
 רמפ

 החייםאור
 גנים מעיןעם

 מנר תהו חת את ויכן השכם הא"ימ4
מ ש יגיה אפו %פי  

 ויאמר עובר, כובלי כגס-בר נצתה ושטנץאנדה
 לפנטזם נחתי אשך הותי את שם שה'
 ש(. פ נימה בה הלכו הלא בקהי שמעוהיא
 אהבות ושוד הכשהשה הותעו עדתפנת

 בכל ההשתהה אמונהכינללתיע
 רוהר רוהר משרשר, ככון וכפכםהקמתם,
 טמרם שו מעי י ש ועזורהבמקבלי
 עקוץ לא"ע הוה דבר אץ מ העולם,עמא

 אם כי ויעא נק בץ המתעת כקבץ
 המקוים לזמר צרק4 שץ )6(בהשגחה,
 עו9שץ הסיים קש אלא טפשי,הממתמם

 הפםר חהי מחוץ )נ(וק הסבות מכללהם

 כצד וק חום, אמום ת"ד )ג(שהאיי
 כושף לו, העיעך רקום כ4צא4ם שאנכלעוסו

פעץ
 מציאה היינו פו/ יופר צריך ראץ)6(

 וכבוד והדוחה וחוליואבידה
 ע"פ הסיבה ההצה לא אשר וכיצאודויק
 נפלאה כהשגחה הכל היא הטבעהכנת
 בשוק הולך הים פוצץי דע 08 ןמהע"י
 וח"ו צלול אקו שהאויר כשקצהוברחוב
 כומן בנמצא הם רעים השללכם רעותרוחות
 ולשעמים ההתא, חולי לטי ח"ו ובאההוא

 מדע הכל ממפו/ להם אץ אשילקיית
 טשפהיו 4 במנשפם והכל יתברך, ההשםאצל
 יתבוך. כהשחט גשת כפי צקותע ל%

 הש4 מאת מסובבים המקוים העפקקים

 ויאם יעם רק ימבבם לא ופעורם)ז(
 בחכמתו יודע טיל מחכם ישאלרשתכם

 כי עיץ; *עוו "149 אשך המיים%
 הבאות מצוקות ותשמרו טופרלאושמו
 סף בחכמהו שלפם העצמיועליהם,
 תספיק 5א יעממנש וזהות, עמהםשטילו
 אל להבטים לא רבד, להחיעם אהבתםמעם

 אריי כך הרעות, כק להצורם 4%המגבוה
 ואץ יהברך דישם אצל מרעש הדבייםשכל
 א"כ ברחצתו, אם כי בעתים הצהדבר

 חעצעידצ רשם כצלקם אוכלכטפסרם
 נק היסמכה לט-ו אבה לא ץווף"ץמצצם

גנים
 לשתאי ח"ו עיע האויר תירחש הפסדע"י

 חולאים עיר באיזה או מדינה כאעהגבראל
 חבורו ע"י חבור. 404י ח"ו:ממיתים
 ופצוע, הבה יכוהו לפעמים רעיםלאנשים
 לו הג"ח והנה תיוצא, ממחן ענבו%שעמים
 כי 03דפעפים4 מקרה: איזה עאהפסד
 מש"י יתקהו שלא גווען האדםמגאז
 א"ש לב יצר ומדוע בצמן, ההוהמפקרה



החיםע"ה ר וא

 הם כי אלה, המו )ס(עונותיו ההוא,הם14כל
 ושעות ומצאוהו אלהיו, שץ בעוהבדלו

ההם,

 ההשגחה נסמאת העץ השודויהר%רינ
 הקרופיה בתרותינוהאלתית

מעיז
 בתחבולותיו: עליו הקם בחירהבעל

 נה.[ ]כרכות חז"ל אסרו לכן)ס(עונותיו.
 וגדר נטוי קיר תחת סכנה במקוםלעבור
 להנצל הוא כראי אם פנקסו מתבקר כירעוע

