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שכתידואר״י -
ש סל/'ש 0'וס 3״r צודא שלמר, מוהר׳ר ושמז הצד נארן היס אי

 .. ונשאל היום ויהי .מרע והר אצקיס ירא וישר מם ההוא -
 I ויאמר זלס״ה הנביא אליהו אליו ונגלה ולומד עומד לבדו בב״ה

 . ור!ראמ p לך ותלד מהר שאסמך לבשרך אליך אני ה״ ששליח דע לו
 ימוקמ ופ״י הקציסומ מיד ישראל אמ להושיע יחיל והוא יעחק שמו
 וסי״ ממומים שהם המירה מודומ רגלה בגלגול שהם נסשומ כמה
 ממול שלא והשמר הזהר לכן העולם בכל יצא ושמו כזוהר מפר
 נעלם לדבר ככלומו ויהי הולד סניק ואהיה אני שאבוא עד אומו
 אומר היה וכך לה' וממפ(ל בוכה הכנמת בדמ היום כל ונשאר ממנו

 עשה למענך וכדאי כגון שאיני ואע״ם שבשרמר הבשורה קייס רבש״ע
 בשרמגי אשר בשורה ממני לבמל עונומי יגרמו ואל למעני ולא

 את שלמה וידע לאשתו אפילו הסוד גלה ולא לבימו הלך ובלילה
 ביוצא האיש וישמח אורה הבית כל ונתמלא בן ומצד צו ומהר אשתו
 היה ואביו כמנהג למולו הכנסת לבית הוליכוהו השמיני וביום חלציו

 אמר כאשר ז״ל אליהו בא אס לראות פינותיו ד׳ בכל בבית מסתכל
 השיב והוא למולו בנך חזק ר גש לאמר אצים העם וכל ראהו וצא

 ואו בא לא ואליהו ת שעי כמה נזה ועבר קרוביו כל באו לא שעייק
 מוו עונומי בא לא שאליהו אחר בלבו ויאמר נפשו במרירות דיבר
 אליו נגלה אליהו והנה לבכות ל והתח הבשורה בי נתקיים שלא אלה

 שכולם עולמך את ועשה סמזיח אל קרב ס׳ עבד מבכה לא ויאמר
 לדענו ונמעכבמי הילד את אמול ואני כסאי על ושב לאשים כליל

אס דמל סאשה מיד הילד אליהו לקח ואו לא אם מצומי המשמור
 מיצמו נמרפא לדמו הילד בהגיע ומיק> זולתו אמר ראהו וצא כיצד ‘
 הסער צדת הוליכוהו ומיד ויגמל היצר ויגדל שביס מכמה שנימול «ן ^

צמל שרם ה' בן וכשהי׳ כגילו אשר ה־יצדם מכל יזמר צמד qזםיכ
מקרא



ב האר״י שבחי
 כזמן1 רב בפית מלמוד למד שדם שמוצס בן וכשהיה ומשנה מקרא

 סיידמגו אמו לו ומאמר אבלו ימ' אחר ויהי חליש אכיו נשמר זה
 לך האוי כאשר ספרים לך לקניה יכולה לי ואץ אלמנה אשה שאנכי

 ושם במצרים אשר דודך אצל ונלכה נקומה שמפד לו אהה אם יאך
 קבלו ודודו מצרימה וילכו ויקומו הנד יצמק ויאמר דבר מחסר לא :

 וק לחלמור שיקחהו אשכנזי בצלאל הרב סני וחילה יסומ סדם בסבר
 גברה שנים ובשחי לפניו ויקרא זך דססו וראה טמו ולמד טשה .

 כנגח לטמוד יכול ספר בטל שום היה ולא מצרים רבני כל טל חכממו
 גדול כבוד לו וטש' לו לאשה במו אח לו נסן דודו ואז פלפולו •סוצם מסד
 אמד ואיש להחפלל בביה יושר היה אמר ויום ומחן. מיהר לו ונמן

 בו וראה אליו ופנה יד כמיבה ספר בידו וירא הרב ויפן אצלו שב1י
 מס לי הגד האיש לאוחו הרב אמר המפילה ואמר טליונים סודוס *

 מכבוד מנטני ה' כי אדבר מה לו ואמר האיש ויסן הזה בספר כפוב
 הספר מחוך מהפלל אמר כל שראיחי ולפי אני האטסים מן ט

̂  אמר בו כחוב מה יודט ואיד הספר זה לקחמי הבושה ומסד
 מסוסר וכי לו אמר ג״כ ס־דור לך ואסן הספר זה לי מכור א״כ הרב

̂ס  המכס לי שיווחר לחמיך מאמר אך בדמים הסהר לך שאמן אד דמ
 וס בספר משוק היה שהרב ובהיוה כספר לך ואמן לסחורמי הטגט
 בוס . מפיץ היה וסרב הספר ולקח לדבריו ושמט ממיו פני <זילה

 -ממשי® וט׳י ומטניח גיסין ובס כח מאמצי בכל הזוהר ובספר הספר
 הבין אשר שההבנה במלום לו אומרים היי לילה שבכל זכה אלו

 שהבץ שההבנה לו אומרים היו ולפטמים הבנה אינו הזוהר במאמר
 לו אומרים היו ולפפמים הרשביי כונס אינו אבל נכונה סבנה הוא
 .פושה היה וכן סגופים פוד שיטשם צריך המאמר לסבץ ירצה •אס

0בץ לומד והיה שנים ששה כישנה במצרים ונסגר סלך מ וכראומ
ובלילה



די א ה חי »

 מםנוד מפלים סיו לילה שבכל מנה ונפהרהפל נקמשה ונלילס
 ר״א לישינם ם6 לפלום רוצה מפלה של ישינה באיוס לו מאלים

 מולירם רוצה שהים ולמקום הרשב״י לישיבת לוו ר״פ לישיבת או ננחל
 דמי שומו היה לא ובמקל נוראים סודות לו מוסרים והים אומה

; rTלתלמ מגלה והיה  משבם אם כי לביתו הולך היה שלא בסוביס מפשיו פ״י וכה נם
 ועלס כקודש בלשק אס בי אשתו פס אפילו מדבר היה ולא לשבת

 תפשם באם ובתורתו במצותיו ואמן מזק וא״ל הנביא אליהו אלמ
p בכל יצא ושמך ממך יפליס לא רז וכל הקודש לרות תזכה 

 כזאת כפמאה במרן לך מה הרשב״י בישיבת א״ל א* הפולם.ולילה
 ואם מופכיס רמה שימיך ודפ לקבורה תזכה ושם תובב״א לצפת לך

 שהוא ך חמת לנביא תמשח בדמי׳ק יושב אשר ויסל מייס ר״ הרב
 שכל לו לשנס אתה וצריך למדך תורה והרבה ר״פ ורצק גדול אדם
 והלו קם ובבוקר לו מגיד שתשמפ ומה לו מאמר לך שישאל מה

 וכמם כמס מצמ ושם לו אשר וכל הוא תובנ״א לצפת וילד לביתו
 רבנס יניסו ובנים אלן> ירחף אמד גברו מאריות פולס מאורי
 מורמ ן וכגמ קירדווירו משה ד האלהי המקובל הרב הברכה ובכלל
 וסרו! רבהvר ונצספר מכממו כל שכח ובבואו קארו יוסף ר' הרב
 יךם־ נרדם לך מה לו ויאמר לנגדו פומד א' איש וירא נרדם צרמו
 אימי במ״ל שסבית מס שכל וספרות סגוסיס ופשה אלהיך אל קרא

 לאיתמר ממז־ר תפשה כה ומס זך אוירה סס כצום• לך מומיל
 ונמוססנו כרמשין לתקפו ומזר פשה וכן מרובה ובסוססת הראשון
 דקלים בימת יודס שהיה זכה גס .כקדש לרוח וזכה ספיקר פל מרובה
 בבהה! שימת דולפ מטר והיה ה:רס מלאט ושימת פוסות ושימת
כאדס בפרצוף מכיר והיה ננס 0 המגולגל ורמשים ושקצים ונחת

מה



taw האדי

 לuמל בא0ספ<ד וכמס מלנול ססוא שרס וכמס מ 0̂ כשמס מס
לחקן: נא מס וסל

QH 01כאלמ שליאו סל וטב כראס שלא וכה pod p ג*ס ורמו 
 וסיס רנר כל סל נשמים מכדו סכרח שומס סיס וק כשלסנו

 וס וכל שגס נאומו ימות ומי יגויס מ* דרס סכפודם כיום מצסצ!>
 מה וכל גדול ארם שסיס הרמ״ק מסד גכיאו טנש וטס יורס סיס

 שלא סחיצונים סם לומם שטס וסור רג וכטיז גדול נסירגו שמכר
 ומוסק מסמ סקודש שמות מוציא סיה והוא לכמוג אומו מרמים סיו

 שכל ק לסשות ראוי יאץ כצ'לי וה* לו אירס nfoi ושאם הורמם
 אסר ושלה הרמ״ק חלה היום ויהי אמריו דבאו אומו ירמו •מולם

 דסו להם ואמר אומם וציוה כברכתו איש איש רנרכם מלמידיו
 הק^: במכמם סדור טגי ראיר אמרי יקום סס טושב אמד שאיש

 סכל כי כן אינו סלי טלק שהוא לכם יראה ואם בכנודו מסרו לק
 סמוס בלשון כמבמי סמומים הצימרוס היו שבימיי א* מרוסס רמן

 גדול שמא ודפו פלי שמולק לכם ימשב ולק כצ*נורומ יתלו יטמיו
 מי להם שיגיד ממנו ובקשו •ם המכיר ויפנו זלס״ס כרשב״י ר<ון
 שפל טדכם יהיה וס סי׳ אלא לגלומו רשום לי אץ לסם ויאמר «א
 הקדוש מא ארוני לסר שילך הסק סמוד את לראום שיזכס מי

ט . ט ה׳ כמר אשר  ישראל ולכל מל״ש נששיה נס לרבר ככלומו ר
 ויצאו גדול נכי טכים טו הארן וכל לו כראר גדול כמד ^ ימשו

 ואמר הרור גדולי בצר לקונרו ובקשו סמסם וסרב אמריו המיר כל
 ארונו לסר הסולן המק סמור אס רואה שאני מקומו וס אין הרג
a ואו סלוגי נמקים ושק r סרמיק אמר אשר סקמש שהוא ביטר 

 :שסיס מסשס פד לנביא נתגווק לא ואס״ס כדבריו ומשי
r W S D ונכלל ונטלם מכמים סשרס מינו צסא שאנשי שטס

סנרכס



האר׳י שנחי
. » •

 מהממולס א׳ קס א׳ ויום המכירומ ממור צר\ומם הרג. הברכה
 'האלון וסחח הטוב כמציגי כראשונים מפשרה להיות צג׳ה ציל׳ך

 חצירה מסחח יצאה מקושטת א׳ וראה.אשה היום האיר אה צראות
 חשוד איש היה ששם בחצר שנכנסה וראה אחריה וילך הממונה ויקה.
 לזנות מופקרת כדת שהאשה כרכר נולט אכן הממונה ויאמר בא״ל/
 שאחר לשמש זצוה צב״ה הממונה דלך מעבירה לשומרם אנשים ושם

 להפיד כממונה וקם כוצם ונקבצו כן ויפש הממונים כל יקב׳( החפצה
 (אל סין סתום וא״ל כרב קדמו פיו כפתח וקודם בסקר שראה מה

 נקיה היא ראית אשר שהאשה הכשירות ישראל בנות פל סרה מדבר
 וסובת אדם בני בס יסתכלו שלא בהשכמה הלכה ולכן חטא מצל

 לה והביא ממערב אמר איש בא חצר באותו ששם הימה הליכתה
 לה ושלח סקלונה לו שישלח לאמר לה ושלמה ופקדון אגרת מבעלה
 לשליח ממסרן לא ומילי אליה שיאמר סוד לו מסר שבעלה לאמר
 פל סקירה לעשת והלך פיו סגר כן הממונה וכשמוע הלכה .ולכן

 לי מחול לך נענמי א״צ לפניו ובא רב ר דברי שצדקו ונמצא הדבל
 על מחילה ממנה ושאל האשה אל לך לי עשית מה וא״ל הרב פנה

 לא גדולים ת״ח שני ואפ״ה לנביא ונתחזק פשה וכן אומה שהחשדת
 ויאמרו בחון אומו וימצאו לנסותו באו אחד ויום בו־ מאמינים היה־
 ומרוב בימיו האלם שיעשה מה יודע שאמה הנביא האיש אמה

 ובעוד נביא בן ולא אנכי נביא לא להם ואמר להם כיחש ענומצומו
 לו ויאמר. הרב בלבוש ונגע עובר כאיש והנה טמהס מלבר שהים

