבע כנ"ל.
ואמר "כתוב האיך אפשר שיהי' לאחשורוש
טעזת גדול כוה שעל נם כזה יאמר שה~א
דרך הטבע .וטיים הכהוב ,ואיי היס .זהלא
קריעתים סזףאין לך נס גדול מוה .וכתיב
ויבא עמלק וילחם בישראל .זכי איך מלאז
לבו שראה נט גדול כזה שקרע הקכ"ה
את הים לישראל והעבירם ביבשה .והוא
בא היכף זילהם בישראל .אלא שהלביש
עמלק קריעת ים סוף .לדרך הטבע .אף
כאן גיכ הלביש אהשזרוש מעשה מרדכי
והמן לדרך הטבע .ווהו שפרש"י מה שמועה
שמע ובא .קי"ס ומלהמת עמלק .שהי' קשה
לרש"י למה לא בא יתרו עד הנה למשה.
ע"ז אמר שמע קי"ם ומלהמת עמלק .והי'
הדבר קשה ליתרו האיך נשא לבו של
עמלק להלהם בישראל אחר שראה נם גדול
כזה .ובא למשה לשאל אותו הטעות של
עמלק
שאלו אותו שהי' לאהשורוש מאה ועשרים
ושבעה מדיגה .כמה הי' לו בים.

י

זכמה ביבשה .זהשיב כתיב במגילה וישם
המלך מ"ם על הארץואיי הים .מ"ס בגימ'
מאה .ואי"י בגימ' שבעה זעשרים .כלומר
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שהי' לו מאה מדינוח ביבשה .ושבע ועשרים
על הים:
עוד שאלו אותו .היכן מרומ; בתורה
שצריך ישתות בפורים ,אמר :כתיב

ויעש אברהם משתה גדול בטם דגמל את
יצחק .הגמ"ל .הוא אותיות מגלה .היינו

שאברהם שתה ביום המגלה:
ע"ד אחר ויעש אברהם משתה גדול ביום
הגמל את יצחק .ויצחק נולד בפסח.
ונוהגיו שלא להניק את הילד רק כ"ג
חודש .נמצא' .ום הגמלו הי' בפורים .ויעש

תשב

אברהם
אנוש עד

משתה גדול:
דכא 1ג'1

(ת"לים

צ')

בלשוו תמיה .והיינו שאתה מדכאנו
ביטורים .ע"ד שפרשו חז"ל .עד דכרוכא
של נפש .ואף על פי כן ותאמר שובז בני
אדם .והאיך מצאנ ,ידינ
, ,רגלינו לעש1ת
תשובה .כיון שמצד היסורים איו לנ
ו דעת '
ולא ממיבר הרים (תהלים ע"ד) מדב"ר
)לשון דיבור .הרי"ם .לשוו התרוממות.
ר"ל .מדכורים בלכד לא יכולים לבזא לידי
התרוממות .רק צריכים יעשו
ת ולקיים:
וכל קומד לר
תשתחוה .ר"ל לפני
השי"ת יכולים להשתחות אפילו
עומדים בקומ"ה .כי עיקר הזא הלב נשבר.
י מלך בשר ודם '
משא"כ לפנ
שדמע תפלת כל פה( .בש"ע).היינו אפילו
בלא יב
 .רק בפה לכד שומע
הש'"ת ברחמיו תפילות ישראל.
הקם לעבדד אמרתיך .אשר ליראתיד.
(תהלים קי"ט) היינ 1שחשי"ת יקים

יבד

י מאמרים שיעוררו אותי ליראתז יתברך:
ל

קול ד' יחיל מדבר וגו'; מדב"ר .ישוו

דיבור .פי' הצדיק שירא להוציא

דיבור מפיו .יש לו .קול ד' .יחיל ר' .מי

שירא מר .מדב"ר קד,ש .הדיבור שלו הוא
קדוש,
אמר עיקר העבודה לאדם "צדיק שיהי'
בבחי' איש ואף שהוא עם התלהבות.
שבוער כאש להשי"ת יראה .שלא תהי'

האור יוצא מו הכוי .שהוא הגוף .רק שיהי'
כלו טמון בקרבו ויעשה כלהמעשיםהגשמים
בלי שום שינוי .וזהו כוונת רז"ל במעשה
המנורה .ויעש כן אהרן מלמד שלא שינה.
והפלא הגדול לחשוב על אהרן קדוש ד'
ששנה ממצות ד' .עד שתהי' שבחו כאו
שלא ש'נה .רק שהענין הוא כנ"ל .כי כבר
ספרו מקדוש אחד שהיה משמש בביהכ"נ
כשהי' מטיב הנרות ונתז שמן למאור בכלי
הנר .אז לרוב דבקותו בהבב"ה לא הי' יכול
לעשות הדבר כתיקונה והיה יוצק השמן
חוץ לכלי .זלזה ספרה תוה"ק שבחו של
אהרן שהוא עם גודל דבקותו בבורא ב"ה
בערך המנורה וכוונתה .לא היה נפסק ממנו
שלימות מעשה הגשמיות רעשו ;:הדבר
כמתכונתה .להטיב הנרות והפתילות.
ולהדליקם כא'סר יא,ת.
י בחר ד' בציון אוה דמושב לו( .תהלים
כ
קל"ב) .עפ"י דאיתא .מיום שחדב
בהמ"ק אין הכסא שלם .ואין השם שלם.
שנאמר כי יד על כס י"ה .ונמצא מיום
החרבן חכר מן כסא אות א' ומו השם
חסר אותיות ו"ה והמד אותיות או"ה .אבל
ב"ב כי בחר ד' בציון יהי' אותיות או"ה
לשלימות השם והכסא .והיינו למוש.ב.
שיחזור אות א' להכסא .וגם ל"ז שיחזור
איתיות ו.ה להשם ויהי' השם שלם ,הכסא
שלם ב"ב:
זקני ע"ה כל זמו שמ;קינים דעתן מטורפת
עייהם .אבל זקני ת"ח אינם כן .אלא
כ"ז שמ:קינים דעתן מתיישבת עליהם (מס'
קנים פ"ל .ולהבין מה הוא הלשון רעתן.
י"ל עפ"י מה דכת'ב לפתח חטאת רובץ
ותיכף כשנולד האדם מתאיה לחטוא .גם
כל החושים בילדותו המה בריאים ושלימים
ויש לו כלים לחטוא .אלא שת"ח בהיותו
בנערותו .אזי צריך לו התח:קות גדול .מול
היצה"ר .וע"ה בנער,ת ,ממלא כל תאותו.
ת זקנתו
כל אשר יש כדעתו וחפצו .אבליע
הוא ג"כ מתאוה דחטוא .אבל אינו יבול.
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כי אין לו כל' מעשה מאחר שתשש כחו.
וזהו זקני ע"ה .כל זמן שמזקינים דעתן
מטורפת עליהם לפי שדעתן לחטוא כמו
בנערותן .אבל היא מטודפת .לפי שתשש
כוחן .אבל זקני ת"ח וכו' .לפי שבנערותן
אין דעתן מת"שבת .מפני שצריך להם
להלחם ו~התח:ק מזל היצה"ר .אבל ב:קנותן
שתשש כוחן ואין צריך להם להלחם מול
היצה"ד דעתן מת"שבת:
לארבעה עשר בודקין את החמץ
(פסחים ב' ע"א).היינו כשיגיע הזמן
אשר אלקים יתעלה יאיר להאיר הארבע
עולמות .אבי"ע .שכל אהד כלול מעשר
כידוע .וזהו לימות המשיח .אז בודקין את
ההמץ פי' יבער הקב"ה את רוה הט.מאה
מן הארץ .ובלע המות לנצח:
רבי אומר אי:הו דרך ישרה שיבור לו
האדם כל שהיא תפארת לעושי'
ותפארת לו מן האדם( .אבות פ"ב) פי ,כי
נודע כשבא לאדם איזה מדה רעה צריך
להמתיקה ולהעלותה לד' .לשרשה .זזהו
כוונת המשנה .כל שהוא תפארת .כשיבא
לאדם א':ה התפארות .יקח אותה .לעושי'.
היינו ליוצרה .ותפארת לו .אבל אם יקח
ההתפארות לעצמו בשביל עצמו .מן האד"ם.

איר

הוא מן חטא אדם הראשון:

תם לבי בקיבי בהגיגי .תבער אש דברתי
בלשוני (תהלים ל"ט) פי' יחם לבי
בקרבי .כשאחשוב .תבע"ר א"ש שהי' מקודם
הבערת אש על גבי המזבח .להקריב
הקרבנות .ועתה כשנחרב הבית דברתי
בלשונה ע"ד ונשלמה פרים שפתינו:
אליך ד ,אקרא וכו' (תהלים ל') היינו
כשאני קרוב לד' שהוא לנוכח לי
אקרא רק אקרא בלבד והוא עונה .ואל ד'
אבל כשאני רחוק מד .,אזי אתחנן בשהוא
נטתר ממני .צריך אני להתחנן הרבח:
ד' אלקישועתיאליךותרפאני(.שם)מהשאני
צועק ומזכיר את שמך .זה בעצמו הוא
י לרפואה .ע"ד שקוי לעצמותיך וגו':
ל

הוא עשנו .ולו אנחנו (תהלים ק') .היינו
ונתן לנו נשמה
קדושה.כיונפהחשי"בתאפיענשונ
ינשמת חיים ממקור

הבדכה וחלק אלהים ממעל .ו:הו הוא עשנה
שנהיה אנחנו נקדאים הוא:
בעת שנטע מעיר טאלטשין .היה ברוגז
על אנשים מנגדיו .וירא שלאיענשו
עליו ממרומים .פתח את ארון הקודש ואמר
הפטזק (תהלם מ"א) נ:אתייעתי ני חפצת
בי כי לא יריע אויבי עלי .ופי' כשלא
תעניש את אויבי עבורי .אז אדע כי
חפצתבי:
י תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה
כ
והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה
והשנואה כו' .לא יוכל לבכר את בן
האהובה על פני בן השנואה הבכור.כי את
הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים
וגו' (פ' תצא) ופי' הוא ז"ל שקאי על ב'
בחי' העבודות .יש שהוא עובד את השם
ב"ה בתורה ותפלה לבד .והוא בחי' אהובה.
שזאת העבודה היא אהובה ונחמדה בעיני
כל רואיו .ויש צדיקים שגם בעניני ארציות
באכילה ושתיה ושאר' צרכי הגוף .גם שם.
שם לו חיק ומשפט עבודה להמקום ב"ה.
ומעלה מכל הארציות כל הני"ק .והיא
בחי' שנזאה .שאיןיד הכל שוים בה .להשיג
בענינים האלו בחי' עבודה להשי"ת.
ודזבם ככזלם יחשבז שהצויק עושה צדכיו
הגשמים בלי כוונה לשמים .רק כשאר
פשוטי עם .ע"כ הוא בבחי' שנואה בעיני
העולם .ואמר הכתוב לא יוכל לבכר את
בו האהובה וגו'כי אם את הבכורבןהשנואה
יכיר לתת לו פי שנים .שעבודת הצדיק
הזה מצרכ' הגשמים .הוא גחשב בעיני
השי"ת .פי שנים כעבודת האהובה:
ועבדת את העבודה הזאת בחזדש הזה
(פ' בא) .פי' תשר"י נקרא זאת
ע"ד בזאת יבא אהרן אל הקודש .וניסן
נקרא זה .ע"ד החודש הזה לכם .ומרמז
הכתוב ,שאותה עבודה שצריך לעבוד
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בתשרי ,יעב1ד בניסו אותה עבודה עצמה:
הוא תהלתך 1הוא אלקיך (פ' עקב) .הפסוק
הוה נדרש מרישא לסיפא 1מסיפא
לרישא ה1א תהלתך .כמו שאתה משבה
אותו ,כן הוא אלקיך1 .ה1א אלקיך ,כפי
השגתך ב 1יתברך .כן אתה משבח א1תו:
מה ד' אלקיך שואל מעמך (שם) .פי'
שהקב"ה שואל שאלה מהעשיתבשבילי,
שקראת א1תי אלקיך.
הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ,ימלא
גר1נם של ת"ח יין .גרונם ד,וקא
ולא כריסם ח"ו .בשגירקו1ניםם :בהם ר1ממ1ת א"
בפני נכתב ובפני נחתם (גיטין) .היינו
בהפנים ש 7אדם .נכתב ונחתם
ע1נ1תיו 1פשעי 1על מצחו:
זאת התורה לעולה ולמנחה .ופעמים
ת ולאשם (בפרשת צ:)1
ייחטא
אמר טעם ע 7קריאת שם לבנה .כי יד1ע
דהלבנה מקבלת אורה מהשמש .ו1ה1
"בנ"ה אותיות ?"ב נ4תיבות ה"חכמה .הן הן
הנתיבות .שדדך שם מקבלת א1רה מהשמש.
ביאדר ענין הנ1סח בבקשת הרפואה.
שישלח השי"ת רפ1אה שלימה מן
השמים .מה שלא נאמר כן בש1ם בקשה
אחרת .ואמר הטעם ,הוא כי האדם נברא
מד' 'ס1ד:ת .עפר ,רוח ,אש 1מים .וסיבת
הח1לאים ר"י 'תהווה מפנ' שהיסודות לא
ימשיו בשו.ה
 .ואחד גבר על חבירו1 ,אין
של1ם ביניהם1 .דנה בפסוק ויקרא אלקים
"רקיע שמים .פדש"י שמים .אש ומים
אף שהם מתנגדים ול" ,1ערבן הקב"ה,
ועשה שלום גינידם ,וברא מהם שמים.
1וה שאנו מבקשם רפואה שלימה ,היינ1
שיעשה של1ם בין היס1דות כמו שעשה
בשמים .ווה 1מן השמים:
פעם אחת נתאכסו בבית עשיר מפ1רסים
לטוב ,ושבת שם1 .לא היה יכ1ל
ל1מר דברי ת1רה1 .הבין ,שב1ודאי היה דד
שם בבית ה:ה רש? אחד .ובדק 1זמצאו

כדבריו1 .אמר בדרך צער .דרושנוי ואולמי.
היינ 1ע"י הנוי היינו המד1ר 1על ידי וה
נאלמתי ד1מי' מד"ת:
אז נדברו יראי ה' 1יקשב ד' 1ג( '1מלאכי
ג) .ידבר 1לא נאמר ,אלא נדברו היינ1
ממילא יוצא הן.יבור .כון שנפגש 1ב'
צדיקים יחד ,זה ההתחבר1ת לבד ה1א
הדיב1ר .הגם שאינם מדברים כל1ם:
נחכזו נחמ 1עמי יאמר אלהיכם (ישעיה
מ) .פי' שהנחמה ה1א מוה,
שאלהיכם יאמר ,עמי .שק,רא אותנ 1עמי
ולא עם סתם.
סוד ד' ליריאיו (תהלים כה) .פי' הקב"ה
ו;
הוא סוד אצל יראי
ן שר בית הסוהר ר1אה את כל מאומה
אי
בידו באשר ד' את1 1גו' (פ' 1ישט.
היינ ,1כי שר בית הס1הר ראה כי י1סף
מצליח .כקח בעינא פקיחא ,לדעת אי1ה
עב1דה עושה שבעבורה ד' את .1אבל י1סף
היה הצנע יכת
 .ולא ראה ממנ 1מאומה:
לעיני כל ישראל .בראשית .לקשר סיפא
ירישא .ה"נ 1הת1רה הנקראת

ראשית .ניתנה "עיני

כל ישראל.

