
 ראשתפרק

 התורה בפרדם יפייץ ראוי אין כילהודיע
 ואהבתו. ה' תורת יפלאעד

 הבמה כי ורץ דת יודעי לכל )"(יינועגלידי
 לענש תהחלק ה49ושהתודתינו

 על ושצות פהיחט ייעת הא' ההלקחלקים,
 מצרעי התורה, סודות הב' והחלקאסתתם,
 ייעשה השני לחלק הראשת החלקהיוקרם
 לא אם הב' החלק להנוע מנוע כיהכרחטע,
 השכל, כק יתבאר וזה הא', החלק ייעתקרם

 הכתוכש, וכץ הככרת,חשרברי

 כעק ההקיע מלמחא כי ה17נל קאפנם
 כפרי ושש"ט וכבע דארעא,מלשותא

 מודו מאמצי להיות המלך בעיני חן ימצאלא
 המלך, אל טרורם מעבוים לו 9-סו לאאם
 באמונה המלך בבית כהצרת שהטע לאהדכהטל

 וכראות כרם, הצואב עצים הוסבבמלאכהו
 גרושת יתר למסרגה יעלתו לבבו פצבהמלך
 דצשלך עטתרהו עד מדרכה אל סמררנהונק

 הדבר כן המ"ק מלאכת בכל חרט נאמןמשצב אשי מצר סודו כשנמצי ולהיות עכרליטבת

 לא אם אליהם הכה לא כי התורהכטובות
 המלמם מלכי בחך בעיני חן מצטדה לויתם

 מאהבה שלם כלב המצות עשית מצדהקב"ה
 הצבשש ארק שאמר הה תלמודם,ידיעה
 ההיעני כזנן הן מצאתי א אם ע[ *וששת
 רצונו עושית הוא ועק וכמרוצע דרכך, אחנא
 חן מצא 1נה ח( 1 ומששט כשעשיו שלם בלביול
 נה נח תולדות אלה בהריה וכתוב י,בזם
 והנה ברורוהיו, הטה תמים צדיקא"ש

 וכר, מצאתי נא אם ממופק בלשק ההןמציאת כוהני ע"ה רכש משה שלמעעתצתו
 וק כממות כי ודאי בנרפק והטעם יהברךורהטם

בווי,
 ההלק ייעת לתשע או *עקדההדשב

 עוב גרול הא' ההלק קורםהב'
 ספים שני לעבדי צק המלך אם כיממצהע,
 דירבנה תכלית כל ברוצצת רעבונם להםוינמר
 ועל גדולות, באזהרות קי עלהתהים

 גניםמעק
 ראשהפרק

 מכמנת זה אין לכאורה הנהוידוע. גבוי)6(
 המחבר מגמת כל כיההיבער,

 ולהצריח להריע הזה כהיבגר הקדושהחסיד
 ומחבקים ההיצרניות כחכמות העוסקיםעל
 שכימי האמת תתבונן אכל נכרים,היק

 עסקו ולא התורה חוק עזבו כאשרהמחכר
 משפטי ידיעת בעסק הגירוש כזמןכמדינתו

 והלכו והפוסקים, התלמות בעזןהמצות
 והשכו כחקירות ההכמות עיון ההכלאחר
 במשפטי מלעסוק יזהר ההצלמות עיקרעעהו
 לה' כקנאתו המהבר אזי והבור, השורעיון
 ולהגלות להתוודע והקדים בגזית דדכםגדר
 לו ומצותיו השם  כמשפטי העיון הלקאשר
 האמת הכמת נגד אפילו הככודרמשפט

 ליראיו: הנמסר ההורה סודותהלק



החייםפרקיאשט ר וא
 וטצע אוחו פתוח לכם השמרו צוההשני
 % והאבנט החובו אליכם שמרי עדנקצדצ
 השני טפר באווה י האקו רעך עשוום