 יס1כשמועהמ בשבילך.ויהי טבילות לכמה שהוצרכמני לך ימחול ה'
 ךבר שכך משים מס לנו נא הגל לו ויאמרו האיש אמרי רצו גן

̂ז הרב לצל עמך נלך. לנו מגיל ואס הרב פליך  ►ן שימן פניו ונח
 אןבר מה ואמר האיש נבי:צ ואו מוסר נצי ימות לאו ואס תיקון

ומם '



ד האר״י שבחי
 והגחש שכור היית' שהלילה סגדך פון אס מצא האלקיס אצפיק ומה

 תמהו כן כשמומהדכרי' ויהי כדרכה שצא אשתי פל השיאני.ובאתי
 פ:ה וכן תיקון לו שיתן פניו וחילו הרב 'יפני האיש אחרי וילכו

 בדמשק היה הרח״ו פדיין זה ובכל האהל מחיך משו לא והרבנים
 חיים ה״ר וא״ל פמו ומדבר נשמתו מיציא הרב היה לילה וככל
 תורה ללמדך אלא בפוה״ו באתי לא שאני אלי בא אתה אין למה

 ובכל בצפת יש אשכמי ח' א״ל לתלמידיו ומספר בבוקר קם והרח״ו
 וכמפש תורה וילמדני אצלו שאלך פמי ומדבר נשמת* מוצי' הוא לילה
 שהי״ וטוד ממנו חנם יותר הי׳ שהוא דממו לפי סליו מלטיג י'wשר

 הרבה פרח א' במאמר נחקשה א' ויום כזיהר סל פי' ספר מחבר
 מאמר ושוב סבינו ולא ב׳ מאמר אחר ויום הבינו ולא בי' למיין

 ונ״כ בצפתיו לראות לפלות לי אלך אמר וכראוחו מבין ואין נ'
 לצפת וילך ויקס לאו אם השמופ׳ כסי הוא אם הרב את אראה

 נו ופשה יפות פגים בכפר וקבלו הרב לפני בא בכניסחו ביום ובו
 שאל ההבנה ואיל בו שנתקשה האחר המאמר הרח״ו לו ושאל כבוד

 כאן עד לו ואמר כג׳ סל לו שאל אורה שפרי לו ופתח הב' של
 ה^רי בפני כשופל הרח״ו ונשאר פוד לשמוט ראוי אינך שבח סחוס
 וישב,כל שק ולבש מדיו וסשס לביתו ובא נפש בפחי מלפניו ויצא
 ולמסר למן שיחנכו לס' ומחסלל בוכה וכיה בתפנית ההוא היום
 שיקבלהו לו ויתחנן סרב לפני מזר ובבוקר לחלמיד שיקבלהו כרב בפיני

 כטי?וכ מפני אומך לקבל שלא כיס כראוי הרב לו אמר ואז לתלמיד
 לך מופיל אמש שפשית החשובה אבל חרכים שלשה זה שנחפכבת

 , במלו יחי ויאמר לפניו נסל ואז דבר ממך אסלים ולא אותך שאקנל
̂ום סד ושוכח לומד והיה כגזגרי סם ולמד לפניו וישב לסולם  ש

מריס של מבארם מים והשקהו לפבריה החברים פם כרב סלך אחד
ונתקיים



שבחיהאריי
 כאדם גמרצ׳ף מטר שטה סיג וכס גס .כיח מלמודו מ*^ים

 וסל שפשה וסמטרומ למעע ממס עלץ שפבר מס כל יודפ וסיס
: למק( r*00< ס) מס

Q3 שצריך אומר וסיס מורה ללמוד במדבריס הולך סרב סיס ממיד 
̂נ> p לפשימ  אוכל יטס גלומ3 מ3סמש סשכיוס פס פצמו 9ל

 כגמרא הרג לומר טס גם ודרדר. וקק מ״ש *קייס מריס משכים
 כנגד הטד ro צמד ואמ״כ כחול ימי כסשפמגד To דרטס ששה
 שד כאילן וראה רכ0 ושנה לומדים שטה אחד מם גס .שכמ0 יום

 כשהייסס רשמים הרב להם דאמר כמרפה סלסם וסטצה פורביס
 באתם לכם כצר ושמה ש'ימה אומה לפקיר כקשמס הזה כפוצם

 מס הדבר מה הסגרים ושאלו וסלט וסרסו לדרטכס צט אלי
 אומס שהוציאו וכלפם בלק הם ספורטס שאלו מדפו להם וסשיב

 מל שאמחול אלי וכאו ממד קשה אסר כגיהנס להכרסס מגיהגס
 גס . P לסם אמרמי pוג מרהגס צכצילם פליסס ואמסצל מצבור

 טדום שמי רואה אני לחברים הרב אמר לומדים שסיו א* מס
 אומס לסמא בחורים שני שם אשר סלוני נסדר נכנטס וסpשv()מ
 בכשוף פוסקים שסס לפצמס גרמי שהם ולס* לכצילם ביד יכוצס דש

 והחבריס לו סומח*ן ליפמא הבא רדל אמרו בפ״כ מצילם איר
 באמצפ לומדים שטו אחד יזם גס .כרב דברי שצדקו ומצאו סקירה
 אמר צמה לי שאלו סאממ ברוך אמר ואמ״ב שמוקו סרב אמר הלימוד

 גסל בכל ארבה שיבוא ברקיפ שמכרהין הכרח ששממט מדש להם
 » וכל בצסמ מטה ישאירו וצא סאק עשב כל אמ יאכל ,צסס

ל י  סל פקב״ס סל וממרפס שיושב אלפאראז ר״י שמו אחד פני «
פ '  שמיו פל צסהאסר! יוכל צא וסשי״ס גס» במרימס וטכס מזלו יו

זו גזדס מזדה לכן סלמ מרסמיס ואין נצפרז שמדפיס הרפים
לממן



ה האדי #בחי

 סאלסיס 0מ>פש אולי סלו לפגי וסוליכולו טדכסמפמ! ס*נגו למגק
 לופיי ושלח וסוגים גומשס כמו ניגיסם מכו פשו p\ נאכד ולא לנז
 צופן והוא ארצה מושכב אומו ומצאו לכיפו דמאו כחכרים מן א״

 מפ סל אגכס ולא א״ל סופק כי לך מס מוכר לו דאמר מזכה
 מים ממלא שהייתי סיס דתי בר וסרנתת סרגתתי שכל מולי

 במת לי ואין וסקנקנים החביות ונשבר הקורות נפלו וסיום וסוכר
ד לאמור ס״ לפר מכס אר ולוה תמתיהס אמרים לקנות  אר ו
 או הרב דברי שצדקו סמגר כשמוס רסי .הסולם מכל רשס יותר
 למ מחול לכן סלינו גדרם עזרה בשבילן־ ואיל המסוח לו מן

 ובכס לארץ סצמו והיסיל פשה וכן הגדרה שינפל לס* וסססלל
 לחברים וסיחר למקומו ח״כ6 מזר הגזירה.והמכר שיבופל <סרהם

̂י הלימוד ובאמצס ללמוד. ומורו  ויראו מירכם דשאו הארן וחח
 סג הסר מחל שכבר חראו אל סרב איל מאד דראו ארבה של מר

 את דשא חזק מס סי׳ רכסוךס״ וכן מראו ומסה הגדרה ונתבפל סלסט
 ססיו ברודם הרב איל צסת גמל בכל אמד ארבס נשאר לא הארבה

 צסם אנשי כל היו וסלאס סיום ומאוחו כגז־רס נתבפלה שבשדלכס
 שלמהר חרסו למנירי״ סרב אמר א״ יום גס ססוא. כפני מל משגיחים

 בסוג מ נפיק לכן סהבנס קשה וסוא הזוסר בס* סלא מאמר נקרא
 כולם באו ובבקר בו מיין אחר כל ובלילס נמשס p ייאמרו

 ויא«מ בהבנה נדים כולם ונמצאו המאמר הגנת מל לרססו איש
 סמקרא פל נחזור לק קשה שהוא הרב לנו אמד חנם פל א*נ
 ואיל סרב לפני ללמוד דשנו רבר חדשו ולא פסמים שלש פשו יק

 מלס ראמרו אחרת סבנה לו יש אחד כל או בסבנס שוים סלכס
 סמם Dqp שהוא שאמי מדן מל אנו וממסין ספסר בסבנת שים

אמד כל לק פ#ת 0# בו אין סרב אמר פיס שסוא ונמיומם
יאמר



האר״י שבחי
 ההמה לומר מהם כ״א והמחיל פשו וכן שהבין ההמה מכס יל)מר

 אמר .הרבס וקרקרו עוסוח קצת באו מרברים ובסולם שכביגו
 שבאו הצדיקים הנשמות הס הסוסות שאלו שתוקי הרב׳להחברים

 וכך כך הבנתכם כסי כי בהבנה סוסים שאמם לכם לומר מנ״ס
 וכשגמר היה וכן נכונה ההבנה אומר ואני שמוקו לכן יש קושיות
 לרמהו איש ויאמרו ממביישי׳ החברים ונשארו הסוסות סרחו ההבנה

 ראינו שלא היינו סומים וכי חרסמינו נוליך אנה סכמתינו איה
 אמרתי ואני יש סודות כך הבנתכם כסי אסי׳ הרב א״ל הקושיות
 שינת ישן הרב היה אמד יוס גם שבאו. הצדיקים ולכבוד לזכותכם
 סי אצל אזנו הסה ברוכים וכמהר״א דובבות שסתיו ו וה הצהרים

 יממול לו ויאמר סליו סומד ומצאו הרב הק־ן והנה לשמוע הרב
 סרב שמק אז לשמוע אזני הסמי דובבות צדיק שסמי שראיתי לסי מר

̂יימס אלו ויאמר  של האתון בס׳ הלילה נשמתי שקבל מה יודפים ר
 אסיים לא שנה שמונים אשב שאם ואיז שמיס פצי אני ומסיד בלסס
 לסי א״א א״ל מסכממו ססר מר ימבר לא למה כחברים א״ל לאמר
 והולך מתגבר לכס לדרוש סי סותח וכשאני בזה זס קשור שהכל

כדי ודק קסן צנור אד מבקש קודם ואד qושומ נובע כמסיין
וא״כ החלב ברוב הנחנק כתינוק הכל וTחסס ולא לשמוע שתוכלו
 אמד כל לכן נשמתי שקבלה מה לכם אומר ואיך ססר אחבר איך

 דוקא כ״א לכחוב רשות ניתן לא ועכ״ז ממני ששומע מה יכתוב
 א״ יום סל כתב אמד כל ואס״ה דעתו לסוף יורד שהוא לסרח״ו
התיבה מן וכשירד משה ויכתוב בס׳ משולם להר״ם לס״ת שקרא

מכתבו שנא לאמר אליכם אמרתי הלא הרב א״ל כרב ידי לנשק בא
 כתבנו לא שציומני מיום אלוני והושיבו ממר שומפים שאמם מה
סקונדריס״ן וסוד משה ויכתוב שכתב משקרת המורה מ״ו וכי א״ל

שבחיקיך



ר האר״י שבחי *
̂־וב 'דיך כסב שהם ימירון  גס • סשיב ולא נבהל ואז מק

 דבר פל וסנה מסרמ״ק אחד סלמיד והיה דורש הרב היה אלזר 'יה
 וא׳ל-רנך אמד לצר הרב וסנה רבו טל חולר! שהוא הרב שאמר ״חי
 פסס סנס מוכח מאן וא״ל השיב בדברך ואינו שתכזב וא״ל שכ חה

 וסקל? לביתו תלך ן מאמ אמה אין ואס רבו משם לו ואמר אחרת
לוני  וראה ופתח פשה וכן שאמרתי כמו וממצא פלוני בז^ אסי־̂.

