
 יאשה1יך4ילרלח
קנו

 כי המאמר ביאור : וז"ל שכתב שם במהרש"א הוא זה ענין ביאוראבל
 וע"כ חרפת מלאמיך ביד כמ"ש חיים אלקים מערכות חרףסנהריב

 חשב וכאלו ה' על לרעה מחשבה הוי עמו להשלים שבאו וסייעתושבנא
 שהוא אף וע"כ למעשה, מצרפה הקב"ה בע"ז רעה מחשבה דאמרינן ע"זלעבוד
 שבנא אבל הרוב, אחרי לרעה הולכין אין ישראל של רובן היווסייעתו
 הזה הקשר כי וגו' קשר תאמרון לא לו ואמר הנביא בא וכו' זה בכלטעה
 מן דאינו והיינו שלהם, הרוב המנין מן הקב"ה אין סנחריב עם לושהיי
 חרף מלאכיו ביד כי שלהם המנין מן אינו שהוא הקב"ה על קאיהמנין
 הקב"ה שאין כיון הרוב שהוא מנינם קשר על לחוש לך ואין וכו'אלקים
 מן אינו רשעים של קשר בזה שאמר דמה ביאר הנה עכ"ל. מנינם,בקשר
 המנין מן דאינו שאמר מה אלא שבנא של סייעתו על כלל קאי לאהמנין
 בשביל הוא רשעים קשר ואומרו שלהם, המנין מן שאינו הקב"ה עלקאי

 מחשבה זה והוי חיים אלקים מערכות שחרף מי עם ולהתקשר להשליםשרצה
 לא בגמרא כן לפרש שחידש ונראה ע"נ מחשבת כדין ודינו ה' עלרעה

 היו רשעים ראם שהקשינו, קושייתינו בשביל דברים של פשוטןכמשמעות
 עליהם כלל אמר לא המהרש"א של ביאורו לפי אבל בזה, דחזקי' ס"דהאיך
 להתקשר זו שמחשבו; אלא באמת, צדיקים שהיו להיות ויוכל רשעים,שהם
 המהרש"א כמ"ש טעות ע"י הוא אם ואף ע"1, מחשבת הוי ה' את מחרפיםעם

 עי"ז והוי ה' את מחרפים עם קשר הוא מקום מכל אבל בזה, שבנאשטעה
 שאינם עליהם אמר לא גם ה', את מחרפים עם קשר שהוא רשעים שלקשר
 להתחבר שבאים המנין באותו אינו שהקב"ה אלא היו שצדיקים כיון המניןמן
 שהלכה עמו וה' חז"ל דרשו ובאמת בוותי'. הלכה אין ולכן ה' מחרפיםעם

 כוותייהו. הלכה אין עמם ה' אין דאם תליא בהא דהא וחזינןכמותו,

קנז

 הלכה ורבים יחיד שאמרו וחירותם חכמים דברי מליצת להבין בזהואבזרתי
 זה דין אין הלא ורבים, יחיד שאמר מה מובן אינו שלכאורהכרבים

 שהמה החולקת מכת הם שמועטין אלא הם רבים אפילו אלא דוקאביחיד
 ובדיני כרבים. הלכה ורבים מועט והול"ל כרבים, הלכה אז גם יותרמרובין
 שנים צריך נפשות ובדיני יותר א' אלא שאינו מצומצם ברוב סגיממונות
 גם יחיד. דוקא שיהי' מצינו לא מקום בשום אבל סנהדרין, הע"א ביןיותר
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 אומר הי' אם סגי דהא לכאורה מיותר הוא היחיד את שהזכיר עיקרכל

 כמה שאמרו כמו החולק, מיעוט כשיש דאיירי ידעינן והוי כרביםהלכה

 דמיירי מוכיח כרבים הלכה הלשון גם דפליגי. מכלל הלכה בגמראפעמים
 לנו שרמזו לומר אפשר הנעל המהרשעא דברי ולפי כולם. ולא הרובשהם
 האמתי והיחיד זולת, לא עמהם, נמנה כשהקב"ה אלא כרבים הלכה שאיןחכז"ל
 כשהיחיד ורבים, יחיד אמר ולכן עולם, של יחידו שהוא הקב"ה רקהוא
 זולת. לא כרבים, הלכה אזי הרבים עם הוא עולם שליחידו

קנח

 וע"ז וכפירה מינות אלא שאינה המלוכה לאותה ולהשתתף להתחברךעכ"פ
 לומר לרבים לשמוע שאין ספק אין כלה ועד מהחל רעל הדתוהפרת

 וסייעתו משבנא עדיפי ולא כאלה, דשעימ בחבורת להשתתף להטות רביםאחרי
 רבותינו כל בדעת והמתבונן וסייעתו. המלך מחזקי' התורה בכח עדיפישהיו
 הדור השפעת ואך בזה, היתר שאין יסתפק לא הקודמים שבדודותזלה"ה
 עוד. יתבאר כאשר שונות, בתחבולות זה לכל הביא דמשיחא עיקבא שלהזה
 עליית עוז כמגדול זלה"ה היעב"ץ הגה"ק הגדולה בחכמתו אותנו הזהירוכבר
 שהוא כתב ש"ץ, הכת של כוחה שנתבטל שם שהביא אחר כ"ג גנזךהיראה
 כהעמדת ממופתים אף לירא שלא סובא והזהיר אחרת כת עוד שתבואמפחד
 איש אין אם אף שמי' שפקיע ממי אף לירא ולא נון בן יהושע שלהחמה
 בדור למצב אז בחכמתו שביוון יעיי"ש מהאמת, לנטות תפחד לא עמךמתחזק
 דורו ממצב כשדיבר התורה על בהקדמתו יקר והכלי בעוה"ר. עכשיוהזה
 הדור כשבל עכשיו נדבר ומה נאמר ומה עינים, עור עם על שמים שומוכתב

 זרה. שפתי תטופנה ומנופת העם מיראת משוחדיםנעשים

קנט

 חז"ל שאמרו מה המלה מובן במלוא נתקיים אשר דמשיחא עיקבא זהובדךרנך
 בעצמו שזה מלבד הבריות, על משתולל מרע וסר ימאסו חטאיראי

 עם עצמו להשוות עינים ומשחד הבריות על ומשתולל נמאס להיות נסיוןהוא
 דרגא לפום ואחד אחד לכל שונות נגיעות ממציאים המה לזה חוץהמציאות
 מצוה לדבר שכוונתם הכשרים אף העם, לעזר הצריכים המנהיגים בפרטדילי'

 שוחד תקח לא עה"כ שכתב קודש בזרע ועי' בישראל. ויראה תורהלהרביץ
 במצוה עיניו משחד ועיקרית גדולה ממצוה אחד למנוע רוצה אם היצה"רכי
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 משהןיךאלרם
 ולא פנים ישא לא אשר ז"ל ואמרו גדולה, היותר ממצוה למונעו כדיאחרת
 אחר שוחד לומר כלל שייך לא הקב"ה שאצל מצוה של שוחד זה שוחדיקח
 יראי חיל אנשי וגו' תחזה דואתה בקרא יתרו ובפרשת מצוה. של שוחדאלא

 ולהכיר להחניף צריכים שאינם עשירים חיל אנשי ז"ל פירש"י וגו'אלקים
 אמת אנשי אלקים יראי להיות שצריכין שם אמר הכי בלאו והנהפנים,
 יש הכי המדות, אותן בכל דיעה מדור העם מכל הנבחרים ואלה בצעשונאי
 באלו שאף כנול ועכצ'ל האמת. להטות פנים ויכירו שיחניפו לחושדםמקום
 משוחדים נעשים להחניף שצריכין כיון מקום מכל המדות, אותן כל להםשיש
 יצטרכו שלא זו מדה בראשונה חשב ולכן צדיקים, דברי ומסלף עיניהםומעור
 הרבצת בשביל מצוה דבר עבור להחניף שצריכים המנהיגים וא"כלהחניף.
 עצמו, בשביל רק להחניף שצריך ממי עצום יותר שוחד זהו ויראהתורה
 הכל עכשיו ובעוה"ר למצוה. שמחכוין שחושב בזה לטעות מקום ישויותר
 נופלים בעוה"ר אשר להם צריכין והכל והכבוד, הממון הרשעים, בידהוא
 שתעו והמפלגות הצבור דעת אחר נגררים והכל ר"ל, נשברים לבורותעי"ז
 הקצה. עד הדרךמן

 בעדו, חשך עולם אחרים לשולחן המצפה ל"ב דף בביצה חכז"לראמרך
 יותר צרות הרבה הלא מובן ואינו השך, יום דכתיב מקרא זהולמדו

 ולמה בעדו, חשך עולם המאמר אותו עליהם נאמר שלא בעולם ישגדולות
 משוחד נעשה אחרים לשולחן שהמצפה הוא הפירוש אבל בזה. דוקא כןאמרו
 לראות שלא חכמים עיני יעור השוחד הכתוב ואמר להם שמצפה אותןמכל
 עולם הוי וזה העינים, את שמסמא כתובות מגמרא שהבאתי ובמוהאמת
 העולם כדעת שאינו האמיתי הדרך את שלפניו מה רואה שאינו בעדוחשך

 הדרך. מניהתועים

קם

 בן בירבעם וק"ב ק"א דף חלק פרק בגמרא מבואר נגיעה בלי אףוהלא
 אחי' ואף צדיקים, כמה הטעה צדיק אצל רשע שהושיב שע"ינבט
 ירבעם לחטאת יהוא נמשך זה ומחמת עי"ז, וחתם טעה אליי של רבוהשילוני
 אף רשע עם צדיק ישיבת גרם כך כל השילוני, אתי' של חותמו שראהע"י

 יתהלכון. רשעים סביב אשר זמנינו בצדיקי ק"ו כמלאכים, הראשוניםבדורות
 ומבהילות, נוראות בהמצאות העם יראת של העצום השוחד בצירוףומכ"ש
 השירים בשיר ז"ל רש"י כתב כזה מצב ועל לשער. שאין עצומות נגיעותגם
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 היא זו וזל"ק: הצאן, בעקבי לד צאי בנשים היפה לך תדעי לא אםא'
 בנשים, היפה את צאנך לרעות הלכו להיכל לך תדעי לא אם הרועהתשובת
 דרך בפסיעות הסתכלי הצאן, בעקבי לך צאי אותך, מלהנהיג הרועהשחדל
 וכו/ הראשונים אבותיך בדרכי התבונני וכו' ניכרים והעקבים הצאןשהלכו
 מאד הנורא הדור בפירצות ובמצוק במצור שהוא בדורותינו היא זוונבואה
 דרכי הצאן בעקבי להסתכל אלא מאומה להכריע ההוא הדור כל בכחאין

 בקדקדו מוח לו שיש מי כל בזה יסתפק ולא הראשונים. ורבותינואבותינו
 אשר פעולותיהם ומכל ומהמונם מהם מהציונות להתרחק ברורה דעתםשהי'

 מקצתו, ולא מיני' לא מהם אשר בכל חבל ליקח והלילה רשע, יצאמרשעים

 עבירות מכל יותר ונוראים חמורים באיסורימ היא אשר המלכות באותהובפרט
 בס"ד. ברורים דברים בעזה"י כתבתי כאשר כולה, התורהשבכל

קמא

 תדעי לא אם עה"כ השירים בשיר הנ"ל ז"ל רש"י בלשון נתבונןרכאשר
 שלא אמר ולא אותך מלהנהיג הרועה שחדל שכתב בנשים היפהלך

 שחדל אלא בישראל, רועה שיהיה ברור שזה דמשמע רועה, לךיהי'
 למה רועה יהי' שלא לחשוב נוכל לא אם נפשך, דממה מובן ואינומלהנהיג,
 הדור אחר נמשך שהרועה הזה להמצב שכיוון ונראה מלהנהיג. שחדלנחשוב
 רועי את ממשיכין והמה אותו מנהיגין הדור אדרבא כי מנהיג להיות חדלא"כ

 כפירש"י הצאן בעקבי לך צאי אמר הזמן אותו ועל הנכזבה לדעתםישראל
 שופטים בפרשת עה"ב אמרתי וכבר הראשונים. אבותיך בדרכי התבונניז"ל

 הובא ובספרי ההם, בימים יהי' אשר השופט ואל הלוים הכהנים אלובאת
 אשר שאמר בקרא הלשון וקשה שבימיך, שופט אלא לך אין שם ז"לברש"י
 ההם, שבימים השופט אל למימד לי' וסגי נפיש יתיר שהוא בימיםיהי'
 דכתיב וכאן דרשא איזו מניי דרשינן יהי' לשון בקרא דכתיב מקוםובכל
 דברנו, אשר הדבר הוא אולם בזה. משמיענו מה להבין צריך יהי'אשר

 בדור השופט יהי' שהוא דר"ל יהי', אשר השופט אל לומר הכתובשהקפיד
 ואין שופטיהם, את ששפטו לדור ואוי עליו וישפיעו אותו ישפטו שדורולא
 בעוה"ר. הדור שפלות של והזמנים העתים מצוק נשפט אלא שבימיך שופטזה

 אלא לך אין ז"ל רש"י כתב ההם בימים יהי' אשר עה"כ תבואובפרשת
 מובן ואינו שהוא, כמו לומר ז"ל רש"י הוסיף הנה שהוא, כמו שבימיך,כהן
 שבא לומר אפשר הנ"ל ולפי שהוא. כמו אלא אינו דבודאי בזה משמיענומה
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 כדעת ולא ובדעתו, בעצמו שהוא כמו הוא עכ"פ אם אלא זה שאיןלהשמיענו
 חוצפה אשר השפל בדור ובפרט נמירי, ויני לאו וכו"ע הטהטפיעיןהעולם
 ולא תבוא בפרשת זה רש"י כתב למה טעם אמרתי תורה ובחידושייסגי.
 בזה. פה להאריך עת ולא שופטיםבפ'

קסב

 בעוד חנוך כך 1 וז"ל כתב מונקאטש( )דפוס ל"ד דף הנעלם במדרשךבזך*ךז
 מעשיהם ילמוד יניחהו שאם הקב"ה ראה חייבין כולם והדור צדיקשהיי

 אותו לקח כי ואיננו הה"ד ריחו, שיבאיש קודם העולם מן זמנו קודםוסלקו
 זמנו קודם אלקים אותו לקח כי ימיו למלאות בעוה"ז ואיננו כלומראלקים,
 בחנוך בזה ומבואר הק'. עכ"ל הבא, העולם חיי להנחילו חסד עמולעשות
 אעפי"כ העוה"ב, לחיי וזכה שנים וס"ה מאות שלש בן וקדוש צדיקשהי'
 ולכן ריחו, ויבאש ממעשיהם ילמוד החייב בדור עוד יחי' שאם הקב"הראה
 שצריכין מגיעים הדברים היכן עד להתבונן נוכל ומזה זמנה קודםסילקו
 נאמר ומה כ"כ, התועים הדור במצב אמת בדעת לעמוד מרובים שמיםלרחמי
 אבינו על אלא להשען מי על לנו ואין בוחינו בשל דיתמי יתמי אנן נדברומה

שבשמים.