 בפנקסו שימצא ואפשר המזדמן,מהמקרה
 ראוי אינו זה חטא שע"י קל חטאאיזה

 כך כל לעונש מספיק חטא אין אבללהצלה
 ח"ו. לביתו הרעה עליושתבא

 לו ויגר מרדכי אצל הנאמר לדעתיוזהו
 ז[, ד ]אסתר קרה"ו אשר כל אתמרדכי

 במקרה, שזה לומר כמוהו לצדיקדחלילה

 שלחה אסתר הנה כי לרעתי הכוונהחה
 שקו ולהסיר מררכי את להלבישבגרים
 היה מה משכיל כל יתפלא רהנהמעליו,
 היה בגרים מחוסר מרדכי האם אסתרסברת
 אך בשרו, לכסות שק ללבוש שיצטרךעד
 גורל בפתאום אסתר שמעה כאשרהוא

 השק בלביאות השי"ת לפני מררכיתשובת
 הונהג דבר )רזהו כל לעיןבפרהסיא
 הנה כמדע(, גדילה בתשובהבחרולים
 לו להורות שקו להסיר בגרים אליושלחה
 ההיא הצרה ראפשר לזה, יצטרךשלא

 בטבע בחירה בעל אמהר מקרה ע"יבהיותה
 כגון הטבע בהנהגת לבטלה אפשרהנה
 ולפי ברבר, וכיוצא המלשין אתלפייס
 כ"כ להתפלל הצורך מן אין אדרבאהטבע

 כי המלשין ויראה כל לעין שקבלבישת
 שאינם כשיראה משא"כ ממש,מתפחרין
 הלא באמרו להתפייס בקלות הואמתפחדין

 השם הקרה בי בני למצא מהרת חץ מהמקרץ,
 הצידה ליי שחבא מבב הוא כי כ[, ם)נרצעות
 אדוני אלהי דף ו[ כד )נרשפה ש"שהשוע
 הטה אליעד כי היום, לפני נא הקפהאברהם
 כי עקם, של כמנהם שלא דברשואל
גנים
 בבית להם יש אחות כי מתפחדיןאינם
 טוב מעשי, את אבצע אם יודע ומיהמלך
 הגיר זאת לרעתה הנה עמהם, להתפייסלי
 הגם ר"ל קרהו, אשר כל את מרדכילו

 הוא המקרה אבל מקריי הוא הזהשהדבר
 הצילוהו שלא אלה והטו גרמושעונותיו
 אין זאת נעשה הש"י שמאת וכיוןמהמקרה,

 סיבה ע"י תהיה שההצלה לומרמקום
 בלבד.טבעיית

 שזהו להורות בגרים אליו ששלחה מהוגם
 לפייס טבעיית לסיבה טובביותר
 הכסף פרשת את דבריו ביאר הנההמלשין,
 רבר שזהו וגו', לשקול המן אמראשר
 כ"כ ממון אדם שיבזבז טבעי אינוכמעט
 שום מזה לו יגיע שלא רבר איזהבהוביל
 וגו', ניתן אשר הדת כתב פתשגן ואתטובה,
 שגזירת טבעי רבר אינו זה שגםלהורות
 המצווה ברבר רגע כמו נחוצה תהיההמלך
 מכל ע"כ השנה. תקופת צאת אחרילעשות
 ההוה שהוא הגם אסתר תשפוטאלה

 אין ע"כ זאת, היתה הש"י מאתבמקרה,
 מבלי בטבע פעולה רק לוהבותמהראוי
 מלובנה הענין להיות רק מהש"י,בקשה
 מלובש מהש"י בקשתה ללבוש הענובטבע
 אל לבא עליה ולצות אמר ע"כבטבע,
 לו להתחנן הקב"ה( ממ"ה הוא )סתםהמלך
 תבא שבאמת היינו עמה, על מלפניוולבקש
 וכוונתה בקשתה את ולדבר אחשורושאל

 י: כפותן אח"כ עשתה וכן הש"י אלתהיה



גהחייםפתורה ר וא

 מים לשאונ לנכח הנטעות רוכנות ררךאק
 אכו ק על פנימה, טחך בה כברה כל)ו(מ
 מהנלנ*ם יצלנה~ם המכות שכל השםאהה
 הקרה תצום, אשך לכל רצונך לעשותמלצו
 א4, תצא הזאה עירערה ומכות מטיםמבב
 *את מעצמו הוא ראוי דרה עלאיפי

