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àéîá äéìåñø÷ ãò íéà÷ã àøôéö àéää ïðéæçå ,àúðéôñá ïðéìæà àãç àðîéæ ç"ááø øîàå
 בא שוב לומר להיות נמנע מקבלה. אחר שהראה גדולת חכמת הקבלה בלימוד.'åëå

 כמו שאמרו חז"ל בקידושי ד ע"א ת"ר בראשונה ש ב י"ב אותיות היו מוסרי,מעשיות
 היו מוסרי אותו לצנועי שבכהונה. פירש"י המשתמשי בו, משרבו הפריצי,אותו לכל אד
' ועוד ש אמר ר,'וכו
‡ÓÈÊ
¨ § ¦ ,‰Á
¨ © ¯a© ¯·© ‰a¯
¨ © øîàå
© ¨ § .è .'ÂÎ ‡¯ÙÈˆ ‡Â‰‰Ï ïðéæçå
יהודה אמר רב ש ב
ïðéøîà :ÔÈÒ¯‚
¨ ¦§©
‰Â‰
¨£
‡„Á
¨£
 מ"ב אותיות אי מוסריÔÈÏÊ‡
¨ § ¦ ‡È‰‰
¦ © ÔÈÊÁÂ
¨ ¦ © § ,‡˙ÈÙÒa
¨ ¨ ¦ § ¦ ÔÈ¯Â·Ò ÂÈÈ‰ .àéî àëéì
¯‡ אותו אלא למי שצנועtÈˆ
È‡˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ ÌÈ˜ÂÓÚ ÔÈ‡˘
, ועניו ועומד בחצי ימיוdÈLÈ¯Â
¥ ¥ § ,‡iÓa
¨ © § dÈÏeˆ¯˜
¥ § © „Ú© ÌÈ‡˜c
¦ ¨§
:‰ÈÏÂÒ¯˜ „Ú ‡Ï‡ ‡ÈÓ·
 ואינו כועס ואינו משתכרÔÈÚ·e
¨ ¦ § ,‡iÓ
¨ © ‡kÈÏ
¨ ¥ ÔÈ¯Ó‡Â
¨ ¦ § © § ,ÚÈ˜¯a
© ¦ §¦
.ואינו מעמיד על מידותיו
 ואימתו מוטלת על. אהוב למעלה ונחמד למטה,וכל היודעו והזהיר בו והמשמרו בטהרה
 וכ נאמר בתהילי, ורואי אנחנו שטוב לבוא להידיעה הזאת. ונוחל שתי עולמות,הבריות
:'צ"א י"ד כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו וגו
øîà ïéîéðáì
íéçåôúá éðåãôø
Ê‡ ,‰ÓÎÁ‰ ÈÓ ‡È‰ ‰ÚÂ˘È ÈÓÈÓ ·Â‡˘Ï ‰ÎÂÊÂ , להקשות אי טעה בטעות גדול כזהùéå
:ÏÎ· ÏÚÙÈÂ ÏÎ· ˜ÏÁ‰ ·Â˘ÈÂ ÏÏÎ· ˜ÏÁ‰ ˜·„˙Ó ,מאחר שראה שראש העו הוא בשמי
‡Â‰ ,‡˘¯Ù .'åëå àøéâ àùøô àãùå :¯Ó‡Â  וראיה,א כ בודאי ג הקרסולי ה גדולי
¯‡˘ ÏÎ ÏÚ ·ÎÂ¯ ‡Â‰˘ ,È˙·˘ ÏÊÓ ‡Â‰Â ,·ÎÂ¯‰  כדאיתא,מקרסולי דעוג שהיו שלשי אמות
,„‡Ó Ú¯ ÏÊÓ ‡Â‰ ¯˘‡ ,ÌÈÈ¯Â„Î ‰˘˘‰ ˙ÂÏÊÓ˘  ב( משה כמה הואי עשר אמי,בברכות )ד נד
˙ÂÓ ÈˆÈÁ ‰Ê‰ Ú¯‰ ÏÊÓ ÁÏ˘Ó ÈÎ ÂÏÈÙ‡˘ :¯Ó‡Â שקל נרגא בת עשר אמי הושור עשר עמי
íçéîã ‡¯·‚ È‡‰˘ .åäéà éì àîã÷ ,ÌÏÂÚ·
,‰"Ú‰ „Â„ Ô¯Ó ¯Ó‡ÓÎÂ ,‰ÏÚÓ· ÂÏ Ì„Â˜ ‡Â‰Â ,Ú¯ ‡¯È ‡Ï Ì˘‰· ÂÓˆÚ ˜·„ÓÂ àéîã éî÷îå÷
ÈÎ Â· ÁË·‡ È˜Ï‡ È˙„ÂˆÓÂ ÈÒÁÓ '„Ï ¯ÓÂ‡ ÔÂÏ˙È È„˘ Ïˆ· ÔÂÈÏÚ ¯˙Ò· ·˘ÂÈ' :(‡ ,‡ˆ ÌÈÏ‰˙) ¯Ó‡
‡¯Â·‰ È¯˙Ò· ·˘ÂÈÓ ‡Â‰Â ÔÂÈÏÚ È¯˙Ò· Ú„È˘ ÈÓ˘ :‰ÂÂÎ‰ :˜ÂÒÙ‰ Ï"ÎÚ ,''ÂÎÂ ˘Â˜È ÁÙÓ ÍÏÈˆÈ ‡Â‰
ÔÂÏ˙È ,‰¯˙Ò ÂÎ¯„ ¯˘‡ ¯·‚‰ ‰Ê ,˙ÂÈÏÎ˘ÂÓ· ÂÓˆÚ ˜·„ÈÂ ÌÏÂÎ ÏÚ ÔÂÈÏÚ ‡Â‰ ¯˘‡ ‰ÏÚ˙ÈÂ Í¯·˙È
ÁÏ˘È Í¯·˙È ‡¯Â·‰ ÂÈÈ‰„ ,˙ÂÎ¯ÚÓ „„˘Ó‰ ‡Â‰Â ,'„Ï ˘„˜ È¯È˘Ú ÏÎ˘ ‡Â‰Â ˙ÂÎ¯ÚÓ „„˘Ó‰ Ïˆ·
Ï‡˘ :„ÂÚ ¯Ó‡Â .‰Î¯ÚÓ‰ ˙‡¯Â‰Â ÔÓÊ‰ ˙Ú¯Ó ÂÏÈˆÈ˘ ÁËÂ· ‡Â‰ ÈÎ ‡¯Â·‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ÍÈÙÏ ÂÎ‡ÏÓ
‰ÊÏ ,¯ÎÊÎ Ú¯‰ ˙Â‡ÈˆÓ ·Â¯Ï ‰Ó˜‰ „ˆ ÏÚ ‡¯· Ì„‡‰˘ ÌÂÏ˘Â ÒÁ˘ Í˙Ú„· ·Â˘Á˙Â ¯Ó‡˙
,¯ÎÊÎÂ ÂÓˆÚ Ì„‡‰ È"Ú ‡·È ÈÂ·È¯Â ·Â¯ Í‡ ,ÂÊÓ ÔË˜ ‡Â‰˘ ,'åëå àéä àîéã àðãìéâ éàä :¯Ó‡
:‰Ê Ô·‰Â
‡Ï ,ËÚÓ· ÌÓ‡ ,˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙‚‰‰ Ï‡ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰Â ÏÎ˘·Â ¯ÓÂÁ· ‡¯·˘ Ì„‡Ï ‰‡¯ ‡Â‰„ :äðååëä
éà÷ã ¯ÓÂÁ‰Ó ‰·¯‰ Ì˘ Ì‚Â ,ÂÓÓ ËÚÓ ˜ÏÁ ‡Â‰˘ ,àìåñø÷ ãò éà÷˘ ‰Ó ÂÊÂ ,‰·¯‰·
Â˙Ú„· ¯Ó‚˘ :¯Ó‡Â .àòé÷øá ˜ÒÚ˙Ó‰ ‡Â‰ ÏÎ˘‰ ‡Â‰ ‡¯˜ÈÚÂ àùéøå ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ ˙ÂÂ‡˙· àéîá