קסג

 מישראל שתשתכח תורה עהידה רב אמר קל=ח דף בשבת חכז"לראמרך
 אומר כשהוא מהו, יודע איני זו הפלאה מכותך, את ה' והפלאשנאמר

 זו הפלאה אומר הוי ופלא, הפלא הזה העם את להפליא יוסיף הננילכן
 ימים הנה שנאמר מישראל, שתשתבח תורה עתידה ברייתא הביא ושובתורה,
 לשמוע כ"א וגו' ללחם רעב לא בארץ רעב והשלחתי וגו' ה' נאוםבאים
 דבר הלכה, זו ה' דבר ימצאו, ולא ה' דבר את לבקש ישוטטו וגו' ה'דבר
 ח"ו אומר רשב"י ברייתא הביא ושוב וכו'. הנבואה זו ה' דבר הקץ, זוה'

 מקיים אני מה אלא זרעו, מפי תשכח לא כי שנאמר מישראל תורהשתשתכח
 א'. במקום ברורה הלכה ימצאו שלא ימצאו, ולא ה' דבר את לבקשישוטטו
 להבין וצריך מחלוקת. בה יהא שלא בטעמים ברורה הלכה ז"לופירש"י
 דבר לבקש דישוטטו דקרא בפירושא פליגי ברייתות השתי אלודל~אודה

 התורה, שכחת על משם ראי' שאין זה מקרא ליישב טרח ורשב"י וגו',ה'
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ומג משהךיןאל

 נזכר שלא וגו' ה' דוהפלא אחרינא מקרא התורה שכהת ללמוד חידשורב
 דלא סובא קשה גם רשב"י. על זה מקרא לכאורה וקשה ברייתות, השתיבאלו

 יעשו מה שתשתכח תורה עתידה דסברי ורב הברייתא על מידי הש"סמשני
 בכ"מ להקשות הש"ס שדרך במו רשב"י שלמד זרעו מפי תשכח דלא קראבחך

 והאמוראים. התנאים שני דעת לתרץואירך,

קסד

 בי' שסיים הזאת השירה רוענתה  קרא  הך רשב"י דלדעת כתבךהמהרש"א
 השירה את לכם דכתבו קרא דכן התורה כל על קאי תשכח לאכי

 ואמר לעיל דפליג ומאן ס"ת, לכתוב שצריך בתורה כ"ג בפ' לה מוקמינןהזאת
 באמת והנה גופי'. בשירה תשכח לא דכי קרא לה מוקי תשתכחדהתורה

 לכתוב דמצוה בסתם זו מימרא מביא ע"ב כ"א דף בסנהדרין כ"גבפ'
 חולק שום שם הביא ולא הזאת השירה את לכם כתבו דועתה מקראס"ת
 מקום בשום נזכר ואינו המצות, ובמניני בפוסקים פסוקה הלכה היא גםבדבר
 דסובר רב וגם הברייתא דאותה ז"ל המהרש"א ולדברי בזה, חולק איזהשיש

 במצות דטנהדרין דגמרא סתמא הך על חולקין שתשתכח תורהשעתידה
 ב"א התורה כל על דקאי הזאת דהשירה מקרא ראי' אין כי ס"תכתיבת
 בלבד. גופי' השירהעל

 שנאמר וכו' תורה ספר לכתוב עשה מצות כ"ת מהל' בפ"י כתבךהרכהב"מ
 בה שיש תורה לכם כתבו כלומר השירה, את לכם כתבוועתה

 וב"ח הבעי ופירשו פרשיות, פרשיות התודה את כותבין שאין לפי זו,שירה
 בלבד האזינו שירת שיכתוב לומר א"א דבע"כ' הוא דהכוונה ע"ר סי'בטויו"ד
 קרא ע"כ וא"כ ניתנה, חתימה דתורה פרשיות התורה כותבין אין דקי"לכיון
 יעיי"ש. תורה של גמר שהוא האוינו שירת עד התורה כל שיכתבוקאמר
 כולה, התורה כל על קאי הזאת השירה שאמר דמה מקרא הכרח ישולפי"ז
 בין לחלק ודוחק בלבד. השירה על אלא קאי דלא ורב הברייתא יפרשוואיך

 שירה וחך התורה כל על קאי לכם כתבו דועתה שבקרא שירה דהךהנושאים
 על אלא קאי לא תשכח לא כי סיים שע"ז הזאת  השירה דוענתהשבקרא
 לחלק קשה אחד בלשון ונאמרו אחת בפרשה סמוכים ששניהם דכיוןהשירה

 זה ביארו לא ולמה כ"כ, פשוט דבר זה אין ועכ"פ התורה. בלשוןבפירושא
 שדרך כמו שוה שאינו השירה בלשון דקרא בפירושא שמחולקין אייבי'בש"ס
 ולפרש. ואידך להקשות בכ"מהש"ס
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 משהויואלרמד
קמה

 תורה ניתנה לא ריב"ח דאמר לעה דף נדרים מגמרא לי תמי' יותראבל
 תהיי למען וגו' ה' צוה ואותי חסדא ר' מחיב וכו' ולזרעו למשהאלא

 והתוס' והר"ן רש"י ופירשו בעלמא, פלפולא אלא לעד, הזאת השירהלי
 השירה על קאי הזאת דהשירה לומר אפשר דאי היא דהקושיא כולםוהרא"ש
 זו קושיא ובשביל לעד, שהוא לומר וא"א איבא סהדותא מאי דא"כלבדה
 מוחלטת סברא שהיא חזינן א"כ הפלפול, על אלא כוונתו שאין לומרהוכרח
 השירה על ולא כולה התורה כל על קאי ע"כ לעד שם דכתב דכיוןבש"ס
 תשכח לא כי לעד הזאת השירה לפניו דוענתה קרא בהך גם וא"בלבדה.

 לומר וא"א לעד, שהוא שם שכתב כיון התורה כל על דקאי ע"כ זרעומפי
 סובר אם ריב"ח על ר"ח מתיב מאי דא"כ זו סברא על פליגי ורבדברייתא
 יענו מה ורב, הברייתא על סובא וקשה בזה, פלוגתא שאין וע"ב ורב,כברייתא

 התורה שכחת יהי' שלא הבטחה שהיא תשבח דלא מקרא רשב"י של לימודועל
 כנז"ל. התורה כל על קאי דע"ככיון

קסו

 דבר את לבקש ישוטטו מקיים אני ומה רשב"י שאמר מה להבין צריךגם
 ימצאו ולא ה' דבר מהלשון שלמד דברים ג' בברייתא שם חשב הלאה'
 נימא אם אף דברים, שני על זה מקרא לקיים אפשר א"כ ונבואה, וקץהלכה
 מקרא דברים ג' ללמוד אפשר האיך להבין צריך גם תורה, על כלל קאידלא
 דבר ימצאו ולא וגו' באים ימים הנה עה"ב שאמרו מה מובן אינו גםאחד.
 הלא שישתכח, באים שימים אלא מגולה הי' שהקץ מזה דמשמע הקץ עלה'

 הדברים וחתום סתום בדניאל כמבואר ומעולם, מאז ומתום סתום הייהקץ
 שייך ומה  שכינה, ממנו נסתלקה  הקץ את לגלות כשבקש ע"ה אבינוויעקב
 בעת הקץ שיתגלה באים ימים אדרבה ימצאו, ולא באים  ימים  הנה  לומרע"ז

 ונעלם. טמיר מכוסה הי' העולם בריאת מעת לשעבר אבל לראותו,שנזכה
 בברייתא בזה חידשו ומה שני בית בהתחלת עוד הי' כבר הנבואה הסתלקותגם

 על רשב"י שאמר מה מובן אינו גם באים. ימים דהנה מקרא ע"זלדרוש
 היו ומקדם מאז הלא מחלוקת, בלא ברורה הלכה ימצאו שלא העתידהדור
 אלו אסופות בעלי ע"ב ג' דף בחגיגה חכז"ל ואמרו בהלכה מחלוקתהרבה

 והללו מטמאין הללו בתורה, ועוסקין אסיפות אסיפות שעושין חכמיםתלמידי
 ת"ל מעתה, תורה למד אני האיך אדם יאמר שמא וכו' אוסרין הללומטהרין,
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ימה משהןיןאל

 המעשים כל אדון מפי אמרן א' פרנס נחנן, א' קל נתנו, אחד מרועהבולם
 לשמוע מבין לב לך וקנה כאפרכסת אזנך עשה אתה אף וגו', הואברוך
 לדורות אף מקרא  חז"ל ררשו  כבר א"ב וכו',  מטהרין ודברי מטמאיו דבריאת

 לשמוע כאפרכסת אזנו משים אם ואעפי"כ בהלכה, מחלוקת שהי'הראשונים

 המחלוקת שע"י העתיד דור בזה נשתנה ומה מבין, לב לו יש הכמיםדברי
 הלכה. דבר ימצאולא

  היתה לא  חתוכה  התורה  ניתנה הי' אלו אר"י ה"ב פ"ד סנהדריןובירושלמי
 בלא הלבה  פסק  התורה ניתנה פי' שאלו בפ"מ שם ופי' עמידה,לרגל

 לכאן נדרשת שיהי' צריך דהתורה לעולם קיום הי' לא ולכאן לכאן דעתנטיית
 הודיעני מרע"ה שאמר אח"כ ואמר חיים, אלקים דברי ואלו ואלו כדלקמי'ולכאן
 נדרשת התורה שתהא כדי וכו' להטות רבים אחרי לו אמר ההלכה, היאאיך
 שם ופי' אהבוך, מישרים ואומר וכו'. טהור פנים וס"ט טמא פניםמ"ט
 ואמר ספק שום בה יהי' שלא ההלכה להודיע מהקב"ה ביקש שמרע"ההפ"מ
 פנים במ"ט נדרשת תהי' שהתורה שצריך בשביל א"א שזה הקב"הלו

 פנים, בהרבה נדרשת תהי' לא שוב ההלכה לך מגלה אני ואם ולכאן,לכאן
 שיהי' ומתירין אוסרין בהלכה מחלוקת שיהי' מוכרח הוא לפי"ז וא"כיעיי"ש,
 מובן ואינו למרע"ה, הקב"ה זה אמר וכבר ולכאן, לכאן פנים הס"טנדרשין
 התורה. שכחת האחרון שבדור בהלכה המחלוקה נקרא למהלפי"ז

קסז

  אמך עשה לשמים  לבן  שכולן מאחר  כאפרכסת ארגך עשה פי'  ז"ל רש"יוהנה
 יקבע יבשר איזה להבחין וכשתדע כולן, דברי ודע ולמודשומעת

 אדון מפי ניתנו אחד מרועה שכולן כיון דאדרבה מובן ואינו כמותו.הלכה
 כמותה הלכה לקבוע יכשר איזה להבחין נדע האיך הוא ברוך המעשיםכל

 גם בגמרא מצינו ובאמת להטות, רבים אחרי לומר שיש כתבוהמהרש"א
 עיקר שיהי' איך ויהי' רבים. נגד כיחיד אף כ"פ שפסקו אחרים כלליםכמה
 ההלכה את להכריע איך כלל שום בגמרא שם אמרו שלא הספר מןחסר
 ב"ה, המעשים כל אדון מפי ניתנו אחד מרועה שכולם הטעם אותו כתבואלא
 קדוש שממקום שוין שכולם כיון להכריע נובל שלא הספק מכביד אדרבהוזה

 אין ולכאורה נעשה, מה נדע לא ואנחנו חיים אלקים דברי ואלו ואלויהלכו
  מחמת האדם יאמר שלא  להגיד  שהתחיל דבריו התחלת על תי' שוםבזה

 ההלכה. הכרעת לידע תורה לומד אני האיךהמחלוקת

 _.י~ש11,=_. - _,4_זשמק14444%8,..4,
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 משהויואלרמו
 בכל האמת אל לבוא מחלוקות בכל דרך יש שבודאי בזה הברור האמתאבל

 אחרים כללים או להטות רבים דאחרי כללא ע"י לפעמים הלכהדבר
 לידי באים והמתירין האוסרין והמטהרים המטמאים האסיפות בעלישהת"ת
 צריך אחד תנאי אבל דורות, ובכמה הש"ס חכמי בימי שהי' במוהשוואה
 כמה ע"ז בגמרא כמ"ש ניתנו, אחד מרועה כולן הדיעות כל שיהיולזה,

 שבכל דר"ל ב"ה המעשים כל אדון מפי אחד פרנס א' קל אחד רועהלשונות
 צד מאיזה העולם מן צדדית השפעה שום בהם אין בהענין שישהבחינות
 אלקיח, השפעה שהיא התוה"ק מהשפעת רק באים הדיעות כל אלאשהוא
 ברורה הלבה מהם ויוצא הדיעות כל מצטרפין ואזי לא, וכלל כלל זולתלא
 לאמיתה ב"ה הבורא רצון לבוין באים אחד ממקור כולם כי העולם,לכל
 עליהם העם ויראת כח תשושי החכמים וגם פרוץ בדור משא"כ תורה.של

 ממקור הדיעות בל ואין צדיק, אצל רשע שמושיבין ירבעם עצתבצירוף
 שונות ומפלגות הצבור כל מדעות בהם יש גדולה ערבוביא אלא א' ופרנסא'

 כזה דור מצב ועל כל עיני לסמות המנהיגים ועל העם כל עלהמשפיעים
 שאמר ימצאנו, ולא ה' דבר לבקש ישוטטו וגו' באים ימים הנה רשב"ידרש
 ממקום הדיעות יבואו שלא ור"ל אחד, במקום ברורה הלכה ימצאו שלאע"ז
 האמת, מדרך התועים הרבים מהשפעת אלא א' ופרנס א' הרועה שהואאחד

 ללימוד מניעה שאין חגיגה בש"ס ומובן שמועה. יבין ומי דיעה יורהומי
 אדון מפי נתנו אהד מרועה שכולם כיון כי החכמים מהלוקות מחמתהתורה
 אזנו שמטה למי ברורה הלכה מהם יצא בודאי זולת, לא ב"ה, המעשיםכל

 חכז"ל אמרו עליהם אשר האחרון הדור לאפוקי מבין לב לקנותכאפרכסת
 המרובה הקהל דעת המה והפרנסים הרועים כי מישראל שתשתכח תורהעתידה
 על גם המשפיעים המה והן כלל, אמת דעת ולא תורה דעת לא בהםשאין

