
 לאינטרנט והוכנסהועתק
םשס.8אס60שפש6פ%.שאהם

 תשע'י חייטע"י
 ר פס

 דנהוראבוצינא
 רבנן, רב קדישא, דנהורא בוצינא נועם. אמרי יקרים,לקוטים
 דבי ארי ארץ, קצוי בכל נודע שמו אלקים, איש הרזים,וחכם

 הגולה בני כל של רבןעילאה,
 יע"א טטעזיבדו נ"ע ברדך ר' ורבינומורינו

 נבג"מ הבעש"טנכד

 הנ"י מהה"ק נ~לאים וספורי יקרים יקוטי הומפותעם
 כספירים. המאירים יקרים. מכתכים עייהםונומף

 משפיטיווקע מחגאון נ"ע. ברוך ר' מרבי הק',מהבעש"ט
 מטשערנאגיל מרדפי ר' מהה"ק מטאווראן.מהה"ק

 אמן עלינו יגןזכותם

ל(.44ן-'(ני-*.אען(

 לפ"ג ז"ל ברוך י, מו"ה הצריקשנת

 תובב"א ירושליםפעיה"ק
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 מההקד
 מתנה יידי בא מאז עברו, בשנים רבות הן יביה"ד. המביאאמר

 כתבי המה לעולמים. הי' לא עדיין אשר הגנוז אור טבא. מרגניתאטובה
 איקים נשיא הקדשים. קודש מפי שיצאו מפנינים יקרים יקוטיםקודש,

 תקפו ורב גדולתו. תפארת יקר אשר ממעזיביז נבג"מ ברוך ר' רבירשכב"ה
 חדרי יורדין והטהורים, הקדושים דבריו ארץ, אפסי בכל נודעוקדושתו,

 שנמצאו שבשמים. לאבינו ישראל נפשות להלהיב טהורה אש כגחלילבב.
 ליגליע ר' בשמו הנקרא הנ"ל. הק' של המקורבים מגדויי אהד אציבכתובים

 בריה על פ"א שבקשו מהסיפור בפנים, מבואר וכאשר ו"ל,אלטשידאיווער
 קארלינר שלמה ר' הק' הרב מחותנו, ע"ש שימה שמו את וקרא בנו.מילת

 והנה בספר, לזכרון וכתבם : הקדושים דבריו יד, על קבץ והואזצלה"ה.
 התשוק' ואש לקראתם, יחרד הללו, מכ"ק לשמוע אזנו יקח אשר מיכל

 קדשו, אמרי דבש צוף מנופת לטעום הקודש, אל לגשת בקרבו,נשקה
 ורגיל ששמע מי כי מבריקים. הרקיע וכזוהר מפיקים. ונוגה זיוהמלאים
 הנ"ל. קד~ש פה חיים מעין ממקור שיצאו בטוב יכיר הקדוש,ם,בדבריו

 ר' בנש"ק המפורסם החסיד הרב כבוד עיני למראה הכ"ק כשהראתיגם
 שהן עדותו נתן נ"ע. ברוך ר' רבי הק' נכד ליטין מק' שייט"א נחוםמנחם
 הטהור ב~כרונו רשומים היו מעייותא מייי מהני ורבים קדשו. דברתהם

 ד' עם צמאון למלאות לעלמא, מיליו דחביבי ואיידי הק' זקינוממרן
 את והבאתי חפצם, ימיא:ת יהם נטצאתי הקודש. יחיבתהמשתוקים
 הבאתיו ועתה בלבוב תר"מ שנת הראשון בפעם יביה"ד הזה הק'המחברת
 מהה"ק נפלאים וסיפורים אמרים יקוטי יקרים הוםפות עם שניתיהדפיסו
 בשמו ששמעו מה מהם :רבים לאור. יצאו לא ועדיין בכתובים שהי'הנ"ל
 זצ:לה"ה. ממדילקיב א?רים מחנה דגל םפר בעמ"ח נכד ז"ל יוסקי ר'מפי
 שגילגל ד' ובריך ראשון. בדפום שהי' והשמטות הטעית כל תקנתיגם
 הרבים. את לוכ:ת ידי על זהובווז

 וישמע שמעוני. אקרא אליכם ישראל, אמיני שלומי ורעי אחיועתה
 קדושת וזכות בתיכם. תוך אל ברכה להביא אלי ופנו הואילו אלקיםאליכם
 אתכם לברך לטובה טשאליתיכם כל ד' שימלא לכם יעמוד הקדוש,רבנ:

 אמן. טיב וכל ושנים ימ'ם ואריכת ומזוני הייבברכת

 דלבא מע:מקא המדבר הדפום לביח המביא דבריכה

 המנוה וא"א בן יעקבנחמן
 באר בעיר "ונה זל אליהומוהר"ר
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 בהווה וביוו, מגו~ית אחויפ, גרגיריפ ארשופ מיק ה:ייר להשאיו יאבוי
 אמן. עו עוי לנו יגן זנותו הטא וביואתביואה

 בתורהגדולתו
 אצל והיה בטורקיה נתעכב ישראל לארץ משפיטיווקא הגאון נטעכאשר

 הורה בדברי ביניהם ונלברו אמת, לדוד בע~'ח יצחק בכר דוד ר' הגדולהגאון
 אם ושאלוהו בתורה. גדלותו על משפיטיווקע הגאון על דוד ר' הגאוןונתפלא
 שמו אחד צדיק נמצא במעזיבח הגאון והשיבוהו כמותו. אחד עוד בחו"להשאיר
 : מסיני כנתינתה כולה התורה כל יודע אשר הבעש"ט, נכד בהוךר"ר

 מן הקצוהז ונגע בשבת המנורה יד על ברוך ר' הרה"ק עבר אחתפעם
 הטביר ואח"כ כלל טלטלה שלא גם וצער פחד מרוב נתעלף תיכף במנורההשטריימיל

 שיכול הלב מטמטום ירא והוא מטומטם, האדם לב נעשה חטא מכל כי צערוטיבת
 מזה.לצמוח

 מילתא שעברתי יודע ה,יתי שאם הרה"ק שאמר 91 מובא הזהובטה"ק
 בחיים. חפץ הייתי לע דרבנןזוטרתא

 מהם. אני הם, שנים ואם מהם אני הם אלף אפ ענוה, מדת על ואמרב(
 דאורייתא: סתימא בל לי ונהיריז סתימא ש~ס ליבא נשמתי בעי אמרג(
 ממלא יהיה שהוא אמר וגם בעולם, חידוש שהוא עליו אמר הק' הבעש"טדז

 ; מקומון

 יעכ"י. זי"ע כטלו י"ח הקדוש דרבינו ההילולאיום
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 ר פס

 דנהוראבוצינא
 ר"ר הק' הרב יושב היה חורפזבימי

 והיה אוסטרא בק"ק זצלה"הברוך
 פ"א תורה. שום אמר ולא הכלים אלנחבא
 מקאריץ פנתס ר' הק' הרב א:תוביקש
 קטנה. לנז אתות לו השיב תורה. לולומר
 אמור מלשון אצלינו. קטן היא השכלהיינו

 היינו לה.. אין :שדים את. אהות'~הכמה
 שאין הדש. שכל להניק טמ' לנושא'1
 נעשה מה ממנו. ללמוד רב שזם עתהלנו

 נעשה מה בה. שידובר ביוםלאחותינו
 לנו שיש השכל כל את כשנדברלשכלנו.

 ההורי. בימי ראשקיב בק"ק נתארתפ"א את"כי נאמרמה
 מתמת הלבנה, אה יקדש לאועדיין

 בזו ואף הלילה. זו עד הלבנה האירהשלא
 בוו היה מואוד הלבנה. האירה לאהלילה
 למאוד. עד ירד ושלג גרול ענןהלילה
 מחמת הלבנה. את לקדש א"ע הכיןוהוא
 הלילה. בזו רק לקרשה זמן היהשלא

 ב' ער לקדשה זמן היה שלאהריהובלילה
 לראות הת:צה שלח פעם ובכל בל'לה.שעות
 השליח בא פעם ובכל הלבנה. האירהאם

 עורד והשלג גדול. שחשכות זאמרלבית,
 הבט ויאמר כתיב הרב ואמר למאורער
 וגו'. הכוכבים את וספור השמימהנא

 בה' והאמין זרעך. יהיה כה לוויאמר
 אמר שהקב"ה פי' צדקה. לוויחשביה
 וספור. העליונים. באורות שיביטלאברהם

 ויהלום: ספיר מלשון בהירות לשוןהוא
 בכל בצדקתו אברהם ויבהיק שיאירהיינו

 כוכבים. הנקראים עולמות וישהעולמות.
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 דנהוראבוצינא

 על היך וה1א נקשן. לדא דאוארככ1תיהן
 כמעין היה ופיו ומתחרט. זדובר הבית,פני

 ואמר. לבית אחד בא כך בתוךהנובע.
 הלבנה. מא1ר נראה 1מעט י1רד, אינ1השלג
 1לבש ללבוש הבגדים לו שיתנו צוהמיד

 העביפ: נתפזרו לחוץ. 1יצאהבגדים
 הלבנה; וקידש כוכבים, השמיםונתמלא
 עושה אני אשר מאברהם אניהמכסה

 אשר ומן כל כי 1ירא()פ'
 מהשי"ת מבקש הוא האדם, על שוריםדינים
 ברחמי1 1כשהשי"ת ממנו. הדיניםשיטיר
 חטדי מלב1, ישכח שכ1ח חסד, עמועושה
 שאהיה היתכן אני. המכסה הכתוב וז"ש1,ל.
 שאני החטד היינז מברה. מכוטה.אני

 כידוע; הטד הוא אברהם עמם.עושה
 נחם 1לא העם את פרעה בשלחךיהי

 הוא קר1ב כי זגו' ארץ דרךאלהים
 הצדיקים מעשה כי אמר, בשלח(.)פ'

 בדרך עצמן את מנהיגים אשר עלי1ןקדושי
 1ישינים 1ש1תים, אוכלים, הארץ,כל

 בעניני הוא דיבורים ורוב מעט.1מתפללים
 ע1בדים המה הללו זבמדות העולםעסקי
 מחמת מהם. דא,' ליקח אדם לבן א'1 ה'את

 1טהור, קד1ש הוא מילד1תו אשרשהצדיק
 ואין להשי"ת. רק המה מחשבותיו1כל
 ובעב1ר היצה"ר. עם מלחמה כ"כ לוצריך
 מדבק ה1א כיגת קלה בעב1דה אפילווה

 אבל בהשי"ת. הטהורה מחשבת1ומקשר
 מהצדיק יראה אם מעשיו. יתקן הצריךאדם
 כזאת. כעב1דה ה' את לעבוד ג"כוידצה
 התחזקית ל1 צריך כי היצה"ר. אות1ידחה
 פי' זזהו של1. הרע מעשה לפד1תגדול
 היצה"ר העם. את פדעה בשלח ויהיהכתוב
 בשישלח בי1מר ביד1ע. פרעה בשםנקרא

 ה1א את יאמד או מאת1. העם אתהיצה"ר,
 העם מן היצה"ר כשישלח כלומר מןלש1ן
 רצה לא פי' אדץ דרך אלקים נחם1לא

 היינ1 הארץ כל בדרך שיתנהגואלקים
 זה כי הוא. קרוב כי וכו'. ושתיהבאכילה
 ח"1: האמת מדדך לנטותם קרובהדרך

 באזני באזני ושים בספר זכדון יאתכתוב
 1כר את אמחה מחה כייהושע.

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

 להשמיד 1ידצה עמלק. מזרע רמןשיעמוד
 יהפ1ך והקב"ה היהודים כל אתולהר1ג
 ומתאיה ר1צה שהשי"ת ולפי זכר1. את1ימחה
 כותב משה הי' אם הצדיקים. לתפלותתמיד

 בסופו יה" 1מה המה מעשה בת1רהבפיר1ש
 לפיכך רחמים. מבקש הצדיק מרדכי הי'לא
 בטפר. לזכר1ן זאת שיכת1ב הקב"האמר
 לח1ד יהושע באזני רק וישם בפירוש.זלא
 וכו'. אמחה מהה כי מזה אחר ידעשלא

 הצדיק: מרדכי יתפלל זה1בעבור
 ישראל בני עדת כל את משהךיקהל

 אשר הדברים איה אליהםויאמר
 א1תי1ת רב1א ס' יש כי ויקהל(. )פ' ד'צ1ה

 1כ"א ישראל. נפשות רבוא ס' וישלתורה.
 בהתודה. אחת באות אח1וה נפשומישראל

 1יקהל 11ה1 הת1רה. שלימות הםבכללותיהם
 נפש1ת רב1א ס' והיו ב"י עדת כל אתמשה
 אשר הדברים אלה אליהם ויאמדביחד.
 הוא ישראל. נפשות כללות פי' ד'.צ1ה
 בעצמם שהמה ד'. צ1ה אשר בעצמוהדבר

 התורה; שלימזתהוא
 אחרי(. )פ' וכו' עליכם יכפר הזה ביוםכי

 שבים. על מכפר שי1ה"כ איתאכי
 זהב. כפ1די כמו קנוח. ישון הואוכיפר
 אבל הע11נ1ת. מקנח. רק שיוה"ככלומר
 מכל אתכם לטהר אבל רזשם. נשארעד'ין

 רושם. ש1ם ישאר שלא פי'חטאתיכם.
 תשובה עוד צריך לזה תטהרו. ד'לפני

 : ג"כשלימה
 שעריך בבל לך תתן 1שוטריםשופטים

 )פ' לך נ1תן אלהיך ד'אשר
 שיתנ1. שופטים עליך שתשים פי'ש1פטים(

 , אלקיך ד' אתבך
 וכו' א1דה בם אבוא צדק שערי ליפתהו

 בו יבוא1 צדיקים ליי השעדזה
 לפי ל1 נראה שהצדיק פי' קי"ח(.)תהלים
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 דנהוראבוצינא

 בעבודת כלום עדיין התחיל שלאמעשיו
 שערי לו לפתוח מהשי"ת ומבקשהשי"ת.
 זה הכתוב זאמר יה. אזדה בם אבזאצדק.
 מה פי' בו יבואו צדיקים לד'השער
 בעבודת עדיין התחיל שלא לושנראה

 חוק, עלי עמל יוצר הוות כסאהיחברך י לה' השער הוא בעצמו זההבורא.
 לשון היחברך צ"ד(,)תהלים

 וכי חברך. זכי פי' שבר. לשון הוותחיבור.
 כך היא שהכסא מה הוות. כסא לך.אכפת
 עלי עמל היוצר. יצרך וכי בהגלות.נשבר
 הוא חוק מזון. בשביל עמל אך שתהי'חוק.

 שיחה דיבר לא שמעולם עצמה עלאמר י חקי לחם הטריפני מלשון מווןלשון
 לומד. שהוא מה פעם בכל רקבטילה.

 אם כך. הוא אדם וכל מדבר. הוא זהדבר
 לדבר. יכול אינו בהתורה, ללמוד הואיכול
 הקהל כל לעיני ד' את דוד ויברךואמר.
 את דוד זקלס ברך שבאמת פי' דוד,ויאמר
 ויאמר נדמה. הי' הקהל כל לעיני אבלד'.

 מעשה; איזה שמספר כלומררור.

 פ"ב(. )אבות עצמך. בפני רשע תהיואל
 בעולם. דבר לתקן נברא אדם כלכי

 תמיד שיזשב אדם ויש לו. צריך העולםאו
 תמיד. וום ולומר חדרים. בחררימסוגר
 ב"א. שום עם לדבר לחוץ יוצאואינו

 עם כשידבר כי יתקרי. רשע זהובעבור
 בשבילו. נברא אשר הדבר יתקן אדם,בני
 עם פי' עצמך. בפני רשע תהי ואלתהו
 רשעי ההי אל הוהבדבר בהתבודדותי לבדך. יושב שאתההדבר
 מאוסטראה, סנחס ר' הק' הרב אותושאל

 חיה כעת אליך אשוב שובכתיב
 ששב כתיב והיכן אשתך. לשרה בןוהנה
 והנה בזוהר איתא לו. והשיב המלאך.אליו
 אנשים. שלשה עליו. נצבים אנשיםשלשה
 ויעקב. יצחק אברהם אבהתא. אינ.1אלי1
 כידוע מלאכים. בחי' ג, המה אבות ג'פי'

 אשוב שוב המלאך. לו שאמר ו;הוליו"ח.

 אהי' בעצמי שאני פי' ב1' ולשרהאליך
 צאתך. את וכסית וחפרת חוץ בשבתךוהי' י לב1לה

 כל ז"ל מאמרם עפ*י תצא(.)פ'
 מוחלים בה ומתבייש עבירה דברהעושה

 והי' הכתוב. רמז וזהו עונותיו כל עללו
 ר"ל. עבירה איזה שתעבור חרןבשבתך
 כלומר הלבנה. וחפרה מלשו1 )בה(וחפרת
 את וכסית ושבת. עבירה. באותהשתבוש
 ופיי ויאכלו העץ תחת עליהם עומדוהוא י העונזת כל על השי*ת לך ימחולצאתך.

 אברהם את למדו המלאכים פי'וירא(.
 למד ואברהם מלאך. ויינו עומד בבחי'שיהי'

 י לאכול היאך המלאכיםאת
 ע"וק. ב' חגיגה )מס' בראיה חייביםהכל

 יותר ויבי1 כשרואה הצדיקפי'
 אין כי חייב. נשאר יותר השי"ת,קדושת

 ן וכו' טוב יעשה אשר בארץצדיק

 משיחך. התעברת'עם ותמאס זנחתואתה
 החורב1 שבשעת אמר פ"ט(.)תהלים

 הי' הההו בעת בישראל. השי"ת ומאסזנח
 עפ"י עקב( )פ' מעמך. שואל ד'מה י אמ1 ב"ב שיבא משיח שלעיבור

 הוא מה לו. דומה הזי ז"לדבריהם
 ד/ מה וזהו ובו/ אתה אף ורחום.חנל
 י מעמך שואל מדותיו. כלומר מעמך.שואל.
 לך. יחלנו כאשר עלינו ד' חסדךיהי

 לנו שאי1 אעפ"י כלומר ל"ג()תהלים
 כאלו עלינו ד' חסדך יהי אעפי"כ לייחלכח

 י לךהחלנו
 פי' קי*ט(. לשם אמרתיך על אנכישש

 ושמח שש בעצמו אנכ"י שלהדיבור
 בפיך. אותו אמרת שאתה על אמרתיךעל

 כמוצא אמרתיך על אנכי שש אחרע"ד שמענוי הגבורה מפי וכו' אנכיכי
 הדיבור עם אני אשוש פי' רב.שלל

 כמוצא אמרת. אשר אמרתך. על אנכישל
 כל שלומד כמי ש'ש בגימ' שלל רבשלל

 יהש"ס
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 רשעים ובטן נפשו לשובע אוכלצדיק
 הוא מה להבין '"ג( )משליתחסד

 נפשו. לשובע שאוכל הצדיק שיהמעלה
 שהוא אעפ"י הצריק. אורח. להם כשישאלא
 האירח יבוש שלא כרי אובל. אעפי"כשבע.

 שהוא אעט"' תחסר. רשעים ובטןמלאכול.
 ג"כ שהאורה בדי לאבול. רוצה אינורעב.

 : יאכללא
 בא דוד שבן דור אומר יהודא ר'111יא

 והאמת וכו' לזנות. יהי הווערבית
 נעדרת אמת ותהי מאי וכר שנאמרנעדרת
 עדרים שנעשית מלמד דב דביאמרי
 צ"ז )סנהדרין לה. והוובת אמת( )שלעדרים
 מוכיהה הגמרא אררבה להבין וישע"א(
 בעיקבא נעדר יהי' שהאמת להיפךמכאן

 רב ודבי כלל. אמת 'היה שלאדמשיהא.
 שיהי' משמע עדרים. עדרים שיהי'אמרו
 הוא רב דבי שכוונת ותירץ אמת.הרבה
 עדרים. עדרים שיהיו נעדר אמת כ"כשיהי'
 האמת ]בי מוה. גדול שקר לך ואין אמתשל
 לה הילכת ולפיכך המצ'אות[ יקר באמתהוא

 : רגלים לו אין ששקריפי

 בתזלה כתובות מסכתא עי עלרהדרן
 המסכתא וסיום הרביעי. ליוםנשאת

 דכ' ע"ד פירות. שיטענו סרק אילניעת'דין
 הרביעית ובשנה ערלים לכם 'הי' שניםג'
 התורה כי לד'. הילולים קודש פריו כליה"

 סוד. דרוש. רמז. פשט. פנים. בד'נדרשת
 הסוד. ע"ד התורה. ללמוד שווכה מיוהעיקר
 ש.נה מלשון שני"ם של"ש הכת,ב כוונתו:הו

 בג' דק התזדה שלומד מי כלומדהלכות.
 הרביעית. ובשנה לכם. יהיו ערליםפנים.