íéøôåñ úãâà
 דא על גב דאיכא שיעבוד, ברור הוא שהוא על ישראל.àéîá äéìåñø÷ã àúøôéö äùòî `"ahix
 ועיי במ"ש, ופעמי שרוצי לשמוח אל גיל בעמי ונזוקי,גליות עוסקי בתורה
:ההוא זיז שדי היא
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 íðîàåאי בכל זה לקבלה מעשיות מבוא ,רק כפשוטו בידיעה ,כפי שביארו לנו רבוותא
בהרבה ספרי קבלה ולרוב בע חיי ובפרדס ושערי האורה .אבל להיות עוסק במעשה
בקבלה מעשיות ודאי לא .א לא לאות אשר הגיעו ידיעה על ידי גילוי אליהו או זולת זה
ממופתי ברורי ,שכ הוא רצו ה' ברו הוא שיעסקו ,שבאו בשביל זה לעול ,ונשמת
מסוגל לזה ,ומזה היו
¨ ¨ ˙a© ˜ÙÂ
© ¨ § ,ÔÈLÙ
¦ § © È¯e˜‡Ï
¥ © § ˙eÁÈÏ¥
˜øáì :„ˆÚÓ Â‡ ÔÊ¯‚ .àöéöç ‡Ï
והאמוראי
התנאי
åàìå :ÌÈˆÚ ˘¯Á .àøâð ‰ÏÙc
¨ § ¨ § ,‡Î‰
¨ ¨ e˙eÁÈz¥ ‡Ï¨ ÔÏ¨ ¯Ó‡Â
ואחרי זה בדורות שעסקו § ¨ ©
ÍÏ‰Ó .àéî é÷éîòã íåùî Ú·L
‚¯‡ ¨© ¤ ‡‰
¨ § © ¯·Ï
© § ‡ˆÈˆÁ
בכ ,אבל זולת זה לא ¨ ¦ £ dÈÏ¥
˘·‡ˆÈˆÁ‰ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÌÈ˘ Ú
‡‡¯¨ § ,‡Ú
¨ § © © ‡ÈËÓ
¨ § © ‡˜¨ ‡ÏÂ
¨ § ÔÈL
לבד שיתרחק ממעשה¦ § ,
ÈÙÈ„¯„ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ .Ú˜¯˜Ï Â‡ÏÂ
¨ ¤ ‡iÓ
¨ © ÈLÈÙc
לעניות דעתי ג בדרישת ¦¥ ¦ § ¦ ÌeMÓ
‡‡Ï ¯‰‰ ˙ÂÙÈ¯Á ÍÂ˙Ó ‡ÈÓ ÌeMÓ¦ ‡l
הידיעה אי נעשה אי
‡˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÈ„Ú ÏÏˆ ‰È‰ ‡e‰‰© ,ÈL
‡¦ © ·¯© ¯Ó
© ¨ .‡ÈÓ
¨ © ÈÙ„¯c
¦§¦ ¦
לכנס ,כי קשה המעצר
Â˘‡¯ .éãîò :„·Ï· ˜ÓÂÚ‰ :È„nÚ
¦ ¨ ¦ ÈcN
© ¨ ÊÈÊÂ
¦ § ·È˙Îc
¦ § ¦ ,‡e‰ ÈcN
בעת הצור מלחפש ¦© ¨ ÊÈÊ
:ÚÈ˜¯Ï ÚÈ‚Ó
היתר .ויש הכרח ממני
לכתוב כא בקיצור ,שבל יאמר מי הלא נשמע כמה מעשיות אשר נעשי על יד בעזרת הש
יתבר ,להציל מצרות רבות ,אי זאת רק ע"י קבלה מעשיות .וכאשר הגעתי אגרת ממרחק
מחכ גדול בכתבו עבור סיבה גדולה אחת ,בהיות שאני בקי בקבלה מעשיות ארח לעשות
בזה ,שנתייאש מכל הרופאי .בקראי זאת חרדה נפלה עלי להיות חשוד בכ .החכ חשב
íéçåôúá éðåãôø
øîà ïéîéðáì
˘‡ Ì„‡‰ ÏÎÂÈÂ ¯ÓÂÁ‰ ¯Á‡ ˙ÂËÏ ‰ÎÒ Ô‡Î ÔÈומחייה בקרסוליה וקטליה ,ועוד קשה א
 „¯ÈÏ :éúåçðàì éòáå .˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙‚‰‰· ‚‰˙‰Ïהדבר כפשוטו ,יש להקשות למה הזהיר כא
 ,˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ˜·„Ó Ì„Â˜Ó ‰È‰˘ ‰Ó· Â˙‚¯„ÓÓיותר מכל מקו סכנה ,שלא בא בת קול להזהר
 úá ÷ôðå .ÔÓÊ‰ È˜ÂÙ˙Â È‚ÂÚ˙· ‚Ú˙‰Ï ÈÚ·Âמסכנה .ועוד קשה הוי ליה למימר הבת קול
÷ ‡Ï˘ :¯Ó‡Â ,ÏÂ˜ ˙· ÔÈÚ ˙Ú„È ¯·Î :'åëå àìבקיצור דמי עמוקי כא ולא להרבות בדברי
 .'åëå àøâð ìôðã ËÚÓ· ÂÏÈÙ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙ÂËÏÂ ¯ÓÂÁ‰ ˙Â‡˙Ï Â„¯Èועוד קשה מאי éùà áø øîà
 àåä éãù æéæ éàä ÈÎ ,ÔÊ¯‚Ï ÛÂ‚‰Â ¯ÓÂÁ‰ ‰ÓÈ„Â .ÈÁ¯Î‰Ó ¯˙ÂÓ‰Óמה לי א הוא זיז או דבר
 ‡Â‰ ÔÊ¯‚‰˘ Û‡˘ ,Â· ·ˆÂÁ‰ ÏÚ ÔÊ¯‚‰ ¯‡Ù˙È ‡Ïאחר ,בודאי הקושיא הראשונה יש ליישב בטוב
טע ודעת בשכל טוב ,דתוספות הקשו במסכת
חגיגה )ד יב ,א ד"ה אידי( גבי מזרח ומערב רחוק טפי יעוי ש ובסו דאי לא תימא הכי.
אד היכי ק ,כיו דכתיב מקצה השמי ועד קצה השמי .א כ ג כא היה דיוקא של
íéøôåñ úãâà