 הוא מי לידע וא"א שופטיהם. את ששפטו לדור אוי ז"ל כמ"שהמנהיגים
 לאמיתה בלבד תורה דעת אומר אלא עליו הדור השפעת שתין הוא ואיזהזה
 אין ביהמ"ק משחרב חז"ל של לשונם מתק לפרש בזה ואמרתי תורה.של
 "בלבד" הלשון סיום שלכאורה בלבד, הלכה של אמות ד' אלא להקב"הלו
 דזאת ידעינן שפיר הלכה של אמות ד' אלא לו אין שאמר דכיון מיותר,הוא
 לראות שצריך שכיוונו אלא בלבד. תיבת לומר עוד הוסיף ומה אחרת, ולאהיא
 דעת צירוף בלא בלבד, הלכה של המה אם הלכה של אמות הדי באלועוד
 להתערב הרגילים תערובות מיני כל בזה ונכלל כהלכה, שלא המשפיעהקהל
 מכוונים ואינם ה' בהם בחר לא אשר הלכה של אמות בד' האחרוניםבדורות

 וכדומה, להטות רבים אחרי של הכללים שבטלו בודאי הדבר ובאותו האמת.אל
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גמז משהויואל

 השפיע ולא נתנו אחד שמרועה טהורה שדעתם המה ומי מי מהדור נעלםכי
 מאומה. הדורעליהם

קמה

 ומר חדא אמר מר אלא התנאים בין בנה פלוגתא שום שאין י"ל זהדלפי
 מס' סוף הנדפס התלמוד במבוא הביא וכבר פליגי, ולא חראאמר

 שסובל אמוראים נראה שכאשר הר"1 בשם שם התלמוד כללי בקיצורברכות
 שחולקים, לומר לנו אין קצת דחוק שהוא אעפ"י חולקין שאינם לומרמאמרם
 הרוב שעפ"י דאף הביא עוד מפשינה לא פלוגתא אפושי הוא גדולדבלל

 בלשון שאומר לפעמים מצינו מ"מ חולק הוא אומר פלוני בלשוןכשאומר

 שאמרו ר"ה דף סוכה מס' הרשב"א בחידושי ועי' חולק. לא והוא אומרפלוני
 דכולהו פלוגתא בזה שאין הרשב"א כתב ואעפי"כ אמר יצחק ר' בגמראשם

 והנה בש"ס, מקומות בכמה הוא וכן להו, דמפרש הוא ור"י סברי הכיתנאי
 הקשיות כל מיושבין אדרבא אלא פליגי דלא נימא אם כלל דוחק שום איןבכאן

 הלשון רשב"י אמר בבצן דהנה פלוגתא, שום בזה אין אם ברווחאשכתבתי
 פיסקא עקב בפרשת אחר בלשון הוא ובספרי מישראל תורה שתשתכחח"ו
 לא כי נאמר כבר והלא מישראל, שתשתכח תורה עתידה אומר רשב"ימ"ח

 דבר ימצאו ולא וכו' מתיר פלוני ואיש אוסר פלוני איש אלא זרעו מפיתשכח
 תורה עתידה שבברייתא הלשון אותו אמר עצמו שרשב"י נראה ומזהברור.

 הקושיא מתמת והיא בתמי', בלשון שהוא מפרשים שיש הגם מישראל,שתשתכח
 שרשב"י כפשוטו למרש מסתבר יותר לפענ"ד אבל כן, הלשון איןשבגמרא
 לידע יוכלו שלא דכיון התורה, שכחת ברורה הלכה ימצאו שלא לזהקורא
 יתבאר זרעו מפי תשכח לא כי שאמר ומה התורה. שבחת זה הוי תורהדעת
להלן.

 מונקאטש( )דפוס ע"א י"ג דף הנעלם במדרש בזו"ח הוא מזה יותררהנה
 אוי לו אמר בכית, קא מה על א"ל ר"ע בכה שעה באותה יוז"ל

 יתומים שיהיו לדור ווי אלא כך תאמר אל א"ל ממך, יתומים שיהיולדור
 חצופים יהיו הדור שכל יבואו וימים הוגה, תלמיד ולא מורה חכם בלי אב,בלי
 בתורה לבו והמתעורר מבקש, ואין דורש ואין תורה ותשתכח פניםועזי
 דרא לית א"ל דרא. ההיא ייתי כד ההוא לדרא ווי אישים וחדל נבזהיהי'
 רכיבין אינון כד רבן, בית של תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקייםההיא
 אל מ"ד דאר"י הא וכן מנהוה משתכחת אורייתא קשישין אינון וכדבלבד
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 משה1י1אלרמח

 ישר חנה אמרה אלא התפללתי, הזה הבן אל הול"ל התפללתי הזההנער
 אדם וכל נער שהוא עכשיו כמו המקום בעבודת ישתדל שיגדלשבשעה
 יעיי"ש. וכו' הנביא שמואל למעלת יזכה בנערותו כמו בזקנותו להיותשיזכה
 של מדרשו בבית נשנו הזוהר דברי כל אבל לר"ע דר"א מימרא שזהוהגם
 שיש כלל מזכיר ואינו האחרון שבדור התורה בשכחת הפליגו וכמהרשב"י
 כן. רשבוי דעת ואף פליגי, דלא שכתבתי כמו ונראה בדבר, פלוגתאאיזו
 אם עה"כ בשה"ש ז"ל רש"י שכתב ע"ד הוא התורה תשתכח שלא שאמרומה

 מלהנהיג הרועה חדל שאם הצאן בעקבי לך צאי וגו' לך תדעילא
 להתבונן היינו ניכרים, והעקבים הצאן שהלכו ,דרך בפסיעות הסתכליאותך
 במקום ברורה הלכה בו מוצאין שאין בדור וא"כ הראשונים אבותינובדרכי
 לזוז שלא נעשה ככה ואם הראשונים, בדרכי להסתכל אלא לו איןאחד

 תשכח לא כי קרא דקאמר והיינו התורה, שכחת יהי' לא הראשוניםמדרכי
 בעקבותיהם, לילך ובניהם זרעם להיות הראשונים בדרך נלך שאם זרעו,מפי
 דרך בזה לידע ונוכל ז"ל רש"י כמ"ש ניכרים העקבים שיהיו ההבטחהבאה

 לב שישומו ישראל זרע בין עוד ימצאו שלעולם ההבטחה בכלל גםהתורה.
 למצוא שא"א הדור מאותו התורה דרך ומבקש ההולך אבל הראשונים.לעקבות

 רשב*י זה ואמר התורה. שכחת לידי בא ודאי זה אחד במקום ברורה הלכהבו
 מישראל שתשתכח תורה עתידה שאמר דברים של פשוטן לפי שלכאורהיען

 שבאותו אלא כן שאינו אמר לכן עצה שום ואין לגמרי שתשתכח ח"ומשמע
 שתשתכח תורה עתידה שאמרה הברייתא וגם ברורה, הלכה למצוא איןהדור

 אלא זרעו מפי תשכח לא כי הוא מלא דמקרא רשב"י לדברי מודימישראל
 התורה. שכחת בו שיהי' הדור אותו עלכוונתם

קמט
 עה"כ בשה"ש הנ"ל ז"ל רש"י בדברי מבוארין בחינות  השתי אלו כירבאכ~רנ
 המנהיגים, מן הנהגה לידע יוכלו שלא דור שיהי' וגו' לך תדעי לאאם

 לידע ויוכל בהם, להתבונן הראשונים מדרכי ניכרים שהעקבים ודאי זהאבל
 ופלא הפלא וגו' ה' והפלא עה"כ רב דרשת וכן האמת. ומבקש המתבונןמשם
 לדברי סותר זה אין התורה, שכחת שהוא חכמיו חכמת אבידת עלדקאי
 כאשר ופלא, הפלא בדרך החכמה אבידת שיהי' הדור אותו על קאי כירשב"י
 כולם אבל והחוש, השכל נגד הנוראים הטעותים בעוה"ר עכשיו רואיםאנו

 מה מידי קשה ולא כמ"ש, זרעו מפי תשכח לא כי שבקרא להבטחה גםמודים
 פלוגתא. שום בזה אין כי ואידך, בש"ס הקשהשלא
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ומט משהךיךאל

 מישראל תורה כשנשתכחה שבתחלה ע"א כ' דף סוכה הש"ס בדברי התבוננתישוב
 חזרה ויסדה, הבבלי הלל עלה ונשתכחה חזרה ויסדה, מבבל עזראעלה
 מישראל תורה כשנשתכחה ז=ל ופירש"י ויסדוה, ובניו חייא ר' עלוונשתכחה

 ארץ ראשי שהיו בתירא מבני שכוחות הלכות אלא קאמר בולה נשתכחהלא
 שגלה שמיום הבבלי הלל עלה דברים, אלו פרק בפסחים כדאמרינןישראל
 כתב עלה ד"ה ובתוס' בבבל. מצוי' ישיבה היתה עמו והמסגר החרשיכני'
 נתקשה שם ובריטב"א בפסחים. כדאיתא ואבטליון משמעי' שלמד יסדהשהלל
 שנשתכחה מצינו דלא ויסדוה ובניו חייא רבי עלו ונשתכחה חזרה דאמרבהא
 שהיו וחביריו הקדוש רבינו הי' בדורו שהרי חייא, רבי של בדורותורה
 המקיים שכל זו בהלכה שחידשו מה בשביל כך אמר אלא ישראל.גדולי
 שראוים ג"כ דבריו ובכלל כולה, התורה כל מייסד כאלו הוא הרי אחתהלכה
 עבידנא אנא הפועלים את השוכר בפרק כדאמר שבהם זכרונות בכחלייסדם
 עכ"ל. מישראל, תורה תשתכחשלא

 הלכה באיזו פי' ולא זו בהלכה שחדשו ובניו חייא רבי על ממ"שךנראה

 לכאורה צ=ע אך בש"ס. שם דמיירי מחצלות של ההלכה אותה עלדקאי

 ע"כ כן ואם מנין, חייא רבי שנה לא רבי בש"ס מצינו פעמים כמהשהרי
 שהי' אפשר אלא הקדוש, רבינו מפי נשנה שלא הלכה חייא רבי חידששלא
 כמו חייא רבי והחזירה זו הלכה שנשתכחה הקדוש רבינו פטירת אחרזה

 שכחת לי' קרי אחת הלכה שלשכחת שכתבו מה והנה רבי. מפי כברששמע
 שעלה עד הלל בימי התורה שכחת שהי' שאמר מסה מוכרח וודאי זההתורה
 ותלמידיהם תנאים והרבה ישראל נשיאי בתירא בני שם היו שהריהלל,
 הגזית בלשכת הסנהדרין והיו החכמים כל לרגל שם שעלו הבית בזמן זהוהי'
 היי וזה הגזית, בלשכת הסנהדרין ישבו החורבן קודם שנה מ' עדשהרי
 ט"ו דף שבת בגמרא ומבואר לנשיא, הלל עלה שאז החורבן לפני שנהמאה

 ובוודאי וברש"י, בגמ' יעיי"ש החורבן לפני שנה מאה הי' הלל שלשנשיאותו
 דפסת ההלכה אותה על רק דקאי וע"כ התורה, שכחת אז שהי' לומר אפשראי

 וקבל מבבל שעלה הלל אלא ישראל ארץ חכמי מכל שנתעלמה שבתדחי
 ס"ו. דף בפסחים כמבואר זו הלכה יסד ואבטליוןמשמעי'

 היה שהרי חייא רבי בימי התורה שכחת שהי' שאמר במה סובא קשהוכן
 הרמב"ם כמ"ש החכמה בהפלגת מצוין דורו שהי' הקדוש רבינו בימיזה

 רבינו משה מימות נ"ט דף גיטין בגמרא ואמרו זרעים לס' בהקדמתוז"ל
 שכחת אז שהי' לומר אפשר ואי אחד, במקום וגדולה תורה מצינו לא רביועד
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 לתה כסךיך14לרנ

 לנר ובערוך שם. דמיירי אחת הלכה על דקאי הריטב"א כתב וע"כהתורה,
 כתב וע"כ חייא, רבי בימי הלכה איזה שנשתכחה מצינו דלא בזהנתקשה
 תורה משתכחה דלא עבדי אנא ק"ג בכתובות ר"ח שאמר מה לפיהכוונה
 לא דאם נשמע ומזה וכו', ינוקי לשיתא סידרא שיתא ומתנינן וכו'מישראל
 ונשתכחה חזרה אמר ולכן נשתכחה, התורה היתה זאת מעשה חייא רביעשה
 ח"ו. משתכחת התורה היתה מעשיו שלולא יען ויסדוה, ובניו חייא רביעלו

 בהתחלת אבל לשונו. לעיל העתקתי כאשר הריטב"א דברי בסוף זה לכווןואפשר
 ההלכה. אותה או שנשתכחה בפי' כתבדבריו

 היתה מעשיו שלולא כיון התורה שכחת בימיו נקרא שלכן שמ"שךבאמת
 הי' שהוא בפי' מצינו ברבי שהרי לכאורה צ"ע זה משתכחתהתורה

 איסור שהוא אף פה שבעל תורה לכתוב שהתיר בראשונה המעשהבעל
 התורה היתה כן דלולא בשביל חורתיך הפרו לה' לעשות עת משוםדאורייתא
 שם ז"ל ופירש"י אפשר דלא כיון ע"א ס' דף בגיטין שאמרו וכמומשתכחת,

 ט"ו דף תמורה ובגמרא משתכחת, והתורה הלב שנתמעט מלכתב אפשרדלא
 רבי מעשה דלולא ונמצא מישראל, התורה תשתכח ולא תורה שתיעקרמוטב

 אלא חשב לא למה כן ואם התורה, שכחת ח"ו היי בוודאי התורהבכתיבת
 שנשתכחה הריטב"א דברי ולפי רבי. והשמיט ובניו חייא ורבי והללעזרא
 ומלשון חשבו. לא לכן רבי בימי הי' לא שזה אפשר ר"ה בימי אחתהלכה

 שהוא לומר באמצע הפסיק דלא יחד הטעמים שני שהרכיב נראההריטב"א
 בזה. זה תלוי האיך וצ"ע תרוצים,שני

 לי' קרי אחת הלכה דבשכחת בסוכה כאן הש"ס מדברי לנו היוצארעכ"פ
 בסתירת בש"ס שטרחו מה לכאורה להבין צריך ולפי"ז התורה,שכחת

 זרעו, מפי תשכח דלא הקרא נגד שהוא התורה שכחת שיהי' האומריםהקראי
 הלכות איזו שישתכחו הכוונה התורה שכחת שאמר דמה לומר אפשרהלא

 גופי ורוב התורה כללות על קאי זרעו מפי תשכח לא שאמר ומהפרטיות,
 ואולי אחד. במקום ברורה הלכה ימצאו שלא לחדש הוצרך ולמהתורה
 וקרי וגו' חכמיו חכמת ואבדה מכותך את ה' דהפלא מהקרא שנלמדבשביל
 דלשון דאף אחת, הלכה שכחת על דקאי למימר לי' ניחא לא ופלא הפלאלי'

 חכמת ואבדה לשון אבל אחת, הלכה על גם לומר אפשר התורהשכחת
 הפלא הלשון וכן תורה, גופי ברוב קיימת החכמה אם לומר שייך לאחכמיו
 דבר לשמוע וצמא דרעב מקרא בברייתא שלמדו מה גם בזה. שייך לאופלא
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ונא משהויואל