 ע"ד היינו הרביעי. בסנים התורהכשלומד
 לד'. הלויים קודש פריו כל 'הי' אזהסוד.
 סר"ק אלני עתידין ווהו פרד"ס. סזדווהו

 אפילו פי' ש"ב בגימט' 0ר"ק פירזת.שיטענז
 וה.א סוד. עפ"י שלא גמרא שלמדמי

 שיבא עתיד סר"ק. איין בשםמכונה
 וזהו הלימוד. סור שיבין פירותבטעינת
 הרביעי ליום נישאת בתילה המשנהכוונת

 ידעה. לא ואיש בת41ה בשם מכונההתורה
 נשאת בתולה. בשם המכונת התורהבלומר
 הרביעי ליזם ראש. את נשא מלשוןונגבהת.
 עפ"י היינו הרביעי. בפנים כשלומדיןהיינו

בור;
 מצותיך ממני תסתר אל בארץ אנכיגר

 מי העולם דרך כי קי"ט(.)תהלים
 נכריה ארץ אי ובא למרחקים.שנודד
 שום לו אין ההיא. בארץ גר שהואמחמת

 לדבר מה לו ואין ב'א. לשוםהתקרבית
 שבו. גירות צד מהמת אדם בז שוםעב
 מחמת אחד. גר עוד ההוא. בארץ יודמןואם

 התקרבות יהם יש זה עבור גרים.ששניהם
 בגוד1 רעהו עם אחד ודובר אחיו אלאיש

 ובלעדי אחרת. מארץ שוה ואעפ"י :התקרבות
 אך זה. את זה מכירים היי לאהגירות
 גורל זה עבור אחד. בכל גירות צדמחמת

 מאת אחד ומבקש ל:ה. זההשתוקקותם
 שלא ההוא. בארץ היותם זמן שכלחבירו
 ווהו יחדיו. סוד וימתקו מזה. והיתפרשו
 בזה היינו בארץ אנכי גר הבת~בכ.ונת
 מי על לך שאיו גר ג"ב ואתההעולם
 מבקשך אני וה ועבור שכינתךלהשרות

 לך יהיה ש4א מצותיך ממני תסתראל
 ממני.הסתרה

 )בבהמ"ה. ב"ו מתנת 4ידי תצרינניואל
 לבריות הנצרך המקבי להבין.יש

 מתנת ליר' תצר'כנ' 1ח4 מבקש הואהאיך
 ואמר לו: שיתנו תמיד משתוקק האב"ו
 ואביו הקב"ה באדם שותפים ש,שהכי
 בדלק מצוה א.וה עושה וכשאדםואמ..

 ורחימא. בדחי4א זדאי הזאת המצ.ההקב"ה.
 בח1ק מצוה. כשעושה אבל פני' שוםובלי
 תהי, שלא התחוקות. צריך יוה ואמו.אביו
 תהיו. קדושים הכתיב פי' ווקו כני'. שוםבה
 בודאי הקב"ה. מחלק קזזשים כשתהיזפי'
 אני קדוש כי והטעם פני'. שומ בי יהי'לא
 מצוה כשתעשו פי' ואביו. אמו איש אבלר'.

 את יראים תהיו תיראו. או ואמו אביובחלק
 צדקה -ענין וכן פני'. איוה בוה יהי' פן יד'
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 בודאי נותן הוא ד' בהלק צדקהכשנותן
 אל מבקשים שאנו זמה גדול.בהתלהבות
 שלא היינו ודם בשר מתנת "'ד'תצריכני
 הם שמתנותיהם ב"א לידי השי"תיצריכני
 ואם: אב בחיק היינו זדם בשרבהלק
 היום והנכם אתכם הרבה אלקיכםד'

 יוסף אלקיכם ד' לרוב. השמיםככוכבי
 כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככםעליכם
 ויברך שוב מהו פירש,י )דברים(. לכםדבר
 לו אמרו אלא לכם. דבר כאשראתכם
 אמר וכו'. לברכתנו קצבה נותן אתהלמשה.
 אתכם יברך הוא אבל משלי. זו משהלהם
 כי המדרש זה ולהבין לכם. דברכאשר
 המצות. בכל וגבול שיעור יש למהקשה.
 ומנין וארכן. הוטין כמה ציצית. מצותכגון

 וכן גבהה, כמה כזכה מצות וכןהפרשיות.
 וגבול. שיעור יש שבתורה. המצותבכל

 אלא גבול. יהם אן ויראה. אהבה.ומצות
 שנאמר כמו שמענו. משה מפי המצות כלכי
 שמשה ולפי וגו'. ונשמעה עמנו עתהדבר
 אשה ילוד שהי' מהמת גבול בעלהי'

 וגבול. שיעור יש המצות בכל גםולפיכך
 שמענז. הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכיאבל
 וגבול. שיעור לו אין יתברך שהואוכמו
 ששמענו וגו'. אנכי של הדיבזר כןכמו
 וגבול. שיעור לו אין ג"כ הגבורה.מפי

 מן שיסודם ויראה. אהבה מרתולפיכך
 שיעור להם אין ג"כ לך. יהי' ולאאנכי.
 המה הברכות. כל שמקור ירוע וואתוגבול,

 מפי שמענז התורה שכל ולפימהתורה.
 חה ברכותיו. לכל גבול יש לפיכךמשה.
 השמים ככוכבי משה. אותם כשברךהפי'
 לו אמרז וכו'. יוסף אלקיכם ור'לרוב
 הלא פי' לברכתנז. קצבה נותן אתהלמשה
 וכמו מהתורה המה הברכות כלמקור

 להיות מחויב כך גבול בלי הואשהתורה
 וגבול קצבה נותן ואתה גבול. בליברכותנו
 מהמת משלי זו להם אמרלברכותנו.
 שאני ולפי מפי. התורה כל אתששמעתם

 גבול. יש בברכותי גם לפיכך גבולבעל

 כי לכם דבר כאשר אתכם יברך הואאבל
 ה הגבוו מפי לך יהי' ולא אנכי שלדיבור
 כמו גבול בלי יתברך שהוא וכמווממענו.

 וכו'. אנכי של מדיבזרו שיצאו ברכותיוכן
 אשר הברכה וזאת ווהו גבול. בלי הםג"כ
 זגבול. שיעור יש הברכה לזה פי' משהברך
 בא מסיני ד' בברכת אותם ברך עודאבל

 מזה לך. יהי' זלא אנכי מפיוושמעתם
 שיעור בלי ברכותיהם מקור יהי'הדיבור

 :וגבול
 )מגילה יצא לא למפרע המגילה אתהקורא

 חייב ודור דור בכל פי' ע"א(.י"ז
 יצא הוא כאלו עצמו את לראותאדם

 מחויב המגלה. קריאת גבי וגםממצרים.
 והמן. מרדכי זדור. דור בכל שישלהבין
 שהי' למפרע המגילה את שקורא מיאבל

 יצא: לא והמן מרדכימקודם
 וכו' המן את שזמנה אסתר ראתהמה

 בר רבה אשכחיה ע"ב( ט"1)מגילה
 תנאי ככולהו לי' אמר וכו'. לאליהואבוה

 אסתר ראתה מה פי' אמוראי,וככולהו
 )שהזמינה( כלומר זוממים עדים ל'שזמנה

 וככלהו תנאי. ככלהו א"ל בהמה]שהזימה[
 בסנודרין כדאיתא ע"ז. הוא המן כיאמוראי.

 וכל צו גימ' הכולל עם והמן ע"ז. אלא צואין
 : כולה התורה בכל מודה כאלו בע"זהכופר

 מאי נעשה. אשר כל את ירעומרדכי
 גבר אמר ושמואל וכו' רבאמר

 ט"1 )מגלה תתאי, ממלכא עילאה.מלכא
 נקי'. בלשון להיפך הוא כינוי פירש"יע"א(,
 ז"ל מאמרם עפ"י הגמרא פירש ז"לוהוא
 מושל צדיק שנאמר צדיק בי מושלמי

 מבטל. זהצדיק גוזר הקב"ה אלקים.ביראת
 כוונת ו:הו מקיים. והקב"ה גזזרצדיק
 תתאה. ממלכא עילאה מלכא שגברשמואל
 לבטל צדיק שאין כלומר רבנן מלכיומאן

 :דינים
 עדה לגן פנים ובושת לגיהנם פניםעז

 עבירה שלרבר ר"ל מ"ב(. פ"ה)אבות
 בוש ואינו פנים. עז הוא גיהנם.המכונה
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 דבר היינז ג"ע דבר לידו וכשבאבעשותה
 : מעשותה פנים בושת נעשהמצוה.
 הפרנסה. את מקלקל מאוד שעצבותאמר

 לו שיהיה אדם כל יראה כןגלל
 שמ"ח א"ך זהיי"ת באוריי' זאת ורמזשמחה.
 של הגדול שר הוא חת"ך תיבותסופי

 :פרנסה
 טובה חמדה )בבהמ"". וגו' ד' לךנדדה

 מודים אנחנו אלקינו ד' הכל ועלוגו'
 אלא הדברים. כפל המה וקכאורהלך.

 הטובות על לד'. מורים אנחנושמתחילה
 חמדה ארץ שהנחילנו ולנו. לאבותינושעשה
 מארץ שהוציאנו הטובות ושאריטובה.
 כלומר כולם. זעל כמז הכל. ועלמצרים.
 ע"ז אלקינו ד' שאתה על שבטוב,תגדולה

 כיותר: לך מודיםאנהנו
 י"ק. )משלי יחשב. חכם מחריש. אוילגם

 ואינז מחריש. שהאויל אעפ"יפי'.
 החשזב: הזא החכם אעפי"כ כלום.מדבר
 האט נאר איטליכער העולם. שאומריםמה

 הלומד חכם אי1הו איתא כי שכל.זיין
 השכלתי. מלמדי מכל שנאמר אדם.מבל
 לו ואין אדם. מכל לזמד אינו השוטהאבל

 : שלו שכלרק
 ביומ. פימיות וחרב בגרונמ אלרדנ~מדת

 כאשר זהי, כתיב קמ"ט(.)תהלים
 וכאשר ישראל. וגבר ידו את משהירים
 של ידיו וכי עמלק. וגבר ידו אתיניח
 מלחמה. שוברות או מלחמה. עושזתמשה
 גוברים היו מעלה. כלפי שמסתכלין כ"1אלא

 בגרונם אל רוממות הכתוב פי' ו1הובמלחמה.
 משה של שפיו הייגו בידס. פיפיו"תוהרב
 והיו מעלה כלפי שמסתכלין בידם חרבהי'

 : בחרב כמו ישראלגוברים
 לפדיון קא1יל הוי יאיר בן פינחםר'

 אמר נהרא. בגינאי בי' פגעשבויים.
 בך. ואעבור מימך. לי חלוק גינאי.לי'.
 חיטי דארי דהוי גברא. האי הוה לי'.חלק

 הוה וכו'. להא' נמ' חלזק ל" אמריפיסחא
 לי'. חקק וכו'. בהד"הו דקווה ט"עאהאי

 ממשה גברא האי נפיש כמה יוסף. רבאמר
 והכא זימנא. חד התם דאילז ריבוון.זשיתין
 זאת. ולהבין ע"א( :' )חולין זימנאתלתא
 גברא דהאי ר"י. סברת שיהי' אפשראיך
 כמשה קם לא כתיב הא ממשה.נפיש
 הבין לא פ"א יוסף בית הרב כיותירץ
 המגיד לו שאמר עד עליה. ויגע אחתמשנה
 בית הרב בא זה אחר המשנה. פי'שיו
 אחד שנער ושמע המדרש. בית אליוסמ
 לו שאמר הפשט בפי המשנה 1הלומד
 שבא עד ב"י. הרב של דעתי' חלשהמגיד.
 מחמת תצער. אל לו ואמר שלו. המגידאליו
 עתה לפיכד מהמשנה. הציניר פתחתשאתה
 שפתחת זקזדם ממנה. הפשט אחד כליודע

 לידע ב"א לשום באפשרות הי' לאהצינור.
 נפיש כמה שאמר ר"י כוונת ווהואותה.
 הנם נפישות פי' וכו' ממש"ה. גברא.האי

 רק 1ה הי' לא גברא. להאי המיםבחלוקת
 והשער הצינור פתח שמשה שמחמתממשה.
 המים נתחלקה 1ה מחמת המים. חלוקתשל

 : לרפב"יג"כ
 ללמזד יכול אדם האיך לו שתמי'אמר

 אמר זרבא הכי. אמר אב" כגוזגמרא
 הוא זרבא אחר. מעולם הוא אביי האהכי.

 ואמר יהד לשנותם אפשר ואיך אהר.מעולמ
 מקזדם צריך דאביי מילי לשנות רוצהשאם

 ומחמת דאביק בנפש נפעץ. אתלקשור
 דהוא. ראביי. מילי ללמוד יכול הואזה
 ואח"כ 1ה. דבר אומר בעצמו אבייכמו

 נפשו לקשור צריך דרבא מיליכשלומד
 דבר האומר הגמרא פי' ו1הו רבאבנפש
 דהוי בקבר. וובבות שפתותיו אומרובשם

 זאת: אומר בעצמו שההנאכמו
 דוב אברהם ר' הק' הרב אותושאל

 לו איז בגמרא איתאמחמעלניק.
 יראת של אוצר אלא בעולמולהקב"ה
 אוצרו. היא ד' יראת שנאמר בלבדשמים
 למותר. אך היא בלב"ד שתיבתוהקשה
 שמים. בידי הכל בגמרא. דאיתאזתירץ
 לו שאין מכאן משמע שמים. מיראתחוץ
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 הני זנמצאו שמים. יראת של אוצרלהקב"ה
 השני ותירץ אהדדי. סזתרים מאמריםתרי

 צריק דאיתא מה עפ"י הנ"ל.מאמרים
 והצדיק גחר. הקב"ה אלקים. ביראתמזשל
 הצדיק המאמר. זה לפי נמצא וכו'.מבטל.
 צדיק אין אם אבל העולם. את המנהיגהוא
 את מנהיג כביכול הקב"ה אז ח"1.בארץ
 שמים. בידי הכל הגמרא כוונת ווהוהעולם.
 מנהיג הוא בעצמז. כביכול הקב"הכלומר
 את מנהיג הוא אימתי אבל העולםאת

 בזמן כלומר שמיט. מיראת "וץהעולם.
 כשיש אבל בארץ. שמים ירא צדיקשאין
 את מנהיג הצדיק בודאי שמים. יראצדיק
 אין הגמ' כוונת כן גם הדרך זבזההעולם.

 הקב"ה אין כלומר בעולמה להקב"הלו
 של כשאוצר אלא העולם. את מנהיגכבי'
 שאין בזמן כלומר בלבד. הזא שמיםיראת
 יראה של אוצר נשאר ולא בארץ. ח"וצדיק
 צדיק כשיש אבל הקב"ה. ביד רקשמים.
 הצדיק ביד שמים יראת של שהאוצרבארץ

 היצה"ר מקן(. )פ' ימים שנת'ם מקץךהי העולמי את מנהיג הצדיקבודאי
 ויהי. פי'. הלכות: שונה מלשוןשנתים. י להושך שם קץ מלשון מקץ.נקרא

 היצה"ר. עם מקץ. שיהי' הוא יכ~לכלומר
 מקץ. שיהיה הזא יכול מקץ. זיהי אחרע"ד ימיוי כל אדם שונה ושיהי' ימים,שנהים
 פי' ימים. שנתיפי אדם. ויתעוררשיקוץ
 ימי ביו"ד היינו בימים. ]ניתקן[ שגות'וכל

 : כידועהתשובה
 בפ.רים. דעתיה בדיחא הי' אחתפעם

 חללא כל אותו שישאל מיזאמר
 כל הלא אותו שאלו להם. יאמרדעלמא
 שייכות מה ניסא. פרסומא היאהמגילה
 הארץ על מס המלך זישם הפסוק זהלמגילה
 שבעיני אחשורוש שראה והשיב הים.ואיי

 גדזל. לנם המן. של המעשה ואטתרמרדכי
 לדורות פורים וקבעז בעיניהם.נחשב

 ספרים וישלח זגו' א0תר ותכתזבכדכתיב.
 הפורים ימי את לקיים וגו' היהודים סלאל

 מאותיות יסודם הנ0ים וכל בזמניהם.האלה
 בנט שבלוחות ו0מ"ך מ"ם כדאיתאמ"ט
 רצה אחשזרוש "מלך אבל עזמדים.היז

 זהמן. מרדכי מעשה הדבר. אתלהלביש
 בעזלם נט שזם שאין כלומר הטבע.בדרך
 את אהב שמתחלה הטכע. דרך עפ"ירק
 סריסים שהשני מרדכי לו הראה ואח"כהמן.
 את הציל זמרדכי להמיתו. רוציםהיז

 אוהב היה מרדכי ונמצא נפשו. ממותהמלך
 את להמית רזצה הי' והמן המלך.את

 בראשו גמולו לז השיב זה ובעבורמרדכי.
 נט שזם זה אין אבל העץ. על אותוותלה
 אחשורוש המלך זישם הכתוב כוונתוזהז
 מרדכי שקראו מה היינו הארץ. עלמ"ס

 הארז על אחשורוקה המלך שם לנס.ואסתר
 היינו הארציות בדרך אוהו שהלבישפי'
 כנ"ל. הטבע דרך הזא רק נס זהשאין
 לאחשורוש שיהי' אפשר האיך "כתובואמר
 שה~א יאמר כזה נם שעל כוה גדולטעזת
 זהלא היס. ואיי הכהוב, וטיים הטבע.דרך

 וכתיב מוה. גדול נס לך אין סזף יםקריעת
 מלאז איך זכי בישראל. וילחם עמלקויבא
 הקכ"ה שקרע כזה גדול נט שראהלבו
 והוא ביבשה. והעבירם לישראל היםאת
 שהלביש אלא בישראל. זילהם היכףבא

 אף הטבע. לדרך סוף. ים קריעתעמלק
 מרדכי מעשה אהשזרוש הלביש גיככאן
 שמועה מה שפרש"י ווהו הטבע. לדרךוהמן
 קשה שהי' עמלק. ומלהמת קי"ס ובא.שמע
 למשה. הנה עד יתרו בא לא למהלרש"י
 והי' עמלק. ומלהמת קי"ם שמע אמרע"ז

 של לבו נשא האיך ליתרו קשההדבר
 גדול נם שראה אחר בישראל להלהםעמלק
 של הטעות אותו לשאל למשה ובאכזה.

 ועשרים מאה לאהשורוש שהי' אותושאלו יעמלק
 בים. לו הי' כמה מדיגה.ושבעה

 וישם במגילה כתיב זהשיב ביבשה.זכמה
 בגימ' מ"ס הים. ואיי הארץ על מ"םהמלך
 כלומר זעשרים. שבעה בגימ' ואי"ימאה.

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 דנהוראבוצינא

 ועשרים ושבע ביבשה. מדינוח מאה לושהי'
 : היםעל

 בתורה מרומ; היכן אותו. שאלועוד
 כתיב : אמר בפורים, ישתותשצריך

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

 : המגלה ביום שתהשאברהם

 ביום גדול משתה אברהם ויעש אחרע"ד
 בפסח. נולד ויצחק יצחק. אתהגמל

 כ"ג רק הילד את להניק שלאונוהגיו
 ויעש בפורים. הי' הגמלו 'ום נמצא.חודש.

 : גדול משתהאברהם
 צ'( )ת"לים 1ג1' דכא עד אנושתשב

 מדכאנו שאתה והיינו תמיה.בלשוו
 דכרוכא עד חז"ל. שפרשו ע"דביטורים.

 בני שובז ותאמר כן פי על ואף נפש.של
 לעש1ת ,רגלינו ידינ, מצאנ, והאיךאדם.

 ' דעת לנו איו היסורים שמצד כיוןתשובה.

 מדב"ר ע"ד( )תהלים הרים ממיברולא
 התרוממות. לשוו הרי"ם. דיבור.(לשון

 לידי לבזא יכולים לא בלכד מדכוריםר"ל.
 : ולקיים יעשות צריכים רקהתרוממות.

 לפני ר"ל תשתחוה. יבד לר קומדוכל
 אפילו להשתחות יכוליםהשי"ת

 נשבר. הלב הזא עיקר כי בקומ"ה.עומדים
 ' ודם בשר מלך לפנימשא"כ

 אפילו היינו )בש"ע(. פה. כל תפלתשדמע
 שומע לכד בפה רק יב.בלא

 . ישראל תפילות ברחמיוהש'"ת
 ליראתיד. אשר אמרתיך. לעבדדהקם

 יקים שחשי"ת היינ1 קי"ט()תהלים
 : יתברך ליראתז אותי שיעוררו מאמריםלי
 ישוו מדב"ר. וגו'; מדבר יחיל ד'קול

 להוציא שירא הצדיק פי'דיבור.
 מי ר'. יחיל ד'. קול לו. יש מפיו.דיבור
 הוא שלו הדיבור קד,ש. מדב"ר מר.שירא

 ,קדוש
 שיהי' "צדיק לאדם העבודה עיקראמר

 התלהבות. עם שהוא ואף אישבבחי'
 תהי' שלא יראה. להשי"ת כאששבוער

 שיהי' רק הגוף. שהוא הכוי. מו יוצאהאור
 הגשמים המעשים כל ויעשה בקרבו טמוןכלו
 במעשה רז"ל כוונת וזהו שינוי. שוםבלי

 שינה. שלא מלמד אהרן כן ויעשהמנורה.
 ד' קדוש אהרן על לחשוב הגדולוהפלא
 כאו שבחו שתהי' עד ד'. ממצותששנה
 כבר כי כנ"ל. הוא שהענין רק ש'נה.שלא
 בביהכ"נ משמש שהיה אחד מקדושספרו
 בכלי למאור שמן ונתז הנרות מטיבכשהי'
 יכול הי' לא בהבב"ה דבקותו לרוב אזהנר.

 השמן יוצק והיה כתיקונה הדברלעשות
 של שבחו תוה"ק ספרה זלזה לכלי.חוץ
 ב"ה בבורא דבקותו גודל עם שהואאהרן
 ממנו נפסק היה לא וכוונתה. המנורהבערך

 הדבר רעשו:; הגשמיות מעשהשלימות
 והפתילות. הנרות להטיבכמתכונתה.

 . יא,ת כא'סרולהדליקם
 )תהלים לו. דמושב אוה בציון ד' בחרכי

 שחדב מיום דאיתא. עפ"יקל"ב(.
 שלם. השם ואין שלם. הכסא איןבהמ"ק
 מיום ונמצא י"ה. כס על יד כישנאמר
 השם ומו א' אות כסא מן חכרהחרבן
 אבל או"ה. אותיות והמד ו"ה אותיותחסר
 או"ה אותיות יהי' בציון ד' בחר כיב"ב

 למוש.ב. והיינו והכסא. השםלשלימות
 שיחזור ל"ז וגם להכסא. א' אותשיחזור
 ,הכסא שלם השם ויהי' להשם ו.האיתיות

 : ב"בשלם

 מטורפת דעתן שמ;קינים זמו כל ע"הזקני
 אלא כן. אינם ת"ח זקני אבלעייהם.