 לבעותם, רמוסים עכבה כיההיזנחה,
 אץ כל עם הקדמתי, כאשר לפסעיםוהפעמם
 לדבר כלה מרם הוא וטוי עמ', חסרועשה
 לא א"צ צניעותה מרוב כי רבתוב תיךדוכו',
 תשאל ואם ביתה, מפחח יצאה לאיקם כי מכיה, הנה לא הבית אנשי זיתידעה,
 ה' ההצלח לתלת שאמר םםתפק הטהלמה
 כי תשתנה הכתוב הקוים כבר חה, אםררכו
 הדבר היה אם ידע ולא באה, בפי הדברעוד

 פיות, תפלתו עשתה לא )ו(כי ידע כיבמיקה
 ואני ליראו פרם והטה דרך על היה אםאו

מעין
 צאת לעת וגו' ויבא שכתב וזה כי. כי)1(

 הנערות צאת לעת אמר לאהשואבו"ת,
 הידועות השואבות צאת לעת רקלשאוב
 לא כי ר"ל יא. כי )'( : צרעות שאינםהיינו
 אבל בחסדו. )ט( לגמרי: תפלתו עדייןגמר
 מבלי במקרה הדבר שהיה הסתפק לאזאת

 אמונת הינו והאמונה. )ש( : אלקיםהשגחת
 בחידוש הינו הפכח"שים. ע"כ 5( :ההשגחה
 : בהשגחה הענו פחעי. )א( :העולם
 העולם חידוש היינו העיקרים. ועשי)יג(

 הכוונה אין ר"ל כו/ יא אשר 5נ( :והשגחה
 דבר איזה שהנציג חכם בתיבתבכאן

 דבר אומן באמונת שמאמין רקבחכמתו
 אומן אמונת רק האששי, בהעכל מושגשאינו
 של לבתו כמהראוי החכמה מןלמעלה
 לקמן אי"ה יתבאר כאשר אבהם,אברהם
 בהאמעם ישראל חכמת עיקר ורזההענין

 ב* יתברך )מ(בחםדו הטה אם אואענה,
 כלל.תפלתו

 מעעך צחנה האת העקה%(ההאמדנה
 העולם, חדחצהעקרש,

 ממכל טן, צד ותהמם עק יוצר אםבמעמרו
 י[, ש וטס לבם יחד היחן רהניחשבתו
 )י6(כחשו בעייף המבחרפים ק)י(על
 עידו האלה העיקרים הצני )ינ(בעאיו.
 להצדק ונשאה רמה גדולה מצוהמצמיחו

 ע"כ המאתרעת, כל על ב"ה יוצרפדק
 את את יק החכם המ"צ מי הנבינואמר
 המאמק רק האי במקום חכם מקרכו,

 אליהם עיע לא אשר )יג( הנבריםבעיקוים
 לדוות חכם יכךא אק האטטו,השכל
 נאמנה ה' עדות חן קם נתהים כאמדוהבורא

 )טו(אשר ההפגש יהושע פתי,)י(מהכעשת
 אשר אוצי החכם כי הנביא, %ק החכםבק

גנים
 החכמה, מל למעלה שהוא דברבאמונה
 היא חכמה בדברינו תתבונן להלןואי"ה
 וב"ש, ב"ה הוי"ה מהשם יו"דבחי'

 היו"ד מן למעלה כתר בחי' היאוהאמונה
 יו"ד, של קוצה למעלה ביו"ד דבוקהחכמה,
 קצ"ה משם וירא בו שנאמר בבלעםותתבונן
 העם של הקטו הטע מ8[, כב ]במדברהעם
 מן למעלה קוצ"ו בבחינת אמונתםהינו

 הארץ לקצות הוא כי בהש"י ונאמרהחכמה,
 אי"הב(: יתבאר שוד כר[, כח נאיוכיביט

 לכל המתפתה נקרא פתי פתי. פחכיפת05
 יד ]משלי כאמרו בחכמה שלא באמונהדבר
 עדות המובן וזה דבר, לכל יאמין פתיטח
 פח"י מחכימת הוא באמונה ר"ל נאמנהה'
 עיקר זה כי חכם כשם לפתי המתארתהיא