ãò íéà÷ã àøôéö àåää ïðéæçå äðéôñá ïðéìæà äåä àãç àðîéæ äðç øá øá äáø øîà mixt` zeller
÷ ¯Ó‡È :'åë àéîá äéìåæøשדר החידה על הרוצה להכניס ראשו בחכמות עמוקות

ממנו כמעשה מרכבה ,ועל דר אמרו רז"ל )חגיגה יג (.במופלא ממ אל תדרוש כו' ,ורבה ראה
אד אחד שברו לבבו חשב כי נקל לו לעבור מי העיו העמוק ,כד"א )משלי כ ,ה( 'מי עמוקי
עצה בלב איש וגו'' ,וזה לפי ש ,àòé÷øá äéùéøר"ל שחשב שראשו לבמתי עב יגיע ,על כ נדמה
לו כי מי העיו אינ עמוקי אליו ואינ מגיעי כי א  ,àéî àëéì ïðéøîàå .äéìåñø÷ ãòר"ל אי
מי העיו במקו זה עמוקי ,ïéùôð éøå÷àì úåçéð .ר"ל לחקור אחר העניני הנפלאי.
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עלי זאת לגדולה ולזכות ,וכפי מכתבו אשר
בעוונותינו הרבי בדורינו השאיר ד' ב"ה לנו
עוד החסד הזה .אבל יודע אני שאי לעסוק
בכ .והשבתי לו האמת שטעות הוא .איני
יודע כלל מזה ואי רצוני בכ .ולכ אמינא
ג כא בקיצור .קוד כל אודיע כי בכל
התאמצות דחיתי מעלי כל הבא .אבל ראיתי
סיבות נפלאות שכ היה רצו ה' באשר שגדולי
גאוני ישראל הסיעו הנדכאי עלי ,ומה היה
לי לעשות א באו אב וא ואחד מקרוביה
והביאו לי בנ ובוכי וצועקי לרח.

 éúáùéללמוד עם הבחורים בבית המדרש
והובא נער מן י"א שנה בכתף אביו.
וצעק לרחם על זה .ואמרתי תניח אותו מכתפך
והיה כגל עצמות נפל לארץ כאילו היו נשברו
רגליו וצלעותיו .ואחר שהובא לביתי צרפתי לי
ב' דייני העיר ,והראה האב את בטן הנער והיה
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פלא הרוחב הבטן כמו כברה מלאה בגובה
וברוחב .והנער לא היה יכול לדבר מאומה ,ורק
רחש על הקרקע על רגליו וידיו כבעל חי .וקולו
פעמים בנביחה ככלב ופעמים כעגל .ואם לספר
כל מעשיו יהי אורך גדול .למקומו באו מסמוכים
דשם וגם כל העוברים דרך העיר בשמעם עניניו
לביתו לראות הנפלאות .ואני ידעתי שאין לי
מאומה במה לרפאותו .בכל זאת חשבתי הלא
ד' ברוך הוא שולחו כפי שפיטתי .וצויתי להושיבו
לפני על כסא .ואני אחזתי בידו ולקחתי ספר
תהילים ובמקום שנפל אמרתי והבאתי לכל
תיבה כוונה לענין שלפני ,וכוונתי היטב בשורש
האותיות ובמיוחד בהזכרת השם הקדש ,ועשיתי
כן ב' פעמים ביום ולא היה מבוא .וכן עשיתי
כמה ימי חול .ואולם יום אחד באתי מפדיון
הבן .ואמרתי בלבי היום יופדה גם זה מצרותיו.
וצויתי להביאו .וכאשר ראו רבים שמביאין את

øîà ïéîéðáì
·ˆÂÁ‰ ˘È‡‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÏÎ‰ ‰˘ÂÚ‰
·Û‡ ,ÏÎ˘‰ ÏÚ ¯‡Ù˙‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ¯ÓÂÁ‰ ÍÎ .Â
˘È‡‰„ ‡¯˜ÈÚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÏÎ‰ ˙‡ ‰˘ÂÚ ¯ÓÂÁ‰
ÂÈ˙ÂÁÎ ÏÎÂ ÛÂ‚‰ ‚È‰Ó‰ ‡Â‰Â ÏÎ˘‰ ‡Â‰ ‡˙ÏÓ
.ÂÈÈÚÂ
ÔÓ Ì„‡‰ ¯˙ÂÓÂ' :¯Ó‡ :‰"Ú ¯¯Â˘Ó‰ ÔÂÈÎ äæìå
:(ËÈ ,‚ ˙Ï‰˜) 'Ï·‰ ÏÎ‰ ÈÎ ÔÈ‡ ‰Ó‰·‰
'ÔÈ‡' ÔÈ· ÏÂ„‚ ˘¯Ù‰ ˘È ÈÎ ˙Ú„È ¯·Î ÈÎ :¯Â‡È·‰
‡Â‰ ËÏÁÂÓ‰ 'ÔÈ‡'‰ ÈÎ ,Ì˙Ò 'ÔÈ‡' ÔÈ·Â ËÏÁÂÓ‰
‰Ó ÂÏÈÙ‡Â Ô‡Î· ¯·„ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ¯˘‡ ¯ÂÓ‚‰ ÒÙ‡‰
˘ÏÚ ‡¯˜È ¯·Î Ì˙Ò 'ÔÈ‡'‰ ÌÓ‡ ,ÏÎ˘· ‚˘ÂÓ