כל1מר כל אחד 1אחד מישרא" ר1אה בהת1רה
כפ' יכויתו11 .כות 1טוהר עינים שלו:
י דגדלת על כל שמד אמרתד (תה'7ם
כ
מצ1ה כוונ1ת
ק?ח) .כי יש על
1שמות הקד1שים אבל עיקר הכ11נה .היא
בכל מצ1ה לק"ם רצון הב1רא .שאמר 1נעשה
רצזנ .1כמ 1שאמרו חו"ל ימה ת1קעין,
רחמנא אמר תקע .1ווה 1כ' הגד"ת על כל
שמך .ה"נו על כל השמות הקד1שים.
אמרתך .לכוין שאמרת 1נעשה רצ1נך ווה1
תכלית הכו1נה:
תעיתי כשה אובד בקש עגדך כ' מצ1ת'ד

כי

"א שכחת'( .תהלים קיט) .פי'.
למשל כאשר נאבד שה מאדם .אם בעה"ב
אינ 1עצן .תיכף הולך לחפש את השה.
כל 1מן שהשה לא שכח את הק 71של
בעה"ב .אבל העצל יתמהמה כמה ימיס
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עד שנשכה מן השה קול של בעה"ב ,וגם
מן בעה-ב נשכה קול השה .והשה נאבד.
וזה כוונת דוד המלך ע.ה .תעיתי ממך
הקב"ה כשה אובד .לזאת ,בקש עברך .כי
מצותיך לא שכחתי .פי' כל זמן שלא
שכחתי את קולך היא התורה .כי כאשר
תעזוב אותי על זמן מה ,פן אהיה נשכח
מכל וכל:
ה,
רבהת רעות צריק .ומכולם יצילני
(תהלים לד) .פי' גרויס-קייט רעות
הוא לצריק .ומכלם היינו הרעה היותר
גדולה לו ,יצילני ה' מה שה' יפרוש אותו
מאליועי"ז
 .מלשון ויצל אלקים וגו':
~בעת שנפטר נכרו ,פי' הרבה רעות יש
לצדיק ,ומכלםיצילנז פ"כי דשי-ה
יצילנז לשון צלותא .ה"נו שאח-כ יפייס
אותו הקב-ה:
בפתח אליהו .ולית מאן דאנהיג לך .אמר
עפ"י מאמרם ז"ל מי מושל כי.
צדיק שנאמר צדיק מושל ביראת אלקיפ.
הקב"ה גו:ר .והצריק מבטל .צדיק גוזר,
והקב"ה מקיים .נמצא לפי זה .שהצריק
מנהיג אותו כביכול .ע"ז קובל א-ע אליהו
ז"ל לפני הקב-ה ולית מאן דאנהיג לך,
היינו שאין צריק לבטל דיניפ.
י ד' לאשניתי .ואתםבנ-ילאכליתם .ר"ל
אנ
אין בי שינוי .רק כמו קורם שנברא
העולם .כן לאחר שנברא הע-לפ :ואתם
לא כליתם .שאין לכם כלות נפש .בלשון
תמיה;
לא אתן שנת לעיני ולעפעפי תנומה ער
אמצא מקום לר' (תהלים קלא) .היינו
להמציא את עצמי שאהיה מקום מוכן
להשראת השכינה:
י פי ר' דבר מיין מויל רעט גאט .כי
כ
כל אות (וכתיכ לה) היא אלוקית:
ה~שעבא מרוטת לחי .ה"נו ישראל וואס
רייס' 1זעך לחי עולמיםי
מסכת שבת .מי שהחשיך לו בדרך נותן
כיסו לנכרי .אין עמו נכרי מניחו

על החמור .הגיע לחצר החיצונה .נוטל את
הכלים הניטלים בשבת .ושאינם ניטלים
מתיר החבליפ .והשקים נופלים מאליהן.
פי' מי שהחשיך לו בדרך .היינו שטועה
ח-ו מררך הטוב .והולך בחושך ,נותן כיסו
לנכרי .היינו על נשג"ז ומכלה ומשחית
ממונו באתננה .ורועה זונות יאבר הון.
אין עמו נכרי פי' שאינו בנמצא לו נשג"ז,
מניח על החמו.ר.היינו החומר והגוף אוכל
ושותה ואומר שלופ יהיה לי.כי כשרירות
לבי אלך .הגיע לחצר החיצונה פי' חצר
בית הקברות שעומדת חוץ לעיר .נוטל את
הכלים .פי' נוטל מי שעליו ליטול .הכלים,
המעשים שלו .הנטלים בשבת .היינו
הצריכים לאותו עולם הנקרא שבת .ושאין
נטלים ,פי' שאין צריך להם .ואין בהם
שום עובדא יתועלת אותו עולם ,הנקרא
שבת .אז מתיר החבלים פי' שבוקעיפ
כריסו והשקים נופלים מאליהם היינו
המעיים .ואומרים טול מה שאכלת:
משבה ברכות הקורא מכאן ואילך לא
הפסיר כארפ הקורא בתורה
(ברכות ט' ע.ב) .כי נודע שבכל נס ונס
שנעשה לאבותינו ,כשיגיע העת הזאת
נתעורר האור והשמחה הזאת .והעת הזאת
מעורר הקריאה לקרות בתורה ענין הנס.
וכמו כן הקריאה מעורר ה:מן .למשל שבת
שירה הוא יומא דפגרא מפני שקורין
השירה .הגם ,שלא היה הנס בשבת זה ,רק
מפני שקורין הפרשה הזאת נתעורר השמחה
והנס .וכן בשבת של עשרת הרברות .מפני
שהקריאה מעורר הזמן .כמו שהזמן מעורר
הקריאה .ו:הו כוונת המשנה הקורא ק"ש
מכאן ,אילך ,אף על פי שעכר הזמן ,לא
הפסיד .מפני שהקריאה מעורר הזמז והוי
כאדם הקורא בתורה כנ-ל:

מזמ~ר לאסף אלקים באו גוים בנחלתיך
(תהליפ עט).גוים,היינו המחשבות
זרות .בנחלתיך ,היינו המוח :ובעבור
המחשכוה זרוה ,טמש את היכל קדשך,
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היינו הלב .שמו את ירושלים לעיים .ה7ב
מכונה בשם ירזשלים .שכמז שידזשלים
באמצע העולם ,כך הלב באמצע הגוף .פי'
שעטע את הלב לתוהו ובוהו .נתנו את
:בלת .לשון נבל ונינור .עבדי"ך ,לשון
עבדות .פי' ,שעושיו עבודת השי"ת לנבל
וכינור .מאכל ,פי' כשאונ7ים .לעוף השמים,
כוונתם שבאכייתם המה עפים לשמים .כך
נדמה בעיניהם לגודל חסידותם .אבל האמת,
לא כן הוא רק בשר חס'דיך הבשר הוא
החסיד .פ '-החסידים שמתנענעים את עצמם,
היא בלא טעם כוונה אמיתית .רק בשרו
הוא שמתנענע "חיתו ארץ ר"ל בוה מהפנין
החיות לארץ: .טפכו דמם כמים .היינו
דמעות אפילו מה ששופכים דמעות כמו
מים .ה-א רק סביבות ירושלים .היינו
סביב הלב .זא-ו קובר .אין מי שיקבור
הדמעות בקירות הלב .זה המומיר אמר
בשבת שקורם סליחות.

אך בצלם יתה7ד איש (תהלים 7ט).
מבואר עפ"מ דאיתא במר"ר .נעשה
אדם בצלמנו רא עת-ראי .כרמותינו דא
מסכנא .ויהו הפי' אד בצום יתהלד איש
שהוא יהוט לרדוף אחר עשירות ,אד הבל
יהמיון .כי אפילו אם יצבור ,ולא ירע מי
אוספם:

י שראה את המציאה ונפל עייה (ב"מ
מ
עא) שראה איזה חידוש בהתורר .ונפל
עייה
 .והיה לו בחי' נפייה היינו שמתגאה
ח"ו בתירתו .אז .בא אהר והחזיק בה .הי'::
הסט"א ח"ז .זה שהחזיק בה זכה בה .ופריד
הגמרא 7יקנ' 7י' ד' אמו"ת .ר"ל ע"ר
אמרם ו"ל אין לו להקב"ה בעולמו אלא ר'
אמות של הלכה .וכיון שכן .האיך יש יו
שליטה 7הסט'א 7גשת אצלו ולמה אין
התורה מג'נהעייה .ומשני כיון דנפל עליה
גלי דעת'ה וכו',דיא ניהא ליה .פי' דאין
עשיתו ,לשב בוראו ,לעשות נח"י יהשי"ת,
לכך זכה וה שהחויק:

שנים שהפקידו אצל אחד .זה מנה .ו1ה
עד שיבא
מאה'ם וכו' .יהיה
מה
אליהו (ב"מ לד ע.א) .והקש
ונ"הגם שיאמר
אליהו שהמאתים של זה .היא נתיב על
פי שנים עדים יקום דבר .זלא ח"קה התורה
בין משה רבינו ע"ה .ובין הד'וט .ותירץ
ני בביאת אליהו ו"ל .יהיה רק אמת ויבוטל
השיר מהעולם .ויודה נל אחר כמה שהפקיד.
ויתברר האמת ממייא.וי
א 'צטרך הוא ו"ל

7אמר נלל:

מחלליה מות יומתכיכלהעושה בהמיאנה

ונכרתה (פ' תשא) .והקשה ,הלא

פקוח נפש רוחה שבת .ומדוע 'הרג על
ח'" 71שבת איא הפי' הוא כך .דידוע,

שאם אדם מה"י שבת אזי ננרת דנפש
משורשה .לפ'"ו גברא קטילא קטל .וזהו פי'
הפסוק מחיליה מות יומת .וא"ת .הלא
פקיח נפש דוחה שבת .ע" 1אמר .כי כל
העושה בה מ-אכה ונכרתה הנפש ההוא.
ע"כ הוא ממילא כנהרג .ויכן נידון במיתה
כי אין כאן פקוח נפ:ב.
אנני אמרו חו"י י"ת "אנא "נפשי
"כתבית "-הבית .פי' שהקב"ה אירס
וק-דש את ישראל .ונתן כביכול את עצמו
להם יכתובה.
היתה לי דמעתי לחם וגו' באמור איי
כל ה'ום איה איה.ך (תה'-ם מב).
כי 'ש אנשים הרבה שמקשרים את עצמם
יהבורא ב"ה רק בשעת התפלה .ואח-כ
כי היום נשכח מיבם עבודת הש"-ת .וזהו
באמ,ר איי כל ה'ום איה איהיך .כלומר
היום ביה עבדת את ה'.
רגעי ארץ דברי מרמ ת ידשובון.
(תהי-ם יה) .כי על ימים שעברו
בוודאי אין לו מה לע(בות מרמה .וע 7ימים
העתידים לבוא .ג"כ אין לו לחשוב שום
מרמה .כי אפטר שיזמין השי"ת פרנסתו
בנק 7ובכשרות .רק על רגע הואת שהיא
עומר כעת .ג"נ אינו כדא' לעשות מרמה
בשביל רגע אחת .ווהו הפ '-ועל רגע' ארץ

כ.

יעל

יו
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דבר' מרמות יחשובזן בשביל רגע אחת
ן מרמות ;
יחשבו
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו .כי
ידוע אודייתא בלא דחו"ר לא
פרחת לעילא .ווהו שאמר אשרי מי שבא
לכאן היינז לעולם הנצחי ותלמודו בידו.
כי פרחת לעילא .אשרי לו:
התקן עצמד ללמוד תורה שאינה ירושה
לד( .אבות פ"ב מי"ב) .וקשה הלא
כתיב לא ימושו מפיך ומפי זרעך וגו' .א"כ
הוה התורה בירושה .רק הפי' הוא כך.
שילמוד תורה כואת שאינה באה לו
בירושה .היינו שכל איש ישראל צריך
לחדש בעצמו בתורה בכל יום:
ומכל גי~יכם אטהר אתכם .גלזליכם
היינו כמו בגלל הדבר ה:ה היינו
הכוונה שאדם מכוין בעבודתו ית' בשביל
איזה פגי' ח"ו לכבור עצמו .וכדומה אף
מזה אטהר אתכם
דיאמר ד' סלחתי כדבריך( .פ' שלח).
כמו שאתה מבקש אותי .כן אגי
סולה לך .וזהו כדבריך:
ואתה עיף ויגע וגו' .ר"ל שאין לך
זריזות לתורה זלעבודה .רקתמיד
אתהעיף סימן הוא .שלא יראאיקים אתה.
הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא
לידי עבירה (אבות פ"ב מ"א).
וב:ה תצא מהגשמיזת שלד .וזהו לך לך.
לשורשך שבאת .ובזה תלך .מארצך
מהגשמיות שיך
על שתי לחם יבצעו תמימים .היינו לחם
סתם .זגם תאות "משגל נקרא לחם.
ע"ד כי אם הלחם אשר הוא אוכל .על
איו שתי לחם יבצעו תמימיס .אפילו
תמימים נתפסים ונשברים .יבצעו .לשון

י

י

שבירה:
פ"א אמר לחתן קודם חפתו ישיש עליך
אלהיך כמשוש חתן על כלה .היינו
כשתשיש שמחת חתו .על הכלה .ישיש
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בוצינא דנהורא
ויאמר ד' אל משה לך אל העם וגו'.
והגבלת את העם כל הנוגע בהר
מות יומת וגו' .זיאמר ד' אל משה רד העד
בעם פן יהרסו וגו' .ויאמר משה אל ד'
לא יוכל העם לעלות .כ' אתה העדותה בנו
לאמד הגבל את ההר 1ג1 .'1יאמר ד' לך
רד ועלית 1ג( '1פ' יתרו) .והקשה ו"ל למה
אמר הקב"ה פעם שנית לך רד הא כבר
אמר "ו
 .רד העד בעם .ותירץ כי מרע"ה
שהי' במעלה גד1לה ורמה1 .גודל השגתו
באלקים חיים .הי' חזק מא1ד במצ1תיו
יק"מפ .ולא הביןיאי
ך יכולים לעבור את
פי ד' חלילה .לכך כשאמר לו הש'"ת רד
העד בעם .היה תמה מאד .ואמר להקב"ה
למה לי עוד לירד להעיד בעם .הא לא
יכול העם לעלות מפנ' שכגר הערותה בנ1
וכו'1 .האיך באפשרי דוא לעב1ר חלילה על
דבריך ומצותיה והשיב לו הקב"ה לך רד
פ" רד נא ממדרגתך .הנעלה והשגבה
ותראה שבקל יכויים לעבור גם את פי
ד' .ולכך ישראל .שהם למטה במדרגה.
'כו'7ם לעבור את פ' .וצריך אתה לירד
ולהעיד בעם" .זדזם שנית לבל 'עלו בהר.
[וזה דכתיב בפעס שנית הלשון .ל"ך רד.
שהוא 7שון יר'.:ת המדרגה .כמו לך רד
' שחת עמך] ן
כ
ועוד מעטואין רשע וג.'1פי' אף אם איש
הישראלי סד ח"ו מדרך הטוב ,ועזשה
רשע ,מכל מקום אינו מרשיע מכל וכל,
עד שלא ישאר ב 1מה מהט'ב .אלא נשאר
בו עו"ד מע"ט שאינו רשע .והתבוננת
ע" מקומו ואיננו .פי' תן דעתך ,להתבינן
על מקום ::ותו המועט שאינו רשע ,ותראה
שאיננו רשע .וזה שאמד דהמע"ה .אשידה
לד' בחיי א:מרה 7אלהי בע1די .הנני מחזק
ומאמץ את לבבי להודות ולזמר לד' בכח
:ה העו"הד,י
פ"א פי' הפכ1ק ,אודך אלקי בכל לבבי
ואכבדה וג('1תהליםפ)1היינואףשחייב
אדם לקבל את הרעה בשמחה ,כמו הטובה.

היינו לגבי עצמו יכ1ל הצדיק לשמוח אבל
לשמח אחרים עמו צריכים לראות השמחה
והט1בה בעיניהם .ואו יכולים ג"כ לשמוח
בשמחת הצד'ק .ווה 1א1דך ד' אלק"י בכל
לבבי .היינ 1אף שאני בעצמי א1דך גם
על מדת הדין ח" 1אבל אני חפץ לכבד
את שמך לעול"ם .היינו לפני העולם.
וזה בלתי באפשרי רק כשאתה מתנהג עמי
במדת הרחמים:
י יפלא ממך דבד למשפט וג '1וקמת
כ
ועלית אל המקום וגו( ,פ' שיפטים).
התנא ,א' 1לך דבר שאין לו
ע"ד
מאמ -באורייתא ברא קוב"ה עלמא.
מקום .כי
זבאורייתא יתנהג עלמא1 .כמו שהעולם
נחלק 7גגולין ו"תחומין ,כן כ"ב אותיות
התורה הקרושה נחלקה לפרשיות .ויש
פרשה גדולה וקטנה .והנה כל דבר 1דגר
מן דתורה שייך למקים בפני עצמה ויש
לו מקומ 1המיוחד לו .לכך הוא באפשרי
שכאשר יבא אדם לאיזה מקום ,נגלו לו
איוה טעמי התורה .מה שהיה נעלם ממנו.
מחמת שזה הדבר מן התורה .ס"ך למק1ם
הזה .וזה 1ענין אין לך דבר שאין לו מק1ם.
ו1הו כוונת הכתוב .כי יפלא ממך דבר.
שנתקשה לד איזה דבר בהתורה ,ואינך
י1דע באיזה מקום תמצאנו .הנה העצה,
1קמת ועיית אל המקים המיוחר ,שהוא
ירושלים1 .ידוע שהיא נק'דת הארץ כולה,
בוודאי שם כלול כל הת1רה:
רזא דשבתא .איהו שבת דאתאחדת ברתו
דאחד .על פי מה דאימא במדרש.
שאונקלוס דשלים הא' שחיסר מן אחד
שבק"ש שפי' ה' חד .עם א' של שבתא.
שה1כיף א' יותר מן ל:ון דק1יש יהשלים
הסרון התיבה :1ה 1ר:א רשבתא איהי
שבת .דאתחדת ברזא דאחד .ה"נו יהשלים
תיבת אחד .שלא יהיה חסר א':
ן עיה"ב .יום שבת מנוחה .שבת הוא
מעי
גדול מעוה"ב .כי שבת ה1א המעיין
שממנו ניקח עוה"ב.
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אזכרה אלהים ואהמיה בראותי כל עיר
על תלה בנויה וכו ,עי"ר הוא
לשון התעוררות .היינו כל מיני התעוררות
על תלה בנויה ועיר האלהים ,היינו
התעוררות לד' מעיפלת וכו'.
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה
וקללה .בלומר אנכי ,את עצמי ,אני
נותן בידכם .ע"ד אנא נפשי כתביתיהבי"ת.
ובזה תלוי בידכם הברכה .וגו' .כי צדיק
מושל וכו' גם כ' כגוונא דאינון לתתא וגו'.
אם בנהירו דאנפין וכו' .כמו שמבואר
בזוה"ק פ' תצוה וגמר אומר את הברכה
אשר תשמעון .פי' .בשעה שתעשו המצוה.
אז תרגישו יתשמעון ותבחינו בהרגש רב.
שיש בכל מצוה ומצוה בחי ,ד' אלקים.
כי בכל מצוה נכלל בו חיות וקיום כל
העולמות בסוד עוטה אור כשלמה:
כפה פרשה לעני וגו .,לא תירא לביתה
משלג כי כל ביתה לבוש שנים אל
תקרא שנים אלא שנים (מדרש משלי).
ולכאורה היא פליאה .ותירץ דהא ידוע
דמצות צרקההיא גדולה מאזר מאוד .ומצלת
ומגינה מכל הצרות ופורעניות .לזאת כל
מקום שנזכר מצית צדקה בתורה ,הוא נכפל
שני פעמים .דהיינו עשר תעשר .נתון תתה
וכרומה .מחמת שהמצוה גרולה היא מאוד.
זהיצה"ר מתח:ק עליו .ע"כ צריך הכתוב
לכופלו לחזק הענין .וזהו כוונת המדרש
לא תירא לביתה משלגהיינו לשון קרירות
מה שמקרר אותך היצה"ר מהמצוה הזאת
כי כל ביתה לבוש שני"ם .היינו כל מה
שצוה התורה על צדקה הוא כפול:
פ"א נסע לק' טאלטשין דרך בראהליב.
והיהעמורפואותמןגארריאדאקטר,
בשביל בתו מ' רייזיל .והניח המשרת את
הרפואות על החלון באכסניא שלו .והוא
הלך עלפני הבית .וראה שארפואות עומדי,
על החלוה אמר אם היה ברצון השי"ת
שיהיה רפואה לבתי מ' רייי:ל ,לא היתה
צריכה לרפואות .אלא אם היה הקב"ה מראה