 : העמן הכן ישראלחכמת

 החכם הא"ע מי שאמר ר"ל אופרז)ש(



החייםפתבגה ר וא
 כי לו וין כי רבעיו ל14םצז ראוה הים בזיואק
 הדויק ד[ ב נחשוק כצרר לבד אטונהואם

 אך לועטת, בששויב ואהצ ההיהבאגצצץ
 הנעשים הנמים והם האיות לו "8 אהגרהגבשש
 חיב גבראל, כל רדע כ[ נ נשיש כאמדו ירועל

 הושאלה. תעובהלדגרי

 פג[ נצדת לברכה נרום רבותינודאפרד

 לא לחכותם מבאל 18דבר
 ו5ם6שכי פה"שוהו ה6ש הכבטוםפדעידצ
 וזקכעה שפירפו עד פי"שןצ לאהשית
 ש לחפה ויש ה', ויאמר שנאמרבעצפ
 שיא שלר דה עמדה 5הם ריה מהששלה
 אע"פ מ משנה ש ם ד1ם,ח18טת
 וקמ"י הענדת לא משם מאר גרוף התורהשעמק
% ש ערעמש כמו ע*ו ק4כל  הענו1ק 

 הצדק שמעון ובאשנה אנות מסכתופדהש
 אדע וז"ל כתב )שם אחר. בסמה בחץאשש

 יק דצעתעק מגגה בי לעלם קרטהשהתורה
 "שר וצזודה עסק דיה ולאה כחולטה, חלקעהץ
 נחהב במולו שכעון עחשזשל עד ה' בעעימנשר
1 ש פ( ניכוה כשבווהבית  ושלץ, אבףה 
 הצטשל הורתי את עשנם על ההשוכהובאה

 גלוי חש5 עץ על הקנדה ויתר אן ונעהניתאי
 בעצל על ויתר ה6ש רטים משכוה חילערעה
 שהשמת עיע בי עיק כהלם תפשקהנרה,

ק ש יוהרקפי 1  עריהם כסנ"צ הס"ה 
 ומשפשר עזק טשו רגשנה, בעמל מקליתר
 כצק ששו שבכל חמשית עביית ג' עלוכיתר
 הגש עירדע נעלל על ויתר ה6א יעבור וופלטהרנ

 השעי לא כי אחד דברים, מאצי אהד בצץ*

 יחזר חודה בעשל עלוזעומי
 מ1י

 עבייה נ'
 5א בחודה עתקתם עצצזיוהם אלאהנזכרות,

 ובסלו שעברו שחר מעשיהם, 1יי וששלההן
 עייה למלך ככשל ונעמדו, עברו התורהעמק
 וטזחיב כמוהו מצצא לא מאד ערב סננןלו

 מצבע לימים והזי להצעי, חמלך וצחההרעה
 4 לחלאו המלך צוה אי 5פ4 שלאהמטו
 בלטה נתהתכו האראל תק ושק והשריצמתו
 עוטעם שווו געי ןיהז, י שבעכרם
 דחתי וזקכשה לפי ברחתם ערבהמזדה
 המלך המ"ק אדם בני את ושעשועי ח(וטש4
 לא אם *ן ניציה כמ"ש פיתוק מנגןבלא
 תורה תלמוד שכמלו כיק ולבצקו יומםבריתי
 אח כיחד בתורה העוסק כי ל"ז מצורףגלה
 יבשם חפשך פשע עט על 5ו שהצפר ראויה',