:לו והודה ובא הרב־ דברי כצדקו ,
Q3 והושיבו לפניו הרב ויקם הרב לפני איזוד' הר״ש נכנס א' יום 

 החברים מיני חמוהב הדבר שהי׳ טד צרכו כל פמו ודיבר לימינו
 שלא מס לו משה כבוד שכ״כ מיומים היום מה הרחיו א״ל וכשיצא

 מסר אלא קמחי מפניו לא א״ל א3ו יוצא שהיה פטמיס כמה משה
 פושה שהיה מסשה מצוה בשביל טמו כנכנס יאיר בן סנחס י'

 בחי׳י לו ויאמר וישביססו לקראתו וירן ויקס כן הרח״ו יכשמוס
 שקמתי. א״ל הרב אמר שכך היום משיח מצוה מה לי שחרד חיונכו
 בכיה קיל כמפחי הראשונים ממשרה להיות כמנהגי לביה לילך מקי
 ובוכים מרומים כלם וראיתי הדבר היה מה לידט טצמי והפתי גדולה
 רחמי ונכמרו להם שהיה מה כל וגנבו בלילה גנבים להם שכאו

 רהי שבת בגדי לבוש שאר והראיס להם ונתחי מלבושי כל יסשפתי
 .מן לא' כרב אמר אחד יום גם .וברכו ראשו פל נשקו כן כשמומ

 כל לסצמו נזיסה ונהג מלסניו ויצא מובדל שהוא החוצה צא החברים
 מלמיו שידחהו פורמץ יגרמו שאל לס' וממסלל בוכה והוא ס1סי

 פשה פון מס לו שיאמר לו ויתחנן בכה כרב לסני ובא בבקר ויהי
 בתפנית הם אשר שבבימך כתרנגולים בשביל א״ל בחשובה דימור

 תקבל ואם השמים מן הרחיקהו לכן לה׳ צופקים וכם ימים ג' זה
או לאמ̂ל לסם שממן מסילה וקודם אשתך מל מסמוך שלא

אסיר



 שבחימורי

:לו TD01 CCS( וק לך אמיר
ם ם^ מטרים למבריס הרג אמר לוגמ־ים vo אמל מם נ  אס

 מצידה ל' מטאו להם אמר שמו ימוו אמרו המקנן
 ' 2? להפכגי הרב ודיבר פכבר נסל ומיכף א״ נמקוס הרב ממגו
^ן ומאבד ומוסר מלשין כשהיית משבת מס לו ויאמר הסל מיןי  ̂ מ

מ ^ p דיק וליס »r נ® שימסצצ לו דממנן הסכבר כ:3 אז 
 1?1מ̂כ צא לו ויממר לגיהנס ויכנס בנלגיל צרות מכמס דצילהו

מן?? כן ראו וסמה ויצא המצודה ויסתה בניהנם ליכנס ראו אינך  י
Q3 י? בשממה שם גנו לגלח למירון הרב כלך אחד שנה^ כ ו

̂  היהמנלגי פמו ברוכים והר״ח והחברים ובמשתה במאכל
̂  ואח״כ אמרו שס וגס ירושלים בונה בברכת אלהינו ה״ מזס
 ריריה בהלולא נחס שאמר גשטל רשב״י משם לו יאמר הרב
 סרב ואמר היה יכן הגרול בנו מל ימים שבפס במור 0נם

̂  ומ:ס ההם טמיס להמפצכ ראוי ואק בזה גדול וסוד שורש
^) הרב וישב כאורח לצמוד ומניריו סרשב״י שנסקבצו למקום מ  נ
 שכל?[ הרב ואמר סאדרא שם ולמדו במקומו א״ כל דשב הרשב״י

 פמוקים סידות לסס וגילה הרשב״י מגירי רצ-ן לו יש מהם
 * גדולה מיס־יא רומים הייתס לראות למק רשות ניתן אילו לסס

 שלהבת ואש ^זירא לשמופ שנאו סשרת ומלאכי צדיקים
^ מס סרב הלך אמד מם גס .האיררא שגמרנו סד אותנו ת  כ
̂  וכשגמר ימוד ופשה ואנמליון שמסים ציון אל מלב לגוש

נינלהם יוסף p משיח ימות שלא שיתפללו משמם לסכיריס
 i, מותו: יום פר סמשיס שהוא פצמו גילס לא ענותנותו

D  מ פל דמשסו ק.כמגר.יכגשילך1 לאסד יחוד סרב מסר אחד מם 2
^ ידבר שלא *בתנאי סודות א דנלס ימסיר והצדק הצדיקם ־

שוס



שבחיהאר״י
W ופשה הממי והלך אדם לשום שלום ימן ולא ^ל>דם D 

 גלה לא הלדק לו ויאמר הרג לם:י דנא דבר לו נלה לא ^י*ק
ס• במקום שסד דברי שמרת לא למה כרב לו והשיב דבר שוס <י

 מסר א״ יום גס .הרב לדבד הסבר הודה ואו לס״ שלים הקדמח ^
 משה וכן באיברס אשר ורבא אביי בקבר שימשכו להרסיו ימיר הרג

 כבוד לו ומשה ל«יו קומסו מלא קס והרב כרב גסני בא ^מור
 אלא קמסי מסנץ לא לו והשיב מיומים יום מה כרסיו דימר גיול
 כך לא אדור הרח״ו לו והשיב מסך שבא יהידס בן בניכו מסד
 6 לבוא רא'ת היה הם שלהם היסוד שהיה א3ור אדי המרה היא

 קבור שם היסוד לחוור שישגה שבמקים חדש הרב לו והסיב נדהו
 סמן. בא לק השמתו שורש אל מגס יהו״ ודחיד יהדדס ין

on 'הרב איל כייך ובאמצמ צאיבניה כחברים סס הרב הלך א 
 1הרגד ו:ר ואו היסוד לחוור ישבה וסה דל גרהו קמר ס: יהימ״י

אסה־ ולאלמהס כרמ״ו קרא סירים סרב יים נס .הרב לדברי
 הרה לסר בואי וממר :כרך ולובים שני סול יא״ל בשטנמו שסיסה

 לסרב סאמרי לה הגו הרב וכשיאמר ס סיר מסוה מסכו ישאלו
 והרמיו מולה לס ראמר במי דר שיראה ממר מבקש שי׳ר מדקה

ה  מכמה שילמדהו כרב סם הרגה שסרח לסי במרמה הדבר ^
 W(0 כרב כשיאמר ממה ברברים אוהו דוחס והיה הידים סוס* ך
 דורש סיס וכרב בדקר ויהי * ימלמר בו כיוצא או סוכר מירה זס
 Vx יולס אדור ומאמר באה סאשס והנה סירים בכלכוה כרים0<

ו ימשס י ו סרב אמר כמוני לאלמנה ומכיש לו נימרס ליסיל ' » 
ם ^ קיי  לרד אלמנה שאר הגם כאשה כשיבה או סירים מציה ול

ה סני  לי יסשס כצדקה ואה אבל 'T במסשי היוונה שאר לסי ^
לא דאמר הרב דמן מולה לה ויאמר סTכיח בתי ביר סיסמכל

יומילו



שבחיהאדי

 סדברים גסיך שם שהוא שירמתי זה בדבר סרח״ו תחבולת יועילו
 ; ירים וחשים שתתרחק לבחך תאמר ריקטת אוציאך לא אלו.ואפס״כ

 : מיום מציה שמכר מה. כל וא״ל פשתה וכן לה ואומר הפמוד מל
 מוי לבו שת ולא נבהל והרח״ו מותה יום מד לה שי.גיפ ומה לידתה
 הקבלם בחכמת לך שדי לך אמרתי כלא הרב וא״ל החכמה לזאת

הכל: חדפ שממנה
ה ש ע  ובפוי בשדה למייל בחירים קצת שיצאו בצסת״ו שהיה מ

א* אמר בקרקע ונכנס יוצא אצכפ ראו יושבים שהם
 א׳ קם קידושין לשם זו ביצבפ טבעתו יחן מי שחוק בדרך מהם
 כלם ויחרדו המבפת פם האצכפ ונכל באצבפ מבפתו ונחן מסס

 בתולה הבחור שירך ימים ואחר הדבר נשכח זמן וברוב הפיר וישובו
̂ל ברכו׳ ז' לו ציחן כקהל נתקבצו הנישואין זמן ובהגיפ  אם® ור
 לינשא,אחים שרצית החתן בי מצאת ם מ! מה לאמר צופק' נכנסת
 אסי̂ו לאו ואס מוטב מורס דין צי תפשו אס לק שקדכתני אחר.
 והכירוהו,שס'ס לכל אותו והראה בירי כטכפת והרי ולכלה לחמן
 ונכחו לביתו וילך במו את הכלה אבי לקח מיד בו חקיק הממן שם

 סממן אחרי הרב ושלח החחן מס האשה ונשארה לאבל השממה
 שאל תירא ולא לאו או השידה פס לינשא רצינך בימוד פמו ודבר
 לינשא ימסוץ אשר השוטה הוא מו הבחור השיב אז ממל אצילך

 ולא רגלי נשברה היום אומו והלואי מזלי לרופ אפש׳ ומה לשידה
 לסלי ללח לשילה שיזמין לשמש וצוס שב הרב א״ל לטייל הלכתי

 סינ לחני ויחזור מצאה ולא הביס בכל אומה ויחפש השמש וילך
 נפלמם הסמד ומסני היא בבית כרב לו ויאמר מצאתיה לא דאמר

 מם מבואי אס אני הרב שליח ואמור לסולם ומגיס מחזיר לכן ממך
ככצויוו ויהי פשה וכן משסממך ואת אותך ימריס לאו ואס יזב

לרבר



ח האר״י שבחי
 לס ויאמר סרב לפני ומנא סא'ש אחרי ותלך ירדה והאשה לדבר
 P האשס ופצתה במותיך לשד ותצשא לט הזס סבחור מם לך מה
 קיממי אלו איל לאחר לינשא אני יכולה שקדשצי אחר הדין הוא

 צסן שמוק ובדרך שידה שאת ידמ ולא סציך ראה שלא הם ממות
 בס שגמר מד דבר כל מל לו מטבה היתס ואסיה בירך סבמתו

 מרצס לא ואס גס לך שימן אטשה כך הדין שאין אפיס ואיל הרב
 לס וכתב לסופר קרא מיד לך אשר כל ואת אותך אחרים לקבל
 למתן לא נזק תמשה שלא חמור בחרם אותה והשביס וקבלה נימה

 אבי אחר הרב ושלח האשה ותלך להס שיש מה וכל דידיה לכלה ולא
 לומדים שהיו א׳ יום גם משה. וכן ארוסתו צו שיחזיר ומשה הכלה
 ואמר ‘וכו נחש חד לאילה מזמין שהקב״ה במאמר בשלח בס' בסיה
 אמר וסיר הסכנה מסני לגלותו רשות ואין גדול סוד יש כאן הרב

 וינם ומיד א דייק ה׳ את מנסה ולא משאל לא מלתא בהאי הרשביי
 שסי' סד והסצירו ממנו שמפו לא והרחיו והחברים מסניו משה

 שיש לכס אמרתי מיס סט כמה להם ואמר ככלומו ויהי המאמר
 שימום משה בני מל גזרה נגזרה ממה בקולי שמטמם ולא סכנה
 ושאל לביתו וילך הרב ויקם מאד החברים ויחרדו ימים ז׳ בסוד

 בכאב הסס' מבית שבא ‘אח שפה כמו יש וא״ל משה מלבנו לאשמו
 מם בשרו וראהו אליו הרב ויפל המסה סל שוכב הוא והנה הראש
 שסם סד ימים ז' הססיק ולא שימות סרב ירס וכבר בוסרת כאש

 שהיו אחדהס שלח אבלו ואחר להם הופיל ולא ונמחרפו הרב בן
 מי מימת שבשביל תיראו אל לסם ואמר לסרו ויבאו מתביישים

 מכס אמנס לא מלם שימותו שארס אסי* ח״ו דבר מכם אפלים
: לסולם ובניו המצך ימי ויאמרו רגיו לסני נסלו ואז דבר

ם ומם סשפי מה דאמר הרב לפני Tאלש הרים בא אחד יום ג
חסאמי



האד• שנחו

 מסגריס ר1כל/( אסיה לא צמס1 בדכדס אופי לופס שנטלו ישאש
w H* לפקן כ*א נפוס*ו בא שלא למפלפ אמרפי סלא סרב לו 
 סמסולגמן פוצשש כשסי' אפו בגלגול גסשו סשליס כבר וספור ססשש

 וישב ילך פ״ש סוא מפר ללנרי יאפין לא ואם ממגו גילח א1̂
 1א אופנו יראס ואס סבפ לקבל שס לרך פובריס שאגו פ' 0^10

 בא שלא 'לס אוסט יראס לא ואס בלבריס אופו לופס שאני פ1•
 לבב ופ5פ וקולם שבם צרט קנס ובבוקר נפרצס ואו ספכמס אפ6

 מצסם סיום כל וישב יפבורו אבר במקום שם דשב והלך שבם טלי
 ולא וסור כרב וסבר ויש! פרלמס פלמ נסלס בא כרב שסיס ובשפס

 אנשי יסרגוסו סן אומו שיקיצו לפבריס סרב שאמר מל אופו יאס
wpto סייפי סיום שכל ואס מס יאמר מבוסל דקס אופו ויקיצו 

 למפכ״ם אמרפי כך ולא כרב איל פרלמס אלי נפלה ומפס פס5«
 tfi ממשים ופ״י הלורופ סיני Tפא שט בסמרך ואמן מוק

 סני נראופ שבאו מקושמאנלינא אנשים ונמצאו ספולס בכל שמו יצא
 מקצפ ססרו לקושש' ובפורפס כרב גלולס אם וראו בצספ •צליקיס

 שלא פבירס סניס שלא אסל פשיר שם וסיס סרג של שססיו
 מס לי יגיל סרב אס ואראס לצסס לי אלך אמר כואפ ושטמפו
 שפנס אפל ובמלון ספיר מן ויצא בפשונס פ״י ואסוור שפשיפי