íéçåôúá éðåãôø
רבה בר בר חנה כ ,דהאי מי אינ עמוקי
כל כ ,דמדראינ הראש בשמי ,ואי סלקא
דעת דג הקרסולי גדולי מאד ,א כ האי
עופא א היה הול מי ליבשה ,אי היה
יכול להל ,ואי שו סברא דיעמוד לעול
בי ,דעופות נבראו באר כמבואר בפוסקי
לכ היה בדעתו שאי שו מי הכא .וכאשר
ג באמת תרצו לוàéî éùéôðã íåùî åàì ,
 íéîä éôéãøã íåùî àìàולא עמוקי ודו"ק.
אכ שאר הקושיות אינ מתורצות.
 äàøðåלי לתר ,דהראה לנו דברי מוסר להוכיח
לל אשר ילי ,שלא לזלזל בתלמידי
חכמי בלומדי חכמת הקבלה ,א שיש ביניה אנשי שלא פתחו עיניה בנגלה ,כי נשמות
צריכי תיקו בקבלה ,ואז אי שו חשק בנגלה .ויש מה אשר אי שו חשק בנסתר ,כי
נשמות אינ זוכי לנסתר ,והכל תלוי במזל נשמתו .כאשר מצינו במעשיות האר"י ז"ל כמה

íéøôåñ úãâà
 ,'åë àøâð øáì àöéöç äéì úìôðã àëäì úåçéú àì øîàå ìå÷ úá à÷ôðעל דר אמרו רז"ל
)עבודה זרה נ (:לית נגר ובר נגר דיפרקיניה .ור"ל שבעיו זה טרח חכ אחד זה כמה שני
ולא ירד לעומקו ,וזה הוא שאמר  ,àéî éùéôðã äîéú àìå ,àòøàì éèî àìåר"ל שלכ הוא מ
הנמנע לחקור אחר הדברי הנעלמי לפי שהעניני הה רבי המה ואי שכלו של אד יכול

åö
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הנער באו לראות מה יהי .ובאמרי רק פסוקי
תהלים בחשאי כמו שעשיתי בכל עת .והיה
זאת האמירה בכוונה גדולה .פתאום הוציא הנער
קול אשר נבהלו כולם והראה באצבע למקום
אחד .ואמרתי מהר לפתוח החלון וכן היה .ודיבר
הנער ואמר יצאה אחת מן המכשפות ממני.
ופתחתי לראות בבטנו .כי אמר עוד שלשה
מכשפות יש בו .ומצינו כולנו שהיו שם שנתרוקן
הבטן בצד שמאלי כאילו החלק הרביעי נתרוקן.
ואמרתי כיון שיש עת רצון אתפלל עוד .וכאשר
אמרתי שוב בערך ד' מינוטין שוב צעק בקול
אשר בכל השכונה ברחוב ההוא נבהלו .והחלון
היה פתוח .ושוב אמר הנה יצאו כולם .וכן היה
שנראה שוב והיה בטנו צמוק .ומיד הלך כאילו
לא היה לו כלום .ויש לשער עד כמה היה הפלא
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כשהלך עם אביו אחוז יד דרך הרחוב אשר
כחצי שנה לא היה זאת .והנה גם מקודם היו
זמנים אשר היה מדבר ואמר שיש בו ד' מכשפות
ושמדברות עמו וידע שמותיהן .וגם לפעמים
דיבר עמהן שיעלו מבטנו ועלו לצווארו עד
שחשבו שימות .כל כך נעשה צווארו רחב,
ופעמים אמר שילכו לגבו ,והיה כן ונעשה הגב
כחבית .והיה יותר פלא שאחר שבאו אבותיו
עמו לביתם שוב חזר לראשונות ,ורק זאת היה
שהדיבור וההילוך לא נחסר לו ,ואולם שאר
הצרות הם בו .וסיפר שמכשפה אחת אומרת
לו שפחדה מהרב ,והוצרכה לציית לו ,אבל לא
יצאה רק נחבאת ברגל אחת ,והיה כן כי היה
רגל אחד נפוח הרבה .ושוב הוחזר אלי ועשיתי
רק תפילה בעודו לפני ,ותהילה לקל נתבטל