נפלאותיו וגבורותיו לעיני בל ,לא היה
הבחירה בשום אדם ,אלא הכל היו יורעים

שהוא מראה נפלאות .אבל הוא ברצון השי"ת
שיהיה לכל אחד הבחנה לבחון בשכלה
שמה' היתה :את לכך אינו מראה גבודותיו
לעיני כל אך הלביש כל דבר בדרך הטבע,
והמבין יבחוה ונתן כח בעשבים שירפאו את
החלאים .וזהו בורא רפואות .ולמה ברא
את הרפואות ,הלא במאמרו יבול לרפאות
אלא נזר"א תהלות ע"י שירא שתהלותיו
יהיה בפי הבריות ,שהוא אדון הנפלאות,
פי' שכל אחד יראה נפלאותיו בחוש .לפיכך
ברא רפואות כדי להלביש כל דבר בדרך
הטבע .ויהי
ה לכל אחד הבחנה:
דרפא ירפא .בגמרא מכאן שניתן רשות
לרופא לרפאות( .גמרוק והקשה
אמאי לא נקט הגמרא מכאן שניתן רשות
לחולה להתרפאות .ואמר כי יתורץ עם זה
עוד קושיא אחת גדולה .מה זה כשנופל
אדם למשכב בחולי מה ,א:י תיכף נותנים
לו סמים מרים לרפואה .והא ממ"נ קשה.
אם נגזר עליו למיתה ח"ו ,מה יועיל לו
הרפואה ואם לאו מה צריך לרפואה .אך
הענין הוא ,כי נודע אשר מחטא הקודם,
נפלו הרבה ניצוצין בין הקליפות ,ונתגלגלו
בדומם ,צומח ,חי ,ומרבר .והנה החי יש לו
עליה .אם מקיימין מצות התלוים בו .היינו
בשחיטה ,ויהנה ממנו ישראל בברכה בכוונה.
יתעלו הניצוצין למקורן .גם הדומם ,יש לו
עליה ,ע"י שמקיימין מצות התלוים באדמה.
וגם בצומח הראוי לאכילה .אם יאכל ישראל
בברכה ובכוונה יש לו עליה .אבל אותן
נ"ק שנתפזרו בין הסמים המרים ,האיך
יהיה להם עליה ותיקון .אך השי"ת ,אשר
כוונתו לבל ידח ממנו נרה ,יסבב להזמין
אל החולה שנחלה מחמת גרעון מעשיז .כל
הסמין עם הנ"ק השייכים לשורש נשמתו,
ומעלה אותם מצומח ,לבחי' חי מדבר אזי
נתרפא .ובזה מתורץ הכל.כי לפי"ז החולה
בעצמו הוא הרופא ,שמתקן את הניצוץ הק:,
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ם (תהלים קו).
ויצעקו אל ה' בצר יה
והקשה ,מה היה כוונת דהמע"ה
שעשה מ:מור מוה .הא בגמרא איתא סתמ.
ארבעה צריכ,ם להודות ,וכל אהד כשאירע
לו איוה נס יומר להקב"ה כמו שירצה.
ותירץ ,ד1ה ידוע ,מאמר הגמרא ,אין יסורין
בלא עון .והיסורים באים על אדם למרק
עונותיו .ו1ה ג"כ ידוע ,דמי שהטא ועבר
עבירה ,הוא נותן כח בסט"א ר"ל ,ופוגם
בהשכינה דלידה .זאיתא בגמרא המתפלל
על חבירו הוא נענה תחלה .ע"כ צריך
;(דם העיקר להתפלל על כבוד השכינה
כל הבקשות שלו .ו1הו כוונת דהמע"ה
שאמר ויצעקו אי ה' בצר להם .פי'
כשיבא לאדם יסורים ,מסתמא פנם בא'~ה
ע:ן ,ע"כ צריך יצעוק אל ה' .ה"נו על
פגם השכינה .זממצזקזת'הם יצילם .זממילא
יצילם מצרותיהם .ווהו ג"כ כנונת הכתוב
ותתפדל הנה על ה,יגו' .אחר חפני ופנחם
היו כהניםיה' וקשה מה ענין חפני ~פנחס
אל חנה ,ועוד .מה על ה' .אך וה בעצמו,
הכוונה כאז' כיון שהנה ראתה שהם אינם
הגונים~ ,אינם נוהגין במדות ישרות ופ~גמים
השכינה~ ,היה לה צער על פגם השכינה
ותתפללע" ה' פי' התפלה שהתפלדה עד
בן .לא היה לטובתה ,רק לטובת השכינה.
השי"ת בן הגוז שיתקז כל וה;
שיתן
כל אוכל תתעב נפשם (תהלימ ק;) .ואמר
שפ"א שאלו יהבעש"ט ,מהו עיקר
העבודה ,הלא אנו יודעים ,ואבותינו ספרו
לנו ,שבימים הקדמונים היז אנשי מעשה,
מתענין משבת לשבת .ואתם בטלתם את
אדם שהוא
הדבר ה~ה שאמרתם שכ
י שנקרא הוטא,
מתענה ,עתיד ליתן את הדיז
שמענה את נפשו .ע"כ הגידו נא לנו ,מה
עיקר העבודה .והשיב להם הבעש"ט ,אני
באתייע~לם ה1ה להראו ;:דרך אחר .שיראה
אדם יהמשיך על עצמו שלשה דברים
הליו :היינו אהבת ה' .ואהבת ישראן.
ואהבת התורה ,ואיז צריך לעשות סגופים,

יה

והוא אמר ע"ז .ש1ה מדרגה גדולה .והוא
לאדם גדול במעלה .אבל לאדם הבינוני.
הוא מקודם לראות שבכל הדברים הגשמים
והגופנים יש בו חיות קדושה .והכוונה,
תהא רצויה לשם ה' לבד~ .לשבר היצה"ר.
~להפשיט א"ע מכל התאווו; ,שהיא משכא
דחויא כנודע .ו1ה שאמר דהמע"ה כל אוכל

תתעב נפשם .פי' כל האוכל בעצמו יהיה
מתועב בעיניו ,ויאכל בע"כ להחיות נפשי.
זיגיעו עד ומערי מות .פ" בחי' מזת,
מסירת נפש .ווהו כוונת רש"י .פ' ויקרא.
יכול להפסקה היתה קריאה .פי' קריאה
לשון חיבה כפירש"י יכ~ל מי שמתענה
הפסקזת .הוא ג"כ הביב לפני הקב"ה.
ת'ל ויאמ"ר .לשון האמרת שפי' המשכה
כלומר לאמירה היתה קריאה .מי שממשיך
כל הדברים דגשמים דשורשז ה~א דביב
לפני הקב"ה .ומה היו הפסקזת משמשות,
פי' באי1ה ענין שייך הפסקה .להפסיק
בין ענין לענין .ר"ל כשיבא לאדם אי1ה
תאוה להפסיק ממנה .ובין פרשה לפרשה,
יהפריש בין דבר תענוג עוה" .1לדבר
קדושה :זאמר ע"ז הרב הק' מו"ה משה
מסיווראן 1צלה"ה ,אני אומר ,ש1ה ג"כ

מדרגה גדולה וגבוה לכתהיה לעלות בה.
רק שיש מדרג~ת נמ~כות לעלות מתחלה
עליהם .ואח"כ ימשוך א"ע לאותה מדרגה
הגבוה .היינו ,מתחלה .יראה האדם לשבר
את רוהו הגבוה ,וימשוך את נפשו ימרת
ענוה להיזת שפל בעיניו מאד .כמאמר
המשנה מאור מאוד הוי שפל רוח .זאעפ"י
המדות צריך יהיות ממוצע בנק~דה
כצ
במ
שא
ה
יעי .אבל בגסית הרוח צריך לילך
בקצה האחרון .שהיא מדה מגונה מאוד
כנודע .ווהו ג"כ כוו:ת המשנה .מצוה ערבה
כיצד .מקום היה לממה מירושלים ,ונקרא
מוצא משם היו מוציאין ערבה .ערב"ה.
לשוז ערב ,לשון מתיקות .ויר~שלים היא
הלב :שהלב הוא יסוד יאדם .כירושלים,
שהיא יסוד דכד העזלם .וכך אומרת המשנה
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מצות ערבה כיצד .האיך יכול אדם לטעום
מתיקות במצוה ובעב.רת השי"ת .מקום
היה למטה מירושלים .פי' הלב יהיה תמיד
למטה שיהיה תמיד שפלות בקרב לבו.
ויהי לב נשבר בתוכו .ונקרא מוצא .פיריש
הלב נקרא מוצא .ומסני מה נקראת מוצא,
שממנה היו מוציאיז מורביות ערבה .מהלב
יוצא הרבה מתיקות לעבודה .שהלב היא
עיקר כנודע:
מי לא ייראך וגו'( .תהליםי'
) אמר למה
לא כתב מי לא יאהבך מלך הגוים
ואמרכישירש אהבה נמשך מהשי"ת.עדה"כ
ם אהבתיך .נמצא מחמת שהשי'ת
ואהבתעיל
אוהב את ישראל .נקשרה אהבה בלבבם.
יבעבור זה המה אוהבים להשי"ת .וכמאמר
הכתוב .כמים הפנים אל פנים וכו' ואמר
הרב הק' בזה"ל .הקב"ה אוהב איתי ואני
אוהב להשי"ת .אני אוהב להשי"ת .והשי"ת
אוהב א'תי .כך אמר כמה פעמים אבל
[או"ה רק] יראת העונש יש להם .לפיכך
כתיב מי לא ייראך מלך הגזים .שהמה
[רק] יראים מהשי"ת:
שיר המעלות אשרי כל ירא ד ,וגז'.
(תהלים קל"ח) והולך ומונה המעלות.
ם הנהכי כן יבורך גברפי'
של ירא ד'.יסיי
אם כך גרלה מעלות של ירא ר .,יבירך
גבר כאשר רוצה לברך את איש .יבורך
בברכת ירא ר' .שיהי' ירא שמיםי
נרננה בישועתך( .תהלים כ') שאמרו חז"ל
על פ' ושב ה"א את שבותך.והשיב.
לא נאמר אלא ושב .מלמד שהקב"ה עם
ישראל בגלות .וז"ש לד ,הישועה כשהוא
על עמך ברכתך טלה[ .ר"ל כשיש לעם
ישראל ברכות זהו הישועה לה ],וז"ש
נרננה ביקעעת"ך:

שמואל ירחינאה .אסייה
מצטער רבי למסמכי' .א" 7לרידי
חזי לי .ספרא דארם הראש'ז.וכי' .שמואל
יריחינאה חכם יתקר' .רבי לא יתקרי( .ב"מ
פ"ה ע"ב) ופי ,המאמר הזה ע"ד הרמז .כי
דרבי .הוה קא

אדם הראשוז .הי' נכלל מכל הנשמות ער
סוף כל הדורות .והוא שורש כל הנשמות.
יכיו
ז שחטא פגם בכל אבריו וגידיו .ומזמז
החטא צריך כל אדם להנהיר את עצמו.
בעבודת הבורא ב"ה ולידע מוצא שורש נפשו
הכלול באדם הראשוז באי:ה אבר הי' נכלל
נפשו .וצריך לתקנז .וכל עבידת הצדיקים.
לתקז חטא אדם הראשוז בסיד שור)
נשמתו .ו:הו שאמר שמואל לרבי לדידי
חזילי .אני ריאה א"ע "ספרא" .לשוזספיי
ויהלום .היינו להנהיר את עצמי בארם
הראשוז .לתקז שורש נשמתי מהחטא,
ששמזאל ירחינאה .חכם יתקרי רבי לא
יתקרי:
י מתתי ,בז יוחנז נ"ג חשמונאי.
בימ
והקשה .למה תקנו להזכיר בחניכה.
.
ל
ו
ד
ג
הא בני חשמונאי היו
את יוחנז כהז
כולם צדיקים ויוחנז שמש בכהונה גדולה
פ' שנים .ולבסוף נעשה צדוקי .זתירץ

כשאדם עובר עבירה.וריצה לשוב בתשובה.
איז לו תשובהכי אם באותה מעשה .ובמה
נעשה יוחנן צדיקי .שדרש כי בענ ,אראה
על הכפורת כמדרש הצרוקים .להביא אש
מבחוץ והתיקוז של יוחנז הי ,בימי
חשמונאי .שעל ירם נעשה נס חנוכה וזהו
פי' מאמר הגמרא .הניח חנונ"י את נרו
מבחמן .הייב .חנונ"' הוא אותיית יוחנז.
זמרמז הגמרא .שיוחנז הטא במה שהניח
נרו מבחוץ .היינו שנתן אש על הקטורת
מבחוץ .ו:הו חנינ"י חייב .ר"י פוטר .בנר
חנזכה.פ '.אומר שהתיקוז שליוחנז הי,
ר"י
ידי נר חניכה פטר את
בנר חנוכה
עצמו מז הדיז:
חנון בירם מעבידים (בטרר הזשענית) פי'
כי בחודש תשרי עובדים ישראל את
הבורא ב"ה בהקומה שלימה .בר"ה עוברים
אותו במוח .ולכך נקרא ר"ה יום הזכרוז

עי

עלכי שעובדיםאיתובמיח,.ביזה"כ מענים
את הגיף בתענית .ובסוכות בירים בלקיחת
אתרוג ולויב .ובשמיני עצרת יש"ת
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ברקידה .שמרקדין ברגלים בשמחת התורה

ווהו חנון בידם מעבידים .פי ,בסיכות

עושים אתהחינ.
ן בידים .והי' דרכו של
הרב ו"ל לומר בכל שנה בנוסח ההושענות.
ןן
חינון בידם וכו' ולא חנו

טל תן לרגות ארגך( .בפיוט של פסח)
פי' יה"ו במילוי אלפין שהוא בגימ'
טל[ .ר"ל הש"ין תן רגון בלבבנו לעשות
רגונך .ארגך לשון רג~ן[ .כי בקיץ ה~א
תגבורת התאוה למריד חלילה בהקב"ה לכך
אנו מבקעים בקשה  11בהתחלת הקיץ]:
1היא שעמדה לאבותינו ולנו .שלא אחד
בלבד עמד עלינו לכלותנו( .בהגדה
של פסח) .פי ,ואת עמד לאבותינו ולנו מיד
הקמים עלינו .שלא האח"ד .עמד עלינו
יכלותנו היינו ימלא הי' בזה הסכמת וגוירת
הש'"ת כי קויא ה" או גם רצונו ית'
יכרותנו או אבונו .כלנו אברנו חלילה;
פ1סעים בן פסיעה קטנה( ,ומירות לשבת)
ר"ל הגם שפ~סעים בשבת רק
פסיעה קטנה בקדושתה .היינו סועדים בו
יברך שלז :פעמ'ם ,ואעפ"י שהוא מדרגה
קטנה אעפי.כ .גדקתם תגהיר וכו';
פ"א בזיל ומ"ק ה"ך על פני הבית .ואמר
ש-ום עליכם .ורבון העולמים כדרכו.
~כאשר באיאיו התיב~ח מ~דה אני לפניך
ד ,אלקי וכו' על כל החסד אשר עשית
עמדי ואשר אתה עתיד לעש~ת עמי .עמד
ושתק ימעט זשאל לעגמו רמה לי לה~דות
יך .על חסד העתיד .רק כב~א החסד או
אודה יך .ותיכף השיב לעצמו ב:ה הזשון.
אויי העשה עמד' חסד .ויא אהי' או בבחי'
 1:לדודות לך כראוי .לכך אני גריך
 .ומיד געה בבכיה .והרב
יה~דות לךעכש..
הק' ר' משה מסייוראן .עמד אז בקרן
ווית ושמע שאיתו .ותשובתו וגם בכייתו.
אותו אח"כ ה"א שא"תכם ותשובתכם
שא"
הי' טוב .ומדוע בכיתם .אמר ל~ .בכיתי
מדוע לא אהי' או בבחי ,הראןי .ע"זבכיתי:

פ"א באה לפניו אשה אחת .בקול בכי
ובקשה .על בתה שמקשה לילד.