 שסיס בפול וסרב לנסופו כלי כרב בפיי לשפופו יין של כוס אקא
 אמד שפשיר מלס איל סוס השחוק מס ספבדים לו שאלו ספק אמור

 שפס ולנסומי נירו יק של וטס פ' נמלק סומל והוא מששס'
 שסוא בו הוסרו לכן יבא ס״ וביום סוארו וכך ובמיינם בחיי טס9
 לסד פ0בצ ההוא הפשיר ויבא ישראל מלך יפאב של גלולס ס00<

 סס כל לי Tםג אס לרג ויאמר גלול ככול לו סשס וסרג טרכ
לק(ליס ללימ אומר ורו לאי ואס בפמנה ילך מל אמ«ר ספשיפי

ריק



שהאר״י שבח'

 ואו לביישו רוצס שאיגו מפניו הפברים כל שיצאו סרב צוה ואו ליין
 ס״ ובמקום ס״ ביום פשיס וכך ס׳ ממשסחס ס' בן ס׳ אחה א״ל

 מם שדיבר קלס שיחס אפי׳ לו Tכג שלא דבר הניח ולא ס' יבאשה
 בחשובס אחזור ופיי חפאתי וא״ל מפניו שנבהל סר לו הניד אשתו
במשובה נצית ומח ובנץ אשחו אחרי ושלח גדול תיקון לו ייחז

:שלימה
ב ו  הנביא הוא אתה ואיל כרב לפני שבא משיר באחד מסשה ש

 השיב אני איל חדרים בחדרי האדם שיסשה מה כל שיודס
 שוין אפייא כל לאו ואס משובה אקבל שטשימי מה לי חגיר אס לו

 לו אמר וג״כ שנולד מיום שפשה מה כל לו והגיד הרב אליו ויקרב
 אם הרב א״ל לו שכיחש מהשפחה חוץ לו הודה ובכל שפחתו טל שבא
 והוציאה טליו ירו סרב נתן מיד תאאר מה לך אותה מרא' אני מתה

 סרב רגלי לפני ונפל נשמתו שסרח כמפט ו«כירה אותה וכשרא׳
 והאיש אליו נשמחו והשיב הרב וחזר הטויתי והישר חטאתי ויאמר
 תדס לו ויאמר מפליו שיסירה להרב ומתחנן בוכה מר בקול צוסק

 היא ולזה לסוה״ב אפי׳ ככלב סמס מתקשר הגויה טל הבא שאחזיל
 השיב ובמיקוניס גדולה במשובה אס כי יוצאה ואינה טמך קשורה
 מיד בשריסס מיקונך הרב איל אז ב״ד מימות לד׳ אפי׳ הנני האיש
 אלא כאומות דיננו אין סרב א״ל לשורפו טצים לקנות מטות הוצ׳א
 צוה אז למות הנני 9שיה' כמו יהיה האיש אמר כדין מוסרת צריך
 ; וידוי שיאמר לו ואמר האש סל וימנו ויבואו טוסרת שיקח הרב
 הארן אל טצמו והשלץ לארץ סצמך השלך א״ל טשה וכן מרט שכיב
 וסגר טיניך סגור וסשס ידיך פשוט ט וסב רגליך פשוט לו אמר
 וסר וא״ל מזומן לו שהיה מתיקה מיד והשליך וסמח פיך פחח
 ובכלל מיקוניס לו וכתב הארץ מן והקימו ממות לא וחטאסך מונך

כתיקון 2 ב



האר״ שבחי
 הכנס כלא אסי• הזוהר מססר רסק ה׳ יוה ככל שיקרא ר\ה המוקון

 נין אמז־ יום גס ;שלימה כמשונס וחזר וכניו אשמו אמרי ושלח
 י, לסדל ל'לך שרצונו וא״ל סרב ירי את ונשק אפר כחור הרב צפ̂נ

 1 לרכו ה׳ נוכח הרב לו ויאמר בחו״ל אליו שיקרא מה לו כ'גיל
 הרבס וממן ומהר מאד מאר יסת אשה לך מקח ושם לשלום ותלך

 ממנה תירש ולא האשה ותמות מדשיס ששה פמה נשוי ומר\ה
 ■ איש אפר בגלגול באת ההיא שהאשה הוא והשיבה זהובים מ״ר כ״א

 אומך הולך ולנשוף פדשיס ששה איפך וציפר חבירך והיה כמוך
 הששה כנגד לך לסרופ בא ופתה זהובים ת״ר אותך ויפשיד ^ויס

 כנגד שתירש זהובים והת״ר ביוסיס פמה שתתפנג כציפרך רדשיס
 :סיס וכן לך מחול חאמר אס״ה לכן שהססייך זהובים המ״ר
Q J שפלט רשוס לכם נופן אני מחר לחברים הרב אמר אחד יום 

 בוכים קול בפל להרב שמזמינו בתנאי ובמשתה במאכל למייל
 I שיקבל קידם לו וזמינו ממנשיו אליו לכו להם אמר יהיה ק אמרו
 I הרס״ו וילך אז כמנהגו התרה עושה •אינו יקבל שאם תפדת פליו
 I אנס הבאים בי־וכיס להם ויאמר הרב לפני ויבאו פמו חברים ושני

 מחר שיבא באנו למר לזפן א״ל אלי ובאמס אדוניכם את עזבמס
 מששנו אמרו מחר ולא פכשיו אלי באתם ולמה א״ל למייל סמנו
 אם להם השיב התרה מושה איננו ומפכ״ח חפרת עליו יקבל שלא
 מם הרח״ו א״ל כלום אינו זה כמו הוא אדוניכם של נבואתו פצ
 יבא מר שיהיה מה יהיה הוא ולבינו אדורט הדברים באלו לט

 פמססונאו וילך אמריו שלמו בבקר דסי אפשה p א״ל ממר ממט
 מורם בדברי מדברים שס וישבי אלעאי בר ר״י לליח ל̂ע
 והסיט הדור לו פשה «זכר והרב מלם וקמו בא והרב יושטס הם

ואמי וגמר דרוש להס וירש רגליו מל סרב וקס מסס ישב לשמאלו
קדש



האד שבחי

 ״ל6 כ״כ ולא איל הדרוש לך מרב אדוד א״ל גמקומו וישכ יןר'ש
 6סו שאמר סליר שדבר בדבריו קונרות כ״כ לי יש והשיב למה

 סנס ואן הקושיו' כל הדרך זה פל וכן ס' בדף הרשביי דברי היסך
 בדרוש גץשיום לו יש איך חמסו כן ראו שהמה שראה לחברי׳ הרב
 אסם הכל שסל כמוסכם לא סוב הוא זה כמו חבר הרב א״ל שלו

 סל לו והשיב ס׳ הקדמה מר יחזור ואיל הרב אל סנה והוא מורים
 באצבמז לרמוז והחחיל ההקדמה לומר והוא סשה וכן שאלוהיו כל

 ואשיב שאלוהיו וישאול מסכ״ס ימהר הרב וא״ל שנימורצו הקושיו׳
 עור ישב ואחיכ ועיר לי כסר לו והסיב לאכול רוצים החברים לו

 וא״ל הנזכר הרב קם אז לו וישב שישלים לו לומר הרב וחזר מטנו
 רמר חיליה יסר קישיוס פור נשארו לא לחנקר רוצה אחא חבוקא
 כקסן אסילו אוחך מחשב הייחי לא סחה שסד בראש ישב עסה

 בראש הרב ישב ובקושי אמך ה* שרוח ירטמי וטסה שבחלמירי
 מס זה ליססר וכשבאו נדרה ר וישובו רבה בשמחה וישחו ייאכלו
 סוד מניחך איני נלין בסוב והשיבו מר ילין בטוב וא״ל הרב קדמו

 ובבקר לביחו וילך בדברים אוחו דחה לנשמסי סיקון לי שסמן ער
 גדול בכבוד והושיבו לפניו קומחר מלא קם והרב הרב לסני בא

 אר מי ח״ו לו אמר תירץן לי שחחן אליך באחי הנה לו ויאמר
 מקודם סי כן כלבי שאני אמרתי סלא א״ל תיקון למפכ׳ח שאסן

 ט וכפציר ראיחיסכל במיד ועמה השמועה כסי מאמין היימי לא
 ואיל יסשה לא ושמא קשס מטכ״ח של סמיקון שא״ל סד סרב

 סלי אקבל דן בית •רחוח בד* שמיקיני לי יאמר שאם הסכודם
 וולח\ אסר ראיפי שלא וארץ שמים אני מעיד איל או אמית והנס

 לאכול הוא שלו סחיקון לו אמן חיקון מה לק ט אין ספא שאסילו
סמכם״ר שמושה והיסרוח בחורה וללמוד שמנה חרנגולת יום מל

פליו



האר״י שבחי
 נשר!ו אן וכו* ליכול מתמנה לקא מרבנן צורבא האי ארז״ל סליו
 גדולה שמודה זפשה לביתו והלך לב וסוב שמת מלפניו ויצא לרב

 יסת לאחיו להןמין הלך וחבירו לרב וכשזמן והחבר׳ לרב והזמין
 קלוש זכרו גאלאננוי משה כמוה״ר בדורו המופלג הגאון הרב הגדול

 והשיב מימים היום מה אמי לו ואמר לסמודה אותו וזימן לברכה
 א״ל לו שעשיתי לשמוד׳ אשכנזי יצחק הרב את שזמנתי לפי לו ואמר
 לו אמר הממוראות כל לו שפר אז ה׳ דבר אמו ויש אותו בדקת

 הבית בפתח וכשנננש עמו ויבא כשמולה לזאת לילך מצוה א״כ
 והופצירו גדול כבוד לו ופשו מפניו רגליהם פל והחברים הרב ויקומו

 בזה ז: וישמחו בראש הגאון ישב ההפצר ומרוב בראש שישב בו
 קם ובבוקר לביתו אמר כל הלכו השמודה וכשגמרו וישחו ויאכלו
 הגאון את לראות גדולה חרדה יצחק וימרר הרב לבית וילך הגאון
 כל סרת למה להמיתני שרוצה בחיי קצת אמה לו ויאמר בא שהוא

 אצלו הולך הייתי ואני אחרי לשלוח לו היה אלי לבא הפורח 9ז
 א״ל לנשמתי מיקין שחתן היא לפניך באימי תנחני ך וענות לו אמר
 א״ל .ינסיני דמר בחיי למסכ״ת תיקון שאמן מיי ומה אני מה הרב
 שאמה מה כל לי שמגיד המפורש בסם להשבימך יודפ אני וכי

 ראה אז .שאמכעש קודם לי שמגיד פניך אחלה לכן ׳ במצחי רואה
 הלך כך הגאון וכשמוע .מר ביד יש גזל שפק לו ואמר בכניו הרב

 בבכי קולו וימן הארץ מל וישב ואסר שק ולבש בגדיו ויפשט לביתו
 ויהא בצסת״ו דיין שאני אחר מרפת• את אוליך אנה לאמר גדול
 תמהו כן ב״ב וכל לבכות כח בו נשאר שלא סד ובכה נזל שסק בידי
 בל לו שיקבץ לשמש וצוה אליו רוחו להשיב מים מטט שאל ואז

 בראותם ויתמהו לסגיו ויבואו אנשים הבגדים מלאכת מלאכתו המושה
אני מה חשבון אמי ופשו דברי נא■ שמפו ואיל באפר יושב אותו

מייב

/



יא״י האר שבחי

̂ב  א«ד שוס א'ן אדונינו ואמרו אחר סה כלם והשיגו לכם ח
 לנו יש ממר מקכליים שאנו משות רכר שכל לסי חשכון יורפ ממנו
 נטשה חשבון מה וא״כ והותר וללסוש ולשתות לאכול בהם ברכה
̂רי טמו  המטות מחשבים אנו אין במלאכתו טוסקין שאנו מיום שר

 ואיל הדבר נודט אכן הגאון אמר או הס כמה לראות מר לנו שנותן
 הוא הדבר וזה בכך יושב אני לכן בטולס דיין ויש דין שיש דמו

 טליכס תקבלו אס ימילך מכאן לכן אני אדם בן סון) שסוף לי טונש
 ואס טוב מה סרוטה משוה בסחות אסי׳ בחשבון טט־ שתדקדקו

 טל טחה לכן בידים לגסינס ליכהס רוצה שאיני מלאכתי אבטל לאו
 ניקח מה אדונינו א״ל שתרצו מה טלו לסניכס מטוח הרי הטבר
 אתכם אתקן א״ל הגזל לנו מותר וכי בחשבון יורטי׳ אנו שאין אחר

 הח' לנו שחי־ב מה קכלנו הרי 3טו בלב ותאמרו שחרצו מה שתקחו
 מוחלים אנו הרי יותר לנו הייב ואם במלכתו מיסקיס שאנו מיום