 אין תורה גופי בשאר נפשו להשביע ויכול אחת הלכה דבשכחת אפשרה'
 וגו'. וצמא רעב הלשון ע"ז למימר לי' ניחא ולא וצמאון, רעבוןזה

 ברוח דמשיחא בעיקבא המצב יהי' איך הכל ידעו חכז"ל כי נראהוירמזר
 צ"ז דף וסנהדרין סוטה דסוף בברייתות שהשבו כמו בקבלה אוקדשם

 כפני הדור ופני ביוקר והיין יסגי חוצפא דמשיהא בעיקבא עניניםהרבה
 מקראי, ראי' שום עליהם הביאו שלא מבהילים ענינים וכמה כמה ועודהכלב
 הרמב"ם וכמ"ש מהקרא, הביאו אקראי להסמיכו אפשרות שהי' שבמהאלא
 לימוד שבקשו אתרוג במצות כמו דרשות כמה על זרעים לסי גהקדמתוז"ל

 דר שהוא הדר מלשון ודרורו אתרוג הוא הדר עץ דפרי ידעינן מנאמקרא
 ועשו אתרוג ליקח שצריך מכבר ידעו דוודאי שם וכתב לשנה, משנהבאילנו

 מקרא. רמז גם ע"ז שבקשו אלא רבע"ה, משה עד בקבלה דור אחר דורכן
 כן וכמו בקבלה. בלא"ה גם זה ידעו שחכז"ל דרשות כמה על שם כתבוכן

 ימצאו שלא דמשיחא שבעיקבא המעמד בלא"ה ידעו שחכז"ל בזה גםנראה
 אהד, במקום ברורההלכה

-  ועל הכלב, כפני הדור פני דאם פשוטו ולפי 
 פירש"י יעות היוקר דמשיחא שבעיקבא צ"ז דף סנהדרין בגמרא שאמרומה
 כאלה, ענינים ועוד ורמאי, עוותן יהי' שבהן מכובד יעות היוקר בל"אז"ל

 לידע יוכל ומי אחד, במקום ברורה הלכה כזה בדור שיהי' אפשרוהגויך
- הלכה, בדבר למנין ולצרפו לסמוך מי על הדורבאותו  לשון הבאתי וכבר 
 ועוד הוגה ותלמיד ומורה חכם בלי שיהי' הדור אותו על שהתאונןהזו"ח
 בשביל אבל התורה, שכחת משם שנשמע אקראי זה סמכו וע"כ נוראים,ענינים
 בהן שדרכו בהפסיעות להכיר יוכל האמת לידע שירצה שמי ידעו זהשגם

 דלא הפסוק בזה תירצו לכן ז"ל, רש"י מדברי  שהבאתי  כמו ז"להראשונים
 לעיל. כמבואר זרעו מפיתשבח
 עד בא דוד בן אין צ"ז סנהדרין בגמרא שם שאמרו מה  הוא  זהרכ:עין

 טהור לבן הפך כולו קרא מאי רבא אמר למינות, המלכות כלקיתתהפך
 למינות המלכות כל שתתהפך לדרוש הכרח אין הקרא שמאותו ובודאיהוא.
 מענין רמז שם ואין להלכה, מינה ונפקא כתיב נגעים בדיני קרא חךכי

 שהבאתי מה כעין אקרא אסמכו' כן, שהוא ידעו שבלא"ה כיון אלאהמלכות,
 חכז"ל שכתבו חילוקא בחך כן וכמו דרשות, בשאר ז"ל הרמב"ם מדברילעיל
 לעיל. שכתבתי כמו פליגי ולא ומא"ח חדא אמר ומר התורה, שכחתבענין
 אותן ובפרט המרובה, הדור השפעת מחמת הזה השפל בדור שבער"ה אמתהן
 הראשונים מדעת אף האמת לראות שלא בעדם חשך עולם נגיעה קצת להםשיש
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 בנשהןיןאלרנב
 גם שמסלפין צדיקים, דברי המסלף הוא חכמים עיני המעור והשוהדז"ל
 הרע דרכם בדבריהם גם להעמיס שלפנינו שבדורות וקדושים צדיקיםדברי

 שהיי ה' עם הייתם ממרים בפסוק פירשו וכבר חיים, אלקים דבריומהפכין
 בתוה"ק שאמרו הזרים הפירושים לפי ה' צוה שכן באמרם ה' עםהמרתם
 להכיר ה' לדברי לבו השם אעפי"כ אמנם כהלכה, שלא בתורה פניםבגילוי
 הראשונים מפסיעות האמת שיכיר בעזרו השי"ת נגיעה בל מעליו ומסלקהאמת
ז"ל.

קע

 הקץ, זמן התגלות על כוונתו שאין בודאי הקץ זו ה' דבר עוד שאמרימה
 דחיקת של האיסור חומר ודאי ידעינן הוי זה אבל מעולם, הי' לאשזה

 ואופן, אופן בכל שקר של מקץ נשמר להיות מגיעין הדברים היכן ועדהקץ
 לגאולה אפשר שאי בהלכותיו הרמב"ם לדעת הן הברורים, הסימנים ידעוגם
 הראשונים רוב כדעת שהוא המהר"ל לדעת והן ישראל, כל של תשובהבלא

 ברורים סימנים עוד ויש מקודם אל" ביאת בלי אפשר שאי דגמראוסתמא
 וזה שכתבתי, במה די כי כ"כ האריכות מיראת בהן להאריך ראיתישלא
 למינות והמדיחים המסיתים ידי על אלא כלל תורה בלא שהוא מהודאי

 ספק בלא הקץ את מרחיק ודאי שזה ח"ו התורה כל ועקירתואפיקורסות
 ח"ו ולא להורגו אחריו הרודף הארי מן מהבורח יותר מזה לברוחוצריך

 ח"ו ולחשוב בעלמא בדיבורא אף חיזוק איזה ליחן או בדבר עודלהשתתף
 גדול שטעות הקץ מעניני בו שיש ההוא הנורא האסון על כ"כ פיגולמחשבת
 בעוה"ר, אלה בימינו זולת מעולם, הלב על עלה לא הקץ בעניני כ"כונורא
 ופלא, הפלא באמת שהוא כזה ברור בדבר לטעות התורה שכחת הגיעשכ"כ
 ופלא. הפלא וגו' ה' והפלא עה"ב רב בדרשת כ"כ עיניהם נתעוורוהאיך

 שזה תימן באגרת ז"ל הרמב"ם סתם כבר הנה נבואה, זו ה' דבר עידר13"ש
 שהמלך בהלכותיו כתב וכן לישראל, הנבואה תחזור הגאולה שקודםודאי

 א"א ודאי וזה למרע"ה, קרוב עד הנביאים מכל יותר גדול נביא יהי'המשיח

 ענין איזה שיהי' לטעות מקום ואין בשלימות, התורה כל קיום ע"י אםכי
 המה שבידינו הנביאים בכתבי שאף וגם ח"ו. התורה הפרת ע"י גאולהשל

 ראיתי ולא חיים, אלקים דברי להפוך וכזבים שקרים של זרים פשטיםאומרים
 הגיע כ"ז אבל רוח, לדברי קץ אין כי הבליהם, דברי כל להעתיקלהאריך
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ינג משה1י1אל

 בנביאים המפורשים דברים אמת בדעת והמסתכל התורה. שכחת מחמתלדורינו
 כל כן ואם כזה. מר טעות לידי שיבוא אפשר אי מספר, אין פסוקיםבכמה
 הכל ימצאו ולא ה' דבר לבקש דישוטטו בקרא רשב"י שחשב דבריםהשלשה

 השני אלו בפרטיות לכתוב שהוסיף אלא התורה, משכחת רק שבא הוא,דד
 תורה של כדת ברורה הלכה ימצאו שלא שע"י להודיע והנבואה הקץדברים
 היה לא הקודמים שבדורות מה כמעש, והנבואה הקץ בדבר אף הטעותיגיע

 שאנו מה הנביאים מדברי לנו גילו שחכז"ל אנושי, בשכל זה לשערמציאות
 אלא לנו ואין בימיו. עלתה שכך לדור ואוי בחוש, בעוה"ר עכשיורואים

 ההוא מהדור שהמושפעים הגם נזוע, לא ומינה הראשונים, בעקבותלהסתכל
 בוקי ותולין הראשונים דברי גם מהפכים המה ר"ל התורה שכחת בואשר
 זרים פירושים גם שאומרים כמו נברא, ולא הי' שלא מה בהם, גםסרוקי

 שאינם האמת למבקשי אבל צדיקים, של ספרן ובשאר חז=ל ובמאמריבפסוקים
 להם הראשונים, דעת לידע ורוצים ההוא הדור כל השפעת עם כללמתחשבים
 ההבטחה באה וע"ז ז"ל. רשעי במ"ש ניכרים, עדיין ועקבותיהםפסיעותיהם

 לעיל. כמבואר זרעו מפי תשכח לאכי
 ואם מפיהו, יבקשו תורה צבאות ה' למלאך דומה הרב אם חכז"לראמרך

 המה הראשונים בודאי כי הכוונה ונראה מפיהו, תורה יבקשו אללאו
 ממצב הריחוק בתכלית רחוק דורינו כל מצב שבעצם אף שע"ככמלאכים
 יש עכ"פ זלה"ה הראשונים כדברי שדבריו כיון מקום מכל זלה"ה,הראשונים

 עכ"פ הזה בלימוד והוי כמלאכים, הראשונים לדברי דמיון ההוא בלימודלו
 תורה יבקשו אל לאו ואם מפיהו. יבקשו תורה ולכן צבאות, ה' למלאךדומה
 אבותיהם. שערום לא באו שמקרוב החדשים במשפעות ליפול שלאמפיהו,
 אלא בהענין יש שכתבתי סמה יותר הרבה אבל דורינו, במצב קצתהארכתי
 לקח. ויוסיף חכם ישמע כ"כ, להאריך אוכל לא גם הכתב, על הכל להביאשא=א

קעא

 להמלוכה, שנוגע בענין לדון לצרפם שאין בודאי ישראל בארץ הדריםךהנה
 דנין ולא דן לא מלך י"ה דף סנהדרין במשנה פשוט דין הואראשית

 שכבשו שטח בן שמעון של בחביריו שהי' המעשה עבוד זה ואמרואותו,
 גם זו הלכה והובא ר"ל, גדול אמון והי' המלכות מאימת בקרקעפניהם

 במלוכה להשתתף אם זה ודין מלכים, מה' ופ"ג סנהדרין מהלכות פ"בברמב"ם
 בנידן וא"ב מלכותם, העמדת באיסור תלוי שזה בבחירות, חלק לקחתאו
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 משהן'ןאלרנד
 התת שהוא מי המלך על לדון שלא הכמים תקנת בזה ויש נידונים המההזה

 לעיל שהבאתי ההלכה מחמת זה בדין להכריע להם אפשר שאי שמלבדממשלתו
 הדעת נטיית לו שיהי' דחיישינן בעיר, שיש אלם בשאר אף הראשוניםמדברי
 של באלמות ומבש"כ אחרת, לעיר לדין אותו ומוציאין האלם יראתמחמת
 עוד מכבר תק"ח ע"ז יש המלוכה באלמות אמנם כן. הדין שבודאימלובה
 הבית. בזמן שטח בן שמעון שבימי התנאיםמימות

קעב

 העיר אותה בדייני דנין אין ס"ת מ"ג דף בחרא בבא בגמרא מבואר הנהגם
 אין העיר אותה לעמי מנה תנו האומר וכן בדבר, נוגעיןשכולם

 שקלי עניי ופריך העיר, מאותה ראי' מביאין ואין העיר אותה בדינידנין
 דרווח כיון לחו ניחא מ"מ לחו דקיץ היכא דאפילו ומסיק מפסלי,ועדותינו
 בריות להו דניחא כיון מ"מ חלק שום להם שאין אותן דאף והרירווח.
 ז' ס"ס חו"מ הטוש"ע פסקו וע"כ לרין. ופסולין נוגעין עי"ז הוי לעירהבא

 חלק לסרוביהם או להם שיש לפי העיר אותה בדייני דנין אין המסדבעיסקי
 קרוב עליו שקבל הוי המם על ידונו העיר שדייני בעיר מנהג שיש אלאבו,
 שהביא כמו אחר בענין לא מסים בעניני דוקא וזה הטור, שכתב כמו פסולאו
 שהפרנסות הממשלה שבתוך והמפלגות הממשלה בעניני וא"כ כ"ט ס"ק הפ"תשם

 בזה תלויים לעשירים בין לעניים בין צרכים ושאר וממון כבוד עניניוהרבה
 דעתם להיות בדבר נוגעים כולם הממשלה אותה תחת הדרים שכל ספקאין
 בזה. לדון להם ואין הממשלהעם

 ואנשי ירושלים אנשי בין דו"ד שהי' במה רל"ד סי' יו"ד בחת"סיעיין
 שאינם ישראל בארץ בי"ד שם שאין שם וכתב צדקה, איזה בדברצפת

 שבארם לבי"ד הדבר שמסרו באמ"ד המפשרים עשו יפה וע"ז בדבר,נוגעין
 שהרבה הממשלה בעניני ומכש"כ יעיי"ש. כלל בדבר נוגעין ואינם הסמוכהצובה

 שאינם לה שמחוצה במדינות אלא בזה לדון ואין בה תלוים חומריותתועלות
 לוחצים העם שכל מחמת העולם בכל עצומה שהנגיעה אמת הן כ"כ,נוגעים
 בצד לעמוד והדיינים ישיבות וראשי המנהיגים על הדחק זה לחץ מיניבכל

 העם, מן ותועלת עזר צריכים שהכל בדבר נוגעים בולם וממשהמדינה,
 ישראל בארץ אמנם זה, בענין אמת דבר בדורינו להוציא שא"א עקאודא

 ביותר. נוגעים בודאי המפלגות וממשלת ממשלתם תחת והמה החלל אלהקרובים
 האמת. בדרך וידריכנו ומהמונם מהם יצילנו ית"ש הואהרחמן
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רנה משהןיןאל

קעג

 צפת שחכמי הענין כל הביא הספר שבסוף הסמיכה בקונטרסוהמהרלבשח
 לדבר, הסכימו לא ירושלים חכמי עם והמהרלב"ח הסמיכה, להחזירהחליטו

 סובא, מינן דנפישי צפת חכמי נגד מועטים אנחנו כי אף המהרלב"ח שםוכתב
 שקיל להיות יחד נתוועדו לא כי להטות רבים אחרי בזה לומר אפשר אימ"מ
 אלא להטות, רבים אחרי בכה"ג אומרים ואין זה, כנגד זה בדיעותיהםוטרי
 זה בדבר, לדון יחד עכשיו שיתוועדו יאמרו אם ואף כולה מתוך רובאכשהוא
 דכסופא בדבר נוגעים הוי הוראתם עפ"י מעשה עשו שכבר דכיון מועיללא
 בהאמת לטעות הדעת נטיית עושה הנגיעה אותה ומחמת למיהדר מילתאלהו
 דאף הש"ס מן ראיות כמה להביא בדבר והאריך הרוב. למנין לצרפםוא"א