 ה4א רביע ולא איות כשק הצרחתושאשק
 אח ויחייכו אלא מפק אין הוא, כטההזעו
 מלכי מלך מפי ממחויט אסחט כן למלך,רגושם
 מצהעע בתלמוד לההבוק ועקבנההמלכש
 בם והברת לבנץי השמתם חזר אותםהקשרתם
 בעיניו חן נמצא אם אה ו14חר ז(, 1 נהגיםנכר
 עיצום השחט השני, הטפר ענץ לט עלההח'
 רחוק בו נצמרת אשי החלק כילהקי

 אושר המהלק י"החשבותש,מכ*אעו
 אטטנו בקצרי טבע לבלתי עליוהוזדצעו
 הל בהשכליט במשבצת וחושבני בוומשששים
 לט שעלה לרישא ותפלה תענית שוםמבלתי
 נא אם הצבוטים אדק עשה כאשךסודות

פעץ
 גדר הזה שהמחכר הקדמנו כבר ומעץ.)3(
 גיוונן אחר שהשליכו המתפרצים בעדדרך
 רצסקו מצותיו ועשיות התורה חוקיעיון

 יקראו אשר וזה בחקירות, החיצוניתבחכמה
 נעורים הם ובאמת התורה, סודותבהצטותם
 המסורה האמתית הקדושה מחכמהוריק

 יזיעת האמירית הקבלה חכמת היאלישראל
 הרב והנה המרכבה, ופרקי ית'שמותיו
 שיתעסקו ורצה גדר לגדור ברצותוהמחבר
 ועל עלים החוכה דבר היא כי ומצותבתורה
 נפשוחיצ, להאיר לחמנו כדוי והםבנינו,
 שסוברים סברתם לפי דגם באזהרההקדים
 אזי התורה, סודות היא בחקירותשהעסק
 אסור התורה בסודות העיון דגם בקדשודבר
 המצות, עיון בחלק כרסיס נמלא אשר עדלנו

 דברי אצלם בכתובים היא ככר כענינוואנחנו
 הירוש צבי פו"ה המקובל מתותמכבוד

 מיתי לא מהש הת השמחל נו', קשתי
 אסרו יל הקדתכם לחכצט מצאתיו מתלבי
 ובסכומה תהרהט אל מקץ במופלא נ[נחתה
 ואל החבוק ששיארה במה תוצךר אלמקר

 בנמהרות. עמק לךיועבה
 חובצת אשל הזה הדור כי "ץ לפיבמצא

 ן4ק מתלעאי טטנ*תעויני
 אלאים דעת ואץ חמד ואין י[ ל מש4חחצ
 כי ושכשע מצחה עושה אשר אדם אץבשרץ,
 ער יודע אתט ו14ץ ולהתפאר להתגדלאם
 ממכת ולא תלתא ה"מ מרדי שהא לאמה
 במודות להתבונן לס אסתי כמדרו, פסוקה"נ

 אשר הדמשק אביע עם תוששהתשוע
 תאכל אכל הק עץ מכל יצן ב ננראשהתמפיה

 חיש וכר תסכל לא וע פצח הדעת השעץ)3(
 עיו עקנמה קש רצק הפך הר בועא4ה
גנים
 ת מדברעו טובה תוספת עםזצ"ל
 האמתיות, החכמה בעסק האדם יתנהגהאיך
 ראוי שיהיה למדרגה עדין הגיע שלאהגם

 עצמו את פטר לא עכ"ז המלך כהיכללעמוד
 עיקר היא כי האמתית החכמהמעסק
 אחים שבת נעים ומה טוב מה הנפש,הצלחת

 ועסק ופוסקים בש"ס העיון עסק ה"ה יחדגם
 חכמת האמתיות חכמה התורה בסודותהעיון

 ושבתם הקנה בספר כתוב )ונמצאהקבלה,
 אלהים עובד כין וכו' צדיק ביןוראיתם
 העוסק התנו אלהים עובד עכרו לאלאשר

 בתלמוד העוסק עבדו לא ובזוהר,בתלמוד
 בזזרותהן ובפרט כזוהר(, עוסק ואיתלבד
 התיקון צולם של אורות התנוצצות אחראלה
 הימים פצצי אור ע"י ואילך של"המשנת
 כמו ולבנעו לנו הנסחרות האריז"למק

 "הנגלות.