והתחיל לקללה בקלל~ת נמרג~ת .אשר נמס
לבב הש~מע .והי' לתמיה בעיני העומדים.
ואמר להם .מה אתם מתמיהים .תדעו
שקללות היוגאים מפי .ברכות הם .ולקח
את ספר הווהר .והראה להם בפ ,וישב~ .ו"ל
ת-ח איה רוג:א~ .אית ר1ג:א אית רונ:א
י
דאיהו מברכא מעילא ומתתא .ואקריבר1ר
ואת הנפש אשר עשו בחר"ן .פי' שתקנו
בחרון אף

שלהםי

1אנכי תולעת ולא איש .ע"ד הלגה .כי
יש בני אדם .כשאוכלים פרי .ויש
השש .אולי יש בתוכו איוה תולעת .אוי

תיכף וורק את הפרי .כרי שלא יכשל
באיסור אכילת תולעים .אבל אם יכעם
על אי:ה איש .מיד רודף אותו בכל מיני
רדיפות .בגוף ונפש .וממש בולע אותו.
וזהו שאמר דהע"ה .ואנכי תולעת .ולא
איש .הלא אתה נ:הר מלבלוע תולעת.
עכ"פ תחזיק אותי לתולעת .ומחמת :ה
אנצל מפיך:

פ"א אמר .אך טוב לישראל ,א"ך .מועט
הוא .היינ ,שיהי' הט~ב ממועט
משום תערובת רע .רק שיהי' כולו טוב.
זאי מפני מדת הדין ש"א יעכב .אמר
אלהים לברי לבב .המדה"ד יהי' אך עם
ברי לבב .עמי .ועם אחי אפרים עמנו לבד
יתנהג המדת הדין .ולא עם כלל ישראל:
פ"א פ" מאמר הנמרא תקיעת שופר
חכמה .ואינה מיאכה .היינן העיקר
היא ההכמה ה"נו הכוונה שבה אבל לתקוע
בערמא .אינה מלאכה כלל:
עשר תעשר .ודרשו חו"ל עשר בשביל
שתתעשר .ורמז לן באורייתא .בפי'
שמעשר מועיל לעשירות .דכתיב ,כ"ף אחת
עשרה והב מיאה .פי' יד שנוטלת אחת
מעשרה דהיינו מעשר .אותה היד מלאה
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אמר שיש אנשים שכאשר שותים משקה.
י פרום ,ע"ז נאמר
אזי ווערין זי
ואלהי מטכה לא העשו לכם:
אהד .,קדושי"ו .טי' הקדושיםהיינו

יראי

הצדיקים ג"כ ההיו יראים

מד':

כאשר נתקבל הרב הק ,ר' נחום
מטשרנאביל זצלה"ה בפעם
ראשון .לרב ומגיר .נתקבל בכבוד גדיל.
וכאשר שמע רבי ר' ברוך נ"ע .מהכבור
לו .אמר אם לעוברי רצונו
הגדול ש
עער
יצונו עאכ"ו .והיכף טירש להם
כך לעושי
דבריו .לפ שהקב"ה רוצה שיהיה כבוד
לצריקים .והם בורחים מהכבוד .ועוברים
רצונו .כך .לעושים רצונו .בוודאי ראוי
להם עוד כבור יוהר:
חסד ואמה .אם באמה ,האיך רב חטד.
אך שהשי"ת עושה חסד חנם בכל
דיר ורור .והכליה בריאת האדם .שלאיהי,
נשמהו נזון מנהמא דכסופא .וזהו זלך ד,
התסד כי אהה תשלם לאיש כמעשהו
שהשי"ה חטץ שלאיהי' תסד חנם .רק לפי
מעשיו הטובים .ו:הו ורב חסד .שרוצה
להטיב לברואיושיהי
' באמה .ולא חסד חנם;
אולי לא הלך האשה אחרי( .ע"ד צחוה).
טרש"י אלי כהיב בת הי' לו
לאליעזר .זהי' מחזר וכו .,אמר לי' אברהם
אתה ארור והוא ברוך ואין ארור מדבק
בברוך .ולכאורה קשה איפכא הוה לי'
למימר .ואין ברוך מדבק בארור .רק
שרש"י מרמז בלשונו הצח .ענין אחד.
כשהצדיק רוצה לשדך א"ע בעשיר .מאן
דהוא .כשרואה העשיר שהצדיק רוצה
לשדך עמו .תיכף מתייחט מול הצדיק .והוא
אינו רוצה ישדך עם הצריק .ו:הו כוונה
רש"י .אין ארור מדבק בברוך .טי ,שארור
אינו רוצה:
פ"א באו לטניו מקורביו אנשי מעלה.
והתנצלו לפניו .למה חייהם המיד
בדוחק ובמצוק .ואנשים שכבר כטרו בד'
הצלחתם נשגבה מאוד .אמר להם .שאל

ירב
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תחשבו שהדחקות נלקח מחמת טובתכם.
והצלחתם מחמת רעתם .כי כבר רמז
המשורר יראו את ד' .קדושיו .כי אין
מחסור ליראיו .אין המחטור בא מחמה
היראה מד' והא ראיה שאנו רואים כפירים
רשו ורעבו ודורשי ד' לא יחסרו כל טוב
ם מד:,
לזאה ההיו יראי
פ"א ישב בשלחן ולפניו כמה צדיקים.
ופתח לחרף ולבזות אה הצד'קים.
שכבר נסהלקו עוד ממאה שנים .ויהמהו
כל השומעים .ואח"כ שאלו אוהו משרביו
על אודוהיו .אמר להם מה אתם אין
מתמיהים על אנשי כה"ג .שבקשו למנוה
אה שלמה .ועור אחרים עמו .שאין להם
חלק בעוה"ב .ער שיצא בה קול ואמרו
אין משגיחים בב"ק זכו'.מי הכריחם לדבר
ה:ה .אם אתם מבינים אה זה יכולים אהם
להבין גם אה זה:
ארוממך ר כי דליתני .דליתני יש לו
ב ,טירושים .א' לשון דל .הב'
לשון רוממות .ע"ד רלה דלה .פי' הדלות
שהשפלה אוהי הוא לי הרוממוה .ע"ד את
אשר יאהב ד' יוכיח
 .ע"ז אשבח אותך:
ובלה בה ומינה לא תזוע שא' 1לך
מדה טובה הימנה .היינז אעפ"י
שסבית ובליה ימיך בהתורה.עריין לא זזה
ממנה מא מה ולא נגעה בה .והא ראי,
דהא לא למדה ממנה שום מרה טובה:
בברכת אשר קידש ידיד מבטן זכו' חתם
באות בריה קודש ע"כ בשכר
זאה אל חי חלקנו .פירושו בשכר שאנו
י חלקנו:
נמולים הוי אלח
אנן דשכיח לן בכל יומא בשרא

יסיב

כגין

וחמרא .במאי נשניין בשבתא .פי'
אנן דמהענגין בכל יומא .במאי נהרץ אותו
ליום הדיה וההירוץ הוא ,בשבתא .היינו
עם השבה נתרץ אוהו .כי בשבה מצוה
לענגו בבשרא וחמרא .וידוע ששינזי ווסה

וכו' ולכן צריכים לההענג גם בחול בבשרא
וחמרא .שלאיהי' שינוי ווסה בשבת .ויהי'
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ע~נג שים .וגם מרומז בו שע"י הסבת
ע;
מעלין המזון של כל ימי השבוע כידו
שינה לרשעים הנאה 7הם .והנאה לעו7ם.
אמר והי' הנאה שיהיה שינתן שינת
עולם שלא יעמדו עוד.
קרהו כפ-תם והו שאומרים
העוים צ'ם דריט 1פראסט דארף
אפ ש"אג' '1ו:הו כפ' תם נאו '7הבוינה
כמו ;נור תם שהוא תם עד פעם ג'ן:
חד גדיא (בדרד צחזת) הד גדיא ,ד:בי1
אבא בתרי זו:י חד גדיא ,פי' מגיד
אהד או חד גדיא מגיר מחודד דזבין אבא
בתרי ;ווי ,הדורשים ברבים ומוכרים את
אבינו סבשמים ,בתרי ווזי והסימ 1הוא
חר גדיא חד גדיא ,היינו בכל מקום
הדורשים ,אומרים דבר אהד.
ב ודורש
איתא במדרש כ;~החכם ייש
הקב"ה מוהל לעונותיהם של
ישראל ,כי המוכיחים שאינם הגונים נעשו

משייך

ן
ן
ן

ישראל .מכל עבירה נעשה
מעונותיהם
י"ה ת'סרך רעתך ,אבל בשעה
סד
מוכיה אהד ע
שהחכם יושב ודורש .הקב"ה מוחל
יעונות'הם של ישראל .צריכים המוכיחים
י
למחול ולילך מן הבית שלא ישמע
דרשת החכם,יפ' שהמה נקראים ע,נותיהם
של ישראל:
וכל בניך לימוד' ד' ,שכל ישראללימדים
להשי"ת כמאמר נצה,ני בני .ויש
לו שעשועים מזה ועוד למודי ד' לשון מדה
כמו שהוא מודד השי'ת בלבו כן מודדים
יו יעשית רצונו .רצ,ן יראיו יעשה .וכפי
שהוא מכניס אמונתו יתברך בלב .והנה

הקב,ה ממלא כל עלמין ואכחר כל עלמין.
ובתוך כל עלמין ,ואינו מוגבל כי הזא
מגביל כל דבר .חמים ולא בחכמה ידיעא
מבין ו7א בבינה יד'עא .וכש"כ שאר מדות
גדולה גבורה כ"א באמונה מגבילין א-תו,
ואמונתךס::יבותיך .שב::מונה חזקה מגבילין
אותו יעשות רצון יראיו .ורב שלים בניך,
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בכל צרתם לו צר .היינו כמו שמצייר

אדם את הקב"ה בלבבי כן יצייר
הקב'ה אתעצמי כביכול)":יי:
רצית ד' ארצך.
כמו שאתה רוצה

הייני
את ד .,כן הו) 1רוצה אותך:
הוא אלה' האלהיב ר"ל כפי שאתה משער
את אלהים ביבבך עדיין הוא ייתר
גדול .והוא אלהי .על האלהים שהשגת:
כי נר מצוה יתזרה איר .אמר כי ידיע
שלשלשה חדשים ניכר העובד ומתשרי
עד חנוכה שהוא כשלשה חדשים ניכר
העיבר מנר מצוה ,שמדייקין נרית של
חנוכה .ומניסן עד שבועות הוה ג"כ כשלשה
חדשים ניכר העובר מתורה אור:
עמיז .כלימר מרתו
יאסף אהרן
וצדקתו של אהרן .יכנס יי):סף
בתוד עמיו .כלומר לבל יאבד צדקתו
וקדושתו מזרע ישראל:
במצרים לעיניד .פי' המצר יהצער שבא
עליד .הי
א רק לעיניד שנדמה
לעיניד שהוא רעתד .אבל באמת היא רק
לטובתד:
מה שאמר יעקב
ע"ה כי ירא
נל
אנכי אותי .פי'אביע
י כי עשיתי את
עצמי לאותו .היינו לעשי שאמרתי אנכי
עשו בכורד:
י הוא יודע תעלומות לב .פי ,הקב"ה
כ
יודע מה שנעלם מלב האדם:
פ' בשלח
התיצבו יאו את ישיעת ד' .היינו ע"ד
קשוט עצמד במדת אמתיאמינה.
וזהו פי' של התייצבז ע"ד קישטא קאי.יאז
וראו את ישועות ד' .התיצבו מלשין אמת

אי

ייציב

:

אתם נצביםהיים כלכם לפני ד' אלקיכם
ראשיכם .עד מחוטב עציך ושיאב
מימיך .פי' כולכם תהיו נצבים ועומד'ם
לחלל
בעד ד' לבל
ית':
בוקדיי
יחוי
כי
מרים הצד
נא
אמר על מה תש
ם דברי
תורה ומוסר .יתולים הדברים

במאמרי התורה ברמז קצת .ובנגיעה
מועטת .משים שנאמר זרוח אלקים מרחפת
על פני המים איז מים אלא תורה .ועל
מרחפת אמרו ח":ל ניגע נוגעי

ואיני

' הושי
א1א י
נ שתושיע
יעבהקשנא.אתהיי
ני
שנוכל
ן
לי
אתיד' .אנא לש

בקשה:
קול ענות אנכי שומע .פי' אני שומע
קול שמענים את אנכייכו
:,
הדרן עלד מסכת כתובות.יסיי
ם המסכתא

עתידין אלני סרק שיטעני
סר"ק בגימ' ש"ס .פי' אף מי שלימד ש"ס
שלא לשמה שהוא מכונה בשם אילן סרק.
פירות.

עתיד לטעון טענה שיתנו פירית עבור
הלימור הזה .ומשיביןלו הדרןעלך מסכהא
כתובות .פי' לך וראה מה שכתיב בתחילת
המס' בתולה נשאת ליים הרביעי .היינו
התורה המכינה בשם בתולה ואיש לא
ירעה .כלומר התורה המכינה בשם בתזלה.
נשאת ונגבהת מלשון נשא את ראש.ליים

לי

רביעי .היינו כשלימדים בפנים הרביעי.
עפ"י סוד .ואז .תראה שאין מגיע לך
הייני
פירות עבור הלימוד ה:ה:
פ"א אמר אחות קטנה.היינו הדביקזת
לנ
ימלשון אשה אלאחותה.
יש לנו מעט
ישדים אין לה השפעה חדשה אין לנו מה
נעשה לאחותינו .ד"ל עם המעט דביקות
כ שידבר בה כשנדבר אותו
שישלני.ביי
המעט מלבבנו .לא יהי' נשאר לנו עזד שום
דביקות:
ן לא מנהל ולא מחזיק בידינו .מנהל
אי
ין אראפ פיריר .מדרךלא טוב.לימר
ני
לי
א
לו אל תעשה כך כי לא טוב היא .ילא
מח:יק בידינז על הדרך הטוב .לומר עשה
כך כי טוב הוא:
ן111תי לך מהלכים בין העומדים .כי יש
אנשים שכשאומרים לפניהם דברי
תורה .אינם רוצים לשמוע .באמרם שכבר
כתובים יעימדים הדברים
בהתורה.

הללי
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לזה אמר שאינו כן .אלא צריך אדם .להלוך
ן העזמדים כבר בהתורה:
בי
הבוחר בשירי זמרה .פי ,הקב"ה בוחר
בשיריים שנשארו אחר הזמרה:
אמרכי הי"ג מדות שהתזרה נדרשת בהם.
הזא נגד הי"ג עיקרין .זהנה בהי"ג
מדות יש פרט וכלל .פרט הזא מי שעובד
את השי"ת בענינים פרטים .היינו בתורה
ותפלה .וכלל הזא מי שעובד את ד' בכל
עשיותיו .ה"נו באכילה ושתי' ושאר
גופניזת .ומי שכופר בכיל זה .כופר ממש
באהד מהי"ג עיקרין .שהוא היה הוה ויהיה
שמורה שהוא הוה תמיד .ובכל הענינים יש
מציאותו ועבודתו ית':
וזהו מאמר בעל מסדר ההגדה .ר:מע מה
הוא א~מר מה העבודה ה:את לכם.
שתרשע שזאל שאלה מה ענין עבודה
יביכם.היינו באכילה ושתי' שהם צורך
נך
".
הי
ש
הגוף .וכופר בהכלל מהי"ג מדות~ .לפי
שה~ציא את עצמו מן הכלל .כפר בעיקר.
היינו באחד מהי"ג עיקרין:
פ"א בא אליו איש אחד וביקש ממנו
שיתן לו סגולה לגרש רוח רעה
מביתו .ואמר מאמר המשנה עין רואה~איזן
שומעת וכי מעשיך בספר נכתבים .ופ"
עין רזאה .מתחילה 'דעו את הכל בעין
הנבואה .זאחר שפסקה הנבואה היה אוזן
שומעת .שהיו משתמשים בבת קול .ועתה
היא וכל מעשיך בספר נכתבים .נכתב הכי
בס' וצוה "'תן לו גמרא בבא מציעא ועיין
בפ' הבית ~העליה .זאמר לו סגולה לביתזי
רצון יראיו יעשה .היראים עישים הרצ~ן.
כפי שמעוררים הרצון ביבבם .כן
'תעורר רצ~ן הע"'זן מקורין דרחמים:
עמ' הארץ .כ' שם ד' נקרא
וראו
עליך ויראו ממך .ה"נו שיראו מד'
'דך:

כי

ע
ידשים יעמך .ר"ת רחי.
ראשי ח

שהיא

השראת השכינה והתחדשות המ,חין
'-שראל.

עבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו
כהיתר .היינו אם אדם עבר עבירה.
ואח.כ לומד מעט בהתמדה .נעשה בלבו
צדיק וישר .כאילו לא עשה [עבירה] כ""

רק עשיותיו היו

בהיתר:

הוא יפתח לבנו בתורתו .פי' עם התורה.
כי יש בתורה דברים סתומים
זנעלמים וצריכים יפותחם לנו זיהבינם:
כף אחת עשרה זהב מלאה .עשרה היא
יזד ופי' כפיפה אחת מישראל להקב"ה
זהב מלאה:
שקר החן והבלהי,פי אשה יראת ד' היא
תתהלל .היינו בעת שהשקר יתן חן
וההבל יהיה ליופי .אז מי שיהי' ירא ד'
י להתהלל:
יהיה ראי
אמר בעד נשמתי "יכא שום סתימה
ונהירין לי כל סתימא דאזרייתא:
אמר ע" מד,ת ענוה .אם אלף הם אני
מהם ואם שנים הם .אני מהם:
אמר אם הייתי יידע שעב-:תי בחיי על
מילתא זוטרתא דרבנן לאהייתי חפץ

בחיים

;

ולמהוי אנא פקידא בגוצדיקיי'.
פ"א אמי
רבש"ע יהי אנכי נמנה בן הצדיקים.
איך מען ניט זע איך מען עם הרב הק' ר'
פנחס מאיסטרא ועם הה"ק מפ~לנאה:
ופ"א שמען שאמר ולהוי אנא פקידא בגו
צדיקיא .חפץ אני להיות פקוד על
הצדיקים;
סתרו יישר .פי' היושר שי הקב"ה הוא
נסתר מבני אדם .עצתו אמונה
פעולתו אמת .פי' העצה ":ה להאמין שכל
פעויותיו הן באמת וצדק

'

ולא אנחנו עמ ,כתוב לא. .קרינ
ן לו.
דיינו אם אנו מח:יקים את עצמינו
לא בא' ,אזי לו א~ח:ו ביא, .ואם אנו
ו בואו ,אז' לא בא'
מחזיקים את עצמנןלי
אנחנו:
ב עביד .ה"נו
מה דעביד רחמנא יט
כשהקב"ה עושה לטב ,עביד .פ" הוא
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מתקיים .כי הצדיקים ג"כ מסכימים לזה.
ואם ה"ו להיפךאזיאינומתקייםכי הצדקים
מבטלים גזירתו של מקום:
הכם מה הוא אומר .פי ,החכם כמו שהוא
כך הזא אומר וכן רשע מה הוא אומר וכו':
פ"א בשבת קודש ישב על השלחן וכמה
צדיקים טביביו .ואמר דרוש נוי
ואולמי .דרוש נא את הנוי מדור שלי
ותראה אם יש לפני מי לומר ד"ת .ואולמי
ע"כ צריך אנו להיזת אלם מתורה .ואעפ"כ
ואות ישע עשה עמי בלא תורה:
אמר בשם הרב הק' ד' מנחם מענדיל
מ"מ דק"ק באר .שאבן טוב הנקרא
דימנט בכל מקום שהוא מונח הוא דימנט:
ום"ם הוא זו ולכל בני ישראל היה אור
במושבותם .זפי' לכל אחד מישראל יש
אור .אך החילוק הוא במושבותם אין איין
זעצינג ..אחד מושיב את האור בתורה
ותפילה אחד מושיבו במאכל ובמשתה .ויש
מי שמושיבו במקזם אשראיני רוצה להביא
לפני הפהי
אמר זקינ' "בעש"ט אמר .זה השער לה'
צדיקים .היינו הצדיקים הם השער לד'
ואחי הה"ק מ' אפרים אמר .כתיב לפתה
חטאת רובץ .חטאת הוא היצה"ר רובץ על
פתח ושער הזה .ומפתה לבני אדם לחל.ק
על הצדיק ולומר שאינו צדיק .וזהו שאמר
דוד המלך ע"ה ארוממך ד'כי דלתני .לשון
דלת ושער .ושהכל היו מאמינים בו שהוא
דלת ושער לה':
ךבאו האיבדים בארץ אשור והנדחים
בארץ מצרים .אמר שיש אדם
שאינו מרגיש נגעי לבבו ופשעיו .זעבור
י
זשהמעשליאוידראצגויםעל חטאיואלכקיים.ידמוהאישבנפ
עה
כז
בעיני
נקרא אובד כי לא יתן לבבו בשום פעם
לשוב לד' עלכי אינו מכיר בחסרונו .ויש
ג"כ אדם שיודע פחיתת ערכו האיך נתרהק
מהשי"ת ומכיר חטרונו בטוב זרוצה תמיד
לשוכ לד ,אך היצה"ר הבוער בקרבו תמיד

אשר לא ינוח ולא ישקוט מזנע אותו
מלעשות תשובה ואיש כזה נקרא גדח.
והשי"ת אשר כוונתו לבל ידח ממנו נדח
יקבצם יחד ויקרבם אליו .ו:ה מאמר הכתוב
ובאו האובדים בארץ אשור .אשזר לשון
נגמר כמו אשר האי הנמצא בדברי חז"ל.
כלומר מי שהוא אבד בארציות ע"י שנראה
בעיניו שנגמר הוא במעשיו וכל דרכיו
רצויי' לפני אלקים .וגם הנדחים בארז
מצרים שצר להם על עונותיהם ונקראו
נדחים :אלו ואלו יקבצם הקב"ה ולא
יעזבם לנצח:
ה' יתן אומר המבשרות צבא רב (תהלים).
פי' כשהקב"ה נתן התורה לעמו ישראל
נתבשרו צבא מעלה היינו המלאכים שיש
רב זגדול מהם.כי ישראל עלו אז במעלה
גדולה ורמה יותר ממלאכי אלקים .והשפיע
ד ,עליהם רבות השפע מלכי צבאות ידודוה
לשון דדהיינוכי המלאכים רצו ג"כ לינק
מהדד השפע ולא יכלו לקבל רבות השפע.
וזהו שאמרו חז"ל שעל כל דיבור חזרו
ישראל לאחוריהם י"ב מילין .היינו שהיו
צריכים ישראל להשפיל א"ע ממדרגתם
הנעלה .בכדי שיוכלו המלאכים ג"כ לינק
מהשפע הנכבדה:
אמר כתיבוידי משה כבדים .ופי' בזוהר

יקירין איגון וקדישין אינוה והיה
נראה לעיני העומדים שמראה על ידיה
זאח"כ אמר אוואטירע אגיטי וועלט דאס
איז .אין אלעכטיגע וועלט .אז מיא טיט
זעך ניט אריין אין איר :אין אוואטירע
פינצטירע וועלט דאם איז אז מיא טיט
זעך יוא אריין אין איר .וסיים מאמר

המשנה ולא הטריח בשר הקודש מעולם.
ופ,כי בשר הקודש לא תסריח ולא תתקלקל
מזה העולםי
כל מקדש שביעי כראוי לו .פי ,לכל
אחד מישראל השביעי מקדש רק לכל
י הראוי לו:
אחד כפ
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בזמר יום זה מכובד מכל ימים .כ' אל
יתןיכל בו דבקים בגד ללבוש להם
חוקים כו' וכל מטעמים .פ" לכל הדבקים
בו 'ת' נותן להם ד' בעד בגד ללבוש וכו'
וכל מטעמים .ולא 'הסר להם כלום:
כל א.ש ביינו יקדש .פי' כל איש יקדש
ן ההכמה שבקרבו:
א"ע כפייי
ברוך הוא אלהינו אשר טוב ומלנו .טיב
היא התורה .גמלנו שניתנה לנו
בגימ.ליה כמאמר הו"ל בריך רהמנא דיהכ
4ן אוריאן תייתא' .לעם תליתאי .על יד
תליתאי ,ביום תליתאי .בירחא תליתאי:
ישמחו איים רבים.איים לשוןאיה.היינו
שרעתיד ישמחו אותן שהיו
אימרים בכל פעם איה מקום כבודו.
רפאנו ה' ונרפא .כי בזמז החורבו אין
השם שים שנאמר כי יד על כם
י-ה .וזהו שאנו מבקשים רפאנו ה .,תרפא
ינ
ו את ה' ,ונרפא ממילא:
הושענא נפש מבהלה .ה"נו מבהלת
מקרה לילה ר-ל.
דד'כו בקודש היה פ"א לרומם א,ע ופ,א
להשפיי א"ע .ואמר בזה,ל רבש'ע
אתה ידעתי שבתי וקומי .ומי' אתה ידעת
מה שפ"א אנ .משופל ופ.א אני מרומם:
כאשר ספרו
שהרב הק' מבראהלימ
חיבר ספר מים קדושים על 0דר
יןלזים .אמר תמה אני מאוד הז:יך יכולים
יעשות חיבור על כל הקדשים .הלא כשאני
אומר איוהו מקומן של זבהים .היינו איה
עתה מקומן של זבחים הקא נחרב ,יתהפכו
מעיי ולא איכל לומר יותר:
איש סחו אחריו ה' הוא האלקים .דהנה
כשהראה אייהו את המופת כשירד
אש מן דשמים היה מדרך העולם ,לספר
בהמופח אשר עסה אליהו .אבל בכאן הביא
אליהו התגקות אלקית .שכל דעולם עמ
ואמרו .אשר ה ,הוא האלקים .ושכחו כל
המופתים אשר עשה וזהו .איש סחו אחריו

יו

ח' הוא האקקימ .שש דברו מהמופת כלל.
רק שאמרו ה' הזא האלקים:

פ"א שלח לו עשיר אחד משלוח מנות
סכום רב ולא רצה לקב .4ואמר
להשליח שנפלברעיונו בעת קריאת המוילה.
פי ,המשנה הקורא את המגלה למפרע לא
יצא .למפרע לשון פרעון .ר,ל כדי שיתנו
לי מעות לא יצא .ישלח המעות בחורה:
פ"א בערב 'וה"כ ,חיק על השלחן מינ'
מת'קה וחטפו מידו .אמר תאמינו
ל' שאנ' אודבכם הטוב .ואם ה"ת' 'ודע
דבר טוב בעזלם ה"ה' נתת' קכם .אך טעמו
פאר זוכט: .ראו וועט איר זעהין ,כ' טוכ
ה' .וויא סיא איז דא עפיס ווטץ ,איז ה'.
מה טוב הוא אלק'נו .ומה נעים הוא גורלנו.
ומה יפה הוא ירושתנו .דיינו דבוב"ה:
פ"א בערב הג הפסח לאחר שריפת חמץ
אמרכלחמיראוחמיעא.ופי'לעצמוכך.
כ" חמירא וחמיעא דאיכא .כל מיני חמץ
דאיכא הוא כרשותי .דחויתיה .אם כי נדמה
שה:יתי אז עצמי היטב .אבל באמת
ודלא חזיתי .האב מעך נאך גאר ניט ארימ
גי:עהין .דבערתיה .היצה"ר אומר לי שכבר
בערתי את החמץ .אב 4באמת ודלא בעדתי'.
עדיין לא בערתי אותה עיכ מבקש אנ.
ממך ה' ליבט 4ולהוי הפקר כעפרא דארעא:
דאח"כ ה:ר לדבר נגד הכלל .ואמר ,כל
חמירא וחמיעא דאיכא בכללישראי,
הוא ברשותי ,אי :דאס אלץ איבער מיר.
דחויתי' יס בהכקל מינ .חמץ הנראים לי.
ודלא חויתיה ויש בהם מיני חמץ שאינם
נראים לי .דבערתיה .יש מהם שבערתי.
ודלא בערתיה ויש מהם מי:י חמץ שלא
בערתיד עדייה ע"כ מבקש אני וכו' כנ"י:
פ"א בשבת במנחה .אמר ואני תפלתי לך
ה' עת רצון :זשמעו שפי ,לעצמו
כך .ואני מי אני ומה אני .הפלתי ומה
תפלתי .וגם לך ה' .נגד אל גדול כמוך.
אך עת רצון הכל תלוי בעת רצון;

יי
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בעיר

שינאווי הי ,מגפה ר"ל על ילדים.

ובקשו את הרב שיבאלעירם .לעורר
רחמים עליהם ובביאו להעיר .באה אשה
אחת לפניו בבכי וצעקה על כי יצא הקצף
משר העיר על בעלה להכותו בשוטים .אמר
הרב בזה"להיינו הך למה לי למיתני .ופי,
כשמכים בעיר למה צריכיט עוד למות .ומאז
חדל האסון:
פ"א אמר לנכדו ר' ישראליש שהי ,דרכו
לצעוק בתפילה .אמר לו בני התבונן
נא החילוקשבין פתילה של צ"גוביןפתילה
של פשתז קו-:יני' קנויט .שזה דולק בחשאי
ובנחת .וזה צועק ומשמיע קול .ואמר לו
תאמין לי שתנועה אחת של אמת אפי,
י:
באצבע קטנה שברגל ד
בכדך הרב ר'יחיאל מיכל כשהי' ילד קטן
הי ,משחק את עצמו במחבאים עם
ילד אחר והחביא א"ע הרב "נ"ל ושהה
במחבא זמן רב בטוברו שהילד מחפשו ולא
יזכל למצאנו .אך בראותו ששהה ביותר
יצא מהמחבא ולא מצא את הילר בבית
והרגיש שלא חפשו מתחילה .ורץ לחדר
זקינו בבכי וקובלנא על הילד שלא רצה
לחפשו .אז זלגו עיני הרב קלוח דמעות.
ואמר הקב"ה אומר ג"כ כךאני אטתיר א"ע
גמחבאים ואין מי מחפש אותי:
כאשר טפרו לו שאנשי בליעל באו לראותז
ומלעיגיםעליו .אמר ב:ה"ל רבש"ע
לך אמר לבי .אתה יודע שלבי אומר רק
לך .ולסוף בקשו פני .באו לראות פני.
ולמצואבי הסרונות .אך את פניך ד' אבקש
זע איך אוואטער אפנים דיא האסט בא זע
אוואסער אפנים קעואיךשוין האבין בא זע:
פ"א הי' יושב בסשדה .ומצד אחד ישב
אצלו מחותנו הה"ק ר' אברהם דוב
זצללה"ה .מחמעלניק .ומצד השני ישב
מחותנו הה"ק ר' יוסילי מיאמפילי .ובא
להבית עשיר אחר וחירף וגידף אותו הרב
ר"ב וצוה לאנשיו שידחפו אוחו להוץ .ותיכף
דחפו איתו .ואמר אליו מחותנו הרב רא"ד
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הנ"ל מה נעשה עם הגמרא המלבין פני
חבירו ברבים .מיד החזיר הרב ר"ב את
בניואליויאמרלו מה אומר הלמדן המלגין
פני חבירו ברבים מפני מה אינו מטיים את
המאמר אין לו חלק לעוה"ב .היתכן כאשר
ראיתי ששורה עליו ד'נים .וב:ה שבזיהי
אותז בטלתי מעליו את הדינים .לא אפקיר
את העוה"ב שלי עבור בר ישראל .מיד
השיב לו שלא ידע מזה .ואמר אליו הרב
ר"י הנ"ל גםליהי' קשה הדבר אבלידעתי
:מאין לשאול למחו ,ע"ז כי מסתמא יזדע