 מטעם לנוגעים להם חשבו הוראתם עפ"י מעשה שעשו אחר הקדושיםבאמוראים
 אני וככה שהאריך. יעייוש זמנינו, בחכמי וק"ו למיהדר מילתא דבסופאזה

 שכואב ה' יראי ובע"ב רבנים האגודה בתוך גם שיש אני שיודע עכשיורואה
 אחור וליסוג המנהלים נגד דבר לעשות יכולים אינם אך האלה המעשיםלהם
 כסופא זה במפלגה רבים מעשים ועשו בתוכה כבר שהם ביון האגודהמן
 השיטה להצדיק טצדקי עושים הנגיעה אותה ומחמת למיהדר, מילתאלהו
 האמת. אל מכווניםואינם

 להגיד כאו"א יכולים והיו ה' יראי כל שיתאספו מציאות הי' אלו דעתירלפי
 מהיראים גדול רוב לנו היי נגיעה, שום ובלי ומורא פחד שום בלידעתו

 ויראים ת"ת הרבה כי שאאא דבר הוא אבל כתבתי, אשר האמיתיתלדעת
 מדרך שתעו הדור מצב עם אחת בדעה שאינו זה בשטח לבוא אףמפחדים
 מבהיל. באופן עליו דצבורא אימתא בלבבו אשר האמת לגלות ומכש"כהאמת,

 שיש הרבה בתוכם שיש ביניהם גדולה ערבוביא בעולם הנעשיםוהאסיפות
 כתב משפטים פרשת משה בישמת וקנז עצומות, ונגיעות כוזבות דעותלהם

 וגם הכפל דקשה צדיקים, דברי ויסלף חכמים עיני יעור השוהד כיבפסוק
 שהם אף שוחד דהמקבלי לבאר וכתב הם, שוחד מקבלי צדיקים וכיקשה
 עמהם שיושבים ואף באמת, הם ועורים יטעו, שלא אפשר אי באמתחכמים
 וסיים דבריהם, את ומסלפין מבלבלין הם שוחד מקבלים שאינם וצדיקיםנקיים
 את ומסלף מבלבל שוחד שמקבל א' בשיש אף בן כתב הנה ברור. כנ"לע"ז

 המדברים הרבה שם כשיש ומכש"כ וצדיקים, נקיים הם אם אף עמוהיושבים
 ג' סי' חו=מ בשו"ע ומבואר הבל. ומסלפין שמבלבלין עצומות נגיעותמתוך

41~444שג-י%אש,]  ... 
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 משהןיךאלרנו
 דין בית בכלל הוי לא מהוגנים שאינם אנשים גם הבי"ד בתוך יש דאבמ"ב
 דבעינן דהיכא ע"ז ז"ל דפירש"י כוו דף בסנהדרין ומקורו בוגדים, קשרדהוי
 מנין. אינו זה נסניןבי"ד

קער

 מה לפרש הדרשה באמצע שם אמרתי הע"ל דברים בפ' בירושליםךבהיויזי
 אביתם ולא לנו נותן אלוקינו ה' אשר הארץ טובה ויאמרושנאמר

 וכלב. יהושע טובתם שאמרו הם מי מהספרי, והוא ז"ל, ופירש"י וגו'לעלות
  שיאמינו וראוי עליהם הזאת  הטענה מה א"כ תמה ואני ז"ל הרמב"ן ע"זוכתב

 שהיא אתכם הודיע שהקב"ה כיון עליהם טען אולי השנים. מן יותרלעשרה
 לכם הי' כן, מעידין הן אף שבהם והצדיקים השליחים וגדולי טובהארץ

 שכולם שם מ"ש והנכון שאמרו. מה אמרו לב מורך מפני האחרים בילהאמין
 וגם שלחתנו אשר הארץ אל באנו ואמרו העדה וכל ואהרן משה לפניהודו
 בחוזק אבל הארץ, בטובת אחת בהסכמה כולם והנה היא, ודבש חלבזבת

 לבם את הזקו וכלב יהושע כי בראותם ואח"כ לבבם, את המסו ההםהעמים
 על דבה והוציאו משה בפני שלא בנ"י אל המרגלים שאר באולמלחמה
 פי' החליט שלח בפ' גם שהאריך. יעייעש יושבי', אוכלת ארץ שהיאהארץ
 כי משה, אמר וכלב יהושע על כי לומר נצטרך שלא אח"כ וכתבזה
 לתרץ שדחק מסה נטה הנראה וכפי לעשרה, יאמינו ולא לשנים ישמעולמה
 המרגלים ששאר )יען הארץ טובת אמרו וכלב יהושע שאך ז"ל רש"ידברי
 מובן אינו דבאמת בזה(, הרא"ם שביאר כמו היא יושבי' אוכלת ארץאמרו
 כן, אמר שהקב"ה יען וכלב ליהושע האמינו שלא מה הטענה שהיי זהתי'
 גם שאמרו במה מינה נפקא אין כן אמר שהקב"ה בשביל הטענהדתם
 מעלה לא הקב"ה של דבריו לגבי דהרי לקרא, ועוד כיהודה וכלביהושע
 בהיפך יאמרי כולו העולם כל אם וכי בעולם, בריאה שום הסכמת מורידולא
 להם הי' הקב"ה של שבדבריו וע"כ אומר שהקב"ה מה ח"ו להכחישיוכלו
 הקב"ה שהסכים שבשביל ואפשר האמת. לכוין זוכים כו"ע ולאו לטעותמקום
 שיאמרה מה להם ולהאמין עליהם לסמוך שצריכין הבינו מרגליםלשלוח
 דבאמת מלעשרה יותר לשנים להאמין הטענה היתה מה קיימת התמי'וא*כ
 עליהם, נשיאים להיות ד' עפ"י דעה מהדור שנבחרו צדיקים כולםהיו

 שכולם וחידש ז"ל רשעי מדעת הרמב"ן נסה וע"כ במדרש, שםכמבואר
 דכתיב ממה בקושי' עוד הרמבען הוסיף שלח שבפ' ומה א"י. בטובתאמרו
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 כתב כבר דבר, אותנו וישיבו אמר ועליהם אנשים עשר שנים מכםואשלח
 בסיפור מפרש ואינו לקצר הבהובים דרך שכ"פ מקומות בכמה עצמוהרמב"ן

 דלמה התמי' מאותה אלא זו הקושיא כלל הזכיר לא דברים ובפי האומרו,מי
 משנים. יותר לעשרה יאמינולא

 טובתה אמר מי , הספרי וז"ל מהספרי המה ז"ל רש"י דברי באמתאמנמ
 שזה בפי' מבואר א"כ וגו/ לעלות אביתם ולא אעפי"כ וכלביהושע

 ומה לטובה. אמרו המה שאף וכלב ליהושע שמעו שלא מה הטענההיתה
 ולהוסיף לחדש נתונה והרשות לתורה פנים ע' הנה אחר דרך הרמב"ןשכתב
 וצריך חכז"ל דברי ליישב וההכרח הספרי על לחלוק לנו אפשר איאבל
 בזה. ז"ל הרמב"ן תמיהתלתרץ

 דלכאורה המרגלים, בענין שלת בפ' הק' האוה"ה דברי עפ"י לענ"דונראה
 ס' במד"ר ומבואר צדיקים, כולם היו שנשלחו בשעה הלא פלאהוא

 נמלך ומשה היו, גדולים אדם ובני צדיקים כולם שהיו ה' סי' ט"ז פ'שלח
 וא"א נתהפכו, שאח"כ אלא הם ראוים לו ואמר ואחד אחד כל עלבהקב"ה
 פ' ריש הק' האוה"ח וביאר צדיקים. העשרה כל כ"כ נתהפכו האיךלהבין
 ויחזור בשליח הרע פועל תפעול רעה היתה המשלחים שכוונת דלצדשלח
 קודם, בו היתה שלא מה רעה, תכונה בו ויולד כמותו אדם של שלוחולהיות
 שהיו הגם ולזה אות, לטובה מצוה בשלוחי הקדושה בחי' שתולדכדרך
 מהמשלחים רעה תבונה בהם נולד לרגל ההליכה עשות בהתחלתםצדיקים
 נצמח הי' מרגלים העשרה אותן שאמרו מה בל ולפי"ז עכ"ל. להדיח,ויעצו
 דעה דור אז שהיי ואף רעה בתכונה אליהם שבאו הציבור דעתמהמת
 שבאותו כיון אבל למעלה, שהבאתי כמו הדורות, מכל יותר בצדקותוגדולים
 הרמב"ן תמיהת קשה לא וא"ב שגרמו. מה גרמו רעה בתבונה באוהענין
 שאמרו מה גופא זה שהרי מלשנים, לעשרה יותר לשמוע טענה להםשהי'

 הציבור דעת מחמת דעתם שנתהפכה בדבר החייבים היו הם כן,העשרה
 מ"מ הם, שמועטים אף השנים לקול לשמוע להם והי' רעה בתכונהשהי'
 לזכותם ואין אמיתית דעה הוי הציבור מדעת נתהפכו ולא בדעתם שעמדוכיון
 שעל גדול, לחוב להם זה אדרבא כי כן, אמרו לא המרובין שהעשרהבמה
 וז"ב. צדיקים, שהיו אלו אף המרובין דעת נתהפכוידם

 והנגררים המפלגות וכל האגודה שבאים בעו"ה עכשיו בדורינו הוא מזהרירוור
 שונות בתחבולות המנהיגים אל ר"ל והמרה הרעה בתכונתםאתריהם

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 כנשהךיר14לרנת

 עמהם, שרבים טוענים ושוב העולם, עיני לעוור שונים ובאמצעיםומשונות

 בדעת העומדים ואף המרובה, במספר האלו דיעות שהולידו המה הןאבל
 דציבויא מאימתא בלבבם אשר את לגלות מפחדים האמת ורואיםשלימה
 מלבד בזה, במצב רובא בתר אזלינן דלא ופשיטא הרעיון, ומבהילהמרובה
 הבאתי וכבר האמת. למבקשי המובנים בזה שהבאתי ברורים טעמיםשאר

 אם אף בלשונו כמ"ש ממש יחידים עצמם רואים אם שאף זלה"המהיעב"ץ
 פקיחא בעינא והרואה מהאמת. ולנטות לפחוד אין עמך מתחזק אישאין
 רוב דעת אך האמת, שמרגישים בישראל אלפים תלי"ת יש שעדייןיראה
 והעיקר יותר, בזה להאריך ואין בעוכרינו, היו המה הן ומתעים התועיםההמון

 יטשינו, ואל יעזבינו שאל להשי"ת ונקוה שמים, לרחמישצריכין

קעת

 את כמעט הטעה בתחלה ימ"ש ש"ץ מכת הנוראה המבוכה התחילהךכאשר
 ששפורט והמהר"י ההם. בימים שהיו עצומים גדולים אף כולו, העולםכל

 שמתארים דורו מחכמי וראיתי יתירה, וקדושה בגאונות הדור גדול אז שהי'ז"ל
 חזקה במלחמה שעמד והראשון הראש הי' הוא האלקי, הקדוש בתואראותו
 נובל ציצת ס' אח"כ וחיבר בזה, עליו הקמים כל נגד חייו את והפקירנגדו

 וכתב הש"ץ. בענין וחלפו שעברו המאורעות כל יסופר בו אשר הלקים, ד'צבי
 בקיצור שורות איזה מעתיק והנני הענין, מהתחלת שם שמדבר בח"אשם

 החדשה האמתה קלות על קבועה בכי' מלבכות חדלתי לא : וז"ל דבריומאמצע
 מדלת אחד בפני לדבר יסולת לי היי ולא וכו' האמת אל השקיף לבלתיהזאת
 אותי מוכיחים והיו בעוכרי היו הם ואדרבא תורה, בעלי בפני מבש"כהעם,
 כ"ז, שקיימו והרחוקים הקרובים ישראל חכמי מכל אתה חכם האם פניעל

 ואם דברי היו שכל בעלי קצת ועם כועס, ולפעמים שוחק דויתיולפעמים
 השמועות כל כי קבלתינו מאחרי תסורו לא לומר למאמרי נשמעו הםמעטים
 שהי' יעייוש וכו' דמיונם הגבירה תאותם ההמון כי יועילו צל וחמוריהםתוהו
 דעלמא דרובא רובא נגד בנפשותם שעמדו בדור יחידים ממש שהיו ארוךזמן

 למשיח מאמינים שאינם עבור הרבים את ומחטיאים לכופרים אותםששמו
ונביאיו.
 היי עדיין דתה את מהמרתו השמועה שבאה אחר שאף ח"א בסוף עידוהביא

 יש אומרים וקצתם מכחישים קצתם באמונתם, מחזיקים דמינכררובא
 אדוקים יותר שהיו מהאשכנזים וקצת מרובה. זמן ההוא הטעות והתמיד סוד,לו
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 ולכן דת שהמיר ומכש"כ כנגדו, רע דבר לשמוע ולא להאמין ממאניםהיו

 אחרים ודברים מומר, כאיש להם נדמית וצורתו לשמים עלה שהואאומרים
 מחרפו או שמקללו מי כנגד עומדים והיו הנייר, בהם לאבד שאסור הבאישל
 ושוב עכ"ל. אצלם, המוחזקים מנביאיו נביא לשום או בדברים אותו מבזהאו

 רואים אנו אשר וכפי קלונו. נתגלה לאט שלאט מה הביא החלקים ביתראח"כ
 יותר הרבה של ארוכה תקופה הבת מאותה סבלו מזה, המדברים הספריםבכל
 היחידים אותן שאם ארוך זמן בתהלה והי' וכרם, שנכרת עד שניםממאה
 וכדומה להטות רבים אחרי אומרים והיו הדור מאימת יראים היו האמתשהכירו

 הם שמועטים אף האמת בעד הלוחמים אבל יהודה, פליטת אבדה הי'ח"ו
 הדור. את שהצילו המה הן המיעוטבתכלית

 הש"ס בכל בקי הי' הש"ץ כי הי' ישראל בני רוב אחריו שנמשכורהסיבה
 בהיותו בבחרותו עוד לשונו על רגיל הי' הכל האר"י כתבי וכלופוסקים

 להפליא עד הי' ותשבחות ושירות וסיגופים בתעניתים עבודתו גם שנים, ט"ובן
 מישראל אלפים והחזיר נוראים ומופתים אותות הראה גם רואיו. כלבעיני