 )מס' עליהם מתיישבת דעתן שמ:קיניםכ"ז
 רעתן. הלשון הוא מה ולהבין פ"ל.קנים
 רובץ חטאת לפתח דכת'ב מה עפ"יי"ל

 גם לחטוא. מתאיה האדם כשנולדותיכף
 ושלימים בריאים המה בילדותו החושיםכל
 בהיותו שת"ח אלא לחטוא. כלים לוויש

 מול גדול. התח:קות לו צריך אזיבנערותו.
 תאותו. כל ממלא בנער,ת, וע"ההיצה"ר.

 זקנתו יעת אבל וחפצו. כדעתו יש אשרכל
 יבול. אינו אבל דחטוא. מתאוה ג"כהוא
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 כחו. שתשש מאחר מעשה כל' לו איןכי
 דעתן שמזקינים זמן כל ע"ה. זקניוזהו

 כמו לחטוא שדעתן לפי עליהםמטורפת
 שתשש לפי מטודפת. היא אבלבנערותן.
 שבנערותן לפי וכו'. ת"ח זקני אבלכוחן.
 להם שצריך מפני מת"שבת. דעתןאין

 ב:קנותן אבל היצה"ר. מזל ו~התח:קלהלחם
 מול להלחם להם צריך ואין כוחןשתשש

 החמץ את בודקין עשר לארבעהאיר : מת"שבת דעתןהיצה"ד
 הזמן כשיגיע היינו ע"א(. ב')פסחים

 הארבע להאיר יאיר יתעלה אלקיםאשר
 מעשר כלול אהד שכל אבי"ע.עולמות.
 את בודקין אז המשיח. לימות וזהוכידוע.
 הט.מאה רוה את הקב"ה יבער פי'ההמץ

 לנצח: המות ובלע הארץ.מן
 לו שיבור ישרה דרך אי:הו אומררבי

 לעושי' תפארת שהיא כלהאדם
 כי פי, פ"ב( )אבות האדם. מן לוותפארת
 צריך רעה מדה איזה לאדם כשבאנודע

 זזהו לשרשה. לד'. ולהעלותהלהמתיקה
 כשיבא תפארת. שהוא כל המשנה.כוונת
 לעושי'. אותה. יקח התפארות. א':הלאדם
 יקח אם אבל לו. ותפארת ליוצרה.היינו

 האד"ם. מן עצמו. בשביל לעצמוההתפארות
 : הראשון אדם חטא מןהוא

 דברתי אש תבער בהגיגי. בקיבי לביתם
 לבי יחם פי' ל"ט( )תהליםבלשוני

 מקודם שהי' א"ש תבע"ר כשאחשוב.בקרבי.
 להקריב המזבח. גבי על אשהבערת

 דברתי הבית כשנחרב ועתההקרבנות.
 שפתינו: פרים ונשלמה ע"דבלשונה
 היינו ל'( )תהלים וכו' אקרא ד,אליך

 לי לנוכח שהוא לד' קרובכשאני
 ד' ואל עונה. והוא בלבד אקרא רקאקרא
 בשהוא אתחנן אזי מד,. רחוק כשאניאבל
 הרבח: להתחנן אני צריך ממני.נטתר
 שאני מה )שם( ותרפאני. אליך שועתי אלקיד'

 הוא בעצמו זה שמך. את ומזכירצועק
 וגו': לעצמותיך שקוי ע"ד לרפואה.לי

 היינו ק'(. )תהלים אנחנו ולו עשנו.הוא
 נשמה לנו ונתן עשני השי"תכי
 ממקור חיים נשמת באפינו ונפחקדושה.
 עשנה הוא ו:הו ממעל. אלהים וחלקהבדכה

 : הוא נקדאים אנחנושנהיה
 ברוגז היה טאלטשין. מעיר שנטעבעת

 יענשו שלא וירא מנגדיו. אנשיםעל
 ואמר הקודש ארון את פתח ממרומים.עליו
 חפצת ני ייעתי נ:את מ"א( )תהלםהפטזק
 כשלא ופי' עלי. אויבי יריע לא כיבי

 כי אדע אז עבורי. אויבי אתתעניש
 : ביחפצת

 אהובה האחת נשים שתי לאיש תהייןכי
 האהובה בנים לו וילדו שנואהוהאחת
 בן את לבכר יוכל לא כו'.והשנואה
 את כי הבכור. השנואה בן פני עלהאהובה
 שנים פי לו לתת יכיר השנואה בןהבכור
 ב' על שקאי ז"ל הוא ופי' תצא( )פ'וגו'
 השם את עובד שהוא יש העבודות.בחי'
 אהובה. בחי' והוא לבד. ותפלה בתורהב"ה
 בעיני ונחמדה אהובה היא העבודהשזאת
 ארציות בעניני שגם צדיקים ויש רואיו.כל

 שם. גם הגוף. צרכי ושאר' ושתיהבאכילה
 ב"ה. להמקום עבודה ומשפט חיק לושם

 והיא הני"ק. כל הארציות מכלומעלה
 להשיג בה. שוים הכל יד שאין שנזאה.בחי'

 להשי"ת. עבודה בחי' האלובענינים
 צדכיו עושה שהצויק יחשבז ככזלםודזבם
 כשאר רק לשמים. כוונה בליהגשמים
 בעיני שנואה בבחי' הוא ע"כ עם.פשוטי
 את לבכר יוכל לא הכתוב ואמרהעולם.

 השנואה בן הבכור את אם כי וגו' האהובהבו
 הצדיק שעבודת שנים. פי לו לתתיכיר
 בעיני גחשב הוא הגשמים. מצרכ'הזה

 האהובה: כעבודת שנים פיהשי"ת.
 הזה בחזדש הזאת העבודה אתועבדת

 זאת נקרא תשר"י פי' בא(.)פ'
 וניסן הקודש. אל אהרן יבא בזאתע"ד
 ומרמז לכם. הזה החודש ע"ד זה.נקרא
 לעבוד שצריך עבודה שאותההכתוב,
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 : עצמה עבודה אותה בניסו יעב1דבתשרי,

 הפסוק עקב(. )פ' אלקיך 1הוא תהלתךהוא
 1מסיפא לסיפא מרישא נדרשהוה
 משבה שאתה כמו תהלתך. ה1אלרישא
 כפי אלקיך, 1ה1א אלקיך. הוא כןאותו,
 א1תו: משבח אתה כן יתברך. ב1השגתך
 פי' )שם(. מעמך שואל אלקיך ד'מה

 בשבילי, עשית מה שאלה שואלשהקב"ה
 אלקיך. א1תישקראת
 ימלא המזבח, גבי על יין לנסךהרוצה

 ד,וקא גרונם יין. ת"ח שלגר1נם
 א" ר1ממ1ת בהם שיק1ים ח"ו. כריסםולא

 :בגרונם

 היינו )גיטין(. נחתם ובפני נכתבבפני
 ונחתם נכתב אדם. ש7בהפנים
 מצחו: על 1פשעי1ע1נ1תיו

 ופעמים ולמנחה. לעולה התורהזאת
 צ1(: )בפרשת ולאשםייחטאת

 יד1ע כי לבנה. שם קריאת ע7 טעםאמר
 ו1ה1 מהשמש. אורה מקבלתדהלבנה

 הן הן ה"חכמה. נ4תיבות ?"ב אותיות"בנ"ה
 . מהשמש א1רה מקבלת שם שדדךהנתיבות.
 הרפואה. בבקשת הנ1סח עניןביאדר

 מן שלימה רפ1אה השי"תשישלח
 בקשה בש1ם כן נאמר שלא מההשמים.
 נברא האדם כי הוא הטעם, ואמראחרת.
 וסיבת 1מים. אש רוח, עפר, 'ס1ד:ת.מד'

 לא שהיסודות מפנ' 'תהווה ר"יהח1לאים
 1אין חבירו, על גבר ואחד בשו.ה.ימשיו
 אלקים ויקרא בפסוק 1דנה ביניהם.של1ם
 ומים אש שמים. פדש"י שמים."רקיע
 הקב"ה, ערבן ול"1, מתנגדים שהםאף

 שמים. מהם וברא גינידם, שלוםועשה
 היינ1 שלימה, רפואה מבקשם שאנו1וה

 שעשה כמו היס1דות בין של1םשיעשה
 : השמים מן ווה1בשמים.

 מפ1רסים עשיר בבית נתאכסו אחתפעם
 יכ1ל היה 1לא שם. ושבתלטוב,

 דד היה שב1ודאי 1הבין, ת1רה. דבריל1מר
 זמצאו ובדק1 אחד. רש? ה:ה בביתשם

 ואולמי. נוי דרוש צער. בדרך 1אמרכדבריו.
 וה ידי 1על המד1ר היינו הנוי ע"יהיינ1

 : מד"ת ד1מי'נאלמתי
 )מלאכי 1ג1' ד' 1יקשב ה' יראי נדברואז

 היינ1 נדברו אלא נאמר, לא ידבר1ג(.
 ב' שנפגש1 כון הן.יבור. יוצאממילא
 ה1א לבד ההתחבר1ת זה יחד,צדיקים

 : כל1ם מדברים שאינם הגםהדיב1ר.

 )ישעיה אלהיכם יאמר עמי נחמ1נחכזו
 מוה, ה1א שהנחמה פי'מ(.
 עמי אותנ1 שק,רא עמי. יאמר,שאלהיכם

 . סתם עםולא
 הקב"ה פי' כה(. )תהלים ליריאיו ד'סוד

 ; יראיו אצל סודהוא

 מאומה כל את ר1אה הסוהר בית שראין
 1ישט. )פ' 1גו' את1 ד' באשרבידו

 י1סף כי ראה הס1הר בית שר כיהיינ1,
 אי1ה לדעת פקיחא, בעינא כקחמצליח.
 י1סף אבל את1. ד' שבעבורה עושהעב1דה
 : מאומה ממנ1 ראה ולא יכת. הצנעהיה

 סיפא לקשר בראשית. ישראל. כללעיני
 הנקראת הת1רה ה"נ1ירישא.

 ישראל. כל "עיני ניתנהראשית.
 בהת1רה ר1אה מישרא" 1אחד אחד כלכל1מר
 : שלו עינים 1טוהר 11כות יכויתו.כפ'

 )תה7'ם אמרתד שמד כל על דגדלתכי
 כוונ1ת מצ1ה כי על יש כיק?ח(.

 היא הכ11נה. עיקר אבל הקד1שים1שמות
 1נעשה שאמר הב1רא. רצון לק"ם מצ1הבכל

 ת1קעין, ימה חו"ל שאמרו כמ1רצזנ1.
 כל על הגד"ת כ' ווה1 תקע1. אמררחמנא
 הקד1שים. השמות כל על ה"נושמך.

 ווה1 רצ1נך 1נעשה שאמרת לכויןאמרתך.
 : הכו1נהתכלית

 מצ1ת'ד כ' עגדך בקש אובד כשהתעיתי
 פי'. קיט(. )תהלים שכחת'."א

 בעה"ב אם מאדם. שה נאבד כאשרלמשל
 השה. את לחפש הולך תיכף עצן.אינ1
 של הק71 את שכח לא שהשה 1מןכל

 ימיס כמה יתמהמה העצל אבלבעה"ב.
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 וגם בעה"ב, של קול השה מן שנשכהעד
 נאבד. והשה השה. קול נשכה בעה-במן
 ממך תעיתי ע.ה. המלך דוד כוונתוזה

 כי עברך. בקש לזאת, אובד. כשההקב"ה
 שלא זמן כל פי' שכחתי. לאמצותיך
 כאשר כי התורה. היא קולך אתשכחתי
 נשכח אהיה פן מה, זמן על אותיתעזוב

 : וכלמכל

 ה, יצילני ומכולם צריק.רעותרבהת

 רעות גרויס-קייט פי' לד(.)תהלים
 היותר הרעה היינו ומכלם לצריק.הוא

 אותו יפרוש שה' מה ה' יצילני לו,גדולה
 : וגו' אלקים ויצל מלשון עי"ז.מאליו
 יש רעות הרבה פי' נכרו, שנפטר~בעת

 דשי-ה כי פ" יצילנז ומכלםלצדיק,
 יפייס שאח-כ ה"נו צלותא. לשוןיצילנז

 : הקב-האותו

 אמר לך. דאנהיג מאן ולית אליהו.בפתח
 כי. מושל מי ז"ל מאמרםעפ"י

 אלקיפ. ביראת מושל צדיק שנאמרצדיק
 גוזר, צדיק מבטל. והצריק גו:ר.הקב"ה
 שהצריק זה. לפי נמצא מקיים.והקב"ה
 אליהו א-ע קובל ע"ז כביכול. אותומנהיג
 לך, דאנהיג מאן ולית הקב-ה לפניז"ל

 דיניפ. לבטל צריק שאיןהיינו
 ר"ל כליתם. לא בנ-י ואתם שניתי. לא ד'אני

 שנברא קורם כמו רק שינוי. ביאין
 ואתם הע-לפ: שנברא לאחר כןהעולם.

 בלשון נפש. כלות לכם שאין כליתם.לא
תמיה;

 ער תנומה ולעפעפי לעיני שנת אתןלא
 היינו קלא(. )תהלים לר' מקוםאמצא
 מוכן מקום שאהיה עצמי אתלהמציא

 : השכינהלהשראת

 כי גאט. רעט מויל מיין דבר ר' פיכי
 אלוקית: היא לה( )וכתיכ אותכל
 וואס ישראל ה"נו לחי. מרוטתה~שעבא

 נותן בדרך לו שהחשיך מי שבת.מסכת י עולמים לחי זעךרייס'1
 מניחו נכרי עמו אין לנכרי.כיסו

 את נוטל החיצונה. לחצר הגיע החמור.על
 ניטלים ושאינם בשבת. הניטליםהכלים
 מאליהן. נופלים והשקים החבליפ.מתיר
 שטועה היינו בדרך. לו שהחשיך מיפי'
 כיסו נותן בחושך, והולך הטוב. מררךח-ו

 ומשחית ומכלה נשג"ז על היינולנכרי.
 הון. יאבר זונות ורועה באתננה.ממונו
 נשג"ז, לו בנמצא שאינו פי' נכרי עמואין
 אוכל והגוף החומר היינו החמו.ר. עלמניח
 כשרירות כי לי. יהיה שלופ ואומרושותה
 חצר פי' החיצונה לחצר הגיע אלך.לבי
 את נוטל לעיר. חוץ שעומדת הקברותבית

 הכלים, ליטול. שעליו מי נוטל פי'הכלים.
 היינו בשבת. הנטלים שלו.המעשים
 ושאין שבת. הנקרא עולם לאותוהצריכים
 בהם ואין להם. צריך שאין פי'נטלים,
 הנקרא עולם, אותו יתועלת עובדאשום
 שבוקעיפ פי' החבלים מתיר אזשבת.
 היינו מאליהם נופלים והשקיםכריסו

 : שאכלת מה טול ואומריםהמעיים.
 לא ואילך מכאן הקורא ברכותמשבה

 בתורה הקורא כארפהפסיר
 ונס נס שבכל נודע כי ע.ב(. ט')ברכות
 הזאת העת כשיגיע לאבותינו,שנעשה
 הזאת והעת הזאת. והשמחה האורנתעורר
 הנס. ענין בתורה לקרות הקריאהמעורר
 שבת למשל ה:מן. מעורר הקריאה כןוכמו
 שקורין מפני דפגרא יומא הואשירה
 רק זה, בשבת הנס היה שלא הגם,השירה.

 השמחה נתעורר הזאת הפרשה שקוריןמפני
 מפני הרברות. עשרת של בשבת וכןוהנס.

 מעורר שהזמן כמו הזמן. מעוררשהקריאה
 ק"ש הקורא המשנה כוונת ו:הוהקריאה.
 לא הזמן, שעכר פי על אף ,אילך,מכאן
 והוי הזמז מעורר שהקריאה מפניהפסיד.

 : כנ-ל בתורה הקוראכאדם
 בנחלתיך גוים באו אלקים לאסףמזמ~ר

 המחשבות היינו גוים, עט(.)תהליפ
 ובעבור המוח: היינו בנחלתיך,זרות.

 קדשך, היכל את טמש זרוה,המחשכוה
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 ה7ב לעיים. ירושלים את שמו הלב.היינו
 שידזשלים שכמז ירזשלים. בשםמכונה
 פי' הגוף. באמצע הלב כך העולם,באמצע
 את נתנו ובוהו. לתוהו הלב אתשעטע
 לשון עבדי"ך, ונינור. נבל לשון:בלת.
 לנבל השי"ת עבודת שעושיו פי',עבדות.
 השמים, לעוף כשאונ7ים. פי' מאכל,וכינור.
 כך לשמים. עפים המה שבאכייתםכוונתם
 האמת, אבל חסידותם. לגודל בעיניהםנדמה
 הוא הבשר חס'דיך בשר רק הוא כןלא

 עצמם, את שמתנענעים החסידים פ-'החסיד.
 בשרו רק אמיתית. כוונה טעם בלאהיא
 מהפנין בוה ר"ל ארץ "חיתו שמתנענעהוא

 היינו כמים. דמם :טפכו לארץ.החיות
 כמו דמעות ששופכים מה אפילודמעות
 היינו ירושלים. סביבות רק ה-אמים.
 שיקבור מי אין קובר. זא-ו הלב.סביב

 אמר המומיר זה הלב. בקירותהדמעות
 סליחות. שקורםבשבת

 7ט(. )תהלים איש יתה7ד בצלםאך
 נעשה במר"ר. דאיתא עפ"ממבואר

 דא כרמותינו עת-ראי. רא בצלמנואדם
 איש יתהלד בצום אד הפי' ויהומסכנא.
 הבל אד עשירות, אחר לרדוף יהוטשהוא
 מי ירע ולא יצבור, אם אפילו כייהמיון.

 :אוספם

 )ב"מ עייה ונפל המציאה את שראהמי
 ונפל בהתורר. חידוש איזה שראהעא(
 שמתגאה היינו נפייה בחי' לו והיהעייה.
 הי':: בה. והחזיק אהר בא אז. בתירתו.ח"ו

 ופריד בה. זכה בה שהחזיק זה ח"ז.הסט"א
 ע"ר ר"ל אמו"ת. ד' 7י' 7יקנ'הגמרא
 ר' אלא בעולמו להקב"ה לו אין ו"לאמרם
 יו יש האיך שכן. וכיון הלכה. שלאמות
 אין ולמה אצלו 7גשת 7הסט'אשליטה
 עליה דנפל כיון ומשני עייה. מג'נההתורה
 דאין פי' ליה. ניהא דיא וכו', דעת'הגלי

 יהשי"ת, נח"י לעשות בוראו, לשבעשיתו,
 : שהחויק וה זכהלכך

 ו1ה מנה. זה אחד. אצל שהפקידושנים
 שיבא עד מונ" יהיה וכו'.מאה'ם

 שיאמר הגם והקשה ע.א(. לד )ב"מאליהו
 על נתיב היא זה. של שהמאתיםאליהו
 התורה ח"קה זלא דבר. יקום עדים שניםפי
 ותירץ הד'וט. ובין ע"ה. רבינו משהבין
 ויבוטל אמת רק יהיה ו"ל. אליהו בביאתני

 שהפקיד. כמה אחר נל ויודה מהעולם.השיר
 ו"ל הוא 'צטרך ויא ממייא. האמתויתברר

 נלל:7אמר
 מיאנה בה העושה כל כי יומת מותמחלליה

 הלא והקשה, תשא(. )פ'ונכרתה
 על 'הרג ומדוע שבת. רוחה נפשפקוח
 דידוע, כך. הוא הפי' איא שבתח'"71
 דנפש ננרת אזי שבת מה"י אדםשאם

 פי' וזהו קטל. קטילא גברא לפ'"ומשורשה.
 הלא וא"ת. יומת. מות מחיליההפסוק
 כל כי אמר. ע"1 שבת. דוחה נפשפקיח
 ההוא. הנפש ונכרתה מ-אכה בההעושה
 במיתה נידון ויכן כנהרג. ממילא הואע"כ

 נפ:ב. פקוח כאן איןכי
 "נפשי "אנא י"ת חו"י אמרואנני

 אירס שהקב"ה פי' "-הבית."כתבית
 עצמו את כביכול ונתן ישראל. אתוק-דש

 . יכתובהלהם
 איי באמור וגו' לחם דמעתי ליהיתה

 מב(. )תה-'ם איה.ך איה ה'וםכל
 עצמם את שמקשרים הרבה אנשים 'שכי

 ואח-כ התפלה. בשעת רק ב"היהבורא
 וזהו הש-"ת. עבודת מיבם נשכח היוםכי

 ידשובון. ת מרמ דברי ארץ רגעייעל . ה' את עבדת ביה היוםכ. כלומר איהיך. איה ה'ום כל אייבאמ,ר
 שעברו ימים על כי יה(.)תהי-ם

 ימים וע7 מרמה. לע)בות מה לו איןבוודאי
 שום לחשוב לו אין ג"כ לבוא.העתידים
 פרנסתו השי"ת יו שיזמין אפטר כימרמה.
 שהיא הואת רגע על רק ובכשרות.בנק7
 מרמה לעשות כדא' אינו ג"נ כעת.עומר
 ארץ רגע' ועל הפ-' ווהו אחת. רגעבשביל
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 אחת רגע בשביל יחשובזן מרמותדבר'
 ; מרמותיחשבון

 כי בידו. ותלמודו לכאן שבא מיאשרי
 לא דחו"ר בלא אודייתאידוע

 שבא מי אשרי שאמר ווהו לעילא.פרחת
 בידו. ותלמודו הנצחי לעולם היינזלכאן

 לו: אשרי לעילא. פרחתכי
 ירושה שאינה תורה ללמוד עצמדהתקן

 הלא וקשה מי"ב(. פ"ב )אבותלד.
 א"כ וגו'. זרעך ומפי מפיך ימושו לאכתיב
 כך. הוא הפי' רק בירושה. התורההוה

 לו באה שאינה כואת תורהשילמוד
 צריך ישראל איש שכל היינובירושה.