 מחלו מיד כן לכס אומר אני וגם גמורה מחילה אלף סר מא׳ לו
 א' אשם זולת פרוטה שוס לקח מהם א׳ ולא גמורה מחילה לו

 כלם והלכו רצתה ולא יותר לקחת בה והסציר מצריות שני שלקחה
 כדרך באמצט קדמו והרב כרב לבית לו והלך בגדיו לבש והרח״ו
 בטיניך קלה וכי א״ל מר שטשה הזאת החרדה כל י ומה לו ויאמר
 לא אי׳ל ר ה יו טוד יש אם תראה א״ל טבר כבר א״ל ;זל ססק לידידי
 שלקחה אשה באותה לה השיב גזל הססק היה ווכיכן א״ל דבר נשאר

 משאר שכר יתרון לה ויש דק טוה היה זאת היהה והטטות אצריות שני
 ואף וברכו להרכ נשקו ואז טכ הטווין כשאר לה נתן ומר הטיוין

 גדול: כבוד בו נוהג והיה גדולה סטורה לו פשה הגאון
 וקרמו יא אכולטס יטק: ה״ר שמו תיח כרב לסני בא אחד יום 05

 שאכתוב ממני ,ומבקש למצרים להצוך רוצה כבודך וא״ל הרב
איל הליכתו גדול הכרח שהוא לשלום לך ואיל הן ואמר כשה לו

מה



#בתיהאר״י
 חדמ גסזרה א״ל מצוה כשלימות הולך אני שאין אחר ההכרח מה

 וכן הליכתו יח*שה ימהר ״ל ד לו ונתן הכתכ לו כחכ מיד ההכרח
 והיה הרב לכבוד חשובה נדבה לו ומשו מצרימה וילך ויקס משה
 הגמל סל לרכוב לו למה אהוביו א״ל הגמלים פל בדרך לבא רצונו
 סוסים רוכבי טם בנחת וילך אדם נושא לו יקנה סליו קשה שהוא

pv הרוכבי טושים שהם רואה שהיה וכמו בשיירא ויצא טשם 
 וגס כמנהגם הסוסים רוכבי נחו היום ויהי .טושה היה כן סוסים
 שהגיט לילך כולם וקמו וישן תרדמה סליו הסלה ומיד פמהס החכם

 חזר והוא החמור וילך ממורו אח ויתר ויקס אוחו והקיצו הגמלים
 והתחיל ויחרד אדם שום ראה לא וכשקס שטות שני שיופר וישן
 ואמר שמח חורשים ראה לטרב וסמוך גדול בצפר והיה אורח לרוץ
̂ם אלך  וראה ממט שם וישב המקום אל ויבא לקראתם וירץ טמר

 החורש שנהסך ראה מטט טור באכזריות בשוורים מכה היה שהחורש
 היל טז״ה וכן להכותו והתחיל בפיל ואסרו אדם נטשה והשור לשור

 הדרך יודט שאינו לברוח מקום לו היה ולא החכם ונבהל סוכים
 שלשתם נטשו השמש וכשבא מחשבתו נמשתה לא כי גדול בצפר והיה
 מצסת כבודך הבא ברוך וא״ל פמו ודברו בבכי קולם ונתנו אדם בלי
 רגליו לפני נפלו אז הן ד.״ל בצפת יושב אשכנזי הרב א״ל הן א״ל
 ויאמר בצטרינו כבודך ראה לו ויאמרו טמהס בכה החכם וגם בכו
 ת̂ה לצפת וכשמלך אנו ישראל שבני סלינו רחם ה׳ לממן א״ל כן

 לסמל יכולים אנו שאין אומנו שימרן לפניו והפול הרב לפני סלך
 תיקון שכל שיח זהשביפוהו אפשה כן המכס ויאמר הצרות «וד

 ומשב פין כהרף בשיירא ונתנוהו לקחוהו ואז שימשהו הרב לו שיאמר
̂ל קדמו והרב הרב לפני גא תיכף לצפת אליו.וכשבא רוחו  וא

■וא״ל משה וכן אצלי מבא ממר אלי.מ־פמי באת השוורים בשביל
סרג



y שבחיהאר״י
 שכמדך הוא הוא ה1 בהצעתו צו שאמרתיי ההכרח כבודך ירש 5הר

 מי> צו שאצ סצו' ממקום סלו׳ בן סצר שהם רדמ בשמחם משורש .
 יש שייכות מה וכי א״צ ראשם סאת השחתת בשביל א״צ פונם ^
 בגמרא צא כחוב אינו זה דבר אדוני א״ל קריח צא א״צ בשוורים ה1̂
 *פאת תקיפו צא דת בחורה אץ הוא מלא מקרא איל במדרש וגא

 וצריך בסר מתגצגל ראשו סאת המקיף כל לומר סר הוא ראשכס
 לו כסב טז״ה וכן פצו׳ לשם וכך כך ולכרן מהר להתמנות חתה

 אותם שנתקנו סד למשוח צסכין שהיו וכסיגיסין התייונים כי
 נחה כאשר דסחך מנוח וא״ל בחלום חנם כ לאותו וכאו האנשים

 ,שבתיקון הרב שא״ל התיקונים למשות שהמחלת היום מאותו יסשייו
 והכניסנו שראית קשה המבודה מאותה הוציאגנו שמשית יוחד

 אותנו הוצאת היו מושה שהיית תיקון בכל הדרך טל וכן עיהנם
:מדן לגן שהכניסונו סד ממנו קנ ליותר כבד מסול

 חון תלמידיו מם הרב יצא כלה להכנסת סמוך בט״ש א' סמס
 ומכנסים וכתונת הופיציא הירלא״ק לבן בגדי ד׳ לבוש צפת לסיר
 ופזמון אלים בני לה' הבו צרור מזמור והתחיל השבת לקבל

 נאה בניגון מלך וה׳ השבת ליום שיר ומזמור שבת לקבלת מיוסד
 שנלך רצונכם הבירים ותלמידיו הרב אמר משוררים שהיו יכחוך

 מצסס רחיקה היא וירושלים בירושלים שבח ונפשה שבח קודי בירושלים
 שימסים אנו ואמרו המלמעים מן קצת והשיבו סרסאות מכ״ה ייחד
 ואז נלך ולחיכ לנשותינו ונודיט נלך קודם ואמרו השיבו וקצת ככך

 סיס שלא לנו אוי ואמר כף אל כף והכס גדולה מרדה כרב נחרד
״ כי  בסויס לאיתנו כגלות חזר ברבר שמאנתם שלסי לכגאל ^ז

 גחלס בשמחה לילך מרוצים שאנו לחד סה כולכם משיבים הייסס יחלו
.להגאל סומדת השמה היחס שמתה ישראל כל נגאלים הוו סינף

גס



שבחיהאר״י
 מלןבלו אם קורש שכת טום לתלמידו הרב אמר אמד סעם גס

 ב״ס יציאת אחר פר כשחרית הכנסת ככית כלום תדברו שלא פליכס
 ממכם אתסלל אר כי שתראו מה מכל •ק בשח פיו מכס א׳ ימלא ולא

 התלמידים והשיבו רומים ׳1ה לס״ת ואקרא התיבה לפני היום
 להם ואמר אדנינו צינו אשר כל בשמחה פלינו מקכליס אנחנו לאמר
 והם שישחוק מל נפנש יס*ה מכס שא' הקודש ברוח אני רואה

 אהרן את וקר:? לביה ובאו רצינס את שמשה מד מאד בו הפצירו
 משה וכן וכסיף בתח׳ הברכה ואמר שלו כפרשה לטצמו וקרא ובא לכהן

 אירהם וכן לו והלך הברכות ואמר שלו הפרשה וקרא לוי במקום
 לדוד קרא ולשביפי ששי להיות קראו הצדיק יוס^ וכן וימקב ייצמק

 לפני מוז בכל ומכרכר מסזז ומשחק מרקד פצמו מראה והיה ישי בן
 בת מיכל והנה מתכיו טל בד ומעיל אפור חג*ר והוא ה' ברית ארון
 נגלות בהגלות ואמרה בלבה ששחקה מפני זה טל נתמנשה שאול
 והיא עבדיו אמהות ולפיני הטס לפיני היום הריקים כאחד כמלך
 הלבנה דמיון היא דור בית מלכי מדת כי הזה והנורא הגדול הסוד
 לה ואין תאיר לא מהשמש אור לה אין ואם כלום מגרמה לה דלית
 הראשון אישי אל אשובה אמרתי אימרת היא בגלות ותמיר ח״ו שפס

 חמה ראתה לא ממולם חז״ל אמרו וכן מפתה אז לי כווב כי
 מקבלת היא פניה נגר הולכת שהיא זמן כל כי לבנה של סגימתה

 החמה כי וחסרון פגימה לה יש לאחוריה הול:ת וכשהיא אורה
 מחשבות חישב דוד היה תמיד לכן בה ולהביט לראות יכולה אינה
 לטיני שינה אתן אם ה׳ חי נשבט ולק מדתו היא כי אותה לתקן

 וזאת יטקב לאביר משכנות לה׳ מקום אמצא סד תנומה לעפעפי
 פו3ם ט נשמיס הגשר דרך מר ש פ*ה העלו שלמה של ספמיה היש

שגדלים פד דשג ללור! ומשל נוצוסיו ונשרסו לשמי® פד לסרוש ש1ס
כוצותץ



יג האר״י עובחי
 הי• ובודאי לשמים סר וסוריו ומוזר צוממים שלו והכהסיס נוצוחיו
 שלית •סס לאור ילך לא אחת ססם שנשרף מי גמלה המיה
 שור וניצגן מאבא ואריה במרכבה מיוס שיש להיות אלא יותר ומכ״ש
 סס מיצירה והכל מנוקכיה נשר וניצוץ מזעיר ארם וניצוץ מאימא
 כמו וניצוצו סכמו הכשר כי נמצא לסולם העוסינז ניצוצי כי נאים

 שבכתב בתורה להתרבק רוצה סה שכסל מורה היא דוד בית מלכות
 בעלה ז״א אל למפלה למלות מכסם מלכות היא והארץ השמים נקרא הוא

 ולא נסשי שאהבה אח בקשתי שנאמר מאד גדול הוא שלה וחשק
 שראה כיון נשר הנקראת במלכות היה דוד שניצוץ ומסהי מצאתיו
 ססם בכל יכן מוז בכל גדולה בשמחה כנגדה רקד שבכתב התורה
 תלמיד וגס• זה סל נתמנשה שאול בת מיכל ובכן התורה את שרואה

 מל לשאוק הנהיליס דרך כן כי שנה באומה ומת נענש ששחק אחד
 כל הנה ז: טל נענש שיהיה לו ואבוי לו אוי מבינים שאינם מה
 מן הססר ס‘כשמוציא שיראה :רויז יעשה בלבו אלהים שיראת מי

 ויחבק כנגדו בזריזות ילך מיד להיכל אותו כשמחזירים או ההיכל
 יהושיע מימות כי גדולה ובחשוקה וברחימו רבה באהבה אותה וינשק

 בראשו טינים לו שיש ומי הלבנה במרריגת עומדים אנחנו נון בן
הסולם ער חיים הברכה את אתנו יצוה וה' מעצתו זה יבין

נל שאירע רב מעשה  המקרבל הרב מורינו בוםן אחר במגו̂י
 ולהודיע לידע זצלה״ה אשכנזי לוריא יצחק כמהר״ר דיאלרד

 יתברר כבירו כסא לפני שכחה ואין דיין ראית דין אית כי
ריליהו יגיבה לרשעים אפו מאריך ובמשפט ביושר והכל

 האלסיי המקובל והסהיר הקרוש הרב בזמן היה כך שהיה מעשה
באשה תוב״ב בצסס זצלה״ה אשכנזד לוריא יצחק כמהר״ר

אחת



האר״י שבחי
 ונכנסו גדול צמר אומס וצימר אחד רוח בה שנכנס אלמנה 1אמנ
 ששאל מה מל ואחר א״ לכל השיב והוא עמו ודברו אצלו אדס בר
 ן>0יו כר' ושמו האר״' מתלמיד' אצלו א׳ מכס נכנס כך ונק לו

 אינו ורבי מורי אדוני הבא ברוך להחכס הרוח לו ואמר אחין
 אבא ושס פלוני ושמי רב זמן במצרים תלמידו כשהייתי אדוני זוכר
 וכאבה צמרה האשה קרוכי וכראות וכוך והכירו מצרים מיושבי סלור

 זלה״ה לוריא יצמק כמה׳ כרב אל הלכי למאד פד הוא גדול בי
 פנאי לו היה שלא ולהיות האשה מן זה רוח שיוציא פניו וחלו