 המהרעי בספדי נקז כמובא תשובות, בעלי עשה בואו מקום ובכלבתשובה,
 הי' אם תימה ואין מזה, המדברים ספרים ובשאר היעב"ץ ובספריששפורט
 תתעטף בהם ונפשם צמאים גם הרעבים העם כל את להטעות עי"זבכוחו
 שראו ע"י בתחלה כי טעו עצומים גדולים הרבה גם הגאולה. מקץלשמוע
 אשר הטומאה כח עדיין ניכר הי' שלא בעוד לעיל הנזכרים העצומיםכוחות
 כאשר אח"כ ושוב לבסוף, נתגלה כאשר ואמונה מתורה ולהדיח להסיתבקרבו
 אשר את הלב מן להסיר מהם להרבה קשה הי' עדיין להתגלות קצתהתחיל
 יש בזה מהנעשה לחזור כי מהמהרלב"ח שהבאתי כמו דנא, מקדמתנשרש
 הדת הפרת את בעליל נראה שהי' שאח"כ אלא עינים, האסמת גדולהנגיעה
 נגדם ללחום וקדושים גדולים הרבה נכנסו מהם, שיצא ר"ל והכפירהוהמינות
 הי' ההמון בתוך גם לאלפים, וקדושים גדולים הדורות באותן היו כיבמס"נ,
 ש"ץ הכת כל את יום בכל והחרימו נידו מקומות ובהרבה שמים, יראתהרבה

 תמו ובזה בספרים, כ"ז כמובא מהם, להנצל ולהודיע לידע אחריהםוהנגררים
 אחרת כת יקימו שעוד הגדולה בחכמתו ז"ל היעבטך הגאון ודאהונכדתו.
 נשאר אם אף אחור ליסוג ולא מהדור לפחוד שלא עת כמגדול סובאוהזהיר
 לשונו. שהעתקתי כמו בעולם,יחידי
 תורה בכח כלל התחילו לא בימינו שקר של גאולה של הכת שאותהולפלא

 אלא מקצתו, ולא מיני' לא הש"ץ, כמו תשובה בעלי ולעשותועבודה
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 כולו העולם כל את וממלאים ר"ל הדת להרס מעשיהם כל סוף ועדמתחלה
 השטן וראה אחריהם. העולם כל טועין ואעפי"כ ר"ל, נוראה וכפירהבמינות
 תורה בכח ולהתחיל מרובין תשובה בעלי לעשות צריך שאינו דורינובחולשת
 והנכאב השפל דורינו את כי ty"w בימי שהי' כמו העולם את להטעותועבודה
 ר"ל. התחתונה שבדיוטא שפלים בדברים אף להטעות יוכל דמשיחאעיקבא
 וסוף ירוממנו, דלותינו ומאשפות יטשינו ואל יעזבינו שאל להשי"ת נקוהאבל
 עיקבא של בדורו אנסנו כזאת לעת ולע"ע כל. לעין האמת יתגלה סוףכל

 דף בסנהדרין חכז"ל ואמרו נעדרת, האמת ותהי עליו נאמר אשרדמשיחא
 פוחת שהוא דר"ל ונראה לה, והולכת עדרים עדרים שנעשית מלמדצ"ז

 עדרים שנעשה שאמר הילקוט דברי לזה הביא שם ז"ל והמהרש"אוהולך,
 ההוא. הדור מפני במדבריות הולכים יהיו אמת שאנשי ופי' במדבר,עדרים
 שאף נראה אלא סכנה, והוא במדבר להיות א"א הלא מובן אינו משוטוולפי
 שמובדלין הישוב, אנשי עם שייכות להם שאין במדבר המה הישובבתוך

 המתחזק אבל מהרד"ק. אח"כ המהרש"א שהביא מה כעין והוא זמ"ז,ומפורשין
 ועומק חולשתינו גודל יודע והשי"ת מהאמת. יטה לא הקדושה ובתורתובהשי"ת
 האמת בדרך עינינו ויאר כמונו ואביון עני עם יעזוב ולא דורינו במצבגלותינו
 יראו ית', עדכ"ש יעזרינו השי"ת לעצמו. עד והאמת קאי קושטא סוף כלוסוף
 בב"א. ית"ש בישועתו לבינו וישמחעינינו

קעו

 שעשו כדרך פשעיהם ומכסים הרשעים על' המחפים והמדיחים המסיתיםרהנה
 פיהם בשמים שתו בכתובים, כמבואר ראשון גית בזמן הבעלנביאי

 בטלית בזה מתלבשים ועוד ישראל, על זכות ללמד לשמים שכוונתםבאמרם
 האומרים על ושמצה וקלון בוז לשפוך פניהם מעיזים ועוד ישראל אהבתשל
 ליחן שלא ר"ל דת ומפירי רשעה עושי בפני בפרץ לעמוד תורה שלכדת
 דברים רבה במדרש ומבואר ר"ל. ישראל שנאת שזהו באמרם לפושעיםיד
 שנוכיח משה זה אדם מוכיח לשון, ממחליק ימצא חן אחרי אדם מוכיח ב'סי'
 וגבה בנביאותיו שהחליק בלעם זה לשון ממחליק ימצא חן ישראל,את
 יחרה ה' למה להקב"ה אמר שמרע"ה שם עוד ומבואר בשטים. ונפלולבם
 חטאתם אתם אמר לישראל אבל עליהם, זכות ללמוד והרבה בעמיךאפך
 המדרש לשון שם עוד הביא דברים ריש שם התוס' ובבעלי גדולה.חטאה
 אחד שרים, שני לו שיש מלך לבן דומה, הדבר למה ובלעם דמשהמשל
 שאביך עבירה תעשה שלא הזהר בני לו אומר האוהב שונאו, ואחדאוהבו
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 כל עשה אומר והשונא יהרגך, אלא עליך יחוס לא ישמע ואם ודייןמלך
 אמר האוהב משה כך דבר. משום ירא ואינך אביך המלך כי לבךתאות

 אבל וגו', בכם ה' אף וחרה וכתיב לבבכם, יפתה פן לכם השמרולישראל
 לבבכם תאות כל ועשו וגו' יעקב אוהליך טובו מה להם אומר השונאבלעם
 אבל ויכזב, קל איש לא שנאמר עליהם, שגזר הרעה כל עושה לאומותכי
 וכו' יקימנה ולא ודבר יעשה ולא אמר ההוא תעשו רעה אם בניו שאתםבכם
 נאמר לא עליו טוב, ברכת תבוא ועליהם יונעם ולמוכיחים אמר משהעל
 המתוכת, ועל המוכיח על עליהםאלא

 אומר אדם של אוהבו : וז"ל אחר בלשון זה מדרש הובא שמעוניובילקוט
 להפילו. כדי תתיירא, אל לו אומר שונאו אבל בעצמך השמרלו

 אינו הוא דיין בכם, ה' אף וחרה לבבכם יפתה פן לכם השמרו אמרמשה
 בו מלך ותרועת וכו' אמר הרשע בלעם אבל שוחד. יקח ולא פניםנושא
 עוד בשטים. ישראל וישב שנאמר נפלו מיד וכששמעו יעשה ולא אמרההוא
 אתה צדיק לרשע אומר זש"ה וגו' הדברים אלה עה"כ ילקוט במדרששם

 שתבירו שיודע מי כל אלא יונעם, ולמוכיחים אומר אחד וכתוב עמים,יקבוהו
 כל עליו שיבואו ראוי אתה צדיק לו ואומר עונות ומלא לו ומחניףרשע

 ברכות, נוטל בו שיחזור הבירו מוכיח שהוא מי אבל שבתורה,הקללות
 האוהב כי ישראל, ושנאת ישראל אהבת הוא מה בכ"ז מבואר יעיי"ש.עכ"ל
 ה', את עזבם ומר רע כי האמת מגיד אלא לרשעים מחניף אינוישראל
 ישראל עבור נפשו שמסר ומרע"ה שמים. וכבוד ותורה ברכות בזהומביא
 אבל עליהם, כשהתפלל קונו לבין בינו כ"ז עשה להצילם זכות עליהםללמד
 גדולה חטאה חטאתם אתם להם אמר. אדרבא אלא זכות עליהם למד לאבפניהם
 ועי"ז אחיו, את איש והרגו חרבו איש שימו שאמר קשות אליהםודבר

 בלעם אבל קונו. לבין בינו זכות עליהם כשלמד הקב"ה לפני דבריונתקבלו
 על דעתם והפיס בפניהם, זכות עליהם למד לישראל הגדולה שנאתומחמת
 בשטים. נפלו ברכותיו שע"י בידו ועלתה ח"ו, להפילם כדי עוונותיהםכל

 בפי דבר ה' וישם שנאמר ה' מאת נבואה הי' בלעם של שברכותיורהגם
 מפי משה שכתבה בתוה"ק הברכות נכתבו וגם תדבר כה וגו'בלעם

 אלה רוב ראשית אבל לעולם, בתוה"ק זה ולומדים קוראים ואנוהגבורה
 יתהפכו והכל בתשובה, ישראל כל שיחזרו אחר לעתיד על נאמרוהברכות
 שאין לעולם, לב על יעלו ולא עוד יפקדו ולא יזכרו לא והעונותלזכיות
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 משה1יךאלרמב
 אף הברכות אלו לבל וביאורים פירושים יש גם ולשון. אומה בשום זומעלה
 ארוכים והדברים בהם, שיש העמוקות הסודית מלבד דברים של פשוטןלפי

 ללמוד שאין פשיטא אבל פה. האסף עת לא דברים, של פשוטן לפי אףלקרש
 ועונשים מאזהרות מלאה התוה"ק וכל תשובה, בלי בעוונות להקל ח"ומכאן

 קוראים ואנו ועונש, בשכר להאמין מהעיקרים א' והוא העונות, עלחמורים
 עשה וזה וגו', ואבדתם וגו' לבבכם יפתה פן לכם השמרו יום בכלפעמים
 בכל הזכירם אבל שכתבה, בתוה"ק הברכות אותן קרא הוא שגם אףמרעעה
 מגודל זה ועשה בעונות, להקל עי"ז ח"ו יטעו שלא התוה"ק, מאזהרותפעם

 לשמור מאומה הזכיר ולא הברבות אלה אמר בלעם אבל לישראל.אהבתו
 וגדם בעונות, להקל ח"ו שיכולין הדברים באלה כלל הפ" שאיןמהטעות
 ובלעם בשטים. גדולה צרה מזה ונצמחה ישראל את להטעות דבריובמשמעות

 יותר. הדבר ביארתי א' ובמקום לישראל, שנאתו פדל מחמת בכוונה זהעשה

 והפשעים העוונות על לכסות בלעם עצת הי' שזה חכז"ל בדברי מבואר עכ"פאבל
 כל עושים וככה להם, שנאתו גודל מחמת להטעותם, ישראלבעיני

 צוח והכתוב בלעם, כעצת בפרהסיא הרשעים על שמחפין זכות המלמדיאלה
 כל הגורמים המה והן עונך. על גילו ולא ומדיחים שוא משאת לך חזונביאיך

 בלעם שהתכוין כמו ח"ו להפילם מתכוונים שאינם הגם ר"ל,החורבנות
 הרשעים, את להחניף תועלתם בשביל רק זה עושים והמה נפש, ובשאטבכוונה
 רשעה עושי ידי שמתחזקין בלעם כדברי פירות דבריהם עושים למעשהאבל
 ישראל שנאת לך ואין חפץ. שלבם מה כל לעשות כאולם להם בריא שלבםעד

 ומה ישראל אהבת היא מה מבינים שאינם העם לב מטעין אבל מוו.גדולה
 חיים. אלקים דברי ומהפכין ישראל שנאתהיא

 באלוף, תבטחו ואל ברע תאמינו אל דבתיב מאי ע"א ט"ו דף חגיגה.ובגיורא
 אלא רע ואין ברע תאמין אל מוחל והקב"ה חטוא יצה"ר לך יאמראם
 אלוף שנאמר הקב"ה אלא אלוף ואין רע, האדם לב יצר כי שנאמריצה"ר
 מוחל, הקב"ה יאמר דלא ודאי תשובה בלי שם, המהרש"א וכתב אתה.נעורי
 ואמרינן ואשוב. אחטא האומר דזהו בו תאמין אל בזה וגם קאמר, בתשובהחלא
 שהחליט דמה וצ"ל יע"ש. עכ"ל תשובה לעשות בידו מספיקין דאין יוה"כ בפרקבי'

 תשובה בלי מוחל שהקב"ה אדם בני להסית יוכל לא היצה"ר שאףהמהרש"א
 המלמדי אלה אבל לאומרה. וא"א כולה התורה בכל מבואר דבר שהואיען
 ההטובה, לעשות כלל בדעתם שאין הרשעים כל על מהפין שבזמנינוזכות
 היים אורחות ישיגו ולא ישובון לא באי' כל נאמר שעליהם המינים עלואף
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כמג משה1יךאל

 שהוא היצה"ר מן יותר בהסתה הם וגרועים מוחל, שהקב"ה אומרים הכלעל
 שפלות וזה הדת, מהרסי הרשעים אחרי העם לב נמשכין ידם ועלהס"מ,
 ובגשמיות. ברוחניות הדורנל

 רע ולטוב . טוב לרע האומרים משרבו ע"ב T~D דף בסוטה חכז"ללאמרך
 את שמשבהין טוב לרע האומרים ז"ל ופירש"י בעולם, הוי הוירבו
 הכתוב קלל וכבר סובא. פרשתא כהאי הוי הוי דכתיב הוי הוי רבוהרשעים,
 ואמרו לאומים. יזעמוהו באומרו אתה צדיק לרשע האומר את נמרצתבקללה
 הכתוב ואמר אותו, מקללין אמן שבמעי עוברין שאפילו ע"ב מ"א בסוטהחכז"ל
 תורה עוזבי הכתוב אמר גם שניהם. גם ה' תועבת צדיק ומרשיע רשעמצדיק
 ה' תועבת הכתוב שקרא מה אשר בתוה*ק המאמין יאמר ואיך רשע,יהללו
 ישראל. אהבת ההע זה תורהועוזבי

קעז

 מבארדיטשוב הק' על ובפרט הקדושים ותלמידיו הק' הבעש"ט על אומריםךזהנה
 הדוברות שקר דוברי פי יסכר הרשעים. את להצדיק דרכם שהי'זי"ע

 מדברים הקדושים. ותלמידיו הק' הבעש"ט עולם של צדיקו על צדיקעל
 שמהניפין במה העולם בעיני להתכשר שרוצין גיאותם בשביל ובוז בגאוהעתק
 לתלות הק' הבעש"ט תלמידי את יבוזו בוז תועלתם, בשביל הרשעיםאת
 נמרצת בקללה הכתוב שקללם אותן בין היו חיו כאילו סרוקי בוקיבהם

 ורחמים זכות מלמדין שהיו בודאי תורה. ועוזבי ה' תועבת הכתובוקראם
 כמה וביטלו מרעעה שעשה כמו הזכה בתפלתם קונם לבין בינם ישראלעל