 יום: בכל בתורה בעצמולחדש
 גלזליכם אתכם. אטהר גי~יכםומכל

 היינו ה:ה הדבר בגלל כמוהיינו
 בשביל ית' בעבודתו מכוין שאדםהכוונה
 אף וכדומה עצמו. לכבור ח"ו פגי'איזה

 שלח(. )פ' כדבריך. סלחתי ד'דיאמר י אתכם אטהרמזה
 אגי כן אותי. מבקש שאתהכמו
 : כדבריך וזהו לך.סולה

 לך שאין ר"ל וגו'. ויגע עיףואתה
 תמיד רק זלעבודה. לתורהזריזות

 אתה. איקים ירא שלא הוא. סימן עיףאתה
 בא אתה ואין דברים בשלשההסתכל

 מ"א(. פ"ב )אבות עבירהלידי
 לך. לך וזהו שלד. מהגשמיזת תצאוב:ה

 מארצך תלך. ובזה שבאת.לשורשך
 י שיךמהגשמיות

 לחם היינו תמימים. יבצעו לחם שתיעל
 לחם. נקרא "משגל תאות זגםסתם.

 על אוכל. הוא אשר הלחם אם כיע"ד
 אפילו תמימיס. יבצעו לחם שתיאיו

 לשון יבצעו. ונשברים. נתפסיםתמימים
 :שבירה

 עליך ישיש חפתו קודם לחתן אמרפ"א
 היינו כלה. על חתן כמשושאלהיך

 ישיש הכלה. על חתו. שמחתכשתשיש
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 וגו'. העם אל לך משה אל ד'ויאמר
 בהר הנוגע כל העם אתוהגבלת

 העד רד משה אל ד' זיאמר וגו'. יומתמות
 ד' אל משה ויאמר וגו'. יהרסו פןבעם
 בנו העדותה אתה כ' לעלות. העם יוכללא

 לך ד' 1יאמר 1ג1'. ההר את הגבללאמד
 למה ו"ל והקשה יתרו(. )פ' 1ג1' ועליתרד
 כבר הא רד לך שנית פעם הקב"האמר
 מרע"ה כי ותירץ בעם. העד רד "ו.אמר
 השגתו 1גודל ורמה. גד1לה במעלהשהי'

 במצ1תיו מא1ד חזק הי' חיים.באלקים
 את לעבור יכולים יאיך הבין ולאיק"מפ.

 רד הש'"ת לו כשאמר לכך חלילה. ד'פי
 להקב"ה ואמר מאד. תמה היה בעם.העד
 לא הא בעם. להעיד לירד עוד לילמה
 בנ1 הערותה שכגר מפנ' לעלות העםיכול
 על חלילה לעב1ר דוא באפשרי 1האיךוכו'.
 רד לך הקב"ה לו והשיב ומצותיהדבריך
 והשגבה הנעלה ממדרגתך. נא רדפ"

 פי את גם לעבור יכויים שבקלותראה
 במדרגה. למטה שהם ישראל. ולכךד'.

 לירד אתה וצריך פ'. את לעבור'כו7'ם
 בהר. 'עלו לבל שנית "זדזם בעם.ולהעיד
 רד. ל"ך הלשון. שנית בפעס דכתיב]וזה
 רד לך כמו המדרגה. יר':.ת 7שוןשהוא

 ן עמך[ שחתכ'

 איש אם אף פי' וג1'. רשע ואין מעטועוד
 ועזשה הטוב, מדרך ח"ו סדהישראלי

 וכל, מכל מרשיע אינו מקום מכלרשע,
 נשאר אלא מהט'ב. מה ב1 ישאר שלאעד
 והתבוננת רשע. שאינו מע"ט עו"דבו
 להתבינן דעתך, תן פי' ואיננו. מקומוע"
 ותראה רשע, שאינו המועט ::ותו מקוםעל

 אשידה דהמע"ה. שאמד וזה רשע.שאיננו
 מחזק הנני בע1די. 7אלהי א:מרה בחיילד'

 בכח לד' ולזמר להודות לבבי אתומאמץ
 י העו"ד:ה

 לבבי בכל אלקי ה, אודך הפכ1ק, פי'פ"א
 שחייב אף היינו פ1( )תהלים וג1'ואכבדה

 הטובה. כמו בשמחה, הרעה את לקבלאדם

 אבל לשמוח הצדיק יכ1ל עצמו לגביהיינו
 השמחה לראות צריכים עמו אחריםלשמח
 לשמוח ג"כ יכולים ואו בעיניהם.והט1בה
 בכל אלק"י ד' א1דך ווה1 הצד'ק.בשמחת
 גם א1דך בעצמי שאני אף היינ1לבבי.
 לכבד חפץ אני אבל ח"1 הדין מדתעל
 העולם. לפני היינו לעול"ם. שמךאת
 עמי מתנהג כשאתה רק באפשרי בלתיוזה

 : הרחמיםבמדת

 וקמת וג1' למשפט דבד ממך יפלאכי
 שיפטים(. )פ' וגו, המקום אלועלית

ע"ד
 מאמ-

 לו שאין דבר לך א'1 התנא,
 עלמא. קוב"ה ברא באורייתא כימקום.

 שהעולם 1כמו עלמא. יתנהגזבאורייתא
 אותיות כ"ב כן ו"תחומין, 7גגוליןנחלק
 ויש לפרשיות. נחלקה הקרושההתורה
 1דגר דבר כל והנה וקטנה. גדולהפרשה
 ויש עצמה בפני למקים שייך דתורהמן
 באפשרי הוא לכך לו. המיוחד מקומ1לו

 לו נגלו מקום, לאיזה אדם יבאשכאשר
 ממנו. נעלם שהיה מה התורה. טעמיאיוה
 למק1ם ס"ך התורה. מן הדבר שזהמחמת
 מק1ם. לו שאין דבר לך אין ענין וזה1הזה.
 דבר. ממך יפלא כי הכתוב. כוונתו1הו

 ואינך בהתורה, דבר איזה לדשנתקשה
 העצה, הנה תמצאנו. מקום באיזהי1דע
 שהוא המיוחר, המקים אל ועיית1קמת

 כולה, הארץ נק'דת שהיא 1ידועירושלים.

 הת1רה: כל כלול שםבוודאי
 ברתו דאתאחדת שבת איהו דשבתא.רזא

 במדרש. דאימא מה פי עלדאחד.
 אחד מן שחיסר הא' דשליםשאונקלוס
 שבתא. של א' עם חד. ה' שפי'שבק"ש
 יהשלים דק1יש ל:ון מן יותר א'שה1כיף
 איהי רשבתא ר:א 1:ה1 התיבההסרון
 יהשלים ה"נו דאחד. ברזא דאתחדתשבת.

 א': חסר יהיה שלא אחד.תיבת
 הוא שבת מנוחה. שבת יום עיה"ב.מעין

 המעיין ה1א שבת כי מעוה"ב.גדול
 עוה"ב. ניקחשממנו
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 עיר כל בראותי ואהמיה אלהיםאזכרה
 הוא עי"ר וכו, בנויה תלהעל

 התעוררות מיני כל היינו התעוררות.לשון
 היינו האלהים, ועיר בנויה תלהעל

 וכו'. מעיפלת לד'התעוררות
 ברכה היום לפניכם נותן אנכיראה

 אני עצמי, את אנכי, בלומרוקללה.
 יהבי"ת. כתבית נפשי אנא ע"ד בידכם.נותן
 צדיק כי וגו'. הברכה. בידכם תלויובזה
 וגו'. לתתא דאינון כגוונא כ' גם וכו'מושל
 שמבואר כמו וכו'. דאנפין בנהירואם

 הברכה את אומר וגמר תצוה פ'בזוה"ק
 המצוה. שתעשו בשעה פי'. תשמעון.אשר
 רב. בהרגש ותבחינו יתשמעון תרגישואז
 אלקים. ד' בחי, ומצוה מצוה בכלשיש
 כל וקיום חיות בו נכלל מצוה בכלכי

 כשלמה: אור עוטה בסודהעולמות
 לביתה תירא לא וגו,. לעני פרשהכפה

 אל שנים לבוש ביתה כל כימשלג
 משלי(. )מדרש שנים אלא שניםתקרא

 ידוע דהא ותירץ פליאה. היאולכאורה
 ומצלת מאוד. מאזר גדולה היא צרקהדמצות
 כל לזאת ופורעניות. הצרות מכלומגינה
 נכפל הוא בתורה, צדקה מצית שנזכרמקום
 תתה נתון תעשר. עשר דהיינו פעמים.שני

 מאוד. היא גרולה שהמצוה מחמתוכרומה.
 הכתוב צריך ע"כ עליו. מתח:קזהיצה"ר
 המדרש כוונת וזהו הענין. לחזקלכופלו
 קרירות לשון היינו משלג לביתה תיראלא
 הזאת מהמצוה היצה"ר אותך שמקררמה
 מה כל היינו שני"ם. לבוש ביתה כלכי

 כפול: הוא צדקה על התורהשצוה
 בראהליב. דרך טאלטשין לק' נסעפ"א

 דאקטר, גארריא מן רפואות עמווהיה
 את המשרת והניח רייזיל. מ' בתובשביל
 והוא שלו. באכסניא החלון עלהרפואות

 עומדי, שארפואות וראה הבית. פני עלהלך
 השי"ת ברצון היה אם אמר החלוהעל

 היתה לא רייי:ל, מ' לבתי רפואהשיהיה
 מראה הקב"ה היה אם אלא לרפואות.צריכה

 היה לא בל, לעיני וגבורותיונפלאותיו
 יורעים היו הכל אלא אדם, בשוםהבחירה
 השי"ת ברצון הוא אבל נפלאות. מראהשהוא
 בשכלה לבחון הבחנה אחד לכלשיהיה
 גבודותיו מראה אינו לכך :את היתהשמה'
 הטבע, בדרך דבר כל הלביש אך כללעיני
 את שירפאו בעשבים כח ונתן יבחוהוהמבין
 ברא ולמה רפואות. בורא וזהוהחלאים.

 לרפאות יבול במאמרו הלא הרפואות,את
 שתהלותיו שירא ע"י תהלות נזר"אאלא
 הנפלאות, אדון שהוא הבריות, בפייהיה
 לפיכך בחוש. נפלאותיו יראה אחד שכלפי'
 בדרך דבר כל להלביש כדי רפואותברא

 : הבחנה אחד לכל ויהיההטבע.
 רשות שניתן מכאן בגמרא ירפא.דרפא

 והקשה )גמרוק לרפאות.לרופא
 רשות שניתן מכאן הגמרא נקט לאאמאי
 זה עם יתורץ כי ואמר להתרפאות.לחולה
 כשנופל זה מה גדולה. אחת קושיאעוד
 נותנים תיכף א:י מה, בחולי למשכבאדם
 קשה. ממ"נ והא לרפואה. מרים סמיםלו
 לו יועיל מה ח"ו, למיתה עליו נגזראם

 אך לרפואה. צריך מה לאו ואםהרפואה
 הקודם, מחטא אשר נודע כי הוא,הענין
 ונתגלגלו הקליפות, בין ניצוצין הרבהנפלו

 לו יש החי והנה ומרבר. חי, צומח,בדומם,
 היינו בו. התלוים מצות מקיימין אםעליה.

 בכוונה. בברכה ישראל ממנו ויהנהבשחיטה,
 לו יש הדומם, גם למקורן. הניצוציןיתעלו
 באדמה. התלוים מצות שמקיימין ע"יעליה,
 ישראל יאכל אם לאכילה. הראוי בצומחוגם

 אותן אבל עליה. לו יש ובכוונהבברכה
 האיך המרים, הסמים בין שנתפזרונ"ק
 אשר השי"ת, אך ותיקון. עליה להםיהיה
 להזמין יסבב נרה, ממנו ידח לבלכוונתו
 כל מעשיז. גרעון מחמת שנחלה החולהאל

 נשמתו, לשורש השייכים הנ"ק עםהסמין
 אזי מדבר חי לבחי' מצומח, אותםומעלה
 החולה לפי"ז כי הכל. מתורץ ובזהנתרפא.
 : הק, הניצוץ את שמתקן הרופא, הואבעצמו
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 קו(. )תהלים יהם בצר ה' אלויצעקו
 דהמע"ה כוונת היה מהוהקשה,

 סתמ. איתא בגמרא הא  מוה. מ:מורשעשה
 כשאירע אהד וכל להודות, צריכ,םארבעה

 שירצה. כמו להקב"ה יומר נס איוהלו
 יסורין אין הגמרא, מאמר ידוע, ד1הותירץ,
 למרק אדם על באים והיסורים עון.בלא

 ועבר שהטא דמי ידוע, ג"כ ו1העונותיו.
 ופוגם ר"ל, בסט"א כח נותן הואעבירה,
 המתפלל בגמרא זאיתא דלידה.בהשכינה

 צריך ע"כ תחלה. נענה הוא חבירועל
 השכינה כבוד על להתפלל העיקר;)דם
 דהמע"ה כוונת ו1הו שלו. הבקשותכל

 פי' להם. בצר ה' אי ויצעקושאמר
 בא'~ה פנם מסתמא יסורים, לאדםכשיבא
 על ה"נו ה'. אל יצעוק צריך ע"כע:ן,
 זממילא יצילם. זממצזקזת'הם השכינה.פגם
 הכתוב כנונת ג"כ ווהו מצרותיהם.יצילם
 ופנחם חפני אחר יגו'. ה, על הנהותתפדל

 ~פנחס חפני ענין מה וקשה יה' כהניםהיו
 בעצמו, וה אך ה'. על מה ועוד. חנה,אל

 אינם שהם ראתה שהנה כיון כאז'הכוונה
 ופ~גמים ישרות במדות נוהגין ~אינםהגונים,
 השכינה פגם על צער לה ~היההשכינה,
 עד שהתפלדה התפלה פי' ה' ע"ותתפלל

 השכינה. לטובת רק לטובתה, היה לאבן.
 וה; כל שיתקז הגוז בן השי"ת יהשיתן

 ואמר  ק;(. )תהלימ נפשם תתעב אוכלכל
 עיקר מהו יהבעש"ט, שאלושפ"א
 ספרו ואבותינו יודעים, אנו הלאהעבודה,

 מעשה, אנשי היז הקדמונים שבימיםלנו,
 את בטלתם ואתם לשבת. משבתמתענין
 שהוא אדם שכי שאמרתם ה~ההדבר

 הוטא, שנקרא הדיז את ליתן עתידמתענה,
 מה לנו, נא הגידו ע"כ נפשו. אתשמענה
 אני הבעש"ט, להם והשיב העבודה.עיקר
 שיראה אחר. דרך להראו:; ה1ה יע~לםבאתי
 דברים שלשה עצמו על יהמשיךאדם
 ישראן. ואהבת ה'. אהבת היינו :הליו
 סגופים, לעשות צריך ואיז התורה,ואהבת

 והוא גדולה. מדרגה ש1ה ע"ז. אמרוהוא
 הבינוני. לאדם אבל במעלה. גדוללאדם
 הגשמים הדברים שבכל לראות מקודםהוא

 והכוונה, קדושה. חיות בו ישוהגופנים
 היצה"ר. ~לשבר לבד. ה' לשם רצויהתהא

 משכא שהיא התאווו;, מכל א"ע~להפשיט
 אוכל כל דהמע"ה שאמר ו1ה כנודע.דחויא
 יהיה בעצמו האוכל כל פי' נפשם.תתעב
 נפשי. להחיות בע"כ ויאכל בעיניו,מתועב
 מזת, בחי' פ" מות. ומערי עדזיגיעו
 ויקרא. פ' רש"י. כוונת ווהו נפש.מסירת
 קריאה פי' קריאה. היתה להפסקהיכול
 שמתענה מי יכ~ל כפירש"י חיבהלשון

 הקב"ה. לפני הביב ג"כ הואהפסקזת.
 המשכה שפי' האמרת לשון ויאמ"ר.ת'ל

 שממשיך מי קריאה. היתה לאמירהכלומר
 דביב ה~א דשורשז דגשמים הדבריםכל
 משמשות, הפסקזת היו ומה הקב"ה.לפני
 להפסיק הפסקה. שייך ענין באי1הפי'
 אי1ה לאדם כשיבא ר"ל לענין. עניןבין
 לפרשה, פרשה ובין ממנה. להפסיקתאוה

 לדבר עוה"1. תענוג דבר ביןיהפריש
 משה מו"ה הק' הרב ע"ז זאמר :קדושה

 ג"כ ש1ה אומר, אני 1צלה"ה,מסיווראן
 בה. לעלות לכתהיה וגבוה גדולהמדרגה

 מתחלה לעלות נמ~כות מדרג~ת שישרק
 מדרגה לאותה א"ע ימשוך ואח"כעליהם.
 לשבר האדם יראה מתחלה. היינו,הגבוה.
 ימרת נפשו את וימשוך הגבוה, רוהואת
 כמאמר מאד. בעיניו שפל להיזתענוה

 זאעפ"י רוח. שפל הוי מאוד מאורהמשנה

 בנק~דה ממוצע יהיות צריך המדותשבכי
 לילך צריך הרוח בגסית אבלהאמצעי.
 מאוד מגונה מדה שהיא האחרון.בקצה
 ערבה  מצוה המשנה. כוו:ת ג"כ  ווהוכנודע.
 ונקרא מירושלים, לממה היה מקוםכיצד.
 ערב"ה. ערבה. מוציאין היו משםמוצא
 היא ויר~שלים מתיקות. לשון ערב,לשוז
 כירושלים, יאדם. יסוד הוא שהלבהלב:
 המשנה אומרת וכך העזלם. דכד יסודשהיא
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 לטעום אדם יכול האיך כיצד. ערבהמצות
 מקום השי"ת. ובעב.רת במצוהמתיקות
 תמיד יהיה הלב פי' מירושלים. למטההיה
 לבו. בקרב שפלות תמיד שיהיהלמטה
 פיריש מוצא. ונקרא בתוכו. נשבר לבויהי
 מוצא, נקראת מה ומסני מוצא. נקראהלב

 מהלב ערבה. מורביות מוציאיז היושממנה
 היא שהלב לעבודה. מתיקות הרבהיוצא

 : כנודעעיקר

 למה אמר י'( )תהלים וגו'. ייראך לאמי
 הגוים מלך יאהבך לא מי כתבלא
 עדה"כ מהשי"ת. נמשך אהבה שירש כיואמר
 'ת שהשי מחמת נמצא אהבתיך. עילםואהבת
 בלבבם. אהבה נקשרה ישראל. אתאוהב
 וכמאמר להשי"ת. אוהבים המה זהיבעבור
 ואמר וכו' פנים אל הפנים כמיםהכתוב.
 ואני איתי אוהב הקב"ה בזה"ל. הק'הרב
 והשי"ת להשי"ת. אוהב אני להשי"ת.אוהב
 אבל פעמים כמה אמר כך א'תי.אוהב
 לפיכך להם. יש העונש יראת רק[]או"ה
 שהמה הגזים. מלך ייראך לא מיכתיב

 מהשי"ת: יראים]רק[
 וגז'. ד, ירא כל אשרי המעלותשיר

 המעלות. ומונה והולך קל"ח()תהלים
 פי' גבר יבורך כן כי הנה יסיים ד'. יראשל
 יבירך ר,. ירא של מעלות גרלה כךאם
 יבורך איש. את לברך רוצה כאשרגבר

 י שמים ירא שיהי' ר'. יראבברכת
 חז"ל שאמרו כ'( )תהלים בישועתך.נרננה

 והשיב. שבותך. את ה"א ושב פ'על
 עם שהקב"ה מלמד ושב. אלא נאמרלא

 כשהוא הישועה לד, וז"ש בגלות.ישראל
 לעם כשיש ]ר"ל טלה. ברכתך עמךעל

 וז"ש לה,[ הישועה זהו ברכותישראל
 : ביקעעת"ךנרננה

 קא הוה דרבי. אסייה ירחינאה.שמואל
 לרידי א"7 למסמכי'. רבימצטער

 שמואל וכי'. הראש'ז. דארם ספרא לי.חזי
 )ב"מ יתקרי. לא רבי יתקר'. חכםיריחינאה

 כי הרמז. ע"ד הזה המאמר ופי, ע"ב(פ"ה

 ער הנשמות מכל נכלל הי' הראשוז.אדם
 הנשמות. כל שורש והוא הדורות. כלסוף
 ומזמז וגידיו. אבריו בכל פגם שחטאיכיוז
 עצמו. את להנהיר אדם כל צריךהחטא

 נפשו שורש מוצא ולידע ב"ה הבוראבעבודת
 נכלל הי' אבר באי:ה הראשוז באדםהכלול
 הצדיקים. עבידת וכל לתקנז. וצריךנפשו.
 שור( בסיד הראשוז אדם חטאלתקז
 לדידי לרבי שמואל שאמר ו:הונשמתו.
 ספיי לשוז "ספרא". א"ע ריאה אני לי.חזי

 בארם עצמי את להנהיר היינוויהלום.
 מהחטא, נשמתי שורש לתקזהראשוז.
 לא רבי יתקרי חכם ירחינאה.ששמזאל

 :יתקרי

 חשמונאי. נ"ג יוחנז בז מתתי,בימי
 בחניכה. להזכיר תקנו למהוהקשה.

 היו חשמונאי בני הא גדול. כהז יוחנזאת
 גדולה בכהונה שמש ויוחנז צדיקיםכולם
 זתירץ צדוקי. נעשה ולבסוף שנים.פ'

 בתשובה. לשוב וריצה עבירה. עוברכשאדם
 ובמה מעשה. באותה אם כי תשובה לואיז

 אראה בענ, כי שדרש צדיקי. יוחנןנעשה
 אש להביא הצרוקים. כמדרש הכפורתעל

 בימי הי, יוחנז של והתיקוזמבחוץ
 וזהו חנוכה נס נעשה ירם שעלחשמונאי.