י

מה עושה
פקא ישב בסעודה בחמשה עשר בשבט.
והי' בדיחא דעתי' מאוד.וטיפר חלום
אחד אשר חלםלו שישבו מסובין אצל השלחן
כמה וכמה צדיקים .מהם שהיו עוד בחיים
חיותן .ומקצתם שהיז בעלמא דקשוט.
והרשב"' ישב בראש השלחן ואני עמדתי
בקצה השלחן נגד הרשב"י .והרשב"' אמר
להם דברי כבושין ומוטר .ואמר להם בזה
הלשון .כך עוברים לאל גדול ונורא כאשר
אתס עוברים ומרוב הפחר התחיל סני
להתכרכם ועמר הרשב"' מכטאו והלך אלי
לקצה השלחן והכה על כתפי בררך חיבה.
ואמר לי ברוכ'ל סערצי ניט דעד מען איך
ן אדם השלם:
ריא ביסט איי
דר 1:בקורש הי' לישב בהלולא דרשב"י
בל"ג בעומר בסעודה .במלבושייו"ט
והי' שמח מאור ופ"א פתח השער מה:והר
ופתח ואמר מהתנא האלקי הרשב"י .ופי'
מהתנא שלומד אותגו .האלקי .האיך לעבוד
את ד .,ופ"א נתן הזוהר על לבבו ואמר בזה
הל2וה רשב"י איך קען דעך .אין דיא
קענסט מעך:
פ"א בל"ג בעומר שאל לצדיק וגאוו אהד
שהי' אז במטיבה .אם יכול הוא לומר
מאמר הזוהר ואמר לו הן וצוה לו לומר
מאמר הזוהר .ואחר שטיים המאמר אמר
לו הרב ר"ב אם אהם יכזלים ללמוד בנגלה
כמו בט' הזוהר .אין אתם יכולים ללמוד
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כלל .ואה"כ שאל להה"ק ר' יוסילי
מיאמפילי' אם הוא יכול לומר ווהר .והשיב
לו שאינו יזדע כי אם פי ,המלות1 .ה
לו ג"כ שיאמר מאמר הו1הר .ופתה 1אמר
אך בכל פעם ופעם סייע לו הרב ר"ב
באמירתו 1בכל פעם שסייעו צווה הרב
הק' ר"י הנ"ל בקול כמי ששופכים עליו
רותהין .זאה"כ אמר בעצמו מאמר אהד
ולקח את ס' הווהר על לבבו ואמר איך
דאנק דיר ר"ש בעד ס' ה:והר .כי אילמלא
האי לא עדיפנא מהבראי:

פ"א נתארחאציו בש"ק הרב הק' בעמ"ה
ספר מים קדושים .ובליל ש"ק אמר
לו הרב ר"ב שיאמר רברי ת1רה והשיב ל1
הרב הנ"ל כשאנחנו רואים אתכם .נסתמו
מאתנ 1כל מעיינות ההכמה .ע"כ איני יכול
לומר ד"ת .וביום השבת בישבם יחד על
השלחן .ביקש הרב הנ"ל את פני הרב ר"ב
ב:ה הלשון .הגידו נא אתם ד"ת על כי
שאתם אומרים יפה .השיב לו דרוש נוי
ואולמי .בעד שאדרוש יפה :אל איך בעסיר
שטום ווערין .ולא אמרכלל1 .בשלש טע1דות
אמר לו הרב ר"ב שיאמר ד"ת לכבוד
ישראל ולכב1ד השכינה כי כל בי עשרה
שכינה שריא .ובפרט שאנו ג"כ יושבים
כאן במסיבה אהת .א :פתח הרב מים
קדושים .ואמר כל בי עשרה .עשרה היא
יוד א,ת קטנה שבאותיות .וכל בי עשרה
מי שה1א עניו כ"כ שיוכל להיות מ1נח בתוך
היוד שיהי' היור מקיפו .עליו שכינה שרי.,
1אמר לו הרב ר"ב מרגניתא טבא הי' עמכם
1בקשתם למנוע אותה ממני:
פ"א נתארה אצלו איש השוב 1נכבד שבא
מאה"ק והשיבתו היה ניכר בפני הרב
ר"ב.כי הי ,מקרבו ביותר ובליל שבת היה
יושב בשלהן הרב .והנה :ה האיש הי' מן
אותן המתאבלים שם תמיד
ציון
וירושלים .אשר דרכם להיות תמיד ביגון
ואנהה .וכאשר :מר הרב כל מקרש כדרכו
ד,
בניגון הרגיל .ובאיאלו התיב1ת .אוהבי

עי

המהכים בבנין אריאל .הביט הרב על האורה
וראה אות 1דואג ונאנה כדרכז בהול .בק
הרב את הנג1ן מה:מר .וגער ב 1בגערה
א1הבי ה' המחכים בבנין אריאל ביום
השבת קודש שישו ושמהו .ואה"כ ה:ר ל:מר

בניגון הרגיל:

פ"א נכנס אצלו אחד מצדיקי הדור .אמר
הרב ":ל למשרתו לך להדר שלי
ושם עומדים שני בענקליך .קה אהד ואתן
לאות 1צדיק שישב עליו1 .מיד הרגיש אותו
צדיק שיש לו כוונהמייחרת באריכתלשונ..
1שאל פי' הדברים .והשיב ל 1ב:ה הלשון
סע דא צווע בענקניש .השי"ת בענקט נאך
יודיןאיזיודיןבענקיז נאך השי"תאיזאצלי
אי :דא דיא צווע בענקניש1 .כשבא כב1דו
לביתי ראיתי א :איר בענקט ניט נאך
השי"ת .ע"כ צ1יתי להביא לכם הבענקיל
פין דיא צו1ע בענקיניש.
צדיק איד בא לבנו בהלום ואמר ל 1שיסע
להה"ק ר"ב ממע:יב1ו ויתן לו ת"ה
על אשר עשה עמו טובה בעולם העליו.1
וסיפר המעשה .שפ"א נסע בעש"ק בדרד
ושמע קול צעקתעני אחד שעמר עם העגלה
שלו במקום רפש וטיט .ולא היו יכולים
הסוסים ~צאת משם .וביקש לעוזר ל1
1להוציאו ממקום הטיט .אבל מהמת שהי,
ע"ש 1היה נחוץ לדרכ 1לא השגיח עליו.
ויהי כאשר עמד בדיז לפני ב"ד של מעלה.
יצא הכרו :מי שיודע עליו אי:ה דבר יב1א
1יגיד .מיד בא מקטרג אחד לפני הב"ד של
מעלה והציע לפניהם המעשה ה:את .ואמר
הגם שלפי הדיז :קן 1אינו לפי כבוד 1פטור
מפריקה וטעינה אעפי"כ הי' לו לעמוד
ולצוות על משרתיו לע:ור לו 1להוציא 1מן
הרפש .מיד יצא הפס"ד מהב"ד של מעלה
שנותנים לו שני ברירות איוה שיבהר .או
שיבא בגילגול ב:ה העולם 1יקיים מצות
פו"ט או שילך לגיהנם א' מעל"ע והצי לקבל
עונש על שלא קייס המצוה הנ"ל .ובתוך
כך נפל פתקא שהרב ר ,ברוך בז אדיל

ל.
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אינ 1מסכים על פסק זה1 .ה11ת דעת 1שלא
לענ1ש א1תו ע" 1כלל .מיד קרע 1את הפס,ד
1פטרוהו לשלום לג"ע1 .תיכף קיים דברי
אבי 1ונסע להרב ונתן ל 1ת"ח:
פ"א בבהמ,ז כאשר בא לאלו התיב1ת
קד1שנו קד1ש יעקב הי' מתחטא לפני
המקום כבן המתחטא לפני אבי1 .1אמר
קדושנ 1העליג מעך ווארים קד1ש יעקב הלא
כאשר רצית קדשת את יעקכ עכ"ל:
ומעגי
ן קדושת יעקב שמענו א1מרים בשם
הה"ק ר' משה מסיווראן זצ1לל"ה.
כי ביאד מאמר הגמרא חולין פ' גיד הנשה
על פ' והנה מלאכי אלקים ע1לים 1יורדים
בו .תנא עולים 1מסתכלים בדי1קנ 1של
מטה
מעלה וי1ררין ומסתכלין בדיוקנ 1שי
וראו דמות יעקב השק בכסא הכבוד .בע1
לסכ,ני' פרש"י מפני הקנאה .מיד והנה
ד' נצב עליו .ואמר ר,ש בן לוי .א7מ7א
מקרא בתוג א,א לאומרו כאדם המניף
בנו .פרש"י שמניף בנו במנ1פה להציל1
מן השרב .והקשה הרב הנ"ל על לשון
הגמרא בע 1לסכניה הל,ל בע 1להזיקו1 .גם
מה שפרש"י להציל 1מן השרב מנ,מ דווקא
מן השרב1 .תירץ מאמד הגמרא הנ"ל עפ"י
מה דאיתא במדרש 1הנה מלאכי אלקים
ע1לים 1י1רדים .עולים שנים 1י1רדים שנים
אל 1שרי ארבעה מלכי1ת1 .שרו של עשו
איהו סמא"ל ה1א היצה"ר שמטמא ברית
ק1רש ר"ל 1כאשר ראה ר1ם מעית יעקב
אבינ 1ע"ה שדמ1ת 1נחקק במרכבה עליונה
והבין שזכה לזה על כי נטר אות ברית
ק1דש שלא ראה קרי מימי 1ורצה 7קרב
אליו 1להביא 1בו~ינת 1לידי חימ1ם בכדי
לפגום ברית1 .1י,כל יקטרג ע7י71 1השפילו
ממדרגת 1הנעלה 1זהו כו1נת הגמרא בעו
לסכני' מלש1ן ותהי ל 1סכנת שפרושו
מחממת .מש1ם דהס"ם וכתדילי' רצ 1לטמא1
ולחלל בריתו חלילה .אמנם לא הועיל לו
תחב1לתו כי ד ,ברחמיו נצב עליו 7שמרו
בקרושתו .ו1הו שפירש"י להגילו מן השרב

עי

עי

היינ 1מהימום דהס"ם ר,ל ד' ישמרנו 7נצח:
פ"א בא מחיתנו הרב הק' .ר ,שלמה
ך הרכ ר,
קאריינר לק' טאלטשין1 .הי
הרב הק' ר,
שלמה מן האכסניא של .,א"
בר1ך1 .הלכו עמ 1ע1לם גד1ל מאנימי
טאלטשין1 .כשפתח הרב הק' ר' ש7מה .את
הפתח ,נרתע לאח.דיו
1 .כן עשה כמה
פעמים .פתה את הפתה ונרתע לאחורי..
וסגר את הפתח .והרב הק' ר"ב.
ראה
א1ת .1מחמת שעמר אצל הח17ן1 .פניו כ7פי
החל1ן .ואמר 1העולם מפני מה ירא הרב
ך אל הבית 1אנחנו אינם 'ראים מ7פנ'1
ייל
כ"כ אמד הרב הק' ר' שלמה .האיך לא
ה" ל' ליראות שראית' שהבעש"ט ע1מד
אצ7ו ומסלסל בשערו.
פעם אחת בא הרב הק' ר' ביוך זצלה.ה.
קודמ חג השבועות .לק' מעויבווויא
הי'
אחי 1הרכ הק' מסדילק1ב רק כבוא
צינסע על קבר הבעש.ט ומשם החזיר
אה
העיר
א,ע ~ביתו לק' טא7טשין .ותיכף אחר חג
השבועות בא פעם שנית 7ק' מעזיב.:1
1נסע ג"כ ק.דם על קבר הבעש"ט .יבהזרתו
בא יבית אחיו .הרב הק' מסדי7ק1ב .שאל
א1ת 1הרב הק' מסדייק1ב .מה זה שהי'
קודם חג השב1ע1ת על קבר הבעש.ט1.אציו
לא היה י7א ראה א,ע עמ1 .1מה זה שבא
אחך שבוע1ת פעם שנית .ע 7קבר הבעש"ט.
אמר ל.1כי אמר1לי מן השמים .אם ברצוני
אקבל התורה בחג השב1עות .בק1לות 1ברקים.
כמ 1שקב 7מרע"ה מסיני1 .הייתי על קבר
הבעש"ט זבקשתי ממנ: 1להתפללן שיהי' לי
כח לקבל את הת1רה .וח:רתי"כיתי 1קכיתי
הת1רה בחג השב1ע1ת .בק1י1ת וברקים.
ועכשיו צני ר1אה שאיז כח בידי .זבקשתי
מ:קיני .הבעש.ט .שיקהו ממני זאת:
פ"א יבר מהמפ1רסמים שבדורו .וחרה
עליהם בחרי אףגד1ל .אשר מתעטפים
בט7ית שאינם שלהם .ואומרים ת1רה .עפ,י
קבלה1 .מתפל7ים בכ1ונ1ת .ואמר רצוני
לשאול להם על הכוונ1ת .שהמה מתפ7יים.

יא
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בוצינא דנהורא
היודעים המה מהות המלאכים .אם ראה
אהד מהם פ"א מלאך .אבלאני ראיתי מהות
י פ"א נסעתי עם הרב הק ,ר'
המלאך כ
פנחם זצלה"ה על שבת אל הרב הק ,ר,
יוסד מפילינאה .והרב הק' מסילינאה .מאוד
אוהב אותי .ומחמת דרך ארץ שאני הי'
רך בשנים .והוא הי' זקן גדול לא רצית'
לישב לפניו .והוא ג"כ לא רצה לישב לפני.
זהוכרחתי לישב .כדי שישב הוא .ולקהתי
את הפישקילי שלי .לשאוב טאביקע בפניו.
אמר לי בריכיל שמעתי מזקנך הבעש"ט
שאתה תהי' ממקא מקומו.התוכלאתהלשאוב
טאביקע .כמו הבעש"טכי הבעש"ט ,כשרצה
לילך לעולמותהעליונים.הי' שואב טאביקע.
ובכל פעס ששואב טאבייע .הלך מעולמ
לעולם .והיינו שבת אצל הרב מפילינאה.
ואהר השבת .בא ציר מיוחד .להרב הק' ר'
פנהס .שיהזור תיכף לביתו כי יש לו דבר
נחוץ שהוכרח תיכף לבוא לביתו .והרב הק'
מפילינאה .עשה בעת הזאת התבודדות בחדר
המיוהד לו .והי' הדבר צרבעיני הרב ר"פ.
שלא הי ,יודע מה לעשות .אם להמתין עם
החזרה לביתו עד אחר התבודדות של הרב
מפילינאה .אי אפשר .שפשזט הי' שיהי ,לו
"תבודרות מעל"ע .או יותד .ואם לנסוע.
בלתי ידיעת הרב .ג"כ אי אפשר .ולא ידע
קמצוא מרגוע לנפשו .וביקש ממני הר ,הק'
ר' פנחם שאלך להרב לחדר ההתבורדות
שלו .לאמר שיתן רשות להרב ר"פ לנסוע
יביתו .כי יש לו דרך נחוץ .וכשביקש
' פנחס לא ירעתי מה
ממני זאת הרבי
לעשות אם לילך להרב לחדר .צר לי
שאבלבל אותו .ואם לא אקך צר לי שלא
לעשות רצון הר' פנחס .וזאת ידעתי שהי'
להרב מפילינאה מכבר .מג'ד שלמד עמו
אבל ראה זקיני הבעש"ט שאין זה מג'ד
ממגירי האמת .ולקח ממנז אותו המגיד.
ונתן לו מגיד אחר .ממגידי האמת .ואמרתי
להרב ר"פ .נלכה שנינו ביחר להרב אל
החדר .וכך ה" .הלכנו שנינו .ובאנו אל

י
הדלת .והבדדללתת.הי' עקום וגרוע .והנחתייד
"קלאמקע,

ומיד נפלה
ונגעתי
ינפתחה "רלת .ובאנו אל החרר .וראינו
את המגיד הלומד עמו .ונפל פחד על הרב
ר' פנחס .ולא הי' יכול לעמוד שם .ואני
נשארתי עומד בחדר .גלל כן ידעתי מהות
המלאך .אבל המפורסמים בדודנו .לא ידעו
י מלאך מעולם:
ולא ראופנ
פ"א בא אליו הרב ר' אהרן מק' מעזיביז
לק ,טאלטשין .זהרב ר' אהרן הי,
עוד אצל הבעש"ט וכשהי' הרב הק' ד"ב
ילד קטן הי' נושא אותו הרב ר' אהרן על
ו אצל הבעש"ט .ומחמת זה כבואו לק,
ידי
טאלטשין נסע עם העגלה שלו לבית הרב
הק' ר"ב .ולקח את הטלימיק שלו .והניח
בבית הרב והרב הלך על פני הבית ואמר
אתם תרצתם לי הקושיא שהי ,קשה לי
תמיד בפסוק זישלח יעקב מלאכים אל עשו
אחיו .פידש"י מלאכים ממש .והי' קשה לי
תמיד האם לא הי' ליעקב אנשים שלוחים
לשלוח אל עשו אשר הצטרך לשלוח אליו
מלאכים .והשתא תרצתם לי .כי איתא
שהמלאכים שהיו אצל אברהם לא יכלו
לעלות למעלה .מחמת שאכלז אצל אבדהט.
ובם ,צייני איתא בנוסח אחר מחמת שעשו
שליחותם שלא כהוגן .לא יכלו לעלות
למעלה .ונשארו בזה העולם אצליעקב .והנה
אלו המלאכיםהיו אצל אברהם בדמות אגש-ם
כדכתיב .והנה שלשה אנשים נצבים עליו.
ובאו אל יעקב בדמות מלאכים .ואמר להם
יעקב אתם בעצמיכם הייתם אצל זקיני
אנשים .ואצלי אתם רוצים להיות מלאכים
לבו אל עשו .ולקח הרב ר' אהרז את
הטלימיק .וגשא אותז מבית לאכסניא .ושבת
בק' טאלטשיז אצל הרב .ובשבת בלילה .לא
הי' אומר שום תורה .רק ישב על השלחן
עד ערך חצי הלילה .ודבר עם היושבים על
השלחן פאטשטן .ולבסוף אמר הרב לאשתו
הצדקת .היש לך ליתן מה לאכול .אמר הרב
ר' אהרן היש עוד לספר מה .אמר הרב
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בוציגא דגהורא
הק' ר"ב .טהזרים יירשוה ויקדשוה במאמר
כל אשד עשה .הצדיק מכונה בשם טהור
והיינו הצדיק יכול לירש ולקדש את השבח.
במאמד .היינו בדבורו .מכל אשר עשה
אלקים בארץ .אפילו בלא תורה רק בשיחה