 אופן באיזה רעהו אל איש ה' יראי ונדברו הנשגב, בכחם מישראלגזירות
 איזה על חשש שהי' מקום ובכל העם בפני אבל השי"ת. לפני זכותללמד
 והיו בפרץ ועומדים גדר גודרי גדולים קנאים היו אדרבה עבירהנדנוד
 במו גדולות עבירות עוברי ובפרט קלה. עבירה נדנוד כל נגד ככרוכיאצווחין
 מהק' לוי בקדושת ועין הריחוק. בתכלית מהם מרוחקים היו ר"לבדורינו

 שהביא עניא לחמא כהא המאמר על לפסח דרוש בתחלת זי"עמברדיטשוב
 וכשאין בנים, נקראין מקום של רצונו עושין שישראל בזמן חכז"למאמר
 עושין דכשאין מובן שאינו ע"ז וכתב עבדים, נקראין מקום של רצונועושין
 מקום של רצונו עושין אין הלשון והנה ח"ה רשעים הם מקום שלרצונו
 ואעפי"כ כמצווה, ומקיימין עושין שאין אלא גמורים רשעים על דקאי ראי'אין
 שלא ומכש"כ דוקא, רשעים אלא למקום עבדים אף לקרותן לי' ניחאלא
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ן
 משהןיןאלרמד
 ותוכחה קנאות של ענינים והרבה ח"ו, רשע מצדיק היי שלא צדיקים,קראם
 לוי. בקדושתמצינו

קעת
 הק' של מכי"ק הוא זה ום' האמת, אור מס' א' מאמר פה להעתיקרראיתי

 הק' המגיד רבו מפי ששמע מה לעצמו רשם אשר זי"עמבארדיטשוב
 עה"כ בקיצור וז"ל ע"ב ד' שם וכתב בהקדמה, שם כמובא זי"ע,ממעזריטש

 תורה עוזבי הלא והקשה בם, יתגרו תורה ושומרי רשע יהללו תורהעוזבי
 ונוי. וצדיקים רשע יהללו רשעים והול"ל צדיקים הם והשומרים רשעיםהם
 בם, יתגרו רבים לשון אמר דקרא וסיפא יחיד לשון אמר דקרא רישאועוד
 שהוא צדיק יש צדיקים, גווני תרי שיש ותי' חד. לשון בתרווייהוהול"ל
 ולא לעצמו צדיק הוא אך התורה, כל ומקיים חסדים וגמילות בתורהעוסק

 מגודל עכ"ז תוכיח הוכח שנאמר התורה ממצות מצוה שהיא ואעפ*ילאחרים,
 צדיקים ויש כהוגן. עשית לא לומר יכול אין הטוב הטבע ומזגם טבעםרכות

 בתמידות אותם ומחרפים ומוכיחים עולה בעושי תמיד ומתגרים בפרץהעומדים
 הבי הצדיקים לכת והנה אתקוטט. בתקוממיך כמ"ש המכוערים מעשיהםעל
 ושותקים צדיקים הם הראשונים שכת שרואים בהיות ביותר אותם שונאיםהכל

 הכת עם הב' הכת ומתגרים מריבים זה ומכח כ"כ, רשעים אינםמסתמא
 בם יתגרו פי' וזהו צבאות.  ה' קנאת תקנאו לא למה מחשים, אתם מדועהא'
 עמהם בפרץ כן גם שיעמדו שמים לשם הא' הכת עם מתגרים הב' כתר"ל

 חוב רואים אינם טבעם רכות מחמת הא' הכת והנה ה'. אויבי נגדלהלחם
 עליהם, מרננים כאשר כך הי' לא אולי ומשיבים בזכותם ומהפכיםהרשעים

 רשע יהללו וזהו הנ"ל, להעושים שיש טובות מדות מזכירים או אדר, זכותאו
 על הדת להעמיד אפשר אי אומרים ועוד בזכותם, מהפכים טבעם מחמתר"ל
 אבל מלהוכיח, נמנעים הטענות אלו כל ומחמת לישראל. להם הנח ועודתלה,
 נקראו הבי והכת תורה, עוזבי אותם קורא הכתוב צדיקים שהם אעפ"יעכ"ז
 ממעזריטש הק' המגיד קדוש מפה יצאו האלו הדיבורים עכ"ל. תורה,ששרי
 מבארדיטשוב והק' בעולם, הבעש"ט דרך התפשט ידו על אשר ההסידים אביזי"ע
 אשר הק' רבו מתורת לעצמו זה רשם ישראל על זכות ללמד דרכושהי'
 טבעם רכות מחמת עבירה עוברי עם לוחמים אינם אם גמורים צדיקיםאף
 הכתוב קראם אעפי"כ שאומרים, כמו רשעים אינם אולי טענות להםויק
 צבאות, ה' קנאת מקנאים שאינם עבור הצדיקים אותן עם ומתגרים תורהעוזבי
 ואינם לרשעים, המחניפים אומרים כאשר לא הק', הבעש"ט דרך בזהזמבואר
 מפטפטים. מהיודעים
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ימה סשהלדאל
קעט

 לספרו בהקדמתו כתב יששכר בני ס' בעהמ"ח זלה"ה המהרצ"אוהקדוש
 קנאתי כי וכו' למודים לשון לי נתן אלקים ה' : הק' וז"ל גניםמעין
 הערב כתות יעקב לבית ממאיר הקוץ המה הלא צבאות, ה' קנאתבהוללים

 ונספחו אלוקינו, ה' על כן לא אשר דברים ויחפאו וכו' בישראל המעורביםרב
 להרחיקם נפשות לצודד היום כל דרכם זה ולבהרת, לספחת יעקב ביתעל

 בהפקירא כי החיצוניות, חכמות המה הלא נכרי', חיק ולחבק התורהשעול
 ממנו .סור לקל ויאמרו ומצות, התורה משא עול מעליהם לפרוק להםניחא
 ישראל בשם מכונים יהיו ולא בגוים נתערבו ואלו חפצנו. לא דרכיךודעת

 ולנקותם בדיליהם להסיר לישראל המקוה היום זה הנה זה בלא כיהחרשתי
 הגדלים והברקנים והקוצים מהסיגים הכסף את כצרוף ולצרפםולטהרם
 אך בגלותא, זעירא ה' נפלת בגינייהו אשר רב הערב כתות מההמשהעמהם
 והמה ישראל בשם נקראים להכעיס מופקרים בראותי בטני רוחהצקתני
 יעשו אויבינו ואת נפשותינו ועל תורתינו ועל עלית עומדים הדתשונאי
 לנער הזונה בפתויי ומושכים ה' נחלת מעל חמד הכרם את להרחיקפלילים,
 החיצוניות מחשבותם עמקו ומאוד כלענה. מרה ואחריתם חיכם משמן חלקולזקן
 לזעקתינו מקום יהי אל זאת, על שמים שומו וכו'. אלקינו מתורת תשב"רלבטל
 ולטהרינו הזונה בדילנו ולהסיר סיגינו לבער השמים מן ה' וירא ישקיףעד

 קנאה רוח עלי עבר כאשר וימים עתים כבר זה והנה שבעתים. מזוקקככסף
 ה' בנחלת זר איש יקרב לא אשר ישראל לבני זכרון ספר על לכתוברציתי
 החטאים האנשים את ירחיקו הרחק ולמצותיו ולתורתו ה' לדרכי לבםוהשמים
 הרבה, עוד שהאריך יעיי"ש עמהם, יתערבו ולא ה' בנחלת מלהסתפחבנפשותם
 היוצאים הדברים אלו מכל ללמוד יש הרבה כי דבריו מאריכות חלקוהעתקתי

 הי' הנ"ל הקדוש אשר ונודע כלה. ועד מהחל בהם להמתבונן קדושמלב
 ברוה"ק, דבריו שכל כולם הסכימו אשר בדורו הק' הבעש"ט תלמידימגדולי
 אף בהם אין ודעת הבעש"ט מדרך בזמנינו ומצפצפים ההוגים כאלהולא

 הק'. הבעש"ט לדרך ומכש"כ פשוטיםלדברים

קפ

 כי מעשיהם, בהם ותלו הארעי ובכתבי בזוה"ק מתעטפים היו ש"ץוהכת
 להם פי' ע"כ דא, סביל מוחא כל שלאו נסתרים דברים בתוכםיש

 שבזמנינו האפיקורסים ועכשיו שקריהם. את בדבריהם לזייף יותרמקום

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 משה1י1אלימו
 כי הבעש"ט, דרך הוא מה להעולם נודע לא כי הבעש"ט בדרךמתעטפים

 אך בכתב, הדרכים כל היו שבע"פ תורה לכתוב הקדוש רבינו שהתירמעת
  זלה"ה הרה"ו הק' תלמידו כתב מקום מכל מאומה כתב שלא זצוק"להאר"י
 - בקודש, מדרכם בחבו לא הק' ותלמידיו הק' הבעש"ט אבל הכל,את
 בסידור מ"ש ועי' בתושבע"פ. זה דרך שישאר השמים מן כן הי' הנראהוכפי
 שמצינו מה מזעיר מעט אלא בכתב בזה לנו נשאר ולא ההקפות. בעניןהתניא
 שדיבורים וידוע מקשיבים, חברים לפני הטהור בשולחנם תורה חידושישאמרו
 צריכים, שהם מה אז השומעים התלמידים של נשמתם שורש לפי באיםכאלו
 מגיעים. הדברים מי ואל מה על דבריהם בכל להתבונןוצריך

קפא

 שאמר ע"ב כ"ט דף קידושין בגמרא כגת בזה, גווני כמה בגמרא גםרועצינו
 בצווארו ריחיים אמר וריי תורה, ילמוד ואח"ב אשה נושא הלכה א"שרעי
 בני ובין א"י בני בין חילוק דיש להו והא לן הא פליגי ולא בתורה,ויעסוק
 כי בבל, לבני מהם ואיזה א"י לבני מהם איזה ותום' רשאי ופליגיבבל,

 הא ד"ה שם ובתוס' בדבריהם. חילוק שום ביארו ולא בסתם נאמרוהמימרות
 לבני אלא שאינה הלכה סתם אמר מקום מכל בבל מבני הי' ששמואלדאף
 שהי' אעפ"י ור"י להם. מדבר שהי' מא"י תלמידים אז לפניו שהיו יעןא"י,
 הלכה סתם אמר מבבל לפניו שהיו לתלמידים מדבר שהי' בעת מ"ממא"י
 ביארו ולא הלכות להגיד דרכם שהי' והרי יעיי"ש, בבל לבני אלאריאינה
 מגיעים שהדברים ידעו שם אז שהיו שהתלמידים יען בדבר, לחלק שישמה

 הבינו המימרות סתירות החכמים כשראו אח"כ ושוב לאחריני, ולאאליהם
 שאמרו במה כמו בש"ס, מקומות בכמה וכצ"ל ביניהם. לחלק שיש מהמזה

 שמתוך לשמה שלא ואפילו ובמצוות בתודה אדם יעסוק לעולם אחדבמקום
 לו נח לשמה שלא תורה הלומד אמרו אחד ובמקום לשמה, בא לשמהשלא
 הלומד ובין לקנטר הלומד בין לחלק בתום' ותי' סתירה, וזה נבראשלא
 הדברים סתם למה וקשה לשמה. שלא נקראים דשניהם פרס לקבל מנתעל

 נקרא לקנטר דגם כיון לשמה שלא אפילו בתורה אדם יעסוק לעולםדכשאמר
 על האחרת מימרא כשאמר ובן זה. גם להתיר לטעות אפשר לשמה שלאסתם
 לשמה שלא סתם נקרא פרס לקבל מנת על דגם כיון לשמה שלא תורההלומד
 החילוקים שני אחד במקום ביארו לא ולמה זה, על גם דקאי לטעותאפשר
 מקומות, בשני מימרות לשני יצטרך לא גם לטעות, מקום יהי'שלא
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ימי משהוכאל  שנאמרה התלמידים בין הי' דהחילוק לעיל שהובא מה כעין שהוארנראה
 לשמה שלא אפילו בתורה אדם יעסוק לעולם שאמר דמה המימרא,להם

 היתה אלא לקנטר, שילמדו חשש שום היי שלא התלמידים לאותן נאמרזה
 הוצרך ולא דמותר זו מימרא נאמרה לפניהם לכן לק"פ, ע"מ מותר אםהשאלה
 שהיי השני' במימרא הוא וכן המדובר. היא ממח ידעו כי יותר להםלבאר
 להם שנה לכן לקנטר, ע"מ בלימוד השקו"ט שהי' התלמידים אותןלפניו
 שתי אספו הש"ס ומסדרי להו, והא לן הא שאמרו מה כעין והוא זו,מימרא

 זה כעין ומצינו החילוק. להבין אפשר המימרות שמסתירת וסמכוהמימרות
 לדוגמא. המימרות שתי אלו והבאתי מספר, אין פעמים כמהבש"ס
 והחילוקים האופנים לבאר ספרים חיברו שלא הבעש"ט תלמידי בספרי הואוככה

 תורה חידושי להם שנשפע מה בספר נכתב אלא אדם, לכלהנצרכים
 הנקרא התניא ספר ואף ובמועד. בשבת אליהם אז שבאו התלמידיםעבור
 מ"מ תבל, gffy להפיצו קדשו בדברות בעצמו ז"ל הוא שחברו אמריםליקוטי
 מאנ"ש ואחד אחד כל הם קאמינא ומכיריי ביודעי אך וז"ל בהקדמהכתב

 וגילו בינינו מצוי חיבה של הדבור היה אשר שלה וסמוכותשבמדינותינו
 מלתי תטוף אליהם בלב, התלויה ה' בעבודת ומוחם לבם תעלומות כללפני
 ומזה עכ"ל. אמרים, לקוטי בשם הנקראים אלו בקונטריסים סופר עטולשוני
 שהיו התלמידים לצורך לשעתו רק שנאמרה תורה שבחידושי להביןאפשר
 שאמרו כמו להו, והא לן הא לומר שצריך בבירור כעפ שרואים מה שמהאו

 גדולים קנאים שהיו תלמידים הצדיקים אצל וכשהיו הלכית. בכמהבגמרא
 לפני גם שאמר הנביא לישעי' גם אירע הקנאות גודל ומחמת בקודשכדרכם
 שלא בשביל הטעם ז"ל שכתבו כמו ע"ז ונענש שפתים טמא עםהקב"ה
 נאמר לכן קונו, לבין בינו הקב"ה לפני אלא העם לפני תוכחה בשעתהי'

 שמים רחמי לעורר האלה לתלמידים צורך הי' כי זכות, ללמד שצריךאליהם
 העונות על העם לפני להקל מעולם הדעת על עלה לא אבל הקב"ה,לפני
 ד' בעד לוחמים היו כי ח"ו, רשעה עושי ידי לחזק או בלעם שעשהכדרך
 כתב זצוק"ל מזבאריז הר"פ מהקדוש אמת דברי יושר הקדושהיבספרותורתו