 נרו את חנונ"י הניח הגמרא. מאמרפי'
 יוחנז. אותיית הוא חנונ"' הייב.מבחמן.
 שהניח במה הטא שיוחנז הגמרא.זמרמז
 הקטורת על אש שנתן היינו מבחוץ.נרו

 בנר פוטר. ר"י חייב. חנינ"י ו:הומבחוץ.
 הי, יוחנז של שהתיקוז אומר ר"י פ.'חנזכה.
 את פטר חניכה נר ידי עי חנוכהבנר

 : הדיז מזעצמו
 פי' הזשענית( )בטרר מעבידים בירםחנון

 את ישראל עובדים תשרי בחודשכי
 עוברים בר"ה שלימה. בהקומה ב"ההבורא
 הזכרוז יום ר"ה נקרא ולכך במוח.אותו
 מענים ,ביזה"כ במיח. איתו שעובדים כיעל
 בלקיחת בירים ובסוכות בתענית. הגיףאת

 יש"ת עצרת ובשמיני ולויב.אתרוג
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 התורה בשמחת ברגלים שמרקדיןברקידה.
 בסיכות פי, מעבידים. בידם חנוןווהו

 של דרכו והי' בידים. החינ.ן אתעושים
 ההושענות. בנוסח שנה בכל לומר ו"להרב

 ן חנון ולא וכו' בידםחינון

 פסח( של )בפיוט ארגך. לרגות תןטל
 בגימ' שהוא אלפין במילוי יה"ופי'

 לעשות בלבבנו רגון תן הש"ין ]ר"לטל.
 ה~א בקיץ ]כי רג~ן. לשון ארגךרגונך.
 לכך בהקב"ה חלילה למריד התאוהתגבורת

 : הקיץ[ בהתחלת 11 בקשה מבקעיםאנו
 אחד שלא ולנו. לאבותינו שעמדה1היא

 )בהגדה לכלותנו. עלינו עמדבלבד
 מיד ולנו לאבותינו עמד ואת פי, פסח(.של

 עלינו עמד האח"ד. שלא עלינו.הקמים
 וגוירת הסכמת בזה הי' ימלא היינויכלותנו
 ית' רצונו גם או ה" קויא כיהש'"ת
 חלילה; אברנו כלנו אבונו. אויכרותנו
 לשבת( )ומירות קטנה, פסיעה בןפ1סעים

 רק בשבת שפ~סעים הגםר"ל
 בו סועדים היינו בקדושתה. קטנהפסיעה
 מדרגה שהוא ואעפ"י פעמ'ם, שלז:יברך

 וכו'; תגהיר גדקתם אעפי.כ.קטנה

 ואמר הבית. פני על ה"ך ומ"ק בזילפ"א
 כדרכו. העולמים ורבון עליכם.ש-ום

 לפניך אני מ~דה התיב~ח יאיו בא~כאשר
 עשית אשר החסד כל על וכו' אלקיד,

 עמד עמי. לעש~ת עתיד אתה ואשרעמדי
 לה~דות לי רמה לעגמו זשאל ימעטושתק
 או החסד כב~א רק העתיד. חסד עליך.
 הזשון. ב:ה לעצמו השיב ותיכף יך.אודה
 בבחי' או אהי' ויא חסד. עמד' העשהאויי
 גריך אני לכך כראוי. לך לדודות:1

 והרב בבכיה. געה ומיד עכש... לךיה~דות
 בקרן אז עמד מסייוראן. משה ר'הק'
 בכייתו. וגם ותשובתו שאיתו. ושמעווית
 ותשובתכם שא"תכם ה"א אח"כ אותושא"
 בכיתי ל~. אמר בכיתם. ומדוע טוב.הי'

 : בכיתי ע"ז הראןי. בבחי, או אהי' לאמדוע

 בכי בקול אחת. אשה לפניו באהפ"א
 לילד. שמקשה בתה עלובקשה.

 נמס אשר נמרג~ת. בקלל~ת לקללהוהתחיל
 העומדים. בעיני לתמיה והי' הש~מע.לבב
 תדעו מתמיהים. אתם מה להם.ואמר

 ולקח הם. ברכות מפי. היוגאיםשקללות
 ~ו"ל וישב. בפ, להם והראה הווהר. ספראת
 רונ:א אית ר1ג:א ~אית רוג:א. איהת-ח
 שתקנו פי' בחר"ן. עשו אשר הנפשואת בר1רי ואקרי ומתתא. מעילא מברכאדאיהו

 י שלהם אףבחרון
 כי הלגה. ע"ד איש. ולא תולעת1אנכי

 ויש פרי. כשאוכלים אדם. בנייש
 אוי תולעת. איוה בתוכו יש אוליהשש.
 יכשל שלא כרי הפרי. את וורקתיכף

 יכעם אם אבל תולעים. אכילתבאיסור
 מיני בכל אותו רודף מיד איש. אי:העל

 אותו. בולע וממש ונפש. בגוףרדיפות.
 ולא תולעת. ואנכי דהע"ה. שאמרוזהו
 תולעת. מלבלוע נ:הר אתה הלאאיש.
 :ה ומחמת לתולעת. אותי תחזיקעכ"פ

 : מפיךאנצל

 מועט א"ך. לישראל, טוב אך אמר.פ"א
 ממועט הט~ב שיהי' היינ,הוא.

 טוב. כולו שיהי' רק רע. תערובתמשום
 אמר יעכב. ש"א הדין מדת מפניזאי

 עם אך יהי' המדה"ד לבב. לבריאלהים
 לבד עמנו אפרים אחי ועם עמי. לבב.ברי

 : ישראל כלל עם ולא הדין. המדתיתנהג

 שופר תקיעת הנמרא מאמר פ"פ"א
 העיקר היינן מיאכה. ואינהחכמה.

 לתקוע אבל שבה הכוונה ה"נו ההכמההיא
 כלל: מלאכה אינהבערמא.

 בשביל עשר חו"ל ודרשו תעשר.עשר
 בפי' באורייתא. לן ורמזשתתעשר.

 אחת כ"ף דכתיב, לעשירות. מועילשמעשר
 אחת שנוטלת יד פי' מיאה. והבעשרה
 מלאה היד אותה מעשר. דהיינומעשרה

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 דנהורא'בוצינא

 משקה. שותים שכאשר אנשים שישאמר
 נאמר ע"ז פרום, זיי וועריןאזי
 : לכם העשו לא מטכהואלהי

 היינו הקדושים טי' קדושי"ו. ד,. אהיראי
 מד': יראים ההיו ג"כהצדיקים

 נחום ר' הק, הרב נתקבלכאשר
 בפעם זצלה"המטשרנאביל

 גדיל. בכבוד נתקבל ומגיר. לרבראשון.
 מהכבור נ"ע. ברוך ר' רבי שמעוכאשר
 רצונו לעוברי אם אמר לו. שעעיהגדול
 להם טירש והיכף עאכ"ו. רצונו לעושיכך

 כבוד שיהיה רוצה שהקב"ה לפדבריו.
 ועוברים מהכבוד. בורחים והםלצריקים.
 ראוי בוודאי רצונו. לעושים כך.רצונו.

 חטד. רב האיך באמה, אם ואמה. חסדירב : יוהר כבור עודלהם
 בכל חנם חסד עושה שהשי"תאך

 יהי, שלא האדם. בריאת והכליה ורור.דיר
 ד, זלך וזהו דכסופא. מנהמא נזוןנשמהו

 כמעשהו לאיש תשלם אהה כיהתסד
 לפי רק חנם. תסד יהי' שלא חטץשהשי"ה
 שרוצה חסד. ורב ו:הו הטובים.מעשיו
 ; חנם חסד ולא באמה. שיהי' לברואיולהטיב

 צחוה(. )ע"ד אחרי. האשה הלך לאאולי
 לו הי' בת כהיב אליטרש"י

 אברהם לי' אמר וכו,. מחזר זהי'לאליעזר.
 מדבק ארור ואין ברוך והוא ארוראתה

 לי' הוה איפכא קשה ולכאורהבברוך.

 רק בארור. מדבק ברוך ואיןלמימר.
 אחד. ענין הצח. בלשונו מרמזשרש"י

 מאן בעשיר. א"ע לשדך רוצהכשהצדיק
 רוצה שהצדיק העשיר כשרואהדהוא.
 והוא הצדיק. מול מתייחט תיכף עמו.לשדך
 כוונה ו:הו הצריק. עם ישדך רוצהאינו
 שארור טי, בברוך. מדבק ארור איןרש"י.

 : רוצהאינו

 מעלה. אנשי מקורביו לטניו באופ"א
 המיד חייהם למה לפניו.והתנצלו

 בד' כטרו שכבר ואנשים ובמצוק.בדוחק
 שאל להם. אמר מאוד. נשגבההצלחתם

 טובתכם. מחמת נלקח שהדחקותתחשבו
 רמז כבר כי רעתם. מחמתוהצלחתם
 אין כי קדושיו. ד'. את יראוהמשורר
 מחמה בא המחטור אין ליראיו.מחסור
 כפירים רואים שאנו ראיה והא מד'היראה
 טוב כל יחסרו לא ד' ודורשי ורעבורשו

 : מד, יראים ההיולזאה

 צדיקים. כמה ולפניו בשלחן ישבפ"א
 הצד'קים. אה ולבזות לחרףופתח

 ויהמהו שנים. ממאה עוד נסהלקושכבר
 משרביו אוהו שאלו ואח"כ השומעים.כל
 אין אתם מה להם אמר אודוהיו.על

 למנוה שבקשו כה"ג. אנשי עלמתמיהים
 להם שאין עמו. אחרים ועור שלמה.אה
 ואמרו קול בה שיצא ער בעוה"ב.חלק
 לדבר הכריחם מי זכו'. בב"ק משגיחיםאין
 אהם יכולים זה אה מבינים אתם אםה:ה.

 : זה אה גםלהבין

 לו יש דליתני דליתני. כי רארוממך
 הב' דל. לשון א' טירושים.ב,

 הדלות פי' דלה. רלה ע"ד רוממות.לשון
 את ע"ד הרוממוה. לי הוא אוהישהשפלה

 לך שא'1 תזוע לא ומינה בה ובלהיסיב : אותך אשבח ע"ז יוכיח. ד' יאהבאשר
 אעפ"י היינז הימנה. טובהמדה

 זזה לא עריין בהתורה. ימיך ובליהשסבית
 ראי, והא בה. נגעה ולא מה מאממנה
 : טובה מרה שום ממנה למדה לאדהא

 חתם זכו' מבטן ידיד קידש אשרבברכת
 בשכר ע"כ קודש בריהבאות

 שאנו בשכר פירושו חלקנו. חי אלזאה
 : חלקנו חי אל הוינמולים

 בשרא יומא בכל לן דשכיח אנןכגין
 פי' בשבתא. נשניין במאיוחמרא.

 אותו נהרץ במאי יומא. בכל דמהענגיןאנן
 היינו בשבתא. הוא, וההירוץ הדיהליום
 מצוה בשבה כי אוהו. נתרץ השבהעם

 ווסה ששינזי וידוע וחמרא. בבשראלענגו
 בבשרא בחול גם לההענג צריכים ולכןוכו'

 ויהי' בשבת. ווסה שינוי יהי' שלאוחמרא.
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 הסבת שע"י בו מרומז וגם שים.ע~נג
 ; כידוע השבוע ימי כל של המזוןמעלין

 לעו7ם. והנאה 7הם. הנאה לרשעיםשינה
 שינת שינתן שיהיה הנאה והי'אמר
 . עוד יעמדו שלאעולם
 שאומרים והו כפ-תם קרהומשייך

 דארף פראסט דריט1 צ'םהעוים
 : ג'ן פעם עד תם שהוא תם ;נורכמון הבוינה נאו7' תם כפ' ו:הו ש"אג'1' אפן

 ד:בי1 גדיא, הד צחזת( )בדרד גדיאחדן
 מגיד פי' גדיא, חד זו:י בתריאבא

 אבא דזבין מחודד מגיר גדיא חד אואהד
 את ומוכרים ברבים הדורשים ;ווי,בתרי
 הוא והסימ1 ווזי בתרי סבשמים,אבינו
 מקום בכל היינו גדיא, חד גדיאחר

 אהד. דבר אומריםהדורשים,

 ודורש יישב כ;~החכם במדרשאיתא
 של לעונותיהם מוהלהקב"ה

 נעשו הגונים שאינם המוכיחים כיישראל,
 נעשה עבירה מכל ישראל. סימעונותיהם

 בשעה אבל רעתך, ת'סרך עד"ה אהדמוכיה
 מוחל הקב"ה ודורש. יושבשהחכם

 המוכיחים צריכים ישראל. שליעונות'הם
 ישמעי שלא הבית מן ולילךלמחול
 ע,נותיהם נקראים שהמה יפ' החכם,דרשת

 ישראל:של

 לימדים ישראל שכל ד', לימוד' בניךוכל
 ויש בני. נצה,ני כמאמרלהשי"ת

 מדה לשון ד' למודי ועוד מזה שעשועיםלו
 מודדים כן בלבו השי'ת מודד שהואכמו
 וכפי יעשה. יראיו רצ,ן רצונו. יעשיתיו

 והנה בלב. יתברך אמונתו מכניסשהוא
 עלמין. כל ואכחר עלמין כל ממלאהקב,ה
 הזא כי מוגבל ואינו עלמין, כלובתוך
 ידיעא בחכמה ולא חמים דבר. כלמגביל
 מדות שאר וכש"כ יד'עא. בבינה ו7אמבין
 א-תו, מגבילין באמונה כ"א גבורהגדולה

 מגבילין חזקה שב::מונה ס::יבותיך.ואמונתך
 בניך, שלים ורב יראיו. רצון יעשותאותו
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 שמצייר כמו היינו צר. לו צרתםבכל
 יצייר כן בלבבי הקב"ה אתאדם

 (:"יי: כביכול עצמי אתהקב'ה
 רוצה שאתה כמו הייני ארצך. ד'רצית

 : אותך רוצה הו(1 כן ד,.את
 משער שאתה כפי ר"ל האלהיב אלה'הוא

 ייתר הוא עדיין ביבבך אלהיםאת
 שהשגת: האלהים על אלהי. והואגדול.
 ידיע כי אמר איר. יתזרה מצוה נרכי

 ומתשרי העובד ניכר חדשיםשלשלשה
 ניכר חדשים כשלשה שהוא חנוכהעד

 של נרית שמדייקין מצוה, מנרהעיבר
 כשלשה ג"כ הוה שבועות עד ומניסןחנוכה.

 אור: מתורה העובר ניכרחדשים
 מרתו כלימר עמיז. אי אהרןיאסף

 יי(:סף יכנס אהרן. שלוצדקתו
 צדקתו יאבד לבל כלומר עמיו.בתוד

 ישראל: מזרעוקדושתו
 שבא יהצער המצר פי' לעיניד.במצרים

 שנדמה לעיניד רק היאעליד.
 רק היא באמת אבל רעתד. שהואלעיניד

 :לטובתד

 ירא כי ע"ה אביני יעקב שאמרמה
 את עשיתי כי על פי' אותי.אנכי

 אנכי שאמרתי לעשי היינו לאותו.עצמי
 : בכורדעשו

 הקב"ה פי, לב. תעלומות יודע הואכי
 : האדם מלב שנעלם מהיודע

 בשלחפ'
 ע"ד היינו ד'. ישיעת את יאוהתיצבו

 אמתיאמינה. במדת עצמדקשוט
 יאז קאי. קישטא ע"ד התייצבז של פי'וזהו
 אמת מלשין התיצבו ד'. ישועות אתוראו

 :ייציב
 אלקיכם ד' לפני כלכם היים נצביםאתם

 ושיאב עציך מחוטב עדראשיכם.
 ועומד'ם נצבים תהיו כולכם פי'מימיך.
 : ית' כבודי לחלל תניחי לבל ד'בעד
 דברי הצדיקים שאומרים מה עלאמר

 הדברים יתולים ומוסר.תורה

 ובנגיעה קצת. ברמז התורהבמאמרי
 מרחפת אלקים זרוח שנאמר משיםמועטת.

 ועל תורה. אלא מים איז המים פניעל
 י נוגע ואיני ניגע ח:"ל אמרומרחפת
 לשין אנא ד'. את את יבקששנוכל לני שתושיע הייני נא. הושיעה י'א1א

 :בקשה
 שומע אני פי' שומע. אנכי ענותקול

 : יכו, אנכי את שמעניםקול
 המסכתא יסיים כתובות. מסכת עלדהדרן

 פירות. שיטעני סרק אלניעתידין
 ש"ס שלימד מי אף פי' ש"ס. בגימ'סר"ק
 סרק. אילן בשם מכונה שהוא לשמהשלא
 עבור פירית לי שיתנו טענה לטעוןעתיד

 מסכהא עלך הדרן לו ומשיבין הזה.הלימור
 בתחילת שכתיב מה וראה לך פי'כתובות.
 היינו הרביעי. ליים נשאת בתולההמס'
 לא ואיש בתולה בשם המכינההתורה
 בתזלה. בשם המכינה התורה כלומרירעה.
 ליים ראש. את נשא מלשון ונגבהתנשאת
 הרביעי. בפנים כשלימדים היינורביעי.

 לך מגיע שאין תראה ואז. סוד. עפ"יהייני
 : ה:ה הלימוד עבורפירות

 הדביקזת היינו קטנה. לני אחות אמרפ"א
 אלאחותה. אשה מלשון מעט לנויש
 מה לנו אין חדשה השפעה לה איןישדים
 דביקות המעט עם ד"ל לאחותינו.נעשה
 אותו כשנדבר בה שידבר בייכ לני.שיש
 שום עזד לנו נשאר יהי' לא מלבבנו.המעט

 :דביקות
 מנהל בידינו. מחזיק ולא מנהל לא לניאין

 לימר טוב. לא מדרך פיריר. אראפאיין
 ילא היא. טוב לא כי כך תעשה אללו

 עשה לומר הטוב. הדרך על בידינזמח:יק
 הוא: טוב כיכך

 יש כי העומדים. בין מהלכים לךן111תי
 דברי לפניהם שכשאומריםאנשים

 שכבר באמרם לשמוע. רוצים אינםתורה.
 בהתורה. הללי הדברים יעימדיםכתובים
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 להלוך אדם. צריך אלא כן. שאינו אמרלזה
 : בהתורה כבר העזמדיםבין

 בוחר הקב"ה פי, זמרה. בשיריהבוחר
 הזמרה: אחר שנשארובשיריים

 בהם. נדרשת שהתזרה מדות הי"ג כיאמר
 בהי"ג זהנה עיקרין. הי"ג נגדהזא

 שעובד מי הזא פרט וכלל. פרט ישמדות
 בתורה היינו פרטים. בענינים השי"תאת

 בכל ד' את שעובד מי הזא וכללותפלה.
 ושאר ושתי' באכילה ה"נועשיותיו.
 ממש כופר זה. בכיל שכופר ומיגופניזת.
 ויהיה הוה היה שהוא עיקרין. מהי"גבאהד
 יש הענינים ובכל תמיד. הוה שהואשמורה

 ית': ועבודתומציאותו
 מה ר:מע ההגדה. מסדר בעל מאמרוזהו

 לכם. ה:את העבודה מה א~מרהוא

 עבודה ענין מה שאלה שזאל שתרשעה"ני
 צורך שהם ושתי' באכילה היינו ביכם.שי.ך
 ~לפי מדות. מהי"ג בהכלל וכופרהגוף.

 בעיקר. כפר הכלל. מן עצמו אתשה~ציא
 : עיקרין מהי"ג באחדהיינו

 ממנו וביקש אחד איש אליו באפ"א
 רעה רוח לגרש סגולה לושיתן

 ~איזן רואה עין המשנה מאמר ואמרמביתו.
 ופ" נכתבים. בספר מעשיך וכישומעת
 בעין הכל את 'דעו מתחילה רזאה.עין

 אוזן היה הנבואה שפסקה זאחרהנבואה.

 ועתה קול. בבת משתמשים שהיושומעת.
 הכי נכתב נכתבים. בספר מעשיך וכלהיא
 ועיין מציעא בבא גמרא לו "'תן וצוהבס'
 י לביתז סגולה לו זאמר ~העליה. הביתבפ'
 הרצ~ן. עישים היראים יעשה. יראיורצון

 כן ביבבם. הרצון שמעורריםכפי
 דרחמים: מקורין הע"'זן רצ~ן'תעורר
 נקרא ד' שם כ' הארץ. עמ' כיוראו

 מד' שיראו ה"נו ממך. ויראועליך

 : 'דךעי

 שהיא רחי. ר"ת יעמך. חדשיםראשי
 המ,חין והתחדשות השכינההשראת
 .-'שראל

 לו נעשה בה ושנה עבירה אדםעבר
 עבירה. עבר אדם אם היינוכהיתר.

 בלבו נעשה בהתמדה. מעט לומדואח.כ
 : בהיתר היו עשיותיורק כ"" ]עבירה[ עשה לא כאילו וישר.צדיק
 התורה. עם פי' בתורתו. לבנו יפתחהוא

 סתומים דברים בתורה ישכי
 זיהבינם: לנו יפותחם וצריכיםזנעלמים
 היא עשרה מלאה. זהב עשרה אחתכף

 להקב"ה מישראל אחת כפיפה ופי'יזד
 : מלאהזהב

 היא ד' יראת אשה הי,פי והבל החןשקר
 חן יתן שהשקר בעת היינותתהלל.