[החסיד

אחרת,

המקורב המובא בהקדמה יספר

נפלאות שראה ממנו כשבקשו
על ב"מ בנו] בני מו' שלמה נולד תיכף
אחר שנהרג מחותנו הרב הק' ר' שלמה
קארלינר וצלה"ה .והעולם לא רצו לה:דיעג
והי' נראהבעיניכל .שהואאינויודע מדבר
הריגת מהותנו .וכאשר עשיתי ברית מילה.
בקשתי ממנו שיבא אלי אל הברית להיות
מוהל .וקודם שהביאו את התינוק למול,
אמרתי לו בבקשה מכם .שתקראו להילד,
שם.כי עליכס קא ממיכנא .אמרלי שבלילה
הואת ראיתי דודי בחלום .הוא ר' צב' בן
הבעש"ט .אך אפשר היזשר לקרוא לו שלמה.
על שס מחותני .ואמר ליתן לו 0פר תהליב
והטיל גורל וקרא את שמו שלמהי
סיפר ד' אביגדור מק,ליטיז .שנסע הרב
הק' ר' חיים טשערניוויצער מן
וואליחיי מק ,באטישאהן לק' מעויבין .על
קבר "בעש"ט .וכשבא לק' מעויביו .לא הי'
הרב ד"ר ברוך בביתו .שיום אהד קודם
ביאת הרב ר ,חיים נסע לק' טאלטשין .אך
שאמרו להרב ר"ח שהרב הק' ר"ב ו"ל נסע
דרך ליטי 4ונ0ע הרב הק' ר"ח ג"כ דרך
ז את הרב ר"ב .והי'
ליטי 4ופגע בק'ייטי
האכסניא של הרב ר"ב אצל ר' ליב .זהרב
ר' היים עמד על האבסניא אצל הר,
אביגדור .ותיכף .כבואו לק' ליטין על
האבסניא רצונו הי ,לילך אל הרב ר"ב.
אך שאמרו לו שהרב ישן .ואח"כ הודיעו
להרב ר"ח שהרב ר"ב עמד .ולבש א"ע.
בגדים של משי שחורים .אך לא הי' לו
כובע עם וועריך שחור .גם חגורה שחזרה.
ושאל לו ר' אביגדור כובע עםווערין שחור.
גס חגורה וטיוליק שחורים .והלך אל הרב

ר"ב .והי ,הדלת 0גור .והחויר א"ע לבית
הגדול שהי' שם .זגם ר' אביגדור הלך עמו.
אמר הרב ר"ח ,שיתנו לו ש"ע או"ח .לראות
איוה ברכה יברך כשיראה את פני הרב
ר"ב ונתנו לו ש"ע או"ח .אח"כ הודיעו
לר"ח שפתח הדלת והלך הרב ר"ח אליו.
זהרב ר"ב בא לקראתה אינו פלובש רק
באותן הבגדים שהי ,ישן היינו רק בטלית
קטה ותיכף כשראה הרב ר"ח את פני
הרב ר"ב ברך ברכת שהחיינו .גם ברך

ברבת אשר חלק מבבודו אל יראיה ואמר
הרב ר"ח להרב ר"ב אפשר שקשה לכם
על שברכתי ברכת שהח"נו .והלא מן הדין
אין מברכיז ברכת שהחיינו .אלא כשפעם
א' ראה אותו .ראיתי אתכס כבר בילדותכם
ובאו אל הבית .אמד הרבד"ב להמשרתשיתן
לו צלוחית לימינאדע .ושתה הרב ר"ב את
הלימינאדע בלא בדכה .ואמר להרב ר"ח
אפשר שקשה לכם על מה שאיני מברך.
כי שתיתי לימינאדע קודם ביאתכם וישבו
שניהם על כסאות ולא דברו כלום .רק אלו
הדבדים .שאמר הרב ר"ח להדב ר"ב אני
נוסע על קבר הבעש"ט ובאתי לשאול לכם
אם תסכימו ע"ן להיות על קברו .השיב
לו הרב ר"ב החודש מנהם אבאיזי"טאצלי.
אמר לו הרב ר"ח הי' לי הוצאות גדולות
מן וואליחיי לכאן .גם עמדתי קאלינטער
גדול .עכשיו אחזור לביתי ולא אה ,.על
קבר הבעש"ט .וכל מגמתי הי' להיות על
קברה אמר לו הרב ר"ב אם כך הוא .תהי'
על קברו .אמר הרב ר"ח אבל רצוני
שתסכימו ע"ן .אמר הרב ר"ב אני קמכים.
אמר לו הרב ר"ח אבל רצוני שת0כימו
באמת .אמר לואני מסכים באמת .אמר הרב
ר"ח ישלי לדבר עמכס דבר סתר .בבקשה
שתאמרו לאנשים העומדיםשיצאו .אמר הרב
ר"באניאיני ר,צה להטריחאתכלהעומדים.
מוטב שנלך אנחנו אל הא~קער .ותיכף שבו
כמעט רגע .זהלך הרב ר"ח מאתו אל
האכסניא .ואמר ר' אביגדור להרב ר"חאני
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ידעתי את הדבר סתר שדברתם עם הרב
ר"ב .אמד הרב ר"ח שאלתי אותו אם הסכים
באמת .להיות על קבר הבעש.ט .אמר ר'
אביגדור לר"ח ולמה שאלתם אותו כמה
פעמים .והלא במעם א ,אמר לכם שהוא
מסכים .אבל אנחנו כשאנו שואלים אותו.
איוה עסק ובפעם הראשון כשאומר לנו
תשובה .אין אנו שואלים אותו פעם שנית.
אמר הרב ר,ח אעפ"י שאתם מקורבים
אליו .אעפי"כ אין אתם יודעים אותו כמו
שאני מכיר אותו .ואם אתם הייתם מבירים
אותו כמו שאני מביר אותו .הייתם יראים
מלפניו מורא .כמו שאני ירא מלפניו .כי
בהיות הרב ר"ב ילד קטן בהת' אל המגיד
הק' דק ,מע-4יטש .יאמר לי הרב המגיד.
אראך דבר חידוש אשר לא ראית .מעולם.
ושאלתי את פי המגיד על החידוש מה חוא.
ואמר לי המגיד יש כאן אצלי ר' ברוך
נכד הבעש"ט

ותראה אותו כי

הוא דבר

חידוש .ומדי דברי בו בא לבית ילר קטן.
עמד הרב המגיד מכסאו .ואמרלי וה הילד
הוא ר"ב נכד הבעש"ט תביט אליו כי הוא
דבר חידוש .והבטתי בו ולא הבנתי דבר
י בק'
חרושו .זאח"כ בכמה שנים היית
אוסטראה אצל הרב ר' פנחס וישבנו על
בסאות בבית .ודכרתי עם הרב ר' פנחס
מדי דברי בו חלף והלך הרב ר"ב בחוץ.
וראה אותו הרב ר' פנחס בעד החלון .עמד
הרב ד"פ מכסאו .ואמר לי לך במהרה
זתראה את הרב ר,ברוך.כי הוא דבר חידוש
אשר לא ראית מעולם ונוכרתי גם בדברי
המגיד .שאמרלי כך הלכתי בחפוון וסבבתי
כמה בתים .כדי שאבוא לקראת פניו
לראותו פב"פ .ואו ראיתי אותו .ואו הבנת'
שהאמת ה,א שהוא ובר חידוש בעולם.
ומאו ידעת' אותו .ואםהייתם מכיד'ם אותו
במותי .בודאי הייתם ידאים מלמניו מורא
גדולה:
הרב מסיקאל .מאוד הפליא לפניו את רכ
אחד לצדיק גדול .ושאל אותו ר"ב.

על מדותיו ואמר לו הדב מסיקאל שהוא
לוקח מעט מעות :אמר לו הרב ר"ב
אדרבה בשביל שהוא לוקח מעט מעזת.
נראה שאינו גדול כמו שאתם אומרים .כי
כתיב וה השער לד' צדיקים וגו' .ואיתא
ב:והר אינון צדיק"א אינון תרעי דקוב"ה.
ולהבין מפני מה הצדיקים המה נקראים
שער ד ,כי כל תפלות ישראל יש להם
עליה על ידם .בי המה פיתחים השערים
בתמלותיהם ומחמת שהמה מקושרים עם
ב"י בכלל ובפרט עי"ו מעלים ג"כ
תפלותיהם של כל ישראל .ובאיוה דבר יש
להם התקשדות עם המון עם .הלא כל
עשיותיהם ועבודתם הוא למעלה מהטבע.
לפיכך נתן ה' בלבבם .שיתאוו למעות שיתנו
להם העו"ם .זבוה מתקשרים א"ע לבללות
ב"י .ומעלים תפלותיהם ע"י השערים .והוא
משל למלך ב"ו שלפני חצר המלך עומדים
שומרים בכל שער .כדי שלא יניחו לכ"א
לגשת אל המלך פנימה .ובשער היותר קרוב
להמלך .השומר 'ותר גדול זמכובר .עד
שאצל פתח המלך עומד שר גדול משריו.
ומי שרוצה לגשת אל המלך אינו מניחו
תחלה השומר המשוט לילך דרך שער שלו.
ונותן לו מעות דבר מה .והניחו לילך.יככל
פעם בשבא אל השער היותר מקורב להמלך.
ועומד שם שר יותר מכובד .מוכרח ליתן
לו יותר מעות להניחו לילך דרך שער שלה
עד שבא לחצר בית המלך .עומד שר גדול.
מוכרח הוא לפור הרבה מעות בשבילו.
שיניחו לילך לחצר בית המלך פנימה לדבר
אל המלך .ומעתה שהוא מקבל מעט מעות
נראה בעליל שהוא ממונה על שער קטן:
כבר נשמע ונתפרסם נפלאזתיו בעת אמרו
שיר השירים בערכ שבת אחר
הטבילה .כי היה בוער כאש .והתלהבות
היה עד למעלה .ויודעי חן אמרו עליו שהי'
לו ניצוץ מנשמת שלמה המלך ע"ה .ע"כ
בעת אמרו שיר השירים היה מתלהב ועולה
בלפיד אש .ושום אדם לא היה אפשר לו
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לעמוד שם .כי כמעט הוציאו ממחשבתו,
והפשיטו מהגשמיות.כי כלמי שאינז רגיל
בדביקות ובהתפשטות הגש"4יות ,קרוב
שיחלה וימות .וטיפר הרב הק ,מוהר"ר
צבי מזידיטשוב זלה"ה .כי פעם אחת היה
במעזיבוז ,והתחבא שם בחדרו עם חטיד
אחד .לשמזע שיר השירים מפה קדוש הרב
ר"ר ברוך .ויהי כאשר התחיל בשיר
בהתלהבות והשתוקקות ,אמר החטיר להרב
הק' מהר"צ ז"ל ,כי נבוכו רעיוניו מרוב

האש אשר בוער בקרבו .וכאשר אמר הפטזק
ודגלו עלי אהבה טמכוני באשישות רפדוני
בתפוחים כי חולת אהבה אני .ממש נראה
כי יוהטה אש סביבותיו .ויברח החסיד
אשר היה עמו .כי לא היה יכול לשאת
האש הגדול והנורא .והוא ראה את הקולות
זאת הלפידים .והבית כלו בוער כאש.
ויחזק לבו ויתאמץ לשמוע קול מלאך ה'
עד כי בא אל הכתוב ,אני לדודי ועלי
תשוקתו ,אז כמעטהוציאו מדעתו וממחשבתו
אך הקדוש מהר"צ ז"ל אמר,יהי מה .הנני
מזסר נפשי לה ,באהבה לשמוע דברי אלקים
חיים כנתינתומטיני .ואם ח" 1תפרד נפשי
מגופי הנני לעשות רצון בוראי יתברך.
ואז גשפע עליו רוח חדשה ממרומים ,וירא
אש ה' לוהטה בבית .אין לשער ואין לטפר
זעמד שם עד כי אמר מאמר הכתוב כי

עזה כמזת אהבה וגו' רשפיה רשפי אש
שלהבת יה .אז מפני גודל התלהבות
והשתוקקות ,כמעט נתבטל במציאות ח"ו.
וה ,היה בעזרו ,ער כלותו לאמר שיר
השירים והרב הק' הר"צ הנ"ל היה אומר
תמיד ,כי בעת אשר יקרה לו לפעמיב
ח" 1נפילה בעבודה מנפילת המוחין וכדומה,
הנה הוא יזכור הרגעים היקרים האלה,
שהיה שומעשירהשיריםמפי הק'ממעזיבוז
ויאורו עיניו כי דבריו היו כלפיד אש
בקרב לבבו הקדוש והטהור זי"ע:
סיפר הר ,ליב מלעטיטעיב .שהוא היה
מלמד אצל הרב הק' הר' משה
חיים אפרים מסרילקוב נכר הבעש"ט
בילרותו היה יושב עם הבעש"ט אצל
השלחן .פתאום אמר לו הבעש"ט אם תרצה
אראה לך דבר :אמר לו הן .צוה הבעש"ט
להביא לז חתיכה קלף חלק .והניח את הקלף
תחת המפה אשר על השלחה והשתומם
כשעה חדא .והוציא את הקלף מתחת המפה.
ונמצא כתוב עלי ,אני מט"ט שר הפניס.
זנתן את הקלף במתנה להרב מסרילקוב.
וצוה לו שישמור אותו היטב בתכלית
השימור .והיה הקלף שמור אצלה ובעת
שהיה הר' ליב מלמד אצלו ,נאבר הקלף.
ובאותו שעה התחיל לכאובלוהשיניים .השם
ישמרנו,ויוכנו לביאת הגואל במהרהבימינו:
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אגרת הקודש אשר שלח הרב הקדוש רבי ר' ברוך ממעזיביז נ"ע
להרב הקדוש המפורסם מוהר"ר מנחםמענדיל זצלה"ה מוויטעפסק
לאה"ק תוב"ב
בזי ימלל גבורות ד' ישמיע כל תהלתו .נאמן רוח מחסה ומעוז אמיהותו .תי ת -הוא יפאר
עלייעליות .מעין כלחי נעלמה עומק רום נקורת פעולהו .ה"ה ידיד ד' ויריד נפשי
ורוחי ונשמתי ,מאור עינים ,אור עולט .ואוצרחיים .למסתומפים בצל חכמה ויראת שמים.
בשבילו נוונימ יושגי תבל ואתם .הרב הגאון המפורמם בוצינא קדישא עמווא דנהודאי איש
איקיקווש.נ"י ע,ה פ,ה מופההוור .נבוו קוזשת שמו מו,ה מנחם מעגדילנ.יויופי?יעו.