 הם ומועטים אנשים לכמה ז"ל מהרד"ב הק' של כתבים שנתגלו בדבר ט"ו סי'בח"א
 שם רואים והם בקצהו לנגוע אפילו כמעשיהם לעשות אליו להתדמותשיכלו
 לאחוז יכול לאדם שבאה רעה שמאהבה דהיינו זה סגנון מקומות בכמהשכתב
 פסולת שהוא זה שטות לאהוב נוטה רצוני אם ק"ו בחשבו הבוראבאהבת
 וכן האהבה, ואת נלקחה שממנו הבורא לאהבת לשורשו ק"ו בשבירה,שנפל
 שאינם אותם חושבים והם וכו' בניצוח וכן הגרוע בהתפארות וכן רעביראה
 שלומדים כמו זה ק"ו ללמוד הוא פשוט שדבר חושבים זה שרואים שכלבעלי
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 משהן'ןאלרמח

 אם זה ק"ו ללמוד שא"א לעשות, הוא וכאן ללמוד הוא שם אבל בגמרא,ק"ו
 תענוג ומקבל ובתאוות בגשמיות דבוק הוא אם כי מגשמיות מופשט יהי'לא
 וח"ו וכו', ומתפארתו ומיראתו הבורא מאהבת כלל יודע אינו בוודאימהם
 ההרחקות בכל א"ע להרחיק וצריך מאוד, א"ע ישמור לא אם עמוקה בשוחהיפול

 שלאחריו בפרקים וגם עוד, שהאריך יעיי"ש עכ"ל וכו' מוסר בספריהנמצאים
 עליי לבני אלא אדם בני לסתם שאינו בכתבים כתבו ענינים שכמההאריך
 כ"ח פ' ח"א התניא בס' הוא זה וכעין מועטים. והם עלי' בני וראיתיכמותם.
 זרה  המחשבה של  המדות  בהעלאת לעסוק שוטה יהי אל : דבריו באמצעוז"ל
  מחשבות  להם  נופלים שאין  לצדיקים  אלא  ההם  דברים נאמרו  לא כיהגודע
 שבלבו הרע מבחי' משלו לו שנופל מי אבל אחרים, משל כ"א שלהםזרות
 זה שענין והגם למטה. מקושר עצמו והוא למעלה יעלהו איך השמאליבחלל
 בסתמא, מספר אין מקומות בכמה הבעש"ט תלמידי בספרי המדות העלאתשל

 כמ"ש עמוקה בשוחה עי"ז ליפול יוכלו אדם בני סתם כי מאומה הזכירוולא
 אותם שהכירו לתלמידיהם אז זה שאמרו בשביל אלא אמת, דברי יושרבס'

 כה"ג שהבאתי וכמו מאומה, להזכיר הוצרכו לא לכן אליהם, הדבריםשראוים

 הבעש=ט, תלמידי בספרי בכה"ג הם מספר אין ענינים והרבה הש"ס.מדברי
 נשמתו, לשורש אליו המגיע דיבור איזה ימצא אם להתבונן יתירה בינהוצריך

 וכיו"ב, כאלו בדברים כעת להאריך ראיתי לא כי בזה הרבה לפרט באתיולא
 הבעש"ט תלמידי בדברי סרוקי בוקי לתלות שלא מזה להעיר אלא באתיולא

 הקדושה. בתכליתהקדושים

קפב

 יתגרו תורה ושומרי שפי' ממעזריטש הק' מהמגיד לעיל שהבאתי מהלהנה
 משלי. על בביאורו ז"ל הגר"א גם פי' בן ובמהללם, בם שר"לבם,

 שניהם כוונת הי' ויסודותי' התורה בעיקרי כי א' לדבר שניהם נתכוונוובזה
 בעבירות רשעים בסתם אלא נצרכה לא הנ"ל שכל ברור ודבר לבדו, לה'בלתי
 שהבאתי האמת אור בס' שכ' כמו כ"כ רשעים אינם אולי לומר מקום גםושיש
 שאולי טבעם, רכות מחמת לוחמים שאינם אותן של הטענות מן אחתשהוא
 מפורסמים ואפיקורסים ממינים הוא שהמדובר היבא אבל שאומרים, כמו כןאינו
 מדתוה"ק מישראל ורבבות אלפים מאות שמעבירים ומדיחים מסיתיםוגם

 אדם שום נסתפק לא בזה ר"ל, ואפיקורסות במינות העולם כלוממלאים
 לו א"א הקדושה ובתורתו בהשי"ת אמונה קצת לו שיש מי שכלמעולם
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ימם משהןיךאל

 עם הלוחמים עם ללחום בגבורים ה' לעזרת לבוא שלא הצד מןלעמוד
 זכות עליהם ללמד מקום בשום נאמר לא ועליהם ואופן, אופן בכלהשי"ת

 ולמלשינים ברכת חכז"ל תקנו אדרבא שהרי קונו, לבין בינו בלחש בתפלהאף
בשבילם.

קפג

 והיו בישראל האפיקורסין רבו ר"ג בימי תפלה מה' בפ"ב הרמב"םוז"ל
 שזו שראה וכיון השם, מאחרי לשוב אותם ומסיתין לישראלמצירים

 שתהי' אחת ברכה והתקין דינו ובית הוא עמד אדם בני צרכי מכלגדולה
 שתהי' כדי בתפלה אותה וקבע האפיקורסים לאבד השם מלפני שאלהבה

 לאבד אלא הברכה באותה הכוונה שאין בפי' בזה ומבואר הכל, בפיערוכה

 תפלות הרבה בשמ"ע שיש אף אדם, בני צרכי מכל גדולה וזוהאפיקורסים
 כתב ואעפי"כ וכדומה, גליות וקיבוץ וגאולה וחיים רפואה הצרכים, כלעל

 שמחים בעוה"ר ועכשיו הצרכים, מכל גדולה האפיקורסים שאיבוד ז"להרמב"ם
 מינים הרבה עוד שמרבים בודאי שיודעין אף ושפלה בווי' מלכותבהנאת

 עינים סמיות הגיע היכן עד אנוש שערות תסמר מלכותם, בכחואפיקורסים
 הדור.של

קפד

 בברכת אותו מעליו אין כולן הברכות בכל טעה ע"א כ"ט ברכותובגמרא
 העלוהו לא למה ומקשה הוא מין שמא חיישינן אותו מעליןהצדוקים

 לא דמש"ה ומסיק בי' הדר דילמא ניחוש תקנה דהוא ואף הקטןלשמואל
 דמעלין אמרו שלא דמה שם יונה הרבינו וכתב בה. שהתחיל בשבילהעלוהו
 וכשאינו למינים, קללה בה יש המינין שברכת מפני המתים בתחיית בטעהאותו
 וחזינן עצמו. לקלל רוצה אינו מין שהוא שמפני חוששין אנו אותהאומר
 דילמא בי' חיישינן המינין את לקלל רוצה אינו שמא חשש עליו שיש דמימזה
 שהי' אפשר המינין בברכת בטעה שהרי ש"ץ, מלהיות אותו ומעלין הואמין

 לא אילו ואעפי"כ הקטן, בשמואל באמת הי' כן כאשר שכהה, מהמתטעות
 ובשמואל המינין, קללת בחיוב ההמירו ב"כ אותו, מעלין היו בה מתחילהי'

 יש ואמרה השמים מן קול בת שיצאה מ"ח דף סוטה בגמרא אמרוהקטן
 ונתנו לכך, זכאי דורו שאין אלא עליו שכינה שתשרה שראוי אחדבכם

 התנאים בימי דורו בני מכל בקדושה גדול הי' וא"כ הקטן, בשמואלעיניהם
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 משהויואלער

 המינין ברכת תיקן בעצמו הוא וגם עליו, שנינה שתשרה שראוי אחדשה"
 את לקלל רוצה שאינו עליו חשש הי' אילו כ"ז לו מועיל הי' לאואעפי"ב
 שאין די שלא בפירוש שאמר מי ומכש"כ למין, אותו חושדין היוהמינין
 של ב"ב וק"ו מינות. שהוא זכות, עליהם ללמוד גם שצריך אלא אותםלקלל
 מהמבואר היפוך המינים, להציל הברכה באותה זרים פירושים האומריםק"ו

 זה ואין ר"ל, גמורה מינות ודאי שזה פוסקים, ושאר ור"י וברמב"םבגמרא
 ושכחה, טעות ע"י שהוא אפשר דהתם שבגמרא, המינין כברנת טעהכמו

 נפש ובשאט בזדון שאומר במי הוא כן לא אבל חשדא, אלא אינוועכ"פ
 נבראו. ולא היו שלאדברים

קפה

 תחמול דלא דלאו זכות, עליו ללמד שלא דאורייתא לאוין כמה ישובמסית
 שלא על קאי עליו תכסה דלא ולאו זכות, עליו ללמד שלא קאיעליו

 וכ"ב כ"א ל"ת המצות ספר ברמב"ם כמבואר חוב עליו מללמד ישתוק ולאימנע
 וברשאי ל"ג דף סנהדרין גמרא ועיין ה'. הל'  סנהדרין מה' פי"אוברמבעם
h~ny'כמה עוד ויש המצות. מוני שאר וכל החינוך בספר  והרא"ה ראה פ 
 עיי עליו, עינך תחוס ולא אליו תשמע ולא לו תאבה לא המסית, עללאוין
 היו לא אשר המינות מלכות לאותה המחניפים וכל ופירושם. המצותבמנין
 הלאוין. אלו כל על עוברים העולם, שנברא מיום כמוהם ומדיחיםמסיתים
 היו להם, נטי' איזו בו שראו מי כל ש"ץ כת בימי וגם הצדוקיםובימי
 המפלגות כל עם האלה הציונים וכתות הריחוק. בתכלית ממנו מתרהקיןהכל

 באלפים שלפנינו בדורות שהיו הכתות מכל יותר הרבה גרועים שהםשלהם
 חיזוק, מיני בבל אותם ומחזקין אחריהם רצין הכל ואעפי"כ דרגות,ורבבות

 מעולם. כזו נוראה ירידה הי'לא

 התורה שבחת של הדור הוא דמשיחא עיקבא של הדור שדורינו הנאתיוכבר
 שרוצה מי וכל מהדור לגמרי נשתכח הק' הבעש"ט ודרך חכז"ל.שאמרו

 וחסרי ורצונה כחפצו הבעש"ט דרך זה אומר ולטובתו להנאתו השם אתליטול
 ומשתנים וכזבים שקרים ככולם שרובם מעשיות סיפורי עם מתחשביםתבונה
 אח"כ נכתבו השקרים אלו ואם הקצה, אל הקצה מן בשינויים פה אלמפה

 ענין איזה על תימן באגרת ז"ל הרמב"ם כתב וכבר ס"ת. שהיא סובריםבספרים
 וכזב שוא בהם וכיוצא האלה שהדברים לדעת לך שראוי י וז"ל עליושחלק
 מכזב שהוא כמו שהמכזב בספרים, כתובים שתמצאם לפי לראי' לך ירו'ולא
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יעא משהןיןאל
 שבדורינו הוא והאמת עכ"ל. עליו, נמנע זה ואין בקולמוסו, מכזבבלשונו,
 אליי וכשיבוא בגמרא, כמבואר שבשמים אבינו על אלא להשען מי על לנואין

 גם התוה"ק, בעמקי עינינו ויאירו בתשובה ישראל כל את יחזירוומשיח
 דעה הארץ ומלאה לישראל הנבואה ותחזור הק' הבעש"ט תורת לנויתגלה
 במהרה. לראותם ויזכינו ירחם השי"ת ה/את

 נשאר יותר הרבה אבל זו, בהלכה הנוגעים שונים בענינים קצת הארכתיהנה
 כך. כל להאריך נלאתי גם הגליון. על להעלות אפשר שאי מהבקולמוס

 ופקפוק ספק שום בלי להלכה ברור הוא כי האמת למבקשי לעצמו עדוהאמת

 להיות זו בהשתתפות שיש שהבאתי החמורים האיסורין כל הוא ואיום נוראכי
 יעבור, ואל ביהרג הוא ההם מהאיסורים ואחד אחד כל אשר הכנסת,חבר
 הכנסת באותה ידם על להשתתף כחם באי ונבחרים הבחירות אל ההולכיםוכל

 של הכינוס לאותו שותפים בזה נעשים וגם זו, בע"ז מודים המה הנההטמאה
 ונעשה הכנסת, חברי שמה יושבים הבוחרים של ושמם מכחם כירשעים
 הקדושה בתורתו עינינו ויאיר והנמהר, המר מהגלות ויצילינו ירחםהשי"ת - למיניהם. הנזיקין אבות כל של הטומאה אבות אבי אל שותפותהבל

 ובתמים. באמת ית"ש לעבודתוויקרבינו

 האחרון בעזרת לכתוב חשבתי אשר הראשון, המאמר את להשלים ראיתירבזה
 ישועות. מצמיח מפי הנאמרים שבועות, השלש דיני לבארוהראשון,

 שופעות ית"ש מאתו אך אשר הנבאות, ההבטחות לכל נזכה קיומםובזכות
 מאמר ולסיים להתחיל יוכנו והשי"ת אות. לטובה גבוהים שמים משמיובאות,
 האחרונים וגדולי הראשונים כל דעת ארצנו, ישוב מצות דין בביאורהשני,
 חפצינו קדשנו, עיר לציון ברחמים בשובו עינינו, ותחזינה ורבותינו,מאורינו
 בב"א. לבכינהכממחת

*
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 בספר ולזכרון עולםלזכר
 מבאטארטש, ע"ה ורייכ( משה בר' ירנה מוה"ר והנכבד החשוב הרבניה"ה

 ע"ה, הכהן יוסף ר' בת חנה מרת החשובה האשהוז'

 שרה מרת החשובה האשה וכלתם ריזל, דבתם אברהם, ובנם יצחק,ובנם
 רבקה מדים הילדה בני' עם מאודווארי, בערגער דוב מרדכי יצחק ר'בת

 נ"י, משה בר' אהרן בנימין והילד משה, ר'בת

 תש"ד. סיון י"ג ביום באושוויץ, השמדה בשנתשנהרגו

 דמם ינקוםה'

 ה " ב צ נת

 בת מלכה אסתר מרת החשובה האשה ה"ה עולם לזכר בספר זאת ינתבגס

 ממיהאלפאלווא. הכהן דוב ישכר בר' שלמה ומוה"ר מבאטארטש, הכהן מאירר'

 מאודווארי בעךגעך דוב מרדכי יצחק מוה"ר הרה"ח נשמת יהי' עולםולזכר
 ז"ל. הש"ס סוגיות על נאמנים נטעי ספר בעהמ"ח מו"צ, יעקב נטע ר' הגאוןבהרב

 ה " ב צ נת

 אנדזשעלעס מלאס נ"י וריין( משה מוה"ר הנכבד הנגיד הרבנימשפחת
 תחי' פעסיל חי' מרת החשובהוז'

 מביו"ח. נחת ברב בכ"ע בישועה הברכה על ויעמדו לטוביזכרו

 הימים. כל להם לטוב ברוך זכרםיהי
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