 לו ומסר ז״ל ויטל סיים מהר״ר לתלמידו שלך לילך השטה באותה
 כרתו במל ויוציאנו וחרמות נידויים מליו שיגזור לו וצוה בשמות סנה
 לטתל סניה כאשה כסכה מיד הבית בפתח מהרח״ו שנכנס וטון
 השיב ממני ך סנ הפכת למה רשע ז״ל ויטל חיים מוהר״ר לו אמר

 יכולים אינם שהרשמיס בסניך להסתכל יכול איני ואמר הרוח לו
 ומיד פניו שיהסיך מהרח״ו סליו גזר מיד השכינה בפני להסתכל

 מה לאמר לרוח לו ושאל ויטל חיים מוהר״ר אמו ודיבר כן משם
 לסי ואמר לו השיב כזה וכבר גדול במונש שהמנישך ופונך מסאך

 שאני שנים כ״ה זה והנה ממזרים וסטמרתי איש באשת עחפאתי
 מלאכי שלשה כי מנוחה שום לי ואין בארן ונד המ הצמר בזה הולך
 ומפהישיס הולך אני אשר המקומות כל אל ממי הולכים הם מבלה
 הרבה אשר לאיש יטשה ככה לסני סTומכר אומי ומכים אותי

 הסתד בפסוק רמוזים הס חגלה מלאכי כג״ ואלו מישראל ממזרים
̂ו הרוח אמר ונם וגו״ ימינו סל יסמוד ושמן רשע מליו  למהר
 שמאלי טל וא' ימיר סל שפומד מהמלאכים א' מלאך רואה אינך

 אמיל והלא הרס״ו א״ל מוס מכס אותי ומכה סומד והשלישי ומכדזין
^ יודע אינך לו ואמר החח לו השיב חולש ייב מהנים רשפים משסע

זה



יד האר״י שבתי
 הוא פירושו חודש בגהעם'״ב רשעים משפנו שאחז״ל שמס המאמר זה

 עהwלגר אומס ס ס מכנ חך לגהינם חוץ המונשים כל שסכלו לאחר
 מהסנל להוציא כרי לוומם ומכנסין ומלננן חודש י״כ מומרים ושס >

 משל והוא לג״פ ליככס ומוכרים מזומנים שיהיו ככרי הנשמה כחמי
 המכה גס על וחריפים קש*ם סממנים במחילה שנוחן מומחה לרופא

 מל רומן סכמכה:וא החי כסר כשאכלו ואח״כ שבמכה כמי בשר האוכלים
 הבשר אמ והמגדיליס המקררים הטובוח ואספלנימ משיחומ המכה

 מששי' אחד מיק אינו גיינם של צער כי נהיהם של מנין כךהוא כבראשונה
 מהרחיו לו ושאל לגיינס שחכנס קודם החוטאת הרפש שסובלת חלקים

 כ״ד מימת שד' שאעפ״י בחרק הימה מיתתי וא״ל מיתתו היתה א?
 של מאלכסאנדריאה כשיצאתי שארי בטלו לא מיסות ל דין במלו

 במקום ספינתי סגטס ראשי״ט לסיר ללכת אחת בספינה מצרים
 במול ונטבסמי בה הספינה.שהייתי נטבעה ושם ביס הנילוס שיכנס

 סל והמידת הוידוי אמרת לא ולמה זצל״ה רח״ו כמו״ה הרב לו אמר
 ואמר הרוח לו השיב לך מועיל היה שאז נשמה יציאת בשפת ייינך

 נטרפה הים בטביעות qתיר כי לכמודות זמן לי היה שלא לי יי
 לו השיב נפשך יציאת אמר בך נטשה מה הרב לו שאל גס דעתי
 וחיכף הספינה בטביעת בראשי״ט הדבר רודע כי מדע ואמר הרוח
 היהודים כל את והוציאו הרהר שפת מל שבראשי״ט סהודים 'לאו

 כשהלכו ומיד ומיכ^ כתייס כבית אותם וקברו בספירמי שבסכסו
 בידו אש של ושבט אכזרי אחד מלדך בא הקברות מבית היהודים

 הגדולה ההכאה מן הקבר רבקס מיד. קברי מל השבט באותו והכה
 רסט המלאך לי אמר מיד למאוד עד וחזקה גדולה כיכ הימה אשר
 נפמם‘אומי וקלט כקלע ב̂כ ושמני אומי לקח מיד לדין קום ירפפ

גנה* שמנלברזואני גהינס של הפחת ״לפני עד ראשי״ט המיר מן א*
שמה



האר״י שבהי
 של נסשוס אצסיס אנסי מנהינס יצאו גהינס של הסחח לפני שמה

 ל' ואמרו אותי וקללו כנגד 1pr5 וכלס כגהינס הנלורם רשפים
 מדיין כדאי אמה אין ישראל עוכר מכאן צא הדמים איש צא צא

 לסר מהר הלכתי אזי לגהינם לכנס רשות לך אין ועדיין פה ליכנס
 תמיד עמי הולכים חילה מלאכי השלשה ואלו לגכעה וסגכעה
 מכלה מלאכי כנו פגעו ורגע עת וככל ממיד אותי ומכין לפני זמכריזין
 הוסיפו לסרו מכריזין אשר הכריז כשמעם רעות רוחית גס :אחרים
 כל שמתפקחין עד מכאן אלו אותי מו:ך זה הס גם אומי להכית
 והיא לנ:ורמיז שכאמי עד כארץ וכד נע הלכתי וכן נשמתי חוליות

ליכנס כוונתי והימה והלאה ככל מן הודו לארן קרוכה גדולה Tע
שראיתי ויען והצרות המכות מאלו להצנל כדי יהודי של גוף לאיזה
 וניחת גייות כועלי מאוד לה' וחעאיס רשעים שהם היהודים אותם
 העומאה רוחות מרוב מהם א׳ כשום ליכנס יכולתי ולא עכירות ושאר

 מהם א' כמיך ניכנס הייתי ואם וכסכינותיכס כתוכם ששוכנים
 לגכפה מהר והלכתי חזרתי בכן נזקי על ונזק עימאתי מוסיף הייתי

 מצאתי ו:ס יהודה למדכר שכאתי עד רבות שנים להר ומגיעה
 שבע אחר היה וזה בה נכנסתי צערי ומרוב מעיברת אחת אינה
 האילה בגיף נכנסתי וכאשר רבות ורעות צרות עלי שעבר שנים
̂מה ונפש האדם שנפש לפי למאוד עד גדול צער לי היר הזאח הבר
של הנפש יגס רכוצ: הולכת וזו זקיף הולך שזה לז: זה שוים אינם

 גס ראדס נפש לפני רע וריחה ומאוסה זורמא מלאה היא הבהמה
 שכמסיה מהעוני גדול צער לי שהיה ועיר אדם מאכל אינו מאכלה

 אינם נפשות ששלשה מחמת למאוד עד גדול צער לה היה האילם וכן
 ובסלעים בהרים ורצתה נסשי מחמת בענה וצכחה יחד להיות יכולים

מרוב '



פווהאר״י שבחי

 לגדר ובאתי משם יצאתי אד ומתה כריסה שנכקס מד צמרה מרוג
 אומו שלת ומיכז) יהודי א' כהן 6נגון והכצסחי ישראל שנארץ שכס
 של הלחשים ולרוב הישמסלים של והנלמים הקדושים אחרי הכהן
 לממוד יכולתי לא בצאוורי מלוי אשר והקמימות הנוומאה כוחות

 כלום וכי לו אמר האלס הרגרים כרב כשמוט . משם ויצאתי ילסכלה
 לא לו אמר מאליהן לכנויב או להרס הסומאה בכוחות ממשוח יש

 בגון» הטומאה רוחות כ״כ בהשכטחם הכהיסו שסגלחים שבשביל ̂לא
 יתדבקו שם לסמור אוסיף שאם שראיתי סר הכהן היהוד׳ אומו

 ומיד ותיכף ממרס לסמור יכולתי לא לכן הרוחות אותן כל ט
 כ״ה היום לי ווה הזאת האשה בגוף וגכהסחי חובב״א לצסת כרחמי

 זה לך יהיה מתי מד הרב נו אמר כצשר בזה הולך שאגי שנים
 הממזרים שימותו סר הרוח לו השיב תקומה לך אין וכי הצמר
 אשר וכל תקנה לי אין וקימים חיים שהם זמן כל כי הולדתי אשר
 ואימה סחר נסל כי הרבה בכי כולם בכו מאוד רב סס שם היו

 לו אמר המדינה בכל גדול התסוררת ונפשה סליהם הדין וחרדת
 ואמר הרוח השיב הזאת ה האש בגוף שמכנס רשות לך ישן מי הרב
 ממיטתה האשם זאת קמה הבוקר ובאשמורת בביתם הלילה לנתי

 . לאחוז רצה לא והסמרטוט הברזל ומן האבן מן אש להוציא ורצחה
 והשליכה ונמכמסה בירה סלה ולא מאד סד והסצירה הניצוצות בו

 מלה ומאומה לשטן תהא ואמרה בכמס לארץ מידה וכאבן הברזל
 רשות לי נמנו חבלה המלאכי כי בה ניכנס רשית לי היה השטן של

 , בגופה ליכנס רשות לך נחנו הסון זה בשביל וכי כרב לו אמר הזה
 אינה שהיא כברה מוכה אין האשה שזאת סל גם ואמר הרוח השיב

 שמחים סם ישראל שכל פסח וכליל כלל מצרים ביציאש מאמנת
ושחוק סבל בטירה היא מצרים ביציאת ומספרים הלל ואומרים

והחול



האר״י שבחי
 רכ0 אמר מ'ר הזה הנש היה לא שמפילס בלבה ומושבת והסו<
 וכילי וארץ שמים ברא שהקב״ה שלימה באמונה את מאמץ לאשה

 השיבם תעשה מה לו שיאמר מי ואין משן אשר כל לפ:ית היכולת
 שהקב״ס את מאמין הרב לה אמר זה בכל מאמין אני הן ואמרה לו

 לה אמר גס הן היא השיבה הים את לנו וקרש ממצרים הוציאנו
 ומתחרשת בתשוב׳ חוזרת ואת שלימה באמונה זה כל את מאמין הלב
 מהרח״ו גזר מיר לבכות והתחילה הן היא ואמרה הראשונו״ של
 כ״א אבר שום דרך יצא שלא שליו ונזר שיצא נידוי הרוח אומו על

 שהוא שמאבר הוא השעם כי שמאל שברגל קשנה האצבע דלך
 שמסר בשמות הרב כיון גם לגמרי ומחבשל ממקלקל האבר אותו יוצא

 וסרח שם דרך ויצא כלסת ונפשה הקשן האצבע נתיסח ומיד רבו לו
 אח להבהיל חח בס הביחו בחלוני לילות כמה הרוח בא היה ואס״כ צו

 וTחלמ את ושלח חזר מיד והרב הרב אצל האשה קרובי וחזרו האשה
 ומצא והלן לאו אם כשרה היא אס המדזה את לבדוק הנז׳ נסלס״ו9

 ובן בסתח מזוזה לקמע הרב צוה מיד לל מזיז־ בלא הסתח את
: לבא הרוח שוד חזר לא ואלך ומשם פשו

זלהיה הרב מורינו ממן בצסת מעשה
ה ע  טן P יהשוע רבי רחכס של אחותו בן אחד ר בבמ ה1מ

 וראה כישיבה יושכ והיה שרם פשר שמונה גן והוא
 רוח בו יש כנך בי רש הבחור של לאביו ואמר זלהיס הרב אותו
 ל< יש לא מ״ו אכיו לו ואמר לרופאים הוצאות תפסיד ולא אחת

 והוא הזה בכאב שנים פשר שרם לו דש לפעמים לב כאב אם כי
 } ום ומסרסלו מתר סכאנ צו וסחר סיויא־ס יוי פצ «ויסלו

וסר® תראס פסה סנסור שצ צארז יצס־ס סרב צו אמר הריו זה
שסוא



האר״י שבהי

̂ס ואמר הרוס דכר ואו סרוח מל הרב גור מיד רוח שהוא  לו שה
 למה לסרוח סרב ואמר הבחור אוחו בחוך מפובר סרס משר שרס

̂ב שרם כך כל לכאן כחמברח  מג' הייסי אני לו ואמר הרוח והש
 וסיס הרלגול באוחי *קה הצ מן ממסרהס וה'יחי רומי מתושבי אחד

 ולא שיסמסני לו וצמלןסי צוקה גבאי כן גם הגלגול באוסו הבחור זה
 כמז כי מעלה של דין בית סחה וגורו ברמב וממי לפמסני רצה

.הגלגול בוה אוחו אהרוג אגי גם הגלגול באותו אומי המית שהוא
 .ממגו ושיצא הבחור לאותו גוק שום יסשה שלא הרב מליו גזר אז
̂וח אמר או  תגאי ממי חמשו ממגו שאצא מפכ״ח ירצה אס להרב ה