íéçåôúá éðåãôø
øîà ïéîéðáì
 ,¯·ÂÚ‰ ÒÙ‡‰ ÏÚ ‡¯˜È Ì‚Â ,ËÏÁÂÓ‰Â ¯ÂÓ‚‰ ÒÙ‡‰מעשיות על זה .ויש מה שצריכי לסג נפש
 ÂÓÎ ,ÌÈ˘ÂÁ· ‚˘ÂÓ ÂÈ‡˘ ‰Ó ‡Â‰Â ,È˙ÈÓ‡‰ ‡Ïבתשובה ובתענית עד שנזדכ נפשו ויהיה לו
‚ ‰‰Â .ÈÏÂÈ‰‰ ¯ÓÂÁ‰Â ,Ï„·‰ ÏÎ˘‰Â ,ÈÚÈ˘˙‰ Ï‚Ïכח לעשות חיל לעמוד בהיכל המל .ומבואר
˘ ‚˘ÂÓ ÂÈ‡ ÈÎ ,Ì˙Ò 'ÔÈ‡' ÔÎ Ì‚ ‡¯˜È Ì„‡‰ ÏÎבזוהר בכמה דוכתי וג בפסוק כי יקרה ק
צפור דדריש על התלמיד חכ.
·Â‡) ,'‰Ó‰·‰ ÔÓ Ì„‡‰ ¯˙ÂÓÂ' :¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,˘ÂÁ
˘˜¯‡  äæáå ‰„˘‰ ˙ÂÓ‰· Ï‡ ˙Ó‡· ÔÂÈÎ˘ Â‡ ,'‰Ó‰·' ¯ÓÂÁÏמיושב הדבר על מכונו,àúøôö àéää .
רצונו לומר האי תלמיד חכ ãò éà÷ã
,'Ï·‰ ÏÎ‰ ÈÎ' ,ÏÎ˘‰ ÂÈÈ‰„ ,'ÔÈ‡'‰ ‡Â‰ (¯ÚÈ ˙ÂÈÁÂ
„ ,àéîá äéìåñø÷ ˙ÂÈÙÂ‚‰Â ˙Â‡˙‰ ˙ÂÁÂÎÂ ¯ÓÂÁ‰ ÈÈÚ ÏÎ ÂÈÈ‰רצונו לומר שלא היה בו רק
מעט תורה ,כי מי נקרא תורה ,כדדרשינ הוי
כל צמא לכו למי ,כי בתורה הנגלה היה עומד עד קרסוליה ,אכ ראשו היה בשמי ,רצונו
לומר שהיה בו תורה אמת בפיהו בנסתר שהוא בשמי ,שהיה יודע מה שיש במרכבה של
מעלה ,וזהו ראשו ברקיע ,àéî àëä úéì åðøîàå .רצונו לומר מאחר שראינו שאינו יודע בנגלה,
אי זה דבר חידוש וגדול ,וכל אד יכול לעשות כ ,ומה לי ליגע נפשי בקושיות ובפירוקי
íéøôåñ úãâà
להיות של בכול ,הא עני אחד יכול לחקור ולבא עד תכונתו ,àéî éôãøã àìà .פירוש מתו
חריפות הנהר כו' ,ור"ל שמתו עומק המושג אפילו דבר אחד הוא קשי ההשגה ,לפיכ אי ל
עסק בנסתרות.
 ,'åë àåä éãù æéæ àåää éùà áø øîàר"ל החקירה הנמנעת שהזכיר היא זיז שדי ,ר"ל מהות הש
יתבר מצד עצמו ,לחקור במהות מלכות שדי או להזיזו ממקומו לעשותו מוגבל במקו מה,
זה הוא שאמר וזיז שדי עמדי ,דבר זה לא נגלה לשו בריה בלתי לה' לבדו ,הוא יתבר ידע
מהות עצמו ואי זולתו ,והוא יתבר יודע עני ההעתק ממקו למקו הנמצאי בכתובי מיוחסי
אליו יתבר ,והיינו זיז שדי ,וק"ל:
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לגמרי .והיה כזה עוד בכמה אשר יש לכתוב
כמעט ספר מכל הענינים ,והכל היה בעל כרחי
שהפילו עלי בכח .ורק על ידי תפלות ובקשות,
ולפעמים גם סגולות השכיחות הנהוגים ,לעשן
החולה ,ובימי הקיץ להטבילו בנהר ,דכל מה
שאפשר לתלות מה בטבע עדיף .וגם בהזכרה
בשמונה עשרה איזה ימים .כמה פעמים הייתי
חושב ,מי יתן שיעמדו כאן האפיקורסים
והחדשים שאומרים שאין דבר חוץ מטבע.
 äéäנער בן יו"ד שנה שנתאלם מלהוציא שום
קול .וגם לא אכל ח' שבועות ולא שתה.
רק מה שניתן לו מאכל מצץ וזרק .ושתיה פלט.
החיים אצל זה היה נפלא ,ולילך לא היה יכול,
רק לישב ולילך על ארבע ,ותמיד היו עשיותיו
לעשות שתי וערב והדר ,כמו סנדלר כתוחב
במרצע ומושך החוטין בשתי ידיו .וכשראה מזוזה
רקק עליה ,וכן ספר .והובא לפני והיה דרכי
לפתוח ספרים ,כגון ספר הזוהר ורזיאל או
שהנחתי אותם על השולחן לרבוי קדושה ,ואצלו
לא היה אפשר ,כי רקק עליהם בכעס וחרק
בשיניו עד שנשמע החריקה .והיה פלא שמאחורי
ראשו אם נגעו בשערו בספר מיד חרק בשיניו,
ובכח נתק עצמו מהמחזיק אותו .וכשהתחלפו
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æö

בלי ראותו וידיעתו כלל בספר נכרי ,מיד צחק
ונהנה .האיש המחזיק הוא היה גברן ,והחזיק ידיו
ואחז פיו שלא ירוק .ועשה באצבע שתי וערב
וגם בעיניו ,והיו פלאים הרבה שהתחזק עד
שנעקר מידי המחזיקים ,ודלג בחדרי כאחד מן
המדלגים ,והגיע דילוגו עד הקורה .וכל זה עשה
כששמע ממני דברי ה' .ובזה השבעתי הטומאה
בקדושת ספר תורה שהיה קרוב אלי בארון
הקדש ,שיצא בזו הרגע ממנו .ואין זה ככל
השבעת מלאכים וכהנה .דזה פשיטא דאסור
להשביע מלאך שיבא ויוציא הטומאה .או גם
לזכור מלאכים בשמותיהם ודאי אסור .רק זה
אין מניעה לאמור אני משביעך בקדושה שבספר
תורה .והיתר גמור הוא .ואז פער פיו בחשבי
שעתה תצא הטומאה ורוצה להקיא .אבל לא
היה רק .בבואו לבית דירתי היה גחן מהדלת
עד שבא לבנין הכירה ושם הקיא .ובשמוע אמו
קול זה שהקיא מיהרה אליו ,והתחיל מיד לדבר.
ואמר אמי היכן אני ולא ידע מאומה מה היה
עמו .ומיד הובא בכתף אלי .וכשבא למזוזה אמרו
לו שינשק .מיד נשק ג' פעמים .ומאז נשאר
בריא לגמרי .רק מגודל חלישת איבריו לא היה
יכול לילך עד אחת לאחת שנתחזק לגמרי.

øîà ïéîéðáì
ÈÎ ˘ÓÓÂ ÏÈÚÂÓ Ì‰· ÔÈ‡Â ÌÈÏ·‰ Ï·‰ ÏÎ‰ Ì‰
:ÂÏÈÚÂÈ ‡Ï
¯ÓÂÁ‰ ÔÓ 'Ì„‡‰ ¯˙ÂÓ'˘ :¯ÓÂ‡ ‰È‰ ÍÎ˘ åà
Ì„‡‰Ï ÂÏ ˘È˘ ‰Ó ÂÈÈ‰„ ,'‰Ó‰·' ÈÂ¯˜‰
ÈÎ' ,ËÏÁÂÓ‰Â ¯ÂÓ‚‰ 'ÔÈ‡'‰ ‡Â‰ :¯ÓÂÁ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ
:'Ï·‰ ÏÎ‰
˘È˘ „Â·Î‰ '˙¯˙ÂÈ'˘ :Â˙ÂÂÎ ‰˙È‰ ÍÎ˘ ¯Ó‡È åà
‡Â‰ ‰Ó‰·‰˘ ,'ÔÈ‡'‰ ‡Â‰ ,˘ÓÓ Ì„‡Ï ÂÏ
Ì‡Â ,Ô‡Î ÔÈ‡ ÏÎ˘Â ,ı¯‡‰ Ï‡ ¯ÙÚ‰ ·Â˘˙Â ÔÈ‡‰