אתגו ת"ל החיים והשלום כה לחי .לשמוע
מכבוד קדושתו בשורת החיים

וה'טיום: .מכל סיעת מרחמוהי.ותזוי נפ'שינו

כזיהי רצוז אמן

בחודש מרחשווז העבר ,קבלתי הגיעני
מכתב ידיו גלילי והכ .ויאורו
עיני מגודל השמחה .זחדוותא מסתייעא סטע
שיש בה ממש כי ראיתי גידל חתקשרות
האהבה הקשורה בעבותות ,ושם עינו ולמו
על עניני .ונפלאת' על המראה ,ועצת ה'
היא תקום ולעילם תעמוד .ומיום אשר נתו

לבו לדברים ככתבם ,מז השמים הסכימו
והכריחו אותי ,לעבור על דעתי אשר מעולם
לא עלתה על לבי .וכמו זר נחשבו בעיני
לפי הצעת עניו אמיתית נקודת לבבי.
בתחילת חודס חשוון העבר .נתקבלתי
לקבוע איתן מושבי בק"ק טאלטשין .הגם
בע:ה"י מעולם הח:קתי לבי יעבירוני על
דעתי .וסדר עבודתי .לפי השגת נשמתי
לא יכולתי דהתאפק לכל הנצבים עלי
והפצירו בי עד בוס .ויראתי לדחות עוד.
ומסרתי את נפשי ממש ונעניתי להם ראשי.
ותיכף בביאתי לק' הנ"ל הגיעני אג"ש
מכבוד קדושתו זשם בארה מפורש ויצא
מפיו הקד:ש הלכה קזדם למעשה ,ראיתי
כי דבר ה ,הוא .וברכתי ברכת הודאה על
כי נחני ד' בדרך אמת .ובטלתי רצוני מפני
רצונו יוכ .זעתה אוהבי ידיד ה ,ךדיד

נפש כל ישראל .אור המאיר בהיר וזהיר.
י כבוד קדושתו
הנה נא ידעתי נאמנה כ
העיר עלי משא ועבודה קשה וו .ני אי
אפשר לבאר ולפרש החבילי טרדיז אשר
הקיפוני מיזם בואי למדינה זו .מקטנם
ועד גדלם שמו פניהם עלי דבר קטז וגדול.
ואת ה' אלקי השמים והארץ אני ירא
להעלים עיני מהם ולהסתיר פנים מעניני
בקשתם ,וברחמים גדולימאני מנהלם ,וכשל

כח הסבל מחמת חלישת גופי ,ישלח דברו
וירפאני .ובפרט שנה זו כמה הרפתקאות
דעדו עלי הרחמו יצילנו .ואיז שעה עוברת
שלא יבהלוני בעניני גופם ומאודם ,ולא
נעלם מכבוד קדושתו מזעט כחי מעולם.
ובפרט שנתוסף בי החלישות גופי ד'
ירפאני רסואה שלימה .לכן חלותי פני
קדשו לקשרני תמיד בעבותות לוח לבו
חקוקה ממש לשרר עלי באהבה רבה חסד
ורחמים מאל טוב וחסד .ובנקל יגיעני
הטיבה זהחיים והשלום בכל אופני הנהגה
וטרם אקרא יענני למעז יתקדש שמו ית'
ע"י .לחזק זלאמץ ידים רפות וברכים
כזשלות ולאמונה יגברו .ולא יטרידני שום
ענין כי אם מה שהבורא יוו' יגמור לטובה
ולהסד ע"י .והשם ברהמי :יצילני מקנאת

עי

סופרים וד"ל:

הנה כבוד קדושתו הבטיחני באג"ש עלוי
נפשי בגשמיות זרוחניזת ,יאמנז
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דבריו הנאמרים באמת .חטד אל יסובבני.
שאוכה להוליד בנים וכרים לטוב לפני
אלקים .וגם לשדך בגות' עם בן ווגם טובים
וכשרים .וגם אנכי לא אחשה ולא אשקוט

מלעעית לו נחת רי
ח בכל עניניו .והנה
ביום ו' ב' תמון הגיעגי אג"ש ממעכת"ה
ושמעתי שמעכ"ת בונה ביתו בצדק ובמשפט.
עוי אי"ה להשתדל בכל אופנים .אי"ה
לשנה הבאח יגיעהו בע~ר השי"ת עזר
להמוך בתמיכה שיש בה ממש כאשר יטפר
מוכ"ן ידידיגו ה:צמד בק,רות לבבינו
מצאתי לבבו נאמז לפני כבוד קדושתו.
ביתרון המעשה ובכלות הנפש אשר אי
אפשר להעלות על הכתב והנה לע"ע יקבל
קדושתו ממני מנחה קטנה .סכין ומולג
של כטף ויקובל לריה ניהוח .אי"ה לשנה
הבאה בעזה"י כשירהיב ה' את גבולי
אראה להקריב בכורים כדאזי .וגם יקבל

כב.ד

אגרת קודש אשר שלח מאה"קהרבהגאון הק'מוהר"ריעקב שמשון
משפיטיווקע זצלה"ה אל הרב הקדושרבי ר'ברוך נבג"מממעזיביז
בעזרת השם יעברך יום ג' מרחשון תקס"א לפ"ק פה עה"ק טבריא תוב"ב

רם

על כל רמים אדון החכמים .נורהנבונים .צופה בעליונים ותחתוניכ תבל וארקו 3בשבילו
נוונים ,ה"ה כבוד אדמו"ד .פאר הדור והדרו .הכל רוציםעישים דברו .כשלמה עוטה אורה,

אור הנערב ,אור צח ומצוחצח כי נאה לעולם הוסן ולנצח .עטוה שעטרה לו א.מא ,דא כנסת
לי
ישראל עייל לפ:י ולכ:ימ עובו ישנו בשאלה מה פעל אל כולהו ארקיסאות מתכאין דלציית
הגהמפיו יצא ,הלכמא דקוב"ה מחדש בכליום .כבוד שמו מורינו ר' ברוך נר עולם

מ)נת קטן עבדיו ,מתענג בנופת מוסריו.
מתעלס בתוכחותיו המגולות ,מתחמם
נגד אור יקרתו .נזשא גהלתו ורצפתו לגעת
אל פיו .בוטה בחסד המלובש ובמעיל
הצדקה מלהכהת .משתחוה מרחוק בכובר
ראס ,ושח עינים .נגד שער המזרח ,נכנס
לפני ולפנים לעבוד עבודה אשר לא כדת.
משיב כשואל מפני היראה והכבוד המבהיקים
נגר עיניו .חשב עובר אלקים למצוא חפציו.
ע"י הצעיר ביוציקי מימ .עבד מקטני
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כהרמ עין 'ד' 1אותי לכמ זכות ולא עמדתי
על דעת אדמו"ר .ולא למעני ח"וכי שגיתי
אמרתי בשביל פרנסת עניים ואביונים
ועל כל פשעים תכסה אהבה .כי שגיתי
ער כה .מרחמי אדמו"ר נפש נענה ומדוכה.
סליחה יבשר על יד חד דקיימא קמאי
לבשרני.כי עמו הסליחה זה ינחמני על כל

צרות ואנחות זלבי הדוה .ובהדא איגרא
יהבית נסיבות מן סיבתי .בגין האי סיבתא

יעבור על פשעי .דלא לפסוק לי לחייתי.
כ"ד עבד קטן מקטני תלמידיו .הדופק על
השער לפתהו לשבי בתשובה ובטוח בחסדי
דוד הנאמנים שיענה ויאמר סלחתי;

הק ,יעקב שמשדן בן ראסי'

אגרתהקודש אשר שלחהבעש"טהקדושנבג"מ להרב הק'המפורסם
וכףמוהר"ר משהמקיטוב זצוקללה"ה
י אשלי רברבי.
.
א
ר
ו
ה
;
1
א
נ
י
צ
ו
ב
;יה
שלמא יסגייהן וברא רבאויקירא .אליט1.יה;
הג1וי.מש;תוברורו;ךכשמשא .כ"ש תפארתו מוהר"ר משה
שופכני01יסרמומ .ה"ההרב
ר כשמשא בצהרים.
המאיינרויוי
אתנו ההיפוהשיופ .בהיהו  '1וכה יוסףד'יכפ בפמם שוהקות ובפניפ מסביריפי1וימיפ.

הנה נחתי וסלקי ברעותא דמר ודרכתי
בקום זעשה .ונחצתי בנחיצה לנסוע לק'
הארירענקא .ותקנתי הדבר על נכון כצבותא
דמר .וגם אודות השאלה אשר שאלתם.
גם מזה לא הנחתי ידי וח;רתי אחר הני
אורחי ופרחי הנוסעים מן הכא להתם
ונשלוח למעכ"ת הרמה תשו' על השאלה
להבין בנבון .ועתה הפעם ידיעתי אינז
מוחקר בטעם התרעומות דמר יתרעם עלי.
אך יגזור אומר ולגלות דברים שבלב .ואני
אשוב אל לבי לחקור היטב ואשוב אל לבי
להבין מותר דבר ויקוים ואל יחוש .מדבר
היוצא מן העץ .יקח מר ויכתוש היטב
העצים דק ,ויתן במים ויבשל היטב ר"ל
פריען ויתן ציקיר במעט מזעיר .והדבר
אינו מחליש ומשלשל .אך ורק מחזיק את

הבה

המוח ומשמח את הלב לעבודת ד' ב"ה.
וזה לשתזת בכל בוקר אליבא ריקנא .וכל
זה לעשות בכל בוקר ער כלות ובזה אסיים
בשים שלום:

הכ"ד ישראל במוהר"ר אליעזך

מטלוסט

וא"די שדבריו הקדושים מאור יקרים
וחביבים לעלמא אמרתי להציג
גם את לשונו הק' שהי' כתוב על המכתב
בכתב ידו

ממשי

הנהו אומרן קרבין ונחתין לגבוה משלחן
גכוה קא זכי לי ,רחמנא ה"ה הרב
המאור הגדול ,שבח עוז ומגדל נ"י פ"ת
ע"ה כ"ש תפארתו מוהד"ר משה נרו יאיר
כצאת השמש בגבורתז .מק' טלוסט לק,
קיטוב יצ"ו

י

אגרת הקודש ששלח הבעש"ט הקדוש נבג"מ אל הרב הקדוש
המפורסם מוה"ר יעקב יוסף הכהן מפילינאה בעל מחבר ספר
תולדותיעקביוסף
נ"י פ.ה ע"ה המפורספ בהסיווה החכםהשיפהמופיא.
ליד אהובי א"נ הרב המאור
י כבו 1מוהר.ריוסמ הכהן;"י.
עושהפיא .הנצמד בקירהוגהווייבבי1 .בק מאחי
ג"ק הגיעני קבלתי .וראיתי ראיה

אחת בשתי שורות עליזנות אשר

רומ"ע אומר כאלו מוכרח להתענות .ותרגז
בטני לקול הקורא .והנני מוסיף בגזירת
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בוצינא דנהורא
עירין ובצירוף קוב"ה זשכינתי,לבי יכניס
עצמו ח"ו בוה .כי זה מעשה מרה שחורה
ועצבות .ואין השכינה שורה לא מתוך
עצבות וכר רק מתוך שמחה של מצוה
כאשר ידזע לרומ"ע דברי .שלמדתי אותו
במה פעמים .והיו הדברים האלה על לבבו.
וע"ד סעיפי מחשבות לגו רומ,ע המביאו
אותו לוה .איעצך ויהיה אלקיט עמך גבור

החיל .בכל בוקר בעת למודו ידבק עצמו
בהאזתיות בדביקות גמור לעבודת האל ית'
ואו ימתקו הדינים בשרשה ויקל מעליו
הדינים ומבשרך אל תתעלם ח"ו לחתענות
יותר מחצורך והחיוב .אם שמוע ישמע
די,מ לקולי יחיה אלקים עמה ובוה אקצר
ואומר שלום מנאי א"נ דש"תי

ישראל בע"ש טוב

העתקח מנ"י קווש הרב"צויק המפורסם זרש אלקי .ר' מרדלי וצוקלל"ה מטשרנאגיל
אזר כתם על היהודים בשנה הראשונה אחרי הלקח ארון אלקים .אביו קקדוש
הרב ר' נחדם נבג"מ:

בגזירה עיריו פתגמיה יבמאמך קד'שין
שאילתין בצירוף קוב"ה ושכינתי'
בנידן מהויקי ארענדיס עפ"י כתב מהשר.
איפסקא הלכתא בתעיבת ב"ח שדין חוקה
יש להם .אעפ"י שעדייז לא התחיל החוכר
להשתמושי בתשמושי הארענדי מ"מ מאהר
שהשר כתב הארענדי ליד החוכר ,מעתה
חשוב מוחוק בהארענד"י ע"י כך .ומשעה
שנודע דבר זה לשום בר ישראל שוב אינו
רשאי לחוכרה מן השר .כי נקרא מ,יק
בידים מדינא דגדמי וחייבישלם כל היוקות
והוצאות זולת העונשים אשר יחולו על
דאשו רחמנא ליצלן .וכ"ש מי שהיח,ק
בהארענד"י שלש שנים או שיש לו כתב
ארענדי מן השר על שלשה שנים יש לו
דין ח,קה ואסיר לחבידו להעלות בדמי
חכירות הארענדי ולקפח מחייתו של חבירו
ולהשיג גבולו ומאבד עצמו לדעת ר"ל
מהאי דעתא .ע"כ גורו והסכימו גאוני
קרמאי שאין רשות לשום אדם להכניס
א"ע בארור מסיג גבול רעהו ולשכור
אותה כלימיחייז של מחויק הארענד"י כ"ו
י קדמאי באיסיר גמור .והנה
גדרו גאינ
באם שידצה אחד מישראל ,יהיה מי שיהיה
להיות מעוברי רצונו ית"ש והכופרים
בתורתו ית"ש תודת אמת אוי יראה שלא
ילכד במצודת נה"ש שעשו גאוני קדמאי

לוה.כי מי שאינו מאמין בדבר אחד מדברי
חכמים כי ידמה בדעתו שהוא חכם .ג"כ
נקרא אפיקזרס גמור .כי אפיקורס הוא
מי שמבזה תלמידי חכמים כמובא בגמרא
בכמה מקומות .כי ידמה בדעתו שהוא
לחכם יחשב אבל באמת אינו כן כי אינו
שוה חכם הדמיון לחכט האמת .כי
כבר הדמיון הוא כוב זשקר שהוא
מצד הקליפה מצד גשמיות והתגברות מדות
רעות ועביות החומר אשר וה עלה על
מחשבת נבוכדנצר הרשע בהגבהות לבו
הרע .ואמר אעלה במתי עב אדמה לעליון
ואדמה הוא לשון דמיון שמדמה לעצמו
בדמיונות כוובות ונעשה מדכבה שלהים
אחרים ובא לידי גבהות וגדלות וגסות
הרוח .ואו איז אני והוא יכולים לדור.
ונסתלק ממנו רשימו של הקדושה .ונכנס
הסט"א ומסאב גדמי' .וכל שייפא גופא ואו
יכול לדבד נגד ד ,זיראיו .כמאח",ל כל
המתגאה אפילו שכינה אינה חשובה כנגדג
כי גאזת וגבהות נמשך מגסות הרוח ועביות
החומר כנ"ל .ואו הוא מגושם מאד עד
שאינו מאמין בהקב"ה שהוא מקומו של
עולם .שהוא התעלם כנשמה בתוך הגוף
כמאחו"ל כמו שהקב"ה רואה ואינו נראה
זכו' .ומהאי טעמא אנו אומרים אתה הו"א.
שהוא לשון נסתר שאנו מאמינים בהבורא
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ב"ה וב"ש שהוא נעלם ונסתר כנשמה בתוך
הגוף כנ"ל ואם הדבר כןה~א .באתי להיות
סניף לאריות ויעשות משמרת למשמרתם
שלא יעלה על לב שום אדם לבוא על
פרנסת חבירו שהוא כאלו בא אל אשת
איש כמאחז" .7ובאם שירצה אחד לעבור
על דברינו זה ,אזי אראה 7שרש אחריו
שורש וענף .ואראה
עד שלא ישאר
להפרישו ולהבדילו מעם נ"י בכל תפוצות
ישראל וגם יהיה לו מרה באחריתו ועדי
אובד .והשומע ידברי אלו .הנאמרים באמת

יו

מכתבכ"יקידש מהרב הק' ר' משהמסיווראן וצלהקה להרב הקדוש
מוהר"ר אברהםיהושעהעשיל מאפטאזצוקללה"ה

ברכו'ת ~יאש צויקעופי ובוהן.כג,ו ו'עייוהיפף.גין כתפיו שכן .ה,ה הרב הא"גא~ןיא
איר תורתו זורת מן הק?ה
תפוצ.ת
אנס (יה רו .החסיו המפ רספ
י"י ע.ה פ"ה מ:הר"ר בבי
כ
י.1זי"יעו
הק?ה ;
אברהם יהושעישרה,ועישילי.
אי

ונפשי יודעת האמת מעמדי שאין מחשבותי
נקיים וטהורים .להשית עצות בנפשי ליחד
לבי לנוונה עליונה .ואיך אונל להועיל
לאחרים .ואין זה רק לנסיוני .ומה אני
שאוכל לעמוד נסיונות כאלה .רק אם יהיה
רצון השם יתברך לחנני בחסד חנם יהיה
לב אדוני אלי בחיבה יתירה נודעת לי

באהבה אמ.תית של)ן לכסות מ),תי כל
עצה טובה .בוחן לבות יודע שא' 1בי שום
נפתל ושקר להתנהג בעצת שקר וערמות
אשר כרו שוחה לנפשם .מה מאוד כלתת
נפשי למהוי נכספה לחצרות ד' ~שיהיה לבי
מדור לקדזשה .נא ונא מאד~ני לעורר רחמים
מאהבתו עלי ,כי יש עתים אשר טוב מות
מחיים .כאשר יזכני השי"ת להיות נדבק
למקור האמת ולהיות עמל בה,רה .אז אתן
הודאה על חלקי .הכ"ד המדבר מחמת
מרירת לב:
נאם משה צבי בהרב מו"ה שמעון
שלמה ,לה"ה חונה פה סיווראן

סליק ספר בוצינא דנהורא ,יתברך השם נותן התורה
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