 ד' ירא שיהי' מי אז ליופי. יהיהוההבל
 : להתהלל ראיייהיה

 סתימה שום "יכא נשמתי בעדאמר
 דאזרייתא: סתימא כל ליונהירין

 אני הם אלף אם ענוה. מד,ת ע"אמר
 : מהם אני הם. שנים ואםמהם

 על בחיי שעב:-תי יידע הייתי אםאמר
 חפץ הייתי לא דרבנן זוטרתאמילתא
 ;בחיים

 צדיקיי'. בגו פקידא אנא ולמהוי אמיפ"א
 הצדיקים. בן נמנה אנכי יהירבש"ע

 ר' הק' הרב עם מען איך זע ניט מעןאיך
 : מפ~לנאה הה"ק ועם מאיסטראפנחס
 בגו פקידא אנא ולהוי שאמר שמעןופ"א

 על פקוד להיות אני חפץצדיקיא.
 ;הצדיקים

 הוא הקב"ה שי היושר פי' יישר.סתרו
 אמונה עצתו אדם. מבנינסתר

 שכל להאמין ":ה העצה פי' אמת.פעולתו
 ' וצדק באמת הןפעויותיו

 לו. .קרינן לא. כתוב עמ, אנחנוולא
 עצמינו את מח:יקים אנו אםדיינו

 אנו ואם ביא,. א~ח:ו לו אזי בא',-לא
 בא' לא אז' בואו, ליו עצמנן אתמחזיקים

 :אנחנו
 ה"נו עביד. יטב רחמנא דעבידמה

 הוא פ" עביד. לטב, עושהכשהקב"ה
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 לזה. מסכימים ג"כ הצדיקים כימתקיים.
 הצדקים כי מתקיים אינו אזי להיפך ה"וואם

 : מקום של גזירתומבטלים
 שהוא כמו החכם פי, אומר. הוא מההכם
 : וכו' אומר הוא מה רשע וכן אומר הזאכך
 וכמה השלחן על ישב קודש בשבתפ"א

 נוי דרוש ואמר טביביו.צדיקים
 שלי מדור הנוי את נא דרושואולמי.
 ואולמי ד"ת. לומר מי לפני יש אםותראה
 ואעפ"כ מתורה. אלם להיזת אנו צריךע"כ

 תורה: בלא עמי עשה ישעואות
 מענדיל מנחם ד' הק' הרב בשםאמר

 הנקרא טוב שאבן באר. דק"קמ"מ
 : דימנט הוא מונח שהוא מקום בכלדימנט

 אור היה ישראל בני ולכל זו הואום"ם
 יש מישראל אחד לכל זפי'במושבותם.

 איין אין במושבותם הוא החילוק אךאור.
 בתורה האור את מושיב אחדזעצינג..
 ויש ובמשתה. במאכל מושיבו אחדותפילה
 להביא רוצה איני אשר במקזם שמושיבומי

 לה' השער זה אמר. "בעש"ט זקינ'אמר י הפהלפני
 לד' השער הם הצדיקים היינוצדיקים.

 לפתה כתיב אמר. אפרים מ' הה"קואחי
 על רובץ היצה"ר הוא חטאת רובץ.חטאת
 לחל.ק אדם לבני ומפתה הזה. ושערפתח
 שאמר וזהו צדיק. שאינו ולומר הצדיקעל
 לשון דלתני. כי ד' ארוממך ע"ה המלךדוד
 שהוא בו מאמינים היו ושהכל ושער.דלת

 : לה' ושערדלת

 והנדחים אשור בארץ האיבדיםךבאו
 אדם שיש אמר מצרים.בארץ

 זעבור ופשעיו. לבבו נגעי מרגיששאינו
 כזה ואיש אלקים. בעיני רצויםשמעשיו בנפעי ידמה כי חטאיו על ידאג לאזה

 פעם בשום לבבו יתן לא כי אובדנקרא
 ויש בחסרונו. מכיר אינו כי על לד'לשוב
 נתרהק האיך ערכו פחיתת שיודע אדםג"כ

 תמיד זרוצה בטוב חטרונו ומכירמהשי"ת
 תמיד בקרבו הבוער היצה"ר אך לד,לשוכ

 אותו מזנע ישקוט ולא ינוח לאאשר
 גדח. נקרא כזה ואיש תשובהמלעשות
 נדח ממנו ידח לבל כוונתו אשרוהשי"ת
 הכתוב מאמר ו:ה אליו. ויקרבם יחדיקבצם
 לשון אשזר אשור. בארץ האובדיםובאו
 חז"ל. בדברי הנמצא האי אשר כמונגמר
 שנראה ע"י בארציות אבד שהוא מיכלומר
 דרכיו וכל במעשיו הוא שנגמרבעיניו
 בארז הנדחים וגם אלקים. לפנירצויי'
 ונקראו עונותיהם על להם שצרמצרים
 ולא הקב"ה יקבצם ואלו אלונדחים:

 : לנצחיעזבם

 )תהלים(. רב צבא המבשרות אומר יתןה'
 ישראל לעמו התורה נתן כשהקב"הפי'
 שיש המלאכים היינו מעלה צבאנתבשרו

 במעלה אז עלו ישראל כי מהם. זגדולרב
 והשפיע אלקים. ממלאכי יותר ורמהגדולה

 ידודוה צבאות מלכי השפע רבות עליהםד,
 לינק ג"כ רצו המלאכים כי היינו דדלשון
 השפע. רבות לקבל יכלו ולא השפעמהדד
 חזרו דיבור כל שעל חז"ל שאמרווזהו

 שהיו היינו מילין. י"ב לאחוריהםישראל
 ממדרגתם א"ע להשפיל ישראלצריכים
 לינק ג"כ המלאכים שיוכלו בכדיהנעלה.

 הנכבדה:מהשפע

 בזוהר ופי' כבדים. משה וידי כתיבאמר
 והיה אינוה וקדישין איגוןיקירין

 ידיה על שמראה העומדים לעינינראה
 דאס וועלט אגיטי אוואטירע אמרזאח"כ
 טיט מיא אז וועלט. אלעכטיגע איןאיז.
 אוואטירע אין איר: אין אריין ניטזעך

 טיט מיא אז איז דאם וועלטפינצטירע
 מאמר וסיים איר. אין אריין יואזעך

 מעולם. הקודש בשר הטריח ולאהמשנה
 תתקלקל ולא תסריח לא הקודש בשר כיופ,

 י העולםמזה
 לכל פי, לו. כראוי שביעי מקדשכל

 לכל רק מקדש השביעי מישראלאחד
 : לו הראוי כפיאחד
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 אל כ' ימים. מכל מכובד זה יוםבזמר
 להם ללבוש בגד דבקים בו יכליתן

 הדבקים לכל פ" מטעמים. וכל כו'חוקים
 וכו' ללבוש בגד בעד ד' להם נותן 'ת'בו

 כלום: להם 'הסר ולא מטעמים.וכל
 יקדש איש כל פי' יקדש. ביינו א.שכל

 : שבקרבו ההכמה יין כפיא"ע

 טיב ומלנו. טוב אשר אלהינו הואברוך
 לנו שניתנה גמלנו התורה.היא
 דיהכ רהמנא בריך הו"ל כמאמרבגימ.ליה

 יד על תליתאי. לעם תייתא'. אוריאן4ן
 תליתאי: בירחא תליתאי. ביוםתליתאי,
 היינו איה. לשון איים רבים. אייםישמחו

 שהיו אותן ישמחושרעתיד
 כבודו. מקום איה פעם בכלאימרים
 אין החורבו בזמז כי ונרפא. ה'רפאנו

 כם על יד כי שנאמר ם שיהשם
 תרפא ה,. רפאנו מבקשים שאנו וזהוי-ה.

 ממילא: ונרפא ה', אתינו
 מבהלת ה"נו מבהלה. נפשהושענא

 ר-ל. לילהמקרה
 ופ,א א,ע לרומם פ"א היה בקודשדד'כו

 רבש'ע בזה,ל ואמר א"ע.להשפיי
 ידעת אתה ומי' וקומי. שבתי ידעתיאתה
 מרומם: אני ופ.א משופל אנ. שפ"אמה

 מבראהלימ הק' שהרב יו ספרוכאשר
 0דר על קדושים מים ספרחיבר

 יכולים הז:יך מאוד אני תמה אמריןלזים.
 כשאני הלא הקדשים. כל על חיבוריעשות
 איה היינו זבהים. של מקומן איוהואומר
 יתהפכו נחרב, הקא זבחים של מקומןעתה

 יותר: לומר איכל ולאמעיי
 דהנה האלקים. הוא ה' אחריו סחואיש

 כשירד המופת את אייהוכשהראה
 לספר העולם, מדרך היה דשמים מןאש

 הביא בכאן אבל אליהו. עסה אשרבהמופח
 עמ דעולם שכל אלקית. התגקותאליהו
 כל ושכחו האלקים. הוא ה, אשרואמרו.

 אחריו סחו איש וזהו. עשה אשרהמופתים

 כלל. מהמופת דברו שש האקקימ. הואח'
 : האלקים הזא ה' שאמרורק

 מנות משלוח אחד עשיר לו שלחפ"א
 ואמר לקב4. רצה ולא רבסכום
 המוילה. קריאת בעת ברעיונו שנפללהשליח

 לא למפרע המגלה את הקורא המשנהפי,
 שיתנו כדי ר,ל פרעון. לשון למפרעיצא.
 בחורה: המעות ישלח יצא. לא מעותלי

 מינ' השלחן על חיק 'וה"כ, בערבפ"א
 תאמינו אמר מידו. וחטפומת'קה

 'ודע ה"ת' ואם הטוב. אודבכם שאנ'ל'
 טעמו אך קכם. נתת' ה"ה' בעזלם טובדבר
 טוכ כ' זעהין, איר וועט :ראו זוכט.פאר
 ה'. איז ווטץ, עפיס דא איז סיא וויאה'.
 גורלנו. הוא נעים ומה אלק'נו. הוא טובמה
 דבוב"ה: דיינו ירושתנו. הוא יפהומה

 חמץ שריפת לאחר הפסח הג בערבפ"א
 כך. לעצמו ופי' וחמיעא. חמירא כלאמר

 חמץ מיני כל דאיכא. וחמיעא חמיראכ"
 נדמה כי אם דחויתיה. כרשותי. הואדאיכא
 באמת אבל היטב. עצמי אז שה:יתייי

 ארימ ניט גאר נאך מעך האב חזיתי.ודלא
 שכבר לי אומר היצה"ר דבערתיה.גי:עהין.
 בעדתי'. ודלא באמת אב4 החמץ. אתבערתי
 אנ. מבקש עיכ אותה בערתי לאעדיין
 : דארעא כעפרא הפקר ולהוי ליבט4 ה'ממך

 כל ואמר, הכלל. נגד לדבר ה:רדאח"כ
 ישראי, בכלל דאיכא וחמיעאחמירא

 מיר. איבער אלץ דאס אי: ברשותי,הוא
 לי. הנראים חמץ מינ. בהכקל יסדחויתי'
 שאינם חמץ מיני בהם ויש חויתיהודלא
 שבערתי. מהם יש דבערתיה. לי.נראים
 שלא חמץ מי:י מהם ויש בערתיהודלא

 כנ"י: וכו' אני מבקש ע"כ עדייהבערתיד
 לך תפלתי ואני אמר במנחה. בשבתפ"א

 לעצמו שפי, זשמעו רצון: עתה'
 ומה הפלתי אני. ומה אני מי ואניכך.

 כמוך. גדול אל נגד ה'. לך וגםתפלתי.
 רצון; בעת תלוי הכל רצון עתאך
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 ילדים. על ר"ל מגפה הי, שינאוויבעיר
 לעורר לעירם. שיבא הרב אתובקשו

 אשה באה להעיר. ובביאו עליהםרחמים
 הקצף יצא כי על וצעקה בבכי לפניואחת
 אמר בשוטים. להכותו בעלה על העירמשר
 ופי, למיתני. לי למה הך היינו בזה"להרב

 ומאז למות. עוד צריכיט למה בעירכשמכים
 האסון:חדל

 דרכו שהי, ישראליש ר' לנכדו אמרפ"א
 התבונן בני לו אמר בתפילה.לצעוק

 פתילה ובין צ"ג של פתילה שבין החילוקנא
 בחשאי דולק שזה קנויט. קו:-יני' פשתזשל

 לו ואמר קול. ומשמיע צועק וזהובנחת.
 אפי, אמת של אחת שתנועה ליתאמין

 : די שברגל קטנהבאצבע
 קטן ילד כשהי' מיכל יחיאל ר' הרבבכדך

 עם במחבאים עצמו את משחקהי,
 ושהה "נ"ל הרב א"ע והחביא אחרילד

 ולא מחפשו שהילד בטוברו רב זמןבמחבא
 ביותר ששהה בראותו אך למצאנו.יזכל
 בבית הילר את מצא ולא מהמחבאיצא

 לחדר ורץ מתחילה. חפשו שלאוהרגיש
 רצה שלא הילד על וקובלנא בבכיזקינו

 דמעות. קלוח הרב עיני זלגו אזלחפשו.
 א"ע אטתיר אני כך ג"כ אומר הקב"הואמר

 : אותי מחפש מי ואיןגמחבאים
 לראותז באו בליעל שאנשי לו טפרוכאשר

 רבש"ע ב:ה"ל אמר עליו.ומלעיגים
 רק אומר שלבי יודע אתה לבי. אמרלך
 פני. לראות באו פני. בקשו ולסוףלך.

 אבקש ד' פניך את אך הסרונות. ביולמצוא
 זע בא האסט דיא אפנים אוואטער איךזע

 זע: בא האבין שוין איך קעו אפניםאוואסער
 ישב אחד ומצד בסשדה. יושב הי'פ"א

 דוב אברהם ר' הה"ק מחותנואצלו
 ישב השני ומצד מחמעלניק.זצללה"ה.
 ובא מיאמפילי. יוסילי ר' הה"קמחותנו
 הרב אותו וגידף וחירף אחר עשירלהבית
 ותיכף להוץ. אוחו שידחפו לאנשיו וצוהר"ב
 רא"ד הרב מחותנו אליו ואמר איתו.דחפו

 פני המלבין הגמרא עם נעשה מההנ"ל
 את ר"ב הרב החזיר מיד ברבים.חבירו

 המלגין הלמדן אומר מהבניואליויאמרלו
 את מטיים אינו מה מפני ברבים חבירופני

 כאשר היתכן לעוה"ב. חלק לו איןהמאמר
 שבזיהי וב:ה ד'נים. עליו ששורהראיתי
 אפקיר לא הדינים. את מעליו בטלתיאותז
 מיד ישראל. בר עבור שלי העוה"באת

 הרב אליו ואמר מזה. ידע שלא לוהשיב
 ידעתי אבל הדבר קשה הי' לי גם הנ"לר"י
 יזדע מסתמא כי ע"ז למחו, לשאול:מאין

 י עושהמה
 בשבט. עשר בחמשה בסעודה ישבפקא

 חלום וטיפר מאוד. דעתי' בדיחאוהי'
 השלחן אצל מסובין שישבו לו חלם אשראחד
 בחיים עוד שהיו מהם צדיקים. וכמהכמה
 דקשוט. בעלמא שהיז ומקצתםחיותן.

 עמדתי ואני השלחן בראש ישבוהרשב"'
 אמר והרשב"' הרשב"י. נגד השלחןבקצה
 בזה להם ואמר ומוטר. כבושין דברילהם

 כאשר ונורא גדול לאל עוברים כךהלשון.
 סני התחיל הפחר ומרוב עובריםאתס

 אלי והלך מכטאו הרשב"' ועמרלהתכרכם
 חיבה. בררך כתפי על והכה השלחןלקצה
 איך מען דעד ניט סערצי ברוכ'ל ליואמר

 : השלם אדם איין ביסטריא

 דרשב"י בהלולא לישב הי' בקורשדר:1
 יו"ט במלבושי בסעודה. בעומרבל"ג

 מה:והר השער פתח ופ"א מאור שמחוהי'
 ופי' הרשב"י. האלקי מהתנא ואמרופתח
 לעבוד האיך האלקי. אותגו. שלומדמהתנא
 בזה ואמר לבבו על הזוהר נתן ופ"א ד,.את

 דיא אין דעך. קען איך רשב"יהל2וה
 : מעךקענסט

 אהד וגאוו לצדיק שאל בעומר בל"גפ"א
 לומר הוא יכול אם במטיבה. אזשהי'

 לומר לו וצוה הן לו ואמר הזוהרמאמר
 אמר המאמר שטיים ואחר הזוהר.מאמר
 בנגלה ללמוד יכזלים אהם אם ר"ב הרבלו
 ללמוד יכולים אתם אין הזוהר. בט'כמו
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 יוסילי ר' להה"ק שאל ואה"ככלל.
 והשיב ווהר. לומר יכול הוא אםמיאמפילי'

 1ה המלות. פי, אם כי יזדע שאינולו
 1אמר ופתה הו1הר. מאמר שיאמר ג"כלו
 ר"ב הרב לו סייע ופעם פעם בכלאך

 הרב צווה שסייעו פעם 1בכלבאמירתו
 עליו ששופכים כמי בקול הנ"ל ר"יהק'

 אהד מאמר בעצמו אמר זאה"כרותהין.
 איך ואמר לבבו על הווהר ס' אתולקח
 אילמלא כי ה:והר. ס' בעד ר"ש דירדאנק

 מהבראי: עדיפנא לאהאי
 בעמ"ה הק' הרב בש"ק אציו נתארחפ"א

 אמר ש"ק ובליל קדושים. מיםספר
 ל1 והשיב ת1רה רברי שיאמר ר"ב הרבלו
 נסתמו אתכם. רואים כשאנחנו הנ"להרב

 יכול איני ע"כ ההכמה. מעיינות כלמאתנ1
 על יחד בישבם השבת וביום ד"ת.לומר

 ר"ב הרב פני את הנ"ל הרב ביקשהשלחן.
 כי על ד"ת אתם נא הגידו הלשון.ב:ה

 נוי דרוש לו השיב יפה. אומריםשאתם
 בעסיר איך :אל יפה שאדרוש בעדואולמי.
 טע1דות 1בשלש כלל. אמר ולא ווערין.שטום
 לכבוד ד"ת שיאמר ר"ב הרב לואמר

 עשרה בי כל כי השכינה ולכב1דישראל
 יושבים ג"כ שאנו ובפרט שריא.שכינה
 מים הרב פתח א: אהת. במסיבהכאן

 היא עשרה עשרה. בי כל ואמרקדושים.
 עשרה בי וכל שבאותיות. קטנה א,תיוד
 בתוך מ1נח להיות שיוכל כ"כ עניו שה1אמי
 שרי,. שכינה עליו מקיפו. היור שיהי'היוד
 עמכם הי' טבא מרגניתא ר"ב הרב לו1אמר

 : ממני אותה למנוע1בקשתם
 שבא 1נכבד השוב איש אצלו נתארהפ"א

 הרב בפני ניכר היה והשיבתומאה"ק
 היה שבת ובליל ביותר מקרבו הי, כיר"ב.
 מן הי' האיש :ה והנה הרב. בשלהןיושב
 ציון עי תמיד שם המתאבליםאותן

 ביגון תמיד להיות דרכם אשרוירושלים.
 כדרכו מקרש כל הרב :מר וכאשרואנהה.
 ד, אוהבי התיב1ת. יאלו ובא הרגיל.בניגון

 האורה על הרב הביט אריאל. בבניןהמהכים
 בק בהול. כדרכז ונאנה דואג אות1וראה
 בגערה ב1 וגער מה:מר. הנג1ן אתהרב
 ביום אריאל בבנין המחכים ה'א1הבי
 ל:מר ה:ר ואה"כ ושמהו. שישו קודשהשבת

 : הרגילבניגון
 אמר הדור. מצדיקי אחד אצלו נכנספ"א

 שלי להדר לך למשרתו :"להרב
 ואתן אהד קה בענקליך. שני עומדיםושם
 אותו הרגיש 1מיד עליו. שישב צדיקלאות1
 לשונ.. באריכת מייחרת כוונה לו שישצדיק
 הלשון ב:ה ל1 והשיב הדברים. פי'1שאל
 נאך בענקט השי"ת בענקניש. צווע דאסע
 אצלי איז השי"ת נאך בענקיז יודין איזיודין
 כב1דו 1כשבא בענקניש. צווע דיא דאאי:

 נאך ניט בענקט איר א: ראיתילביתי
 הבענקיל לכם להביא צ1יתי ע"כהשי"ת.

 . בענקיניש צו1ע דיאפין
 שיסע ל1 ואמר בהלום לבנו בא אידצדיק

 ת"ה לו ויתן ממע:יב1ו ר"בלהה"ק
 העליו1. בעולם טובה עמו עשה אשרעל

 בדרד בעש"ק נסע שפ"א המעשה. ל.וסיפר
 העגלה עם שעמר אחד עני צעקת קולושמע
 יכולים היו ולא וטיט. רפש במקוםשלו

 ל1 לעוזר וביקש משם. ~צאתהסוסים
 שהי, מהמת אבל הטיט. ממקום1להוציאו

 עליו. השגיח לא לדרכ1 נחוץ 1היהע"ש
 מעלה. של ב"ד לפני בדיז עמד כאשרויהי
 יב1א דבר אי:ה עליו שיודע מי הכרו:יצא
 של הב"ד לפני אחד מקטרג בא מיד1יגיד.
 ואמר ה:את. המעשה לפניהם והציעמעלה
 פטור כבוד1 לפי 1אינו :קן הדיז שלפיהגם

 לעמוד לו הי' אעפי"כ וטעינהמפריקה
 מן 1להוציא1 לו לע:ור משרתיו עלולצוות
 מעלה של מהב"ד הפס"ד יצא מידהרפש.
 או שיבהר. איוה ברירות שני לושנותנים
 מצות 1יקיים העולם ב:ה בגילגולשיבא
 לקבל והצי מעל"ע א' לגיהנם שילך אופו"ט
 ובתוך הנ"ל. המצוה קייס שלא עלעונש
 אדיל בז ברוך ר, שהרב פתקא נפלכך
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 שלא דעת1 1ה11ת זה. פסק על מסכיםאינ1
 הפס,ד את קרע1 מיד כלל. ע"1 א1תולענ1ש
 דברי קיים 1תיכף לג"ע. לשלום1פטרוהו

 : ת"ח ל1 ונתן להרב ונסעאבי1
 התיב1ת לאלו בא כאשר בבהמ,זפ"א

 לפני מתחטא הי' יעקב קד1שקד1שנו
 1אמר אבי1. לפני המתחטא כבןהמקום
 הלא יעקב קד1ש ווארים מעך העליגקדושנ1
 : עכ"ל יעקכ את קדשת רציתכאשר
 בשם א1מרים שמענו יעקב קדושתומעגין

 זצ1לל"ה. מסיווראן משה ר'הה"ק
 הנשה גיד פ' חולין הגמרא מאמר ביאדכי
 1יורדים ע1לים אלקים מלאכי והנה פ'על
 של בדי1קנ1 1מסתכלים עולים תנאבו.