íéçåôúá éðåãôø
בעמקות נגלה  ,éùôð éøé÷åàì ïðéòáåרצונו
לומר להשיב נפשי בנסתר ,כי בנגלה צרי
להזיע בזיעת אפו ,ובקבלה אי שו עמקות,
וזהו  éøé÷åàìנפש במי קרי בלי שו עמל
וזיע ,àëäì åúåçú àì äáéùä ìå÷ úáå .רצונו
לומר לא כמו שאת סוברי àðéöç ìôð äåäã
 .íéðù áù àòøàà úéçð àìå àøâð øáìרצונו
לומר דיש כמה לומדי הלומדי בנגלה ורצי
להבי הנסתר ואי ביד להוציא שו דבר
להבי ולהשכיל בנסתר ,לכ אמר  ,àøâðכי
תלמידי חכמי נקראי בוני ,שעוסקי בבני של עול ,àéî à÷îåòã íåùî åàìå .רצונו
לומר לאו הפשט הוא שהוא עמוק ,àéî éôéãøã àìà ÷ø ,דהיינו כי בקל יוכל לקצ בנטיעות,
וצרי אד לטהר עצמו ,כי לאו כל אד זוכה לכ ,דצרי דוקא נשמה טהורה וסגופי דא
לא כ אי אד זוכה בה ודו"ק.

çö
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 ìòכל פני חלילה בכל אלה בהזכרת שמות
מלאכי וכהנה .וכ הקמיעות כולהו אינ
רק תפילות ,ובתיבות שנמצא בסדרי תפילה
ובתהלי .ורק משולבות יחד .למע שלא אהי
כמרפא בדברי תורה שמבואר בסי' קע"ט ביו"ד.
והיו כדר הרופאי שמערבי כמה מיני צרי
יחד והכחות פועלי .ותהילה לקל לרוב א
היה רק בלי השחתת אבר פנימי בא רפואה.
ופשיטא שאי ה' ברו הוא בורא חדשות
לברוא אבר חדש דהוי כתחיית המתי ,אשר
היה רק לאליהו ואלישע .הארכתי קצת למע
שיהיה ידיעה שלא יכנס חכ לעשות מעשיות.
רק העיקר בתפילה בפה ,וקמיע הוא תפילה
תמידית שיש תועלת רב להיות נענה בעת
רצו .ודי בזה:
 äúòåאבוא לתכלית הנרצה למה שלפנינו
במאמר הזה דאיתא ברמ"א ביו"ד סי'
קע"ט סעי  ט"ז וז"ל ועל ידי השבעה
שמשביעי אות על ידי שמות ,יש מתירי
בכל עני .מכל מקו רוב העוסקי בזה אינ
נפטרי מה בשלו ,על כ שומר נפשו ירחק
מה .והיה בדורו של רבב"ח רבי מגדולי
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ישראל אשר לא יודעי הרבה בחכמת הקבלה
החקיריות ,ורק למדו מעשיות אשר ידוע שאי
צריכי לזה ידיעות רבות ,רק קבלת איש מפי
איש לעשות צורה פלוני .וכעני שהובא
בתשובת הרשב"א .או במעשה פלוני ובדיבור
בזמ ובאופ פלוני .וכמו שלפנינו חריפי
גדולי ובקיאי שמחדשי חידושי תורה ואינ
בעלי הוראה ,ויש שוב אנשי שיודעי רק
מעט בגפ"ת ובקיאי בהוראה ע"י קיצורי דיני.
או ג בשולח ערו .ואלו הבעלי מעשה היו
מכובדי לפני ההמו יותר מגדולי בעלי קבלה.
ולא רצה רבב"ח לאמור בפני כל שלא יעשו
כמוה ,שיהי נראה כמקיל בכבוד .לכ אמר
בלשו חכמה לחביריו ותלמידיו.
 àúðéôñá ìéæà äåäã øîàשהיה בי בני
הישיבה בעדה גדולהàéää ïðéæçå .
àùéøå àéîá äéìåñø÷ ãò íéà÷ã àøôéö
 .àéîùáאיש שלא ידע בחכמה נסתרה הנמשל

למי ,כמו שכתוב )תהלי ק"ז( ונפלאותיו
במצולה .ורק ידע מה מקבלת מעשיות .ואפילו
הכי היה עושה מעשי נפלאי כאילו היה
ראשו בשמי ,לידע כל הממוני העליוני.