 אשס פני וה בחור יראה שלא מכאן צאתי אחרי כי והוא אתד
 של אביו ושאל הרוח ייצא אהרגגו התנאי יעבור ואם ימים שלשה

 מאד עוב שאני בעצמי מרגיש אני והשיב שלומך איך לבחור הבחור
 אבי כי אני לא הבחור ואמר וחוור הוא כן בני אביו לו ואמר
 ס״י קורם שהייתי כפעם שלא ביותר עוב שאני בעצמי מרגיש

 אומו ירחו שלא הגסיר את שישמור זלה״ס מורי וצוס הרפואות
 עודמן הוא שהרוח אמר כי נשים אצלו לבוא ולא המדרש מביס לצאת
 סלכמי סיים ואני ר״ח היי א' ויום לק*ימו שקשה התנאי אוחו ושאל

 הוא וגם נון בן יהושיע הר׳ למשמרת במקומי והנחתי סעודה לפשות
 סרו וראו הבחור לראות ודודתו אמו ובא הבחור והרח הלך אס״ב

 של אסTה ומסני וחנקו בו ונכנס סרוח חזר שסה באותה ונשקוהו
 מל סררך קפיצת זליהה מורי משה שהרגוהו שאמרו הפול׳ אומוס

 מסס ומנובריא ניהיש סיס ווה א׳ ברגמ למבריא וסלמו קרם ‘ב
 יסכדלו שלא כדי סמולם האומום p ישממ שלא תפלה זליסס מוד

bמו״בב לצסנו מרנו ימים ס׳ ואחר סיס וכן ל:

ממשס



שבחיהאר״י
• זלל״הה מורי בזמן כן גם תובב״א בצית םע#ה

 אמס אשה סכיאו ןלל״הה מוריי של מדרשו בטס שסייגו א«ד ם1י
 ואמרו רוח איזה בה גסלבש אם או חולה סיא אם לדפם לסגיו

 ובסחאוס וכאב חול' שוס בלי הימה הימה שהיא זלל״הה למורי
 שלה הדסק זלל״הה מזרי טסה.וראה כל נמז והיה כך נססכה
 שאלך לי ואמר בימה אל אותה ושלח בה שגמלבש הוא שרו• ואמר
 ביותר שנשמר לי אמר כן גס ממנה הרוח אותו ואוציא 3ב;.ר

 טד משקר שמו וכשישאל גדול פורמן שהיא מסני רוחwר מאותו
 לשלחני מורי נוהג סיה כן להוציאו כונוח לי ונתן שפמים שלשה

 של שמאל קין מבחינת שאני מסני טטם לי נותן והיה כזה לממשה
 ולכן בשרשם אם כי נמחקים הדינין ואין ובורה שהוא הראשון אדם
 היה וזה השמשות בין אס כי הלכתי לא אני והנס זה כ• לי היה
 לטומדים הרוח אמר האשה אותה בבית שנכנסתי קודם והנה ששי יום
 וכשנכנסתי מכאן להוציאני חיים רבי המכס יבא שפמה תראו שס

 וקס גדול כבוד לי הרוח ומשה שלוה להם ונחמי שני קרוח וראה
 אמרת* סלוני אני והשיב הוא מי לו ושאלתי למרמת והתחיל טפס חצי
 פפמיס שלשה סד שקר דבר וכן שמך זה אין מדבר אמה שקר- לו

 קרבתי ואז זללה״ה מורי כדברי האמיתי שמו אמר הרביטית ובספס
 דברים מ־בר והיה מאוד כרוח ויממלמל כוונות מסט ואמרתי לאזנו
 לצאת רוצה שהיה אות לי ונתן מאד בו שגפרתי טד לצאת רוצה והיה קשי׳
 בבי• כולו טומד אותו ראית' כי שקר היה וזה שברגל קטנה אצבט דרך

 למומדיס ולנזק הנרות ולכבות שס דרך לצאת רוצה יהwור השמיטה
 והונמתיהדבר שם דרך יצא שלא נידוי טליו גזרתי זה ובראותי שם

והלכו שהתפללנו אחר זללה״ה מורי בבית ערבית להתפלל ופלכתי
החברים



האר״י שבחי
 מליך תמהר לי ואמר המוברא כל זללה״̂- למורי ספרתי ההכריס

 למה ואמה במרב במלך לך אמרתי אגי והלא לי אומר שאתה ז: על
 לרסעיל זמן ואינו וכקלי׳ הסחות כל שליטת זמן שאז בלילה הלכת
 : תומלת שום לעשות יכולת לא ולסי״ז זמ;ס שאז לסי כלום בהס

 מורי איל אז גשמים יורדים והיו הזמן נמזך הדברים אלו ובחוך
 ספם כן עשה שלא מה מעט עמי והלך ולווני לשלום לך זלהי׳ה
 שהוא מאד הרוח מאותו עצמך לשמור אתה צריך לי ואמר אחרת
 רוצה ואני ממקומו נהוציאו רוצה שאתה בשביל עמך גדול ככעס
 הכח מראה כי והוא בעצמך תתגאה אל אבל אחד דבר לך לגלות

 אם אפי' כי ממך ומפחדים בורחים קליפות כמה שהרי בך שיש
 להזיקך כשבאים לפי להדקך יוכלו לא שבעולם הקליפות כל נאים

 הקליפוי יכולים ואינם ממך יברחו הכל בגדך שולי מנער אתה אס
 היהודים שוק דרך שהוא לביתי להליך תי רצ כך אחר . בפניך לעמוד
 ונתקרב בא השוק אל לעלות וכשרציתי בלילה א׳ שעה כמו אז והיה
 שום זכרתי ולא מפניו ונבהלתי אחר כחמור וגדול שחור כלב לפני
 גדול בצער הלכתי והנה הכל ושכחתי נבהלתי זה בראותי כי כונס

 וחושך ליל והיה מזה וגדר מזה גדר צר במקום אצלו קרוב וכשהייתי
 הס הקלי׳ כי וגם הסובאש״י מפחד לחזיר יכיל הייתי ולא וגשמים
 הכלב כנגד ובעברי מבפנים בהם יותר ומזיקים ונדבקים אחוריים

 הארן על ונפלתי ונבהלתי א׳ קול מאוד גדול בקול הכלב צעק וסנה
 ונערתי טיט מנאים בגרי שולי ומצאתי וקמחי הכלב ביד ידי ועע

 ממד ולא ומיד חיכך הכלב ברח והנה ממחכוון בטנה שלא אוחס
 בבוקר והנה נחיבש הכלב ביר שנגע והיד לביתי והלכתי בפני עת־

 . בגדיך שולי שמנער לך אמרתי לא וא״ל זלהיה מורי לבית הלכתי
 נכלסת שכבר שראימי עד לביתי נכנסתי ולא לוייס לך עשיתי וגם

כבתסילה שבס והנס בידי זלה״ס מורי הסויק ואו עמך היה ולבי בביסך
אמ״כ



האר״י שבחי
 ה ש הא מם ורכרתי־ והלכתי אחרות כונית זלה״ה מורי לי נתן אח״כ
 למורי והלכתי לצאת חצה הרוח הים ולא פה שהרוח האשה פאוןן
 לצאת שלא מליו מרת כאשר משה שהרוח וא״ל זה לו וסיפרתי זלה״ה

 אצל והלכתי במקימס כיס כתו והס אחרות כוונות לי נתן וגס .
 הכוונות אותס האשה זן בא ואמרת־ לירתת הרוח והתחיל האשה

 קסן נקב כי והשיב בבית נכנסת מקום באיזה הרוח אל ושאלתי
 שס שהיה מפני הפתח מן ליכנס יכול היה לא כי נכנס ומשם היה

 ואינם אדם כני ולצאת לבוא א־נס כי המלונות דרך ולא כשרה מזוזה
 ואמר זאת כאשה נ*נס איפן באיזה אותו שאלתי גס מזוזה חייבות
 והיה האש״ באותה שנכנס קודם ימים ג׳ הבית באותו יבב שהוא
 לקום האשה אותה רצתה ששי שליל מד בה יכנס מלילה באיזו מבקש

 הרוח האש להוציא והאבן בברזל מכה וכשהיתה במלאכתה ולהשכים
 נ־צוצותואמר ס יוצא היו היתהמכהולא והאשה האבן על יושב היה

 נכנסתי ואז בכפס הברזל מידה ישליכה אש יצא ולא הרבה שמרמה
 מושס היה מה שאלתי ואח׳כ בה ליכנס פתיח פתח מצאתי כי בה

 סוא כי והשיב יושב היה מקים ובאיזה בבית שהיה ימים הג״ אותם
 הקבס תיך ונכנס הנרות בה שתולים א' קנה בתיך מתחבא היה

 ואמרתי מצאוהו ולא שס ונכנס עליו הממונים השומרים שבאו מפני
 דבר אכלתם פלו׳ ביים הוא האית לי השיב אמת שזה ליאות תן לו

 הוא שכן הודו ו:ס וכך כך בעלה מס דברההאשה פלו' ויום פלו׳
 •6וה ט״י יצא ואז עליו שגזר הנידוי מל המרה לו עשה כך ואמר

: זללה״ה רבו לו שמסר הכונות מ״י לו
 ונמלה היקר בבס ה״ה ז זל רע חיים ר׳ רב בזמן בדמשק

 סרג אביה בבית בתוליה מדיין בהיותה מנן> רפאל ר׳
 פרש מל ונפלה נממצסה א,ותיכןה דג ראש אכלה השמשות בין שבת
וסנה בשבחו שבת מדי גס כמר נרות שמי והרל'^ סניה וכסו דוי

אביה



יחהאר״י שבחי
 ונממהו גכסלו p כראוסם שם העומדים והמשיחים

 סיום שקדש קודם והכה אשככזי אלימאן יעקב רבי שס היה
 רפאל לרבי וקרא הכח אוחה של פיה מחיך מדבר א' קיל

 שתי אם כי חקכת לא למה א״ל כשקרב ואז אצלה שיקרב לו ״י
 ושבת שבח בכל מכהגו כן כי לו ואמר רפאל רבי והשיב הללו רות
 cלהוס'ן צריך כי השבחות כשאר אינו זה סבת כי הרוח לו חמי
̂תקן רפאל ר* אל ואמר מחה  אז והדליק משה וכן אחרת כר ש

 כסא ושאל לטוב זכור הכביא לאליהו אחר כסא שאל כך אחר רות •י
 קארו יצחק רבי להחכס אחר וכסא ז״ל קארו יוסף רבי להחכס חר

 הככסת לבית אותם שלח ואח״כ חכמים לז׳ כסאות ז' סד משו וכן ל
 שראה ממה דכר יגלה פלא יסקב רבי אל וצוה מרבית

 למס אשחו לו שאלה שבס מלבושי ללבוש ביחו אל וכשהלך שממ
 מחמסקים מכף רפאל רבי כבוד מם היה שהוא לה והשיב לכוא ̂תמכה
 אסור בשבח כי אמת איכו שזה אשמו לו ואמרה סחורה יכרי

 רמה רוח שכחמכבמפני לה ואמר ר ביוה גו והפצירה
 מאחר אשמו לו ואמרה רפאל ר' של בגחו שנככס אחד סכם פג

 מביס יצאו כך ובין רך בין רמה רוח אוחו קראס למה חכם מהוא
 זה הרוח ואמר רפאל לר' רפהח אל וקרא יטקב ר' יהא •יככסת
 וסיפר דבר שום יאמר שלא לו כצויתי הוא השוטה 'מקב ר' ^?ייא

 אמר למה וא״ל דבריו אל שהקשח ממנו נבוכה והיא אשסו אל
 כלם ויתחנכו וקללו כרוח מליו וכסס חכם שהוא מאמר רמס ריח
 והמביא יסקב ר' נכנס ואח״כ לו שמסל מד ורגליו ידיו ומקו ברוח חל

 שיקראו כרוח ואמר האוצר בבית שהיו יין של כמגיוח בץ תלמו
 רואם שאיני חושב דממו שבמיפוט זה איש מראו אמר וגם .חיתו
 טליו לומר י־ץ מלא ‘א כוס הרוס שאל אחיה החביות נין חיתו

ואחיה כלם ואכלו רם בקול ושTק ואמר המטה מל יישל קירוש
ברכו



האר״י שבחי
 מה לרלוות כלם יצי1מ* שעה נדדה הל'לה וכל המזון ברכות ברכו
 הרוח להם קרא הלילה חצי אחר תיכף והנה זה מקרה בסיף יהיה
 והשיבו אתו לדבר רוצה שאני לו ותאמרו מהרח״ו אחרי תלכו ואמר