 מטה שי בדיוקנ1 ומסתכלין וי1רריןמעלה
 בע1 הכבוד. בכסא השק יעקב דמותוראו

 והנה מיד הקנאה. מפני פרש"ילסכ,ני'
 א7מ7א לוי. בן ר,ש ואמר עליו. נצבד'

 להציל1 במנ1פה בנו עי שמניף פרש"יבנו. עי המניף כאדם לאומרו א,א בתוגמקרא
 לשון על הנ"ל הרב והקשה השרב.מן

 1גם להזיקו. בע1 הל,ל לסכניה בע1הגמרא
 דווקא מנ,מ השרב מן להציל1 שפרש"ימה
 עפ"י הנ"ל הגמרא מאמד 1תירץ השרב.מן
 אלקים מלאכי 1הנה במדרש דאיתאמה

 שנים 1י1רדים שנים עולים 1י1רדים.ע1לים
 עשו של 1שרו מלכי1ת. ארבעה שריאל1
 ברית שמטמא היצה"ר ה1א סמא"לאיהו
 יעקב מעית ר1ם ראה 1כאשר ר"לק1רש
 עליונה במרכבה נחקק שדמ1ת1 ע"האבינ1
 ברית אות נטר כי על לזה שזכהוהבין
 7קרב ורצה מימי1 קרי ראה שלאק1דש
 בכדי חימ1ם לידי בו~ינת1 1להביא1אליו
 71השפילו ע7י1 יקטרג 1י,כל ברית1.לפגום

 בעו הגמרא כו1נת 1זהו הנעלהממדרגת1
 שפרושו סכנת ל1 ותהי מלש1ןלסכני'
 לטמא1 רצ1 דילי' וכת דהס"ם מש1םמחממת.
 לו הועיל לא אמנם חלילה. בריתוולחלל

 7שמרו עליו נצב ברחמיו ד, כיתחב1לתו
 השרב מן להגילו שפירש"י ו1הובקרושתו.

 7נצח: ישמרנו ד' ר,ל דהס"ם מהימוםהיינ1
 שלמה ר, הק'. הרב מחיתנו באפ"א

 ר, הרכ 1היך טאלטשין. לק'קאריינר

 ר, הק' הרב א" של,. האכסניא מןשלמה

 מאנימי גד1ל ע1לם עמ1 1הלכובר1ך.
 את ש7מה. ר' הק' הרב 1כשפתחטאלטשין.
 כמה עשה 1כן לאח.דיו. נרתעהפתח,
 לאחורי.. ונרתע הפתה את פתהפעמים.
 ראה יא ר"ב. הק' והרב הפתח. אתוסגר
 כ7פי 1פניו הח17ן. אצל שעמר מחמתא1ת1.
 הרב ירא מה מפני העולם ואמר1החל1ן.
 מ7פנ'1 'ראים אינם 1אנחנו הבית אליילך
 לא האיך שלמה. ר' הק' הרב אמדכ"כ
 ע1מד שהבעש"ט שראית' ליראות ל'ה"

 בשערו. ומסלסלאצ7ו
 זצלה.ה. ביוך ר' הק' הרב בא אחתפעם

 ויא מעויבוו לק' השבועות. חגקודמ
 כבוא רק מסדילק1ב הק' הרכ אחי1 אציהי'

 החזיר ומשם הבעש.ט קבר על נסעהעירה
 חג אחר ותיכף טא7טשין. לק' ~ביתוא,ע

 מעזיב1:. 7ק' שנית פעם באהשבועות
 יבהזרתו הבעש"ט. קבר על ק.דם ג"כ1נסע
 שאל מסדי7ק1ב. הק' הרב אחיו. יביתבא

 שהי' זה מה מסדייק1ב. הק' הרבא1ת1
 1אציו הבעש.ט. קבר על השב1ע1ת חגקודם
 שבא זה 1מה עמ1. א,ע ראה י7א היהלא
 הבעש"ט. קבר ע7 שנית. פעם שבוע1תאחך
 ברצוני אם השמים. מן לי אמר1 כי ל1.אמר
 1ברקים. בק1לות השב1עות. בחג התורהאקבל
 קבר על 1הייתי מסיני. מרע"ה שקב7כמ1

 לי שיהי' :להתפללן ממנ1 זבקשתיהבעש"ט
 1קכיתי "כיתי וח:רתי הת1רה. את לקבלכח

 וברקים. בק1י1ת השב1ע1ת. בחגהת1רה
 זבקשתי בידי. כח שאיז ר1אה צניועכשיו

 : זאת ממני שיקהו הבעש.ט.מ:קיני.

 וחרה שבדורו. מהמפ1רסמים יברפ"א
 מתעטפים אשר גד1ל. אף בחריעליהם

 עפ,י ת1רה. ואומרים שלהם. שאינםבט7ית
 רצוני ואמר בכ1ונ1ת. 1מתפל7יםקבלה.
 מתפ7יים. שהמה הכוונ1ת. על להםלשאול

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 דנהוראבוצינא

 ראה אם המלאכים. מהות המההיודעים
 מהות ראיתי אני אבל מלאך. פ"א מהםאהד

 ר' הק, הרב עם נסעתי פ"א כיהמלאך
 ר, הק, הרב אל שבת על זצלה"הפנחם

 מאוד מסילינאה. הק' והרב מפילינאה.יוסד
 הי' שאני ארץ דרך ומחמת אותי.אוהב
 רצית' לא גדול זקן הי' והוא בשנים.רך

 לפני. לישב רצה לא ג"כ והוא לפניו.לישב
 ולקהתי הוא. שישב כדי לישב.זהוכרחתי

 בפניו. טאביקע לשאוב שלי. הפישקיליאת
 הבעש"ט מזקנך שמעתי בריכיל ליאמר
 לשאוב אתה התוכל מקומו. ממקא תהי'שאתה

 כשרצה הבעש"ט, כי הבעש"ט כמוטאביקע.
 טאביקע. שואב הי' העליונים. לעולמותלילך
 מעולמ הלך טאבייע. ששואב פעסובכל
 מפילינאה. הרב אצל שבת והיינולעולם.
 ר' הק' להרב מיוחד. ציר בא השבת.ואהר
 דבר לו יש כי לביתו תיכף שיהזורפנהס.
 הק' והרב לביתו. לבוא תיכף שהוכרחנחוץ

 בחדר התבודדות הזאת בעת עשהמפילינאה.
 ר"פ. הרב בעיני צר הדבר והי' לו.המיוהד
 עם להמתין אם לעשות. מה יודע הי,שלא
 הרב של התבודדות אחר עד לביתוהחזרה

 לו שיהי, הי' שפשזט אפשר. אימפילינאה.
 לנסוע. ואם יותד. או מעל"ע."תבודרות

 ידע ולא אפשר. אי ג"כ הרב. ידיעתבלתי
 הק' הר, ממני וביקש לנפשו. מרגועקמצוא

 ההתבורדות לחדר להרב שאלך פנחםר'
 לנסוע ר"פ להרב רשות שיתן לאמרשלו.
 וכשביקש נחוץ. דרך לו יש כייביתו.
 מה ירעתי לא פנחס י' הרב זאתממני
 לי צר לחדר. להרב לילך אםלעשות
 שלא לי צר אקך לא ואם אותו.שאבלבל
 שהי' ידעתי וזאת פנחס. הר' רצוןלעשות
 עמו שלמד מג'ד מכבר. מפילינאהלהרב
 מג'ד זה שאין הבעש"ט זקיני ראהאבל

 המגיד. אותו ממנז ולקח האמת.ממגירי
 ואמרתי האמת. ממגידי אחר. מגיד לוונתן
 אל להרב ביחר שנינו נלכה ר"פ.להרב
 אל ובאנו שנינו. הלכנו ה". וכךהחדר.

 ידי והנחתי וגרוע. עקום הי' והדלתהדלת.
 "קלאמקע, נפלה ומיד בדלת.ונגעתי
 וראינו החרר. אל ובאנו "רלת.ינפתחה

 הרב על פחד ונפל עמו. הלומד המגידאת
 ואני שם. לעמוד יכול הי' ולא פנחס.ר'

 מהות ידעתי כן גלל בחדר. עומדנשארתי
 ידעו לא בדודנו. המפורסמים אבלהמלאך.

 : מעולם מלאך פני ראוולא
 מעזיביז מק' אהרן ר' הרב אליו באפ"א

 הי, אהרן ר' זהרב טאלטשין.לק,
 ד"ב הק' הרב וכשהי' הבעש"ט אצלעוד
 על אהרן ר' הרב אותו נושא הי' קטןילד
 לק, כבואו זה ומחמת הבעש"ט. אצלידיו

 הרב לבית שלו העגלה עם נסעטאלטשין
 והניח שלו. הטלימיק את ולקח ר"ב.הק'
 ואמר הבית פני על הלך והרב הרבבבית
 לי קשה שהי, הקושיא לי תרצתםאתם
 עשו אל מלאכים יעקב זישלח בפסוקתמיד
 לי קשה והי' ממש. מלאכים פידש"יאחיו.
 שלוחים אנשים ליעקב הי' לא האםתמיד
 אליו לשלוח הצטרך אשר עשו אללשלוח
 איתא כי לי. תרצתם והשתאמלאכים.

 יכלו לא אברהם אצל שהיושהמלאכים
 אבדהט. אצל שאכלז מחמת למעלה.לעלות
 שעשו מחמת אחר בנוסח איתא צייניובם,

 לעלות יכלו לא כהוגן. שלאשליחותם
 והנה יעקב. אצל העולם בזה ונשארולמעלה.

 אגש-ם בדמות אברהם אצל היו המלאכיםאלו
 עליו. נצבים אנשים שלשה והנהכדכתיב.
 להם ואמר מלאכים. בדמות יעקב אלובאו
 זקיני אצל הייתם בעצמיכם אתםיעקב
 מלאכים להיות רוצים אתם ואצליאנשים.
 את אהרז ר' הרב ולקח עשו. אללבו

 ושבת לאכסניא. מבית אותז וגשאהטלימיק.
 לא בלילה. ובשבת הרב. אצל טאלטשיזבק'
 השלחן על ישב רק תורה. שום אומרהי'
 על היושבים עם ודבר הלילה. חצי ערךעד

 לאשתו הרב אמר ולבסוף פאטשטן.השלחן
 הרב אמר לאכול. מה ליתן לך הישהצדקת.

 הרב אמר מה. לספר עוד היש אהרןר'
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 במאמר ויקדשוה יירשוה טהזרים ר"ב.הק'
 טהור בשם מכונה הצדיק עשה. אשדכל

 השבח. את ולקדש לירש יכול הצדיקוהיינו
 עשה אשר מכל בדבורו. היינובמאמד.
 בשיחה רק תורה בלא אפילו בארץ.אלקים

אחרת,
 יספר בהקדמה המובא המקורב]החסיד

 כשבקשו ממנו שראהנפלאות
 תיכף נולד שלמה מו' בני בנו[ ב"מעל
 שלמה ר' הק' הרב מחותנו שנהרגאחר

 לה:דיעג רצו לא והעולם וצלה"ה.קארלינר
 מדבר יודע אינו שהוא כל. בעיני נראהוהי'

 מילה. ברית עשיתי וכאשר מהותנו.הריגת
 להיות הברית אל אלי שיבא ממנובקשתי
 למול, התינוק את שהביאו וקודםמוהל.

 להילד, שתקראו מכם. בבקשה לואמרתי
 שבלילה לי אמר ממיכנא. קא עליכס כישם.
 בן צב' ר' הוא בחלום. דודי ראיתיהואת

 שלמה. לו לקרוא היזשר אפשר אךהבעש"ט.
 תהליב 0פר לו ליתן ואמר מחותני. שסעל

 הרב שנסע ליטיז. מק, אביגדור ד'סיפר שלמהי שמו את וקרא גורלוהטיל
 מן טשערניוויצער חיים ר'הק'
 על מעויבין. לק' באטישאהן מק,וואליחיי

 הי' לא מעויביו. לק' וכשבא "בעש"ט.קבר
 קודם אהד שיום בביתו. ברוך ד"רהרב
 אך טאלטשין. לק' נסע חיים ר, הרבביאת
 נסע ו"ל ר"ב הק' שהרב ר"ח להרבשאמרו
 דרך ג"כ ר"ח הק' הרב ונ0ע ליטי4דרך
 והי' ר"ב. הרב את ייטיז בק' ופגעליטי4

 זהרב ליב. ר' אצל ר"ב הרב שלהאכסניא
 הר, אצל האבסניא על עמד הייםר'

 על ליטין לק' כבואו ותיכף.אביגדור.
 ר"ב. הרב אל לילך הי, רצונוהאבסניא

 הודיעו ואח"כ ישן. שהרב לו שאמרואך
 א"ע. ולבש עמד. ר"ב שהרב ר"חלהרב
 לו הי' לא אך שחורים. משי שלבגדים
 שחזרה. חגורה גם שחור. וועריך עםכובע
 שחור. ווערין עם כובע אביגדור ר' לוושאל
 הרב אל והלך שחורים. וטיוליק חגורהגס

 לבית א"ע והחויר 0גור. הדלת והי,ר"ב.
 עמו. הלך אביגדור ר' זגם שם. שהי'הגדול
 לראות או"ח. ש"ע לו שיתנו ר"ח, הרבאמר
 הרב פני את כשיראה יברך ברכהאיוה
 הודיעו אח"כ או"ח. ש"ע לו ונתנור"ב
 אליו. ר"ח הרב והלך הדלת שפתחלר"ח
 רק פלובש אינו לקראתה בא ר"בזהרב
 בטלית רק היינו ישן שהי, הבגדיםבאותן
 פני את ר"ח הרב כשראה ותיכףקטה
 ברך גם שהחיינו. ברכת ברך ר"בהרב
 ואמר יראיה אל מבבודו חלק אשרברבת
 לכם שקשה אפשר ר"ב להרב ר"חהרב
 הדין מן והלא שהח"נו. ברכת שברכתיעל
 כשפעם אלא שהחיינו. ברכת מברכיזאין
 בילדותכם כבר אתכס ראיתי אותו. ראהא'

 שיתן להמשרת ד"ב הרב אמד הבית. אלובאו
 את ר"ב הרב ושתה לימינאדע. צלוחיתלו

 ר"ח להרב ואמר בדכה. בלאהלימינאדע
 מברך. שאיני מה על לכם שקשהאפשר
 וישבו ביאתכם קודם לימינאדע שתיתיכי

 אלו רק כלום. דברו ולא כסאות עלשניהם
 אני ר"ב להדב ר"ח הרב שאמרהדבדים.
 לכם לשאול ובאתי הבעש"ט קבר עלנוסע
 השיב קברו. על להיות ע"ן תסכימואם
 אצלי. י"ט איז אב מנהם החודש ר"ב הרבלו

 גדולות הוצאות לי הי' ר"ח הרב לואמר
 קאלינטער עמדתי גם לכאן. וואליחיימן

 על אה., ולא לביתי אחזור עכשיוגדול.
 על להיות הי' מגמתי וכל הבעש"ט.קבר
 תהי' הוא. כך אם ר"ב הרב לו אמרקברה
 רצוני אבל ר"ח הרב אמר קברו.על

 קמכים. אני ר"ב הרב אמר ע"ן.שתסכימו
 שת0כימו רצוני אבל ר"ח הרב לואמר

 הרב אמר באמת. מסכים אני לו אמרבאמת.
 בבקשה סתר. דבר עמכס לדבר לי ישר"ח

 הרב אמר שיצאו. העומדים לאנשיםשתאמרו
 העומדים. כל את להטריח ר,צה איני אניר"ב
 שבו ותיכף הא~קער. אל אנחנו שנלךמוטב
 אל מאתו ר"ח הרב זהלך רגע.כמעט

 אני ר"ח להרב אביגדור ר' ואמרהאכסניא.
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 הרב עם שדברתם סתר הדבר אתידעתי
 הסכים אם אותו שאלתי ר"ח הרב אמדר"ב.
 ר' אמר הבעש.ט. קבר על להיותבאמת.
 כמה אותו שאלתם ולמה לר"חאביגדור
 שהוא לכם אמר א, במעם והלאפעמים.
 אותו. שואלים כשאנו אנחנו אבלמסכים.
 לנו כשאומר הראשון ובפעם עסקאיוה

 שנית. פעם אותו שואלים אנו איןתשובה.
 מקורבים שאתם אעפ"י ר,ח הרבאמר
 כמו אותו יודעים אתם אין אעפי"כאליו.
 מבירים הייתם אתם ואם אותו. מכירשאני
 יראים הייתם אותו. מביר שאני כמואותו

 כי מלפניו. ירא שאני כמו מורא.מלפניו
 המגיד אל בהת' קטן ילד ר"ב הרבבהיות
 המגיד. הרב לי יאמר מע4-יטש. דק,הק'

 מעולם. ראית. לא אשר חידוש דבראראך
 חוא. מה החידוש על המגיד פי אתושאלתי
 ברוך ר' אצלי כאן יש המגיד ליואמר
 דבר הוא כי אותו ותראה הבעש"טנכד

 קטן. ילר לבית בא בו דברי ומדיחידוש.
 הילד וה לי ואמר מכסאו. המגיד הרבעמד
 הוא כי אליו תביט הבעש"ט נכד ר"בהוא
 דבר הבנתי ולא בו והבטתי חידוש.דבר

 בק' הייתי שנים בכמה זאח"כחרושו.
 על וישבנו פנחס ר' הרב אצלאוסטראה
 פנחס ר' הרב עם ודכרתי בבית.בסאות
 בחוץ. ר"ב הרב והלך חלף בו דברימדי
 עמד החלון. בעד פנחס ר' הרב אותווראה
 במהרה לך לי ואמר מכסאו. ד"פהרב

 חידוש דבר הוא כי ברוך. ר, הרב אתזתראה
 בדברי גם ונוכרתי מעולם ראית לאאשר
 וסבבתי בחפוון הלכתי כך לי שאמרהמגיד.
 פניו לקראת שאבוא כדי בתים.כמה

 הבנת' ואו אותו. ראיתי ואו פב"פ.לראותו
 בעולם. חידוש ובר שהוא ה,אשהאמת
 אותו מכיד'ם הייתם ואם אותו. ידעת'ומאו
 מורא מלמניו ידאים הייתם בודאיבמותי.

 :גדולה

 רכ את לפניו הפליא מאוד מסיקאל.הרב
 ר"ב. אותו ושאל גדול. לצדיקאחד

 שהוא מסיקאל הדב לו ואמר מדותיועל
 ר"ב הרב לו אמר מעות: מעטלוקח

 מעזת. מעט לוקח שהוא בשבילאדרבה
 כי אומרים. שאתם כמו גדול שאינונראה
 ואיתא וגו'. צדיקים לד' השער והכתיב
 דקוב"ה. תרעי אינון צדיק"א אינוןב:והר
 נקראים המה הצדיקים מה מפניולהבין
 להם יש ישראל תפלות כל כי ד,שער
 השערים פיתחים המה בי ידם. עלעליה

 עם מקושרים שהמה ומחמתבתמלותיהם
 ג"כ מעלים עי"ו ובפרט בכללב"י

 יש דבר ובאיוה ישראל. כל שלתפלותיהם
 כל הלא עם. המון עם התקשדותלהם

 מהטבע. למעלה הוא ועבודתםעשיותיהם
 שיתנו למעות שיתאוו בלבבם. ה' נתןלפיכך
 לבללות א"ע מתקשרים זבוה העו"ם.להם
 והוא השערים. ע"י תפלותיהם ומעליםב"י.
 עומדים המלך חצר שלפני ב"ו למלךמשל

 לכ"א יניחו שלא כדי שער. בכלשומרים
 קרוב היותר ובשער פנימה. המלך אללגשת
 עד זמכובר. גדול 'ותר השומרלהמלך.
 משריו. גדול שר עומד המלך פתחשאצל
 מניחו אינו המלך אל לגשת שרוצהומי

 שלו. שער דרך לילך המשוט השומרתחלה
 יככל לילך. והניחו מה. דבר מעות לוונותן
 להמלך. מקורב היותר השער אל בשבאפעם
 ליתן מוכרח מכובד. יותר שר שםועומד
 שלה שער דרך לילך להניחו מעות יותרלו
 גדול. שר עומד המלך. בית לחצר שבאעד

 בשבילו. מעות הרבה לפור הואמוכרח
 לדבר פנימה המלך בית לחצר לילךשיניחו

 מעות מעט מקבל שהוא ומעתה המלך.אל
 קטן: שער על ממונה שהוא בעלילנראה
 אמרו בעת נפלאזתיו ונתפרסם נשמעכבר

 אחר שבת בערכ השיריםשיר
 והתלהבות כאש. בוער היה כיהטבילה.