íéçåôúá éðåãôø
øîà ïéîéðáì
 êøãáå Ì„‡‰ Ï·‡ ,¯ÂÓ‚‰ ÒÙ‡Â ËÏÁÂÓ ÔÈ‡ ‰˘Ú ÔÎאחרת נראה לי לפי עניות דעתי ,דהלומד
תורה לשמה זוכה לדברי הרבה .א
‡ÂÏ‡ ‰‰Â .˘Ù‰ ˙Â¯‡˘‰‰ ÂÏ ˘È ÈÎ ,ÔÎ ÂÈ
כ יש לומר דא א אינו לומד כל כ הרבה
.'‡ ÔÈÚÏ ÌÈ·˘ ÌÈÎ¯„ ‰˘Ï˘‰
 ‰Ê‰ ÌÏÂÚ ˙Â‡˙· ÔÊ¯‚‰ ÏÙ˘ ,ÂÈÈÚ Ï‡ áåùðåתורה ,רק שלומד אותה לשמה ,יש לו זכות
 ,·Â˘ÁÂ ÏÂ„‚ Ì„‡ ÂÈÈ‰„ ,ÔÓÂ‡ È‡‰Ï) ÂÈ˙Â„ÂÓÁÂגדול בעלמא דאתי .וידוע מאמר פרקי אבות
„ ÂÓÎÂ ,˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙Â‚‰‰ Ï‡ ‰Ë˘ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ÂÈÈ‰ולא קרדו לאכול ממנו ,ופירשו המפרשי
˘· ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ íéáø íéîé ¯·Î ‡Â‰ ‰Ê ‰‰Â ,(Â¯‡Èשצרי לשבר קרדומי ,דרצונו לומר שלא להנות
מדברי תורה .ועוד יש בני אד שאינ כל כ
זקני רק במעט שני ,אכ שהמה חריפי ולומדי במעט השני מה שלא לומד תלמיד ותיק
לכמה שני .כדאיתא בירושלמי ברבי שמת ב כ"א שני ,עיי ש .וידוע דכל הלימוד שאנו
לומדי ומעשי טובי שאנו עושי הוא כדי לתק העול שקלקל אד הראשוáù àåäå ,
 ,ïéðù éôìàוהיינו שית אלפי שני הוא עלמא וחד חרוב.
 ìòåפי זה יוכל לישב רש"י במסכת עבודה זרה )ד ט ,א( דאיתא ש שיתא אלפי שני הוא
עלמא שני אלפי תורה שני אלפי ימות המשיח ,פי' רש"י ז"ל קע"ב שנה אחר החורב
התחיל ימי המשיח ,ויש להקשות ומנל לרש"י זה.
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בראותינו זאת אמרנו  àéî àëéìפירשב" היינו
סבורי שאינ עמוקי ,הואיל ולא קאי אלא
עד קרסוליה .כלומר הלא אי צרי ביטול
תורה של נגלה זמ רב .בקל לנו ללמוד חכמה
של זה בזמ קצרïùôð éøå÷àì úåçéì ïðéòáå .
היינו לא לעשות מעשיות רק על כל פני
לידע וג לנסות איזה עניניàì÷ úá ÷ôðå .
היינו שנזרקה מפי החבורה של רבותי øîàå
 àëä åúåçéú àì ïìואל תתחיל ללמוד קבלה
מעשיות àöéöç äéì ìôðã .פירשב" גרז או
מעצד àéèî à÷ àìå éðù áù àä éøâð øáì
 àòøààפירשב" חרש עצי .הכוונה למד
בעל שכל.
 äðäåיש ב' מיני כלי חרש .אחד חרי  כמו
סכי ,ואחד להכות כמו קורנס .ויש כלי
ששניה יחד ,חריפות וכח הכאה ,הוא גרז
ומעצד .הראה לה שהיה חרי  ובעל סברא
להניח ראשו לחכמה זו .ונשתקע בזה ולא
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מטי לידיה ,כי לא היה מחשבתו מסוגל לכזאת.
כמו שאי החרי  מסוגל לפעמי להוראה
בקיצור הדיני לזכר .וסיי על זה íåùî àìå
 àéî éùéôðãשצרי לזה ידיעות רבות .לא.
הלא האיש הבעל מעשה אי לו חכמה גדולה,
ואי רק כחלק קט נגד י הגדול לחכמה
החקיריית àéî éôéãøã íåùî àìà .פירשב"
מתו חריפת הנהר לא נצלל עדיי ,כי הידיעה
בקבלת מעשיות מבלבלי השכל ,ויוכל חלילה
לקצ בנטיעות .ויע שלקח המשל מעו כזה,
ולפי הכללי צרי שיהי העיקר ההנחה אמת,
וכמו שכתבתי במה שהוסי  רב אשי במאמר
לפני זה ,כ הוא ג כא .איזה הוא העו
הגדול אשר דרכו ליל עד הקרסול בשפת
הי ,והוא גבוה מאוד áéúëã éãù æéæ àåäù
)˙ (' ÌÈÏ‰וזיז שדי עמדי ותרגומו ש ותרנגול
ברא דקרצוליה שרי בארעא ,ורישא מטי
בשמיא מרנ קדמי:
øîà ïéîéðáì
ÔÈÎ˘Ó Ì„‡ È·Ó ‰·¯‰ ÔÈÈ„Ú˘ ,‰ÈÈÓ ÔÈËÏÙ
‡È˜ÂÙ˙ ¯Á‡ ¯˙ÂÈ Í˘ÓÈ˘ „ÂÚ ÏÎÂ ,¯ÓÂÁ‰ ¯Á
‡ÏÂ ÔÓÊ‰ È‚ÂÚ˙ ¯Á‡ ÍÂ˘ÓÏ ¯˙ÂÈ „ÂÚ Â‡˙È ÔÓÊ‰
àì„ :¯Ó‡Â .¯ÓÂÁ‰ ¯È·‚‰ ¯·Î˘ ‰Ó· Â˘Ù Ú·˘È
Ì‰˘ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙ÂÈÙÂ‚‰ ˙Â‡˙ éùéôðã àîéú
,Ì‰Ó ˙ÂÈÓ‰·‰ ˘Ù Ú·˘˙ ‡Ï ÔÎÏ ,˙Ó‡· ÌÈ·ÂË
‡,ÂÈ¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯ Ì‰˘ ,'åëå éôéãøã ÌÂ˘Ó ‡Ï
˘‰Ê „ÂÚ Â‡˙È ¯·Â‚‰ Ï‚¯‰‰ ¯Á‡ ‰ËÈ˘ ‰Ó ÏÎ
:Ô·‰Â ,¯·„‰

íéçåôúá éðåãôø
 äàøðåלי לתר ,דאיתא באלשי דישראל היו
ראוי להיות בגלות ת"ל שנה כמני
נפש ,רמז לתק נפש שחטא אד ,וזהו היה
עד לידת יצחק מ"ח שני ,וזהו פירוש הפסוק
)איוב ו ,יא( מה קיצי כי אארי נפשי ,רצונו
לומר היכ ה הק שני כי אארי נפשי
רצונו לומר שאני צרי להיות כמני נפש וזהו
אארי נפשי .ואמרינ בגמרא גמירי משנולד
יצחק אברה בר נ"ב הוה ,ומיו שנולד יצחק
עד מצרי לא היה תיקו .נמצא קע"ב שני
אחר החורב הוא לתשלו ת"ל .כי מ"ח ורד"ו וקע"ב הוא ת"ל ,וזהו שרמז משה בתורה,
והיה עקב ,שהגיע קע"ב אחר החורב כמני עקב תשמעו ודו"ק.
 ,àúðéôñá àðéìæà äåä àãç àðîéæ äðç øá øá äáø øîà äæìרצונו לומר הרהרתי אי ומה
לתק את הגו שדומה לספינה ,àôåò éàä ïðéæçå .רצונו לומר ãò éà÷ã íëç ãéîìú éàä
÷ ,àéîá äéìåñøדהיינו במעט דברי תורה ,òé÷øá åùàøå ,רצונו לומר שהיה לו כל כ שכר ברקיע
מאת ה' .ואמרתי  ,àéî àëä úéìרצונו לומר שלא למד תורה הרבה רק שלמד לשמה על מנת
שלא לקבל פרס ,ולא היינו לפוש ולהרבות בתורה ,ובזה ÷ ,éàùôð ïøéøיצא בת קול אל תקחו
ראיה מתלמיד חכ זה שיש לו מעט שני ויש לו שכר הרבה ,וא לפי דבריכ כ הוא ,שהוא
זכה לשכר זה משו למודת תורה לשמה ,זה אינו שהרי  ,àøâð øáì àðéöç äìôðרצונו לומר
שתלמידי חכמי נקראי בוני ,שבר ג כ קרדומו ,וזהו שבע שני ,רצונו לומר לתק שבע