 המתבהל עומר בך ערול בה ושצמקששגר
 כשיה( יותר גדולממטה

 לא החרבן לשת בי 5ץשקג ביי עששדהוה

 קי העביווק באלו מטופש קי כלהי
 בפשרתו כשמוו מידוע וגורה 4יסתוה
 חרה אושר הגדול אשו מחית השם שב לאא4
 הכעעצ אשך חכעםים כל ע5 בוהודהא"צ
 ש מ חפים הע ק ש פ(, מ נסעממפה
 עם ו1צךה דגדולות המכות עם ה14ץאבדה
 התורה צצת כי והתעצבה השצוה,הממת
 מפז * עציה למלה משל 5הם, עומרהיה
 התחיב בשים כסיע אק אשי הפהעדב
 מלאבהו, להשלשות המלך * ישלחףהרעה

 גניםסעק
 להביא מהלב ויגידה הממס( )היצ אלע ה' בהבנה ]כלוטה ואת את ויכן המאמין()העזו
 כשסים; ראיה פי דבר ראיה, הבאת מבלי במושכלכצלמא



חהחיםפתירהאור

 לטע, שלא נדר או אצבעותיו נשתוו""%ם
 בעו ככה וצטט אשך וצפיהן ל אנשש

 שעשוע עהום בהוה עומלםשאוראל
 לר[ קד נתהים שעזי נמיו יערב כאמיןלהקב"ה

 כטשרעי היה ל[, ח נסש4 תו' עהדטוווםואההה
 עזבו וכאשר שעברו, הכעמים כל עללהם

 היטק אבדת סבה נמצא תענוש, עגרוההצרה
 ההורה,עצבת

 להנע ראויה בעצמה דטאנטדזקרנשרונדק
 מה על שואל, לכלולהודיע

 טיוב בה היו אשר ספרד )טז(גלאאברה
 הטלה עם בתש בע4 * נטיהןלשלש
 לבז חריט ערד4הא הנקיא באי ובלההאשו

 מננא הא חרבא, קמלא מנא האולמשימה,
 ברעב בצמא דליהו סננא הא יטש,בלעת
 ורחם אמו כל, בחומר ובעיוויובצמא
 עקורש לעלוים, מבמאותם ידווהמעלה
 עלל וכר להם, אץ פורש לחם שא4ונכביים
 )ק(כהצנת שייט עברו אשר חלאוהעו כלאת

מעין
 גלות בזמן היה המחלה מפרד. גיזת)ש(

 בתוך היה והוא שפני"א ארץ היאספרד
 בפסוק הנרמז הוא רס"ב. משנת ה( :הגולה
 )כאשר בקר כוכב"י יחד בר"ן ח לחואיוב
 ישראל( הענו בוקר לכוכבי בר"ן שנתהיה
 הפסוק המשך ]זהו אלקים בני כל יריעואו

 ילקיטו בני כל ויריעו בקר ככבי יחד כרן שם,באיוב
 נ"א ריאה ר"ת והיא הדין, כוהותה9צ

 ": ואכ"מ אברים, ונ"ב כותת כקיעבמונעו
 קראם אשר מצוק אזכרה והדהים.5פ(

 המחבר בימי כי בעוה"ר, הללובעתים
 כמדעה רק המספחת פשתה שלאנראה
 העע כסתה בעוה"ר הללו ובעתיםספרד,

 החרסית השןוח הטמיע כו עוצע עררנ"נ
 שם מאצך בשלית א4ט מחדשואשו
 רד דמע גדולה ודעאל, םחוכ ונצצוכרעש
 לעת פוב טשין לעדים קוה בנו, בצריהאומי

 בעה"י והנהמיפה
 אתה צדק השהי, אח עצכם על ידיאמר

 פע4 חגום הצור מחיתוך, והסרה'
 פריק עול השין אמתה אל בנטפם רדכיו כלכי

 הרבע וישם הזה, הרע הדור כי הש,וישי
 אשר העצם העת ספורות אין ושבהיותפשע
 קרם משי כי סצ"צ, התורה עדכח בירטהיה
 וקלסיים מישישת ספרר מלאטה ודרגהלא
 נחלקו אך ושהחט, בעת מהיריהכבג

 וכהיו מוזם הצ כתות, לכמההתלמעים
 הרבנים אשל שנש שבעה ש ששהלומדש
 והיו חרתן כחרב שכלם מחדדיםהגדה"ם
 ינו לא חעונית, חרמות ק אוצילודוים
 ה4א יפקרו היא כו טכרו ולא ה' ברית ארהעוד
 יש הראשצה. על ותפזים )ש( ש שיעלה
גנים
 ואני והרחוקות, הקרובות סביבותינו כלאת

 )אותן כלל לומדים היו שלא הלואיאומר
 ושבע"פ שבכתב ההורה אתהרשעים(
 רק התורה שלומדים להית אבלמנעוריהם,
 ואח"כ בחכמה בקיאים עויהיו כדילחכמה
 מלעיגים והם הבאי לדברי ד"תמוציאים

 כל ידוו זה על ובמחזאים, ההנאיםעל
 והתורה ה וכו' הבגד כל ונתמלא ה,הדווים
 זאת בראותי אזי כעוה"ר, שקחערת
 נא סודו ורעי אחי שמעוני כענייאמדתן
 ואל האלה הרשעים אנשים אהלימעל
 לחכם הי כו' פן להם אשר בכלהגעו

 : מדעותומבין



החייםפתיתה ר וא
 בדגלו )ט(תשתעמקו לנמרי פרשו אשרמהם

 התורה אוסמת תפסו אשר כשם וישהעלם,
 להודיע לבד לפלפל רק לבם שתו לאאבל
 את לפצר בפלפולם עיכולים גבהותםאת

 באו ולא יתנהם כל הוציקו ובאהחצרץ
 הכל להבאת לוטך צרזי אק ההורה,לתביעת
 ולדקת אפלו אלא והחסידות המעשהשהוא
 ותפלץ צפרת כרן יום בכל הצרכיםהדנים
 התעסקו אשר מזעיר ומעם ומיתר,אשר
 לא הם נם ואף אראל, פצוצה מהלת"ת
 הארץ עם בפני ולהתפאר לההגדל רק*פמה
 העתדם במרומם ובמלו רע, ההיך פאקטוה

 %ף מ דרם ש להק יכלו לא עשכ14מה,
 וע" וכמהנא יבעה אבלי רםהבא וחדעיד

 צג[.משצדק

 ציר הנגרים, התלמעים שנבל וקאואני
 המצות, במעוצה ונבחה בהורהמכולם

 רוח רועה הנזכרים, במומים שבכולםגדול
 מודה ידעתי באשר היום, כל קדיםורודף
 6? ישעי ע4 אויה אמיתי יוחם,קטב
 כצל ומכ"י על המהרקועים המושעשאלמדה
 אק ומשרים צדיקים כולם כי ודרכע,כשפמיו
 רעת מודיע קוק ספר ואחבר ועקש, נפתלבהם

 חק טי,כקים ה' תורת את העוזביםרימום
 כבר כי וכשבש הבשונית ר,נכריותהחכמות
 לפרקים, הוחלקנו העלית דצעבליתדמעו

מעין
 הבעלי הענחם רוב הוא כזה והתעמקו.)יט(
 אחר ואח"כ לת"ת בניהם מחזיקיםבתים

 וישליכו ומתן למשא ירגילום תיכףהמשאין
 דורש ואין שלמדו מה כל גיוום אחרתיכף
 מימיהם, ספר ידעו לא כאלו מבקשואין

 בפרחם למיל רמצי אק כי יודיעהראשת
 ואהבהג ה' הגרת מלא ערשה )כ(עדההורה

 הארם חכמת שתגדל כל כי לבארהשני
 אלה הקך )כ6( מצאת בעשית יותריתחיב
 בעעטהם,החכמים

 אשר הגדול דמ2בהצ להודיעהשיישי
 הכמת נחש[ ה' דרך כי בחושבםדמ2וזבשו
המבע,

 ה', דרך מהו להוזיעהרבצתי

 אלה בנו בה אשר העי על לצורהחם"שי
 שני והם דגשקולקלות סברותיהםהאמנים
 וכו', שמע וכי, אנכיפמפמם

 והוא בנינם עמוד פנתם את לעקורהששי
 ונבק, חכם עם רק אומרפסוק

 הארם בני בס אשר המגדל להרוםהשבתתי
 יתהלל, אלספמוק

 לכת לבלתי שנצמועו כצ כי שארהשמעי
 אחרי לכת לבלתי נצמוימ ק4 התאוהארוי
 הסברתם, הנוקעים מן לבנושרירים

 יל[ הרמוים 11' הרב בצעת להקיהתשקצי
 הכפעוים, אלה בחסריו סעואשר

 כי ראיות ההשט* בזורעו עוד להשךהעשירי
 ממצשקה אשר מהחכמה בהכריו להרחיקרצצי
 הם אושר ובהושטתה בחףחצ האמשלא

 היקושה, להורתעו העוגמיםהעישוים

גנים
 ונלמדו מה לריק ותם אבותיהם יגעווהנה
 יותר: גרוע ופירש ושנה רבותיהם,אצל
 אבאר בפסם בפרקין אי"ה עדשה. עד)ק

 יתבאר אסה. היפך )נא : יע"ש בזהדעתי
 : ידים ברוחב במקומו אי"ההענין



החייםפתלנה ר וא
 אלה מצאו אשר וזמקום לגלות עשרהאחד
 כשמיתית, הקבלה בעבטם להבזותהאמצש
 השיפית בזונות להדבק סבה הקזה אתאשו
 החמשיות. החכמותהם

 עם כבדם לכבר התבלעתי עשרהשנים
 ובמצא. בתורה הגףולחמרתי

 עונת על בנינו את להחויר עשרהשלשה
 מלך. בתהתורה

 חוכמות תשאר על להחקירם עשרהארבעה
 העקך. הואכי

 פרוץ מצות על להזהירם עשרהחמוצה
 נו ושהם כאומרם תלמודא סייעת הואורביה
 ביץ. ותלמודו לכאן שגא מיאעות

 החים אור הנץ החבור שםוקראתי
 להק נתדייק ז"ל שאמרו מהעבור

 גבראל אפהךרום אבל נף אפיגןדום מהיהני
 מ מ"י, 4 יודה שמו ע"ב 8פק דפייב"ש

 הקיצים רשעים יד נאוה תל תשתהו*
 אם גי הנייצ, אל מתים בחירםאפקו

 )כנ( 4ק לבדם להם חים הייויםהצדעתם

 בתוכם. ד עבר411

 לעיר מעיר ת4 לכתת בוהתי עלהוכבר
 צדקות להגחה מקום אלוממקום

 דהומי אשר אדוי הנצרים וכשפמיוהש"י
 ההלאות בבל בני ואת אח"י המחייניומשהיני
 הגירהצ, אימת מות אעשן כהרעות,וזקשות
 בשבע זנתם ברעב הש, מער הגדולומהסער
 מלטתם ומדבר הצלתנו מחרבבשלתם
 עזרות הנה ער דליתם, ורבש רעשומחלים
 פרשי בעיני ולחמד לחן וטעמיריצ1ץ4

 שם, זעיר נפשי את לירחיות יצ*ופהיארשא
 פרנסי בעיני חמד א4 וש חמדו הפלאועוד

 א"8 וכשריתם ראעךתם את ה' ימםמשהב"א
 אלה על בני, ועם עמי וחמדו ברכתו כפיהנ"צ
 היחצבי אל עיני אשא מעעי הנסתרותתגל

 כל אופרה שי בכל השם אודהברצצם,
 שכקן אומרה בך ואעלצה אמצאהשלשותקי

 מרחי ת4 הלא ממות ננהם הצלת ביעיק
 החים: באור ה' לפנילההלמך

 גניםפעין
 היה לא אלה בדבריו הרב כוונת עבר. ויא)נ3(

 נתפקרו שכבר להמתפקדים תעלהלרפואות
 האויל את תכתוש אם שלמה אמר כברכי

 אל ונאמר ישובון, לא באיה כל ונאמרוגו',
 של ארסו שטעם כל כי כאולחו, כסילתען
 של ערי והסיר החיצוניות מחכמרתנחש
 כי המתוכח, תשובת לקבל יתרצה לאתורה
 לחיכו מחוק כבר הזדונים ומים המרפרי
 ממימי רבים במרומים המחן לשכלויכה

 הם אלה ודבריו חורה, של בניו מבניהדעת
 באור המספחת תפשה שלא לשמירהרק

 בעני אר וגם בלבותם. הישריםנפשות
 בסוד בפומי מרגלא ולחורה לה'בקנאות
 אלא אינו מגמות שכל מקשיביםחברים
 לא למען הישרים נפעית ולהתפעללהבדיל
 והמטים יזיהם, כעולתה הצדיקיםתצלחו

 ובני האת, פועלי את ה' יוליכםעקלקלותם
 : עולם עד ה' לפס נקעם יהיוישראל



 והצדקדוהות-הצבי

 אעפא אחקירוש גזירת שערן כשם סי'א4

 אינו זה הטבע כדרך מקרה שהוא נראהשהיה
 בעליל ניכר העיון ואחר חיצוני לבושאלא

 זאת היתה ד' מאת כי ואחשורדש המןממעשי
 צריכה ההצלה גם ע"כ הטבע, כדרךשלא

 אל שתבא בלבוש דהחנו זו בדרךלהעשות
 תהיה ובאמת כביכול בקשתה לדברהמלך
 השי"ת. אל הפנימיתכונתה

 בלק פ' רכיה ובאשש ז, אות פ"ב לקמןג(
 ג( כב )כמדבר ישראל בני ספני מואב ויקץעה"ס

 חכמה בחינת מואב דהנה לפרש נ"לכתב,
 החכמות יניקת ומתמן כמ"ש טמאהדמרכבה
 בחינת והנה במושכל, המושג הדברהחיצוניות
 הוא ומצותיה בדורה אחיזתם סודישראל
 אומן אמונת בבחינת רק החכמה, מןלמעלה
 מן למעלה שהוא כת"ר בחינת סודשהוא

 יחנו כתר מ"ש פעמים כמה )וכמ"שהחכמה,
 דרך בספרקן עשן וכו', מלאכים אלקינו י"ילך

 שהם המצות עשייתנו סוד והנהפקודיך(.
 יהיה האיך וחכמה בשכל מובן אישמעקרות
 שכל הוא אכל עששתם, על הצלחהלנפש
 מספ"ר סוד )והוא החכמה, מל למעלהאלקח

 התר"ג החנו תר"ג, בגימטריא ישרא"לבנ"י
 השכל יקבלם אשר הדברות העשרת זולתמצות
 ודבר כנודע, " בחינת הוא חכמה והנה כן(.גם

 של קוצו בחינת הוא החכמה מן למעלהשהוא
 הצלחת בראותם מואב קליפת והנהיו"ד,
 התורה בקדשי שעבודתם הבינו מאד,ישראל
 שאינו דבר החכמה מן למעלה הואומצותיה
 והבית יו"ד, של קוצו בחינת רק בשכלמושג

 בחינת רק הוא הטמא במרכבהם מואבשבחינת
 למעלה להתעלות להשתדל רצו כן עלחכמ"ה,
 והשתדלו בקדושה ישראל חחתת נגדבמרכבהם

 פעולת העקר בכישופים שיקללם אישליקח
 וכיון בשכל, מושג שאינו דבר שהואכשפנסת
 קו"ח הנקרא הוא בשכל מושג שאיש דברשהוא
 לעלות השתדלו מואב ויקץ מ"ש לעיל,כמ"ש

 שמדריגתם ישרא"ל בנ"י מפני קו"ץ,למדריגות
 השכל מן למעלה בעבודתםבהשתדלותם

 בנ"י מספרם סוד והוא יו"ד, של קוצובבחינת
 לעיל. וכמ"שישרא"ל,

 "8רה רגי בספר נתבאר אברים רנ"ב עניןג(
 עה"פ שלח פ' דביה ובאגרא גר"ן,ערך

 וש"נ. וכו' גורןכחותמת

 שנתכוין מי על פא: קידושין הגמ' לשתד(
 חלב. בידו ועלה שומןלאכול

 אזכרה השומע על ס. סנהדרין חז"ל לשוןה4
 כל נתמלא שאל"כ לקרוע תחב אינו הזהבזתן
 קרעים.הבגד