 שהי' עליו אמרו חן ויודעי למעלה. עדהיה
 ע"כ ע"ה. המלך שלמה מנשמת ניצוץלו

 ועולה מתלהב היה השירים שיר אמרובעת
 לו אפשר היה לא אדם ושום אש.בלפיד
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 ממחשבתו, הוציאו כמעט כי שם.לעמוד
 רגיל שאינז מי כל כי מהגשמיות.והפשיטו
 קרוב  הגש4"יות, ובהתפשטותבדביקות
 מוהר"ר הק, הרב וטיפר וימות.שיחלה
 היה אחת פעם כי זלה"ה. מזידיטשובצבי

 חטיד עם בחדרו שם והתחבאבמעזיבוז,
 הרב קדוש מפה השירים שיר לשמזעאחד.
 בשיר התחיל כאשר ויהי ברוך.ר"ר

 להרב החטיר אמר והשתוקקות,בהתלהבות
 מרוב רעיוניו נבוכו כי ז"ל, מהר"צהק'
 הפטזק אמר וכאשר בקרבו. בוער אשרהאש
 רפדוני באשישות טמכוני אהבה עליודגלו

 נראה ממש אני. אהבה חולת כיבתפוחים
 החסיד ויברח סביבותיו. אש יוהטהכי

 לשאת יכול היה לא כי עמו. היהאשר
 הקולות את ראה והוא והנורא. הגדולהאש
 כאש. בוער כלו והבית הלפידים.זאת
 ה' מלאך קול לשמוע ויתאמץ לבוויחזק
 ועלי לדודי אני הכתוב, אל בא כיעד

 וממחשבתו מדעתו הוציאו כמעט אזתשוקתו,
 הנני מה. יהי אמר, ז"ל מהר"צ הקדושאך

 אלקים דברי לשמוע באהבה לה, נפשימזסר
 נפשי תפרד ח"1 ואם מטיני. כנתינתוחיים
 יתברך. בוראי רצון לעשות הננימגופי
 וירא ממרומים, חדשה רוח עליו גשפעואז
 לטפר ואין לשער אין בבית. לוהטה ה'אש
 כי הכתוב מאמר אמר כי עד שםזעמד

 אש רשפי רשפיה וגו' אהבה כמזתעזה
 התלהבות גודל מפני אז יה.שלהבת

 ח"ו. במציאות נתבטל כמעטוהשתוקקות,
 שיר לאמר כלותו ער בעזרו, היהוה,

 אומר היה הנ"ל הר"צ הק' והרבהשירים
 לפעמיב לו יקרה אשר בעת כיתמיד,
 וכדומה, המוחין מנפילת בעבודה נפילהח"1
 האלה, היקרים הרגעים יזכור הואהנה
 ממעזיבוז הק' מפי השירים שיר שומעשהיה
 אש כלפיד היו דבריו כי עיניוויאורו

 : זי"ע והטהור הקדוש לבבובקרב
 היה שהוא מלעטיטעיב. ליב הר,סיפר

 משה הר' הק' הרב אצלמלמד
 הבעש"ט נכר מסרילקוב אפריםחיים

 אצל הבעש"ט עם יושב היהבילרותו
 תרצה אם הבעש"ט לו אמר פתאוםהשלחן.
 הבעש"ט צוה הן. לו אמר : דבר לךאראה
 הקלף את והניח חלק. קלף חתיכה לזלהביא
 והשתומם השלחה על אשר המפהתחת
 המפה. מתחת הקלף את והוציא חדא.כשעה
 הפניס. שר מט"ט אני עלי, כתובונמצא
 מסרילקוב. להרב במתנה הקלף אתזנתן
 בתכלית היטב אותו שישמור לווצוה

 ובעת אצלה שמור הקלף והיההשימור.
 הקלף. נאבר אצלו, מלמד ליב הר'שהיה
 השם השיניים. לו לכאוב התחיל שעהובאותו
 בימינו: במהרה הגואל לביאת ויוכנוישמרנו,
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 נ"ע ממעזיביז ברוך ר' רבי הקדוש הרב שלח אשר הקודשאגרת
 מוויטעפסק זצלה"ה מענדיל מנחם מוהר"ר המפורסם הקדושלהרב

 תוב"בלאה"ק

 יפאר הוא ת- תי אמיהותו. ומעוז מחסה רוח נאמן תהלתו. כל ישמיע ד' גבורות ימללבזי
 נפשי ויריד ד' ידיד ה"ה פעולהו. נקורת רום עומק נעלמה חי כל מעין עליות.עליי
 שמים. ויראת חכמה בצל למסתומפים חיים. ואוצר עולט. אור עינים, מאור ונשמתי,ורוחי
 איש דנהודאי עמווא קדישא בוצינא המפורמם הגאון הרב ואתם. תבל יושגי נוונימבשבילו
 יעו. ויופי? נ.י מעגדיל מנחם מו,ה שמו קוזשת נבוו הוור. מופה פ,ה ע,ה נ"י קווש.איקי

 לשמוע לחי. כה והשלום החיים ת"לאתגו
 החיים בשורת קדושתומכבוד

 נפ'שינו ותזוי מרחמוהי. סיעת :מכלוה'טיום.
 אמן רצוז יהיכז

 הגיעני קבלתי העבר, מרחשווזבחודש
 ויאורו והכ. גלילי ידיומכתב

 סטע מסתייעא זחדוותא השמחה. מגודלעיני
 חתקשרות גידל ראיתי כי ממש בהשיש

 ולמו עינו ושם בעבותות, הקשורההאהבה
 ה' ועצת המראה, על ונפלאת' עניני.על
 נתו אשר ומיום תעמוד. ולעילם תקוםהיא
 הסכימו השמים מז ככתבם, לדבריםלבו

 מעולם אשר דעתי על לעבור אותי,והכריחו
 בעיני נחשבו זר וכמו לבי. על עלתהלא
 לבבי. נקודת אמיתית עניו הצעתלפי

 נתקבלתי העבר. חשוון חודסבתחילת
 הגם טאלטשין. בק"ק מושבי איתןלקבוע
 על יעבירוני לבי הח:קתי מעולםבע:ה"י
 נשמתי השגת לפי עבודתי. וסדרדעתי.
 עלי הנצבים לכל דהתאפק יכולתילא

 עוד. לדחות ויראתי בוס. עד ביוהפצירו
 ראשי. להם ונעניתי ממש נפשי אתומסרתי
 אג"ש הגיעני הנ"ל לק' בביאתיותיכף
 ויצא מפורש בארה זשם קדושתומכבוד
 ראיתי למעשה, קזדם הלכה הקד:שמפיו
 על הודאה ברכת וברכתי הוא. ה, דברכי
 מפני רצוני ובטלתי אמת. בדרך ד' נחניכי

 ךדיד ה, ידיד אוהבי זעתה יוכ.רצונו

 וזהיר. בהיר המאיר אור ישראל. כלנפש
 קדושתו כבוד כי נאמנה ידעתי נאהנה
 אי ני וו. קשה ועבודה משא עליהעיר
 אשר טרדיז החבילי ולפרש לבאראפשר
 מקטנם זו. למדינה בואי מיזםהקיפוני
 וגדול. קטז דבר עלי פניהם שמו גדלםועד
 ירא אני והארץ השמים אלקי ה'ואת

 מעניני פנים ולהסתיר מהם עינילהעלים
 וכשל מנהלם, אני גדולימ וברחמיםבקשתם,

 דברו ישלח גופי, חלישת מחמת הסבלכח
 הרפתקאות כמה זו שנה ובפרטוירפאני.
 עוברת שעה ואיז יצילנו. הרחמו עלידעדו
 ולא ומאודם, גופם בעניני יבהלונישלא
 מעולם. כחי מזעט קדושתו מכבודנעלם
 ד' גופי החלישות בי שנתוסףובפרט
 פני חלותי לכן שלימה. רסואהירפאני
 לבו לוח עי בעבותות תמיד לקשרניקדשו
 חסד רבה באהבה עלי לשרר ממשחקוקה
 יגיעני ובנקל וחסד. טוב מאלורחמים
 הנהגה אופני בכל והשלום זהחייםהטיבה
 ית' שמו יתקדש למעז יענני אקראוטרם
 וברכים רפות ידים זלאמץ לחזקע"י.

 שום יטרידני ולא יגברו. ולאמונהכזשלות
 לטובה יגמור יוו' שהבורא מה אם כיענין
 מקנאת יצילני ברהמי: והשם ע"י.ולהסד

 וד"ל:סופרים
 עלוי באג"ש הבטיחני קדושתו כבודהנה

 יאמנז זרוחניזת, בגשמיותנפשי
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 יסובבני. אל חטד באמת. הנאמריםדבריו
 לפני לטוב וכרים בנים להולידשאוכה
 טובים ווגם בן עם בגות' לשדך וגםאלקים.
 אשקוט ולא אחשה לא אנכי וגםוכשרים.
 והנה עניניו. בכל ריח נחת לומלעעית
 ממעכת"ה אג"ש הגיעגי תמון ב' ו'ביום

 ובמשפט. בצדק ביתו בונה שמעכ"תושמעתי
 אי"ה אופנים. בכל להשתדל אי"העוי
 עזר השי"ת בע~ר יגיעהו הבאחלשנה
 יטפר כאשר ממש בה שיש בתמיכהלהמוך
 לבבינו בק,רות ה:צמד ידידיגומוכ"ן
  קדושתו. כבוד לפני נאמז לבבומצאתי
 אי אשר הנפש ובכלות המעשהביתרון
 ומולג סכין קטנה. מנחה ממני קדושתוכב.ד יקבל לע"ע והנה הכתב על להעלותאפשר
 לשנה אי"ה ניהוח. לריה ויקובל כטףשל

 גבולי את ה' כשירהיב בעזה"יהבאה
 יקבל וגם כדאזי. בכורים להקריבאראה

 שמשון יעקב מוהר"ר הק' הגאון הרב מאה"ק שלח אשר קודשאגרת
 ממעזיביז נבג"מ ברוך ר' רבי הקדוש הרב אל זצלה"המשפיטיווקע
 תוב"ב טבריא עה"ק פה לפ"ק תקס"א מרחשון ג' יום יעברך השםבעזרת

 בשבילו וארקו3 תבל ותחתוניכ בעליונים צופה הנבונים. נור החכמים. אדון רמים כל עלרם
 אורה, עוטה כשלמה דברו. עישים רוצים הכל והדרו. הדור פאר אדמו"ד. כבוד ה"הנוונים,

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

 מוסריו. בנופת מתענג עבדיו, קטןמ(נת
 מתחמם המגולות, בתוכחותיומתעלס

 לגעת ורצפתו גהלתו נזשא יקרתו. אורנגד
 ובמעיל המלובש בחסד בוטה פיו.אל

 בכובר מרחוק משתחוה מלהכהת.הצדקה
 נכנס המזרח, שער נגד עינים. ושחראס,

 כדת. לא אשר עבודה לעבוד ולפניםלפני
 המבהיקים והכבוד היראה מפני כשואלמשיב
 חפציו. למצוא אלקים עובר חשב עיניו.נגר
 מקטני עבד מימ. ביוציקי הצעירע"י
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 איגרא ובהדא הדוה. זלבי ואנחותצרות עמדתי ולא זכות לכמ אותי 'ד'1 עיןכהרמ
 סיבתא האי בגין סיבתי. מן נסיבותיהבית שגיתי כי ח"ו למעני ולא אדמו"ר. דעתעל

 לחייתי. לי לפסוק דלא פשעי. עליעבור ואביונים עניים פרנסת בשבילאמרתי
 על הדופק תלמידיו. מקטני קטן עבדכ"ד שגיתי כי אהבה. תכסה פשעים כלועל
 בחסדי ובטוח בתשובה לשבי לפתהוהשער ומדוכה. נענה נפש אדמו"ר מרחמי כה.ער

 סלחתי; ויאמר שיענה הנאמניםדוד קמאי דקיימא חד יד על יבשרסליחה
 ראסי' בן שמשדן יעקבהק, כל על ינחמני זה הסליחה עמו כילבשרני.

 המפורסם הק' להרב נבג"מ הקדוש הבעש"ט שלח אשר הקודשאגרת
 זצוקללה"ה מקיטוב משה מוהר"רוכף

 ;יה 1;הורא. בוצינא רברבי. אשלי יה;י יט.1 אל ויקירא. רבא וברא יהן יסגישלמא
 משה מוהר"ר תפארתו כ"ש כשמשא. ו;ך ברור מש;תו הג1וי. המאיי הרב ה"ה רמומ. 01יסשופכני

 בצהרים. כשמשא יוירנרו
 י1וימיפ. מסביריפ ובפניפ שוהקות בפמם יכפ ד' יוסף וכה 1' יהו בה והשיופ. ההיפאתנו

 ודרכתי דמר ברעותא וסלקי נחתיהנה
 לק' לנסוע בנחיצה ונחצתי זעשה.בקום

 כצבותא נכון על הדבר ותקנתיהארירענקא.
 שאלתם. אשר השאלה אודות וגםדמר.
 הני אחר וח;רתי ידי הנחתי לא מזהגם

 להתם הכא מן הנוסעים ופרחיאורחי
 השאלה על תשו' הרמה למעכ"תונשלוח
 אינז ידיעתי הפעם ועתה בנבון.להבין
 עלי. יתרעם דמר התרעומות בטעםמוחקר
 ואני שבלב. דברים ולגלות אומר יגזוראך

 לבי אל ואשוב היטב לחקור לבי אלאשוב
 מדבר יחוש. ואל ויקוים דבר מותרלהבין
 היטב ויכתוש מר יקח העץ. מןהיוצא
 ר"ל היטב ויבשל במים ויתן דק,העצים
 והדבר מזעיר. במעט ציקיר ויתןפריען
 את מחזיק ורק אך ומשלשל. מחלישאינו

 ב"ה. ד' לעבודת הלב את ומשמחהמוח
 וכל ריקנא. אליבא בוקר בכל לשתזתוזה
 אסיים ובזה כלות ער בוקר בכל לעשותזה

 : שלוםבשים

 מטלוסט אליעזך במוהר"ר ישראלהכ"ד
 יקרים מאור הקדושים שדבריווא"די

 להציג אמרתי לעלמאוחביבים
 המכתב על כתוב שהי' הק' לשונו אתגם

 י ממש ידובכתב
 משלחן לגבוה ונחתין קרבין אומרןהנהו

 הרב ה"ה רחמנא לי, זכי קאגכוה
 פ"ת נ"י ומגדל עוז שבח הגדול,המאור
 יאיר נרו משה מוהד"ר תפארתו כ"שע"ה
 לק, טלוסט מק' בגבורתז. השמשכצאת

 י יצ"וקיטוב
 הקדוש הרב אל נבג"מ הקדוש הבעש"ט ששלח הקודשאגרת

 ספר מחבר בעל מפילינאה הכהן יוסף יעקב מוה"רהמפורסם
 יוסף יעקבתולדות

 המאור הרב א"נ אהוביליד
 המופיא. השיפ החכם בהסיווה המפורספ ע"ה פ.ה נ"י הגווי

 ;"י. הכהן יוסמ מוהר.ר כבו1 יי מאח 1בק יבבי. בקירוה הנצמד פיא.עושה

 ותרגז להתענות. מוכרח כאלו אומררומ"ע ראיה וראיתי קבלתי. הגיעני ג"קהבה
 בגזירת מוסיף והנני הקורא. לקול בטני אשר עליזנות שורות בשתיאחת

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 דנהוראבוצינא

 זשכינתי, קוב"ה ובצירוףעירין
 יכניס לבי

 שחורה מרה מעשה זה כי בוה. ח"ועצמו
 מתוך לא שורה השכינה ואיןועצבות.
 מצוה של שמחה מתוך רק וכרעצבות
 אותו שלמדתי דברי. לרומ"ע ידזעכאשר
 לבבו. על האלה הדברים והיו פעמים.במה
 המביאו רומ,ע לגו מחשבות סעיפיוע"ד
 גבור עמך אלקיט ויהיה איעצך לוה.אותו

 עצמו ידבק למודו בעת בוקר בכלהחיל.
 ית' האל לעבודת גמור בדביקותבהאזתיות

 מעליו ויקל בשרשה הדינים ימתקוואו
 לחתענות ח"ו תתעלם אל ומבשרךהדינים
 ישמע שמוע אם והחיוב. מחצורךיותר
 אקצר ובוה עמה אלקים יחיה לקולידי,מ

 טוב בע"שישראל י דש"ת א"נ מנאי שלוםואומר

 מטשרנאגיל וצוקלל"ה מרדלי ר' אלקי. זרש המפורסם "צויק הרב קווש מנ"יהעתקח
 קקדוש אביו אלקים. ארון הלקח אחרי הראשונה בשנה היהודים על כתםאזר

 : נבג"מ נחדם ר'הרב

 קד'שין יבמאמך פתגמיה עיריובגזירה
 ושכינתי' קוב"ה בצירוףשאילתין

 מהשר. כתב עפ"י ארענדיס מהויקיבנידן
 חוקה שדין ב"ח בתעיבת הלכתאאיפסקא

 החוכר התחיל לא שעדייז אעפ"י להם.יש
 מאהר מ"מ הארענדי בתשמושילהשתמושי

 מעתה החוכר, ליד הארענדי כתבשהשר
 ומשעה כך. ע"י בהארענד"י מוחוקחשוב
 אינו שוב ישראל בר לשום זה דברשנודע
 מ,יק נקרא כי השר. מן לחוכרהרשאי
 היוקות כל ישלם וחייב דגדמי מדינאבידים

 על יחולו אשר העונשים זולתוהוצאות
 שהיח,ק מי וכ"ש ליצלן. רחמנאדאשו

 כתב לו שיש או שנים שלשבהארענד"י
 לו יש שנים שלשה על השר מןארענדי
 בדמי להעלות לחבידו ואסיר ח,קהדין

 חבירו של מחייתו ולקפח הארענדיחכירות
 ר"ל לדעת עצמו ומאבד גבולוולהשיג
 גאוני והסכימו גורו ע"כ דעתא.מהאי
 להכניס אדם לשום רשות שאיןקרמאי
 ולשכור רעהו גבול מסיג בארורא"ע
 כ"ו הארענד"י מחויק של חייז ימי כלאותה
 והנה גמור. באיסיר קדמאי גאיניגדרו
 שיהיה מי יהיה מישראל, אחד שידצהבאם
 והכופרים ית"ש רצונו מעוברילהיות
 שלא יראה אוי אמת תודת ית"שבתורתו
 קדמאי גאוני שעשו נה"ש במצודתילכד

 מדברי אחד בדבר מאמין שאינו מי כילוה.
 ג"כ חכם. שהוא בדעתו ידמה כיחכמים
 הוא אפיקורס כי גמור. אפיקזרסנקרא
 בגמרא כמובא חכמים תלמידי שמבזהמי

 שהוא בדעתו ידמה כי מקומות.בכמה
 אינו כי כן אינו באמת אבל יחשבלחכם
 כי האמת. לחכט הדמיון חכםשוה
 שהוא זשקר כוב הוא הדמיוןכבר
 מדות והתגברות גשמיות מצד הקליפהמצד
 על עלה וה אשר החומר ועביותרעות

 לבו בהגבהות הרשע נבוכדנצרמחשבת
 לעליון אדמה עב במתי אעלה ואמרהרע.
 לעצמו שמדמה דמיון לשון הואואדמה

 שלהים מדכבה ונעשה כוובותבדמיונות
 וגסות וגדלות גבהות לידי ובאאחרים
 לדור. יכולים והוא אני איז ואוהרוח.
 ונכנס הקדושה. של רשימו ממנוונסתלק
 ואו גופא שייפא וכל גדמי'. ומסאבהסט"א
 כל כמאח,"ל זיראיו. ד, נגד לדבדיכול

 כנגדג חשובה אינה שכינה אפילוהמתגאה
 ועביות הרוח מגסות נמשך וגבהות גאזתכי

 עד מאד מגושם הוא ואו כנ"ל.החומר
 של מקומו שהוא בהקב"ה מאמיןשאינו
 הגוף בתוך כנשמה התעלם שהואעולם.

 נראה ואינו רואה שהקב"ה כמוכמאחו"ל
 הו"א. אתה אומרים אנו טעמא ומהאיזכו'.
 בהבורא מאמינים שאנו נסתר לשוןשהוא
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 בתוך כנשמה ונסתר נעלם שהוא וב"שב"ה
 להיות באתי ה~א. כן הדבר ואם כנ"להגוף
 למשמרתם משמרת ויעשות לאריותסניף
 על לבוא אדם שום לב על יעלהשלא

 אשת אל בא כאלו שהוא חבירופרנסת
 לעבור אחד שירצה ובאם כמאחז"7.איש
 אחריו 7שרש אראה אזי זה, דברינועל
 ואראה וענף. שורש יו ישאר שלאעד

 תפוצות בכל נ"י מעם ולהבדילולהפרישו
 ועדי באחריתו מרה לו יהיה וגםישראל
 באמת הנאמרים אלו. ידברי והשומעאובד.

 הקדוש להרב וצלהקה מסיווראן משה ר' הק' מהרב קידש כ"ימכתב
 זצוקללה"ה מאפטא העשיל יהושע אברהםמוהר"ר

 יא גא~ן הא" הרב ה,ה שכן. כתפיו גין היפף. עייו ו' כג,ו ובוהן. עופי צויק ~יאשברכו'ת
 הק?ה מן זורת תורתו איר ישר,וי תפוצ.ת בבי רספ המפ החסיו רו. כי )יהאנס

 יעו 1.זי" י.י העשיל יהושע אברהם מ:הר"ר פ"ה ע.ה ;"י הק?האי
 מחשבותי שאין מעמדי האמת יודעתונפשי
 ליחד בנפשי עצות להשית וטהורים.נקיים
 להועיל אונל ואיך עליונה. לנוונהלבי

 אני ומה לנסיוני. רק זה ואיןלאחרים.
 יהיה אם רק כאלה. נסיונות לעמודשאוכל
 יהיה חנם בחסד לחנני יתברך השםרצון
 לי נודעת יתירה בחיבה אלי אדונילב

 כל מ(,תי לכסות של(ן אמ.תיתבאהבה
 שום בי שא'1 יודע לבות בוחן טובה.עצה
 וערמות שקר בעצת להתנהג ושקרנפתל
 כלתת מאוד מה לנפשם. שוחה כרואשר
 לבי ~שיהיה ד' לחצרות נכספה למהוינפשי
 רחמים לעורר מאד~ני ונא נא לקדזשה.מדור

 מות טוב אשר עתים יש כי עלי,מאהבתו
 נדבק להיות השי"ת יזכני כאשרמחיים.
 אתן אז בה,רה. עמל ולהיות האמתלמקור
 מחמת המדבר הכ"ד חלקי. עלהודאה

 : לבמרירת

 שמעון מו"ה בהרב צבי משהנאם
 סיווראן פה חונה ,לה"השלמה

 התורה נותן השם יתברך דנהורא, בוצינא ספרסליק
 לאינטרנט והוסנסה1ע11ק1

0,8.שא00םש0שששמ.אשש

 תשס"ד חייםע"י
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