÷
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 .'åëå éæååà éðä ïðéæçå ,àøáãîá ïðéìæà ååä àãç àðîéæ ç"ááø øîàåבזה בא לחקר א חסידי
וחכמי אומות העול יש לה חלק לעול הבא .והג דבזה פליגי ר' יהושע ור"א
בהדיא בסנהדרי )ד ק"ה( ,ראה שבדורו אי לישא ולית בזה לעי כל .א נימא רק כל ישראל
יש לה חלק לעול הבא ,ולא מ האומות שאינ מצווי ועושי .או הלא על השבע מצוות
המה מצווי ,ויותר אי
¨ § ¦ ,‰Á
¯¨ © ¯a© ¯·© ‰a
¨ © øîàå
˙ÂÏÙÂ .Â‰ÈÈÙ„‚ éèîùã ‡ÓÈÊ
צריכי ,דכיו שקיימו © ¨ § .é
·Â¯Ó Ô‰Ï˘ ‰ˆÂ
‡ÔÈÏÊ
¨ ¦ § © ‡˜¨ ‰Â‰
¨ £ ‡„Á
©¨
השבע מצות ומטיבי
.àôãâ éì àéìã :ÔÓÂ˘ ÈËÓLc
‡¥ § ¨ § ÈÊÂÂ
¥ ¨ £ È‰
¥ © ÔÈÊÁÂ
¨ ¦ © § ,‡¯a„Óa
הרבה בחכמת ,יש לה § ¦ § ¨ ¨
Í˜ÏÁ Â‰Ê ÊÓ¯ ÛÎ‰ ÈÏ ‰È·‚‰
‚„¥ § © È
¥ § © ‡˜Â
¨ § ,e‰ÈÈÓMÓ
§ © § © ¦ e‰ÈÈÙ„b
חלק לעול הבא .או © § © §
íäéìò ïúéì :‡·Ï „È˙ÚÏ ÈÏÁ
¨ ¦ © § ,e‰ÈÈ˙e˙Ó
¥ ¦ ‡ÁLÓc
אפשר עוד יותר מאיזה § © § ¨
·ÎÚ˙Ó Ì˙‡ËÁ·˘ .ïéãä úà ˙È‡¦ ,e‰Ï§ ‡ÈÓ‡Â
ישראל שאי עושה הטוב
ÈÏÚ· ¯Úˆ Ì‰Ï ˘ÈÂ ÁÈ˘Ó ‡„Á
¨ £ ,È˙‡c
¥ ¨ § ‡ÓÏÚÏ
¨ § ¨ § ‡˜ÏÁ
¨ § ¤ eÎÈÈeba
̈§ © © § ÔÏ
כמוה .ויש דעת ר'
‡˙‡˙ÓÁÓ ÌÈÊÂÂ‡ Ô˙Â‡Ï ÌÈÈÁ È
‡¦ © £ Èk¦ .‡ÓË
¨ § © ÈÏc
¥ ¨ ‡„ÁÂ
¨ © § ‡Ù„b
̈¨ § © ÈÏc
¥
יהושע בסנהדרי )ד ק"ה(
˘:ÔÓÂ
ÔÈ„È˙Ú
‡¦ ¦ £ ÈÏ¦ ¯Ó
‡© ¨ ,¯ÊÚÏ
¨ ¨ § ¤ Èa¯c
¦ © § dÈÓ˜Ï
שיש לה חלק לעול § © ¥
הבא .והא דכתיב )תהלי
:ÔÈc‰
¦ © ˙‡¤ Ì‰ÈÏÚ
¤ ¥ £ ÔzÈÏ
¥ ¦ Ï‡¯NÈ
¦ §¨ ¥
ט' י"ח( ישובו רשעי
לשאולה כל גוי שכחי אלהי ,נאמר רק על השוכחי ולא על הזוכרי לעשות המצווה
עליה .ורבי אליעזר סבר דישובו רשעי לשאולה ה פושעי ישראל .כל גוי אלו הכותיי.
פירש"י על דברי ר' יהושע .לא משמע אלא אות השוכחי אלהי כגו בלע ושכמותו.
אבל אחריני אתו .כדאמרינ ריש פרקי ד צ"א ע"ב שיהי ש לתכלית הנאמר )בישעיה ס"א
ה'( ועמדו זרי ורעו צאנכ ,ובני נכר אכריכ וכורמיכ .לעול הבא.
íéçåôúá éðåãôø
øîà ïéîéðáì
 ,Ô˙ÈÂÏ ÔÈÚÂ ÌÈÊÂÂ‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ˙ÂÈ˙ÈÓ‡ ÔÈÚ ,òã .drvdשני אלפי הוה עלמא àòøàà úéçð àìå ,רצונו
 ÈÓÈ ˙˘˘Ó ÂÈ·Ú· ¯ÓÂ˘Ó‰ ÔÈÈ ÔÈÚÂלומר שעדיי לא תיק כל דצרי ,א כ א
·¯‡˘ Â‰¯‡·Â ,„Â‡Ó ˙Â‡ÈˆÓ· È˙ÈÓ‡ ¯·„ ‡Â‰ ,˙Èהאי עופא שאת רואי שעומד במעט תורה
 :˙ÂÏÙÂ„ ˙Â˜ÈÙÒ ¯¯ÂÚ ‰ÏÈÁ˙Â ,ÂÈÏÚ ‰·ÂË‰ '„ „ÈÎאינו בשביל ללמוד תורה לשמה לחודàìàå .
 àéî à÷îòã åàì ‡Â‰Â ,ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙Î ÏÎ Â· Â¯¯ÂÚ˙‰ ¯·Î˘ ‰Ê .'àרצונו לומר שצרי לימוד
‡ ,ÔÂ„È ÛÂ‚‰˘ :ÔÈ¯„‰Ò„ ‰„‚‡·Â ˘¯„Ó· Ì¯Óכמה שני ,ואז יש לו שכר או תורה הרבה,
 àéî éôéãøã àìàרצונו לומר שהוא היה בכור
שנו ולמד בחידוד גדול .א כ האי עופא רצונו לומר האי תלמיד חכ הוה חרי  גדול ויגע
במעט שני מה שלא יגע אחר לכמה שני לכ ראשו בשמי ,ודו"ק.
***
 ùéåלהקשות למה עמדו הנ אווזות במדבר ולא בישוב ,מאחר שהמה נבראו מאת ה' לצדיקי
לעתיד לבא .יותר טוב היה להראות עצמ בישוב ,ועוד קשה לפי פירוש רשב" משמע
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íéøôåñ úãâà
 .åäééðîùî åäééôãâ éèîùã éæååà àåääמלכות בבל וישמעאל ,ועתידות לחזור לקרוא
בש ה' לימות המשיח בסופו הנשארי מה ,ומפני שגלותנו מעכב תשובת אנו
עתידי לית עליה את הדי:

