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 גנים מעץ ספר המחברהקדמת

 בבא בבקי דבר שף אח לעית ייעת 16ךמ 6שת * א אלהיםה'
 * נעי

 צכאוח % קנאת בהוללים קמשעי כי ד[ נ נתרוה שלצרם 6ששעאק
 6מש"6ם זטשי בשראל ושהמכש רב וקרב כתות ההע שא מששי ואץ המההלא

 בנוים הגשה )קמגש קטנים שחשלתי שועיכם לנו וחיזו בימין שתושמץ ההשגלההזרעת
 המקנא וקנאה סמל המעמעים צבאות דו כרם כרכרם מזכלים ארם( בבניוכזויה
 ויהפאו הירומם מלבהו רלובעו*ם נ4רוז גצד4 פאה קצחר המה וק י,כיבל
 דרכם אץ המהדת, ששחת ק4 מת 4 ונספחו אלהעו י על ק לא אשוהמים
 חלבית המה הלא נברם חק הלקק התיה מעל להרחקך מהית לציד היוםכל

 וטימרו תצצחע ויזוהה כהצע עול מעלטים לפרוק להם נשא בהפקיא כיההעוניות
 חפצם. לא ררכזי ורעת ממץ סורלאל

 אה השה 8ץ בלא כי הוגמשתי, שואל בשם ממגש ויו לא סוים משיטוא"ק
 את כצרוף השדפם ולמהרם הלכותם ברקפתם לחמי להתגאל וששקטההעם

 אושר רב הערב כדצת מההמשה עמהם הגדלים חשכרקנש יקחתם מהמעשהבסף
 להכעש כצמקים בהאהעי בפני רחת הצקוצי 4ק4 בנלוהשע זעירא ה' נפלתבגעיהו
 נפשהעעו, חשל תורהינו חשל 4י עומדים הדת שעאי תחשה עשהאל בשםנטמאים
 בנצורי חשמלים וו, טבלת סגי חמר הכרם את להרחיק פלגתם הלצו אויבעוהשה
 שכשכותם עמיך גשתי כלענה מיה טשתריחם חכם סשצע חלק הלגא, לנעררטונה

 כי כשהם העשק ספר ולקשים אלהעו מתורה רכן בא של תימעףת שמ5ההזרעיות
 אל משע 4 שמש שגצ תישים, אץ גהרם אץ אם בדהשכם קהי כירם ערטלםרוח
 וזהמה בדילנו חולמי פעם שער השצם כק % ירא השיף ער ללקהוזעו כגוםיד

 העגב שמר כן א"ק ושכעצים בחוקק כטמףהלמשערנו

 צדק ספר 4 לכהצב רצטזי קמשה רוח קיי עבר כששר המם עתים כמה 8ץחהנה

 לררכי לכם אח תישרש י, פשלת בחבל ד א"צ עוב ש אשי "ןשל6עי
 בנחלת מ45צצששח בנפשוהם( )המנשרם הכבשהם את יזיקו הרחק הצצחעיו ולתורתווו
 כגואל אפם פעולם שוק לאסל חללה חשו תצפתה בנטנ5 קטום יהונו ~4יף

 החיד כל א4 לי גו בוצקן סל עם עיכב ארור אעטר הוא במתנהם חצ5שלהם,
 בניהם את להחזיק וטכת4לת כשלה בהרהרה סוד ידה וקשאמתט ולתה"פ וי דנרעל



 המחברהקלסתע

 התחיה באהבה מממדיהם הערלם הגרם הקלתות ההחמנית ומתכבות מציםממללתו

 כאשך עלעל עךא צבאות ה' חצם הכרם כע הקטרם לכער לכס ר יום קךוב השהבי

 וגעי רוממים אקשר חזמדרעים רשששהצ והעושר התלמור פש1מדי ע"פ הכל אירהאבהר
 למאד שגא דוצפא אושר העדם במחרקו ההבז אשי אח ארוית בוזמנית קדשםברוח
 ישראל על חמם כ4 ובקמין רב הערב כתות שיהרם )מהמץ משיחנו ביאהגךדם
 בהתחלת מיהי אפלה שי ים בשו לבער להיות ועתטיק בעושר מען נפרציואעדצ

 בזאיר(, כמובא שמשקק מלךהדגלות

 המי אל בא אלכה אריתי הגוהצת במפר זזשז לכתוב המככשזי עלרעז כ14שךןיוקי
 רנר*ת מפר דטיז נאל דברי להםכוך אנותש בעו בארץ דוו אשךדגדגתם

 בנד ה' מלוצשז לליצם הש"צ הורה ענוי אח9 אשי משימשש שדכה לסהמשאר
 הרב ר ראשי חצצאתי תדפיקו, נכרים בה'-י אנשר ותזורה באיר המורדיםדש*משרם
 קצווה ההים אור במפרו כקשעאל חרס חגר שבץ סוהר"י וזקרתםהחמיר
 האנשוים אעי במהצד להרכבו שימאי כוגשנש גד~א יקלה עימהם הקהלכברוכש
 בעושר היקיש פתאום, ביהם את וקלל דגךדש בנבול תחלה חלק להם אקהאלה

 וים יום ובבל טקסיהם ייסורה ועל לובשיי ופרקו האלה השגעש נושעה הללובעתש
 נמר ד"א כעת )כי בעמישר מען ניעשר ואעק בקךלם לדימוע פדהאל נפשיתצורדים
 נתפלגה המבול אנחש דור וכעיר עת בלא קטצצ אשך דוות החחקעשר שלהכעיר
 שפרץ לא הנשל הקרחש דיזמטי הרב דברי ע"כ איזה( יהבאר כאשך מרוםואבשי
 רכי שהם )הגם הבבית קטני דצתה דברע בי אגוזים ישראל לנפשית מדמעלתה

 דוגמטי הדב רבדי סביב טזכ שי לשקע היזעף-רתי כאמהי ע"כ דודנך לפיהאיכוה(
 האמת ץן* עזפשז אלהים קרבצז אתשר ולכל ג"ש הטכני לי למישמרת להיתדצ"ל

 ש דגדצה הומסת ששהים ר מלרצשז ללצצם אצי גבור ותכשי ההלעז שאמץממי
 לי עמוד לאחזים חג' עכלי( אעי הכמשש )מהפעמים גנים סעק בשם הףבהכרי

 שככתב התורה בדצצשז בצמתם בל וישעצ יאצול בני אחעו בלב ההמיםשיקבעו
 חזרזזקושכע"פ

 "רחהי
 חממזנם. תצוקזם דצכדים הישתוה דשקש?נית ושרובצה כמהתרצם

 ער % לפמ נקים הזי עשהאל בני וכל דגולה מקהל חט-ל סוהרת כועש יזן אנשרתם
 במפר לקץין הזדיר ה'( ההשת בצמר )ישמלא דצךדןצ פיצית במפר לי 14ן חשצ4יזיעולם
 וברכתי הבשמרך( כמקום ארעה דברי )גבש דגשל ושזמרא עשחהטר הלעה דנדיםאיר
 דגץרש למחבהת אלה הכרי להשסעי קרחשש דעת כממשוי אשך רעה לאים דצשקברוך

 שלנת ער צ'סטר חאמשט*י לי הציד וזקרהש הכותהלחץ



ע המחבררידפת

 המופעיים הרשעים עם לההוכח אלה בהכרי כוונתי שאץ וקורא יי 4עתוזאת
 המלך אכו כבר כי ה' אל ו"צטצ השה 4 שיודו עד הללוהאפקורטים

 ושל רטתש הנשיבו ב4 וו נמשי לבו בהתגלות אם כי בתבונה כס% יחפף לאהחכם

 שהשקו מה ודע תורה ללמוד שקוד הוי אומר רבי לח:[ נממשרדץ דצעעויםבדבריהם
 ענן כל גבראל אפיקורם אבל נוי אפ-ירם אלא שם לא יוחק ר' אמדלאפיקורם

 דול"ל כ8ש אומרו יחנן ר' בדבר הנרצה מה להתבונן "צ ההנה עכשל. מפיהפ9-
 חלילה -צראל האפעךרם בדבריו הנתצה הפא אבל מפי, פ9ח האראל אפעךרםמתם

 כיצא מבש הישמי באפקרותא לבו בההגלות אם חה רוצה איש שהוא כיףלהשעצ
 ויתאמץ "צתרל הנה תשבות חביות חביות תעויבהו אם אפיו הנה והעבודההתורה
 בהתהתמת בר94-ת יותר יתחק פעם ובבל הברץי על עור 5טשש באוזנתולשמת
 דפקר כ-ש בד"ה כתב 5שם רש"י בדברי הצרפה ח-צא שונים, משצחים עמוהדיהר

 בצצות( תורה משא ע% פרייו להמי שת עשה ע"כ )ף8ל וכפר הכיר שדויפפי
 כוצנות תשובות הברץ- על להטייב מאר שתויק תתקהו )אם מרגן-ק כךוכצזעי

 חם ע"כ עכשל, לו ושקובל דבר להשעצ תוכל ולא וכיוצא( היצמת שומתבמלוות
 עם להתווכח אלה ברברי רצוני ואין חז"ל דברי פי 4צע לעבור דזנבא לזרעיהלטה

 הטישים האלו הדברים יזצ אם שנגהי נם ידעתי האמת על למסמירם בטידו,שעים
 הטים לשוטת מכל למרו אשר במלשותההם להזציב ויבאו פפי הפק-ו כ-שבאמת

 הזונק, כאוירת זרה ששתי חמופנה ומפת הלשק *טוה היום כל הרכם א כינלעסת

 ולהציל ישראל בני מאחים העגומיה הנפשות את להצל אלה בדברי מנמהי כלאך
 האנשים מאהלי מרוד ולהרחיק בם יתחתט לבל מום כל להם אץ אשו הילתםאת

 4 נם מיה יצרו צווארכם פוי חזשל המי משא עול פרקו אשו האלההחצעים
 שככתב בהוה המשקצץ אלהים ה'מצות

 ושראל בני אותם הרחיקו בבר אשר הקראים מכה הם גרועים דבר שלכ--ד
 המה אשר הגוים כיתר עצמה בפני לארשה עששצ ער ה' מקלתכצובל

 מתערטצת המה מפי רגריזך ענן כל הללו האמצים חנפה הוקרש, כגבולרחוקים
 אה4 כגי נא מטיו הצראל בני אחש ענים. מצרם רפאים מהעמלקים רבהערב
 וב-צא ובנאצתה במושכל בחיתן רוזחברות שום עבוש לכם ידה ו4האנעים
 סכמף וניים מוצרים ישראל בני והיו הנה יצ-, אח ויכלה הברם בעל ההכאער

 מהצד דום כחול ניראל בני כשמפר והמה יפה נקי רשתי יפה ונקי שכעתיםשוקק
 המצג שמד כן אגץ עסק ח"א שפרלא