החים ראותןפרק ר ךא
 כמה הזה היו על שנחמו )ג(כצנוהה
 קי5מ שמו 6ש5 % הגווע כק קשותשיות

מהם.

 אע"פ לברכוע צרתם חמיםרבוז*יברי
 הכלמור כל כי מיותרעצובה

 אוצץ רבן, במז של לתימרות שכחשר שהמלא

 בממגרי המוכש הצץ עם עתהשרבים
 ההורה מוצית השעו בי בחהצבםגאוהם

 מצפק תצעם ההרה ריח מבליותעלצצתטה
 ל י:[ נתעה אכוו שכריהם. קצת לךאכש

 שאי תק עקרא 5% אחר אלישע לפרדםמצמו
 אל וצקיו קראו בציעוק קצץ אחד זושש,וצק

תהי
 הציץ עשי ק בערך. אח לת"א פו את
 תו'. דאך אכול מצ*4ז דבש קייו קנאוומצע,
 ה' בלני קך ע5ו קיאו ומוק וצץ ימאק

מעץ
 ורע טוב הדעת עץ מענין המחברומ"ש

 הרמז ענין הנה אדה"ר,שנצטוה
 את עשה שהאלהים בכתובים אצלינונרמז
 אמונת אחריו ולזרעו לו שיהיה "4רהאדם
 עץ לו ונאסר ספק בלא בלב תקוע יתדאומן
 החוקר כי בחקירות, העית הוא טו"רהדעת
 חלקי בכל הצדדים בכל לחקור יבאכאשר
 ולהפכו לטוב הדעת מטה הוא הנההסוהר
 כרגע אבל הטוב על להעמיד שכונתוהגם
 אסור תה לרע, גם הדעת פנים כל עליסה
 איסור כי יחפותן, אלהים קרבת אשרלכל
 ע"ץ שתמצא וזהו וכרגע, במשהוהחמץ
 נכף" שא"כ חמר כני'הדע"ת

 עלם נהק
 רמזים אצליע )ימ4 פט"ו[ משוחים מצותמאסר
 וזה מצ"הק מוצי"א וכן אפיקומ"ןבענין

 נסותם על במד"ר הקב"ה שהקפידשתמצא
 אי"ן אם בקרביצ ה' השש לחמור ד'את

 בעפים מצם עגךבא רכי לחדודיההפצה
 ארע המיך המאה ע5ו ק44צ בעלום,ישר
 מלשכי בקען עקיבא רבי השף ט[, אושהיל
 לו וצווך הקברה להם 4שר לדו"צהשלת

 בגבהי. שישתמש האוי שץלוק

 קיויים השם את היאים שאתאםרבדתי
 ביעיכם רשש אחם כבר דברו,אל

 חכמם אוראל נדהי היו הארבעה אלהכי

 וכהוא ומפרי םפהא ותנוטה עת עמהםאשי
 אל לגראז לבם אל ערבו ק שחרתלפדא,
 לא שיעץ מה להם תוה התורה,סורות
 למד אשי עירא רבי אם מ א"8 מהםנמלם
 שרלה עצה מ' בשואל תוה יבצקטשנה
 השות לממשכי אמך אשך ער ה' בעינימ84ו

 אשו אטוטו רבי על אמרו עי צר. לוהציי

גנים
 בהטית אסורה כרגע שהחקירה ח, חנשות
 בתשובת שתמצא וזה הצדדים, לשניהדעת
 הה"א הנה וגו', השיאנ"י הנח"שהאשה
 אי"ן, י"ש הוא שיאנ"י ותקרת הפעולההוא
 חקירת לידי השיאני המסית הנחשהינו
 האמיהיות החכמה עסק אבל אי"