 שלא להם ואמר בשובאש״ו מליסגע מפחדים היו שהם הרוח אל
 מלות קודם שעות ובשתי הלכו לא ועכ״ז טמהם ילך שהוא יפחדו
 שכבר למהרח״ו ויקראו שילכו וא״ל שנית פעם אותם חרא השחר
 שהרב יודעים היו שהם לו והשיבו היהודים שוק מן הסובאש״י עבר
 משנתו נעור וימצאוהו שילכו הרוח להס אמר ואז עמהם יבא לא
 ונבהל חלם שהוא שיבא לו ותאמרו ידו על מוקבה ראשו המעה על
 . החלום לו ואבאר אזכירהו ואני אצלי שיבא החלום זכר שלא פל

 הרוח כדברי אותו ומצאו ןלה״ה מהרח״ו אצל והלכו עמה שמעו והנה
 ועשה הרוח אצל ובא בגדיו ולבש שלמם אשר הרוח שליחות לו ואמרו

 6החלו הרוח לו ואמר לזה זה שלום ונמנו גדול כבוד הרוח לו
 א׳ חולה עם חכמים ז׳ לך שולח היה אחד שאדם הוא שחלמת

 הז׳ השולח האדם כי היא ופתרונו זה והוא החלום ושכחת שתרפאהו
 יוסף ר׳ והחכם ז״ל אליהו הס חכמים והז׳ רכך האר״י הוא חכמים
 ורבך אני הוא והחולה וגז' זיל קארו יצחק ד והחכם ז״ל קארו
 לעשותם תשכח שלא פ׳ דבר לעשות שחשמור לך ואו:־.ר שלום לך מתן

 שליחותי חובת ירי עצמי להוציא וכרי ירך על רפואה מצפה מני והנה
 בצפת הדר פ׳ בן פ׳ אלי כי דע .ענייני הוא מה עכשיו לך אגלה

 מפלים היו השנים ובאלו מגופי נשמתי שיצאה שנה מ׳ לי וזה חובביא
 מל אותי מענשים היו ועליה עליה ובכל למחיצת ממחיצה אומי

 לבפינמי מיוחדת במחיצה אומי לעלות כשרצו שבסוף עד הנשאר
 מפני לעלות הגמוני ולא שבקלים קלה היותר על מדקדקים היו

 חוז בהיותי והנה ביותר קל דבר שהיא ס׳ עון בי מצאו שעדיין
 מפלהשהמ של מב״ר הפרגוד מאחורי שממתי אליה וקרוב ממחיצתי

אימרים .



טהאר״י שבחי י

 איך בדמשק אשר ישראל לבני רודיט ילך ומי נשלח למי אומרים
 שיילך מי וצדך מגפה עליהם נגןר ביניהם שיש ועבירות כפונוחיהם

 לבסל כדי העבירות אלו לתקן תשובה שיעשו כדי זה להם ויודיט
 שלחוני הנני אמרתי זה וכששמעתי מעליהם הזאת הרעה הגזרה
 מתקן זה ובשליחו' ששמעת מה כל אליהם ואמרת לך לי יאמרו
 דרך ובקשתי משם במחיצתך מכנס זה משליחות ובבואך שלך הסנס
 דמשק אל קרובה לבצרה פרת נהר דרך וכאמי העולם בזה ללוא

 שלא יתברך השם אל והתפללתי ולקחני צייד ובא אחד בדג ונכנקתי
 אחרים דגים מם הביאני והצייד ישראל ביד אם כי גויים ביד אס'ל
 שלא להש״ית ומתסלל ממחנן הייתי שם וגם למכור שלכם לשוק
 לבקיעת קרוכ היה וזה זנאי ארם ישראל אם כי גויים ביד אפול

 יתננר שלא הש״ית אל ואתפלל אותי לקנות חגוייל שלמה ובא החמה
 בשאלתי נפשי לי ונסן תחנוני קול אל הש״ית ושמע כזה רשע ביד
 וצוה לביתו והביאני ולקחני רפאל ר׳ כשר ארם הנכבד האיש זה ולא

 שמלזתי כן בראות* ואז . השבת לכבוד אותו לפשות שתמהר לאשתו
 בראש ונכנסתי גדול צמר לי היה הזג מן הקשקשים וכשהסירו

 סם שהייתי וכיון ראשו מן ואכל׳ הזאת בתול׳ ‘נער בא׳ הדג הדג׳וכשבשלו
 זה כל ורהר ,כמלכה אהתר ניצוץ מהורה היא כי בה לסעברתי

 ואגלה תבואחצלי ותיכף למפלה מלך חיים ר׳ החכם אל הרוח אחר
 תשובה שיעשו העם אח והזהיר לך גלה לא רבך שעדיין דברים לך

 ואמר משמורה למשית הראוים הם מי הרב לו והשיב .וממניח צדקה
 ר׳ והחכם בצפת הוא אבל טוב אבולמפייא יעקב ר׳ החנם הרוח

 סם איש שהוא מטארון יוסך ר׳ החכם אש ותקרא .פינטו הישמיהו
 מקרא לא החח וא״ל נגאד ישראל ר׳ חכם אל גס אקרא החכם יא״ל
 לאלהים משמחים שמשה שהשירים אעפ׳יי כי מגונה שהוא זה <יש

 אוכל בהיותו גנות לו יש זה כל מם ה' לפני מקובלים והם יארס
אל .



האר״י שבחי
 נכד סליה אדומה כסלאקייא מגילה כראשו ה׳ מזכה שולסן אל

̂איס סס ויושב מגולים וזרוסוחיו  ואינו והם הוא ושותה ואוכל סרס
 מנית ויצא לתפלה ח־ים הריר הלך ואח״כ סרמלאים בחברות סהר

 ולא המנחה ;מן וכשבא . הרוח אצל בא ולא ססודתו ואכל הכנסת
 תראו ואמר .אותו יקראו שלא הרוח וצוה אחריו לילך רצו בא

 וכבר אקרא שאני מד שהמתין גאוה סמי נוהג חיים ר׳ שהחכם
 דברי כל לו פרשתי כבר והנה התפלה אחר תיכף שיבא לו אמ״תי

 .לו לגלות שאמרתי במה המפסיד והוא חובתי ידי ויצאתי שליחותי
 תורה בסל דורש היה המנחה ובשסת .מחיצתי אל מולה הנני ואר
 הדורש ןה איש תדמו הרוח ואמר הספרדים של הכנסת בבית אמד

 •כזה ובזה סבירות כמה מלא והוא הסבירות סל אדם לבני מוכיח
 כי ההבדלה תאמרו להם אמר ההבדלה זמן ובהגיס .בזמניו משה
̂ס אמר וגם .למחיצתי מכאן יציאתי זמן בא  לכאן יבא בבוקר הנה לר

 לי היה שבת שהיה היום כי לו תאמרו סמי לדבר חיים ד החכם
 לו ז: אמרתי וכבר אותם שמט לא שפדיין סודות צו לגלות רשום

 ‘ר החכם בא בבקר והנה .הרוח ושתק ההבדלה ואמרו .בא ולא
 והחכם מאומה טמו דבר ולא סרוח שצוה מה כל לו ואמרו חיים

 שיבא כדי כוונה לו ונסן לפניו ובא אלבו ליהושס קרא חיים ר׳
 מדברת הייתה כך אמר בת אותה של קטנה אצבט דרך ויצא הרוח
 מצפת אבולמפייא יעקב ר׳ החכם ובא מחולפיס דברים הבת ל»תס

 מכוונים אינם שהדברס ומצא הרוח סם לדבר הלך המסשה וכששמס
 של היה הראשון הרוח אוחו כי וא״ל ח־יס ד הרב אל זה וסיפר
 ומס לו והלך יצא וכבר אמתיים דבריו וכל קדושה והיה גדול סכם

 מרח שה שורה שהקדושה מקיס בכל כי הוא סכשיו אומרם שהנסר״
 הקדוש הרוח אותו בצאת כם.ולכן לידבק חושקת והסומא משם
והנס . ממשות במריה אין ולזה שם דכס״א אמר ניצוץ נכנס ממנה

בצאת



ב האר״י שבחי
 יא וכר נוי־כ: השארת הנערה מן לפיל סנזכר סרוח אותו כצאת

קורם כמו
רי ח  ויל להאר״י ו״ל חיים מוהר״ר ששאל נזדמן האלה הימים א

 קמאי פכרו דאיילתא חורזילאץ מרץ של התוספתא הכנת
 וכו׳וסוא הוו ויצחק קלאראמראכרהס ושמע וכו' לי דניחא רפותא
 חיים ר׳ כחייך זצ״ל האר״י א״ל פ״כ כ״ה רף מצורט פ׳ כזהר מובא
 הפולס ולכל לי וגס לך ויונעם לך אפרשנה שלא בכאן אותי שתניח
 אחה מוכרח א״ל אותו שאגלה רוציש ואינן בכאן יש גדול שסוד

 שתחמרפ סיפו לך אומה אגלה שאם ראה ואיל וחור לי שחגילהו
 שלא ומצווה מוכרח אני אבל כך מתרה ואני גדולה חרכוה מליו

 שחניחכי מזהירך אני כן מל ישאליני שרצונך מה כל ממך למנוע
 שתפרש רוצה אני ואמר זיל מהר״ח חזר סחוספחא זו לך מלפרש
 ואחר סודה לו וגילה התוספתא לו פירש אזי פנים כל פל לי אותה
 מחמת שנה באומה האר״י שימות הגזירה יצאה שככר אמר אותה שגילה
 היין! לא שאס ההיזק ז: לך גרמת בפצמך אמה הסוד זה לך :גילתי
 מן אומי מענישים היו ולא לך מגלהו היית לא בך כל בי מפצד
 לדברי לבך p ל צית לא ואתה פפמיס כמה לך רמזת' וכבר השמים

 מצפער אני עליכם אלא ביתי בני פל ולא פצי חש אני אין פתה
 אליו זכינו לא מדיין הסיר זה מקלוכם שלימות בלי אמכם אניח אץ
 הקב״ה ממ״ה דברו בא פת פד מגלהו ואינו מוהרחיו ביר גנוז והוא

 דבר שואלים היינו לא הלואי ואמרו לכם אל כחלמירים כשמצבו אז
 לנשים חדרים ותקן חברים הי' לאלו אחר הסגר האר״י פשה אח״כ
 ולסץה׳חדשים פצמו ההסגר שלבית המצר פצמןבאותו בפני ולטף
 לבפליסן זאת הגירו והנשים שבת במרב הנשים בין קטטה נטלה

 מזהירם היה ממיר זלה״ה והרב נתקוטטו החכרים שגם פד ונמשך
היום ובאותו ושלום אהבה ממיר בירהס שיהיה והאחוה האהבה מל

סברו



האר״י שבחי
 שכת לקכל החכידם עם יצא ערב ולעת בעוטת דבריו על עכרו
̂תסילה זמן כל וישב וזעף רp לב״ה וחזר  כשראה ומהרח״ו באניגות ר
 כן לעשות מנהגו היה לא כי מאור עד נבהל סגנון באותו אותו
 למה רבינו לו ואמר אליו מהרח״ו הלך התפלה הקהל שסיימו לאחר

 מפני האר״י א״ל נפש ומר באנינות הזאת המפלה זמן כל ראיתיך
 הפסוק זה אמר גס השבת אח לקבל כשהלכתי סמא״ל את שראיתי

 ולא בערה גזר נחתס שכבר נראה מכאן תסופו מלככם גס אתם גח
 I שלום שהיה זמן שכל המביריס בין שנעשתה קטעה בעבור אלא נחתם

 i שבאומה בערה היה וכך לקטרג כניסה בית שוס צו היה לא ביניהם
 וגס ראשינו פטרת ורבינו מורינו מעלה ש: בישיבה נתבקש שנה
 שיזהרו סאגי״ס להר״י אמר פעירתו וקידם : וחל׳׳ש עמו חביריס ה'

 בה שלמים הוו לא שעדיין לפי החכמה בזאת לקראת שלא החברים
 והשיבו וילמדם יבא שהוא בדור זנות יהיה ואס קיצוץ לידי יבואו וח״ו

 זקני׳ומא אנחנו נהי' אז מר כשיבא שהרי זה אפשר איך ואמרו לו
 בסקין או בחלום שיהי׳ ואמר להם והשיב נהלמד ואיך קטן יהי'
 הכהן יוסף הר' לפניו נ״צא פטירתו ובשעת שיהיה אופן באיזה או

 וקץ גאולה שנת היתה שנה באותה בדור זכות היה שאם הרב וא״ל
 ותלד ומוסף הרב אמר ואז כמוהו היה לא הרשב״י שמימי החמיתי

 צא איל אמ״כ אומו בלדתה בכזיב והיה של״ה שמו את ותקרא בן
 נפשו יצאה כהן הר״י ובצאת כלום לפטירתו נ:אר ולא כהן שאמה מהר

 והודדהו טבילה לו לעשות החבירים באו פטירתו ואחר בנשיקה
 ונעשה האדון ימחול לו ו ואמר המים בתיך ועמד הטבילה לבית

:מעצמו סבילה ועשה מאיליו ראשו הירכין מיד טבילה לו

ונשלם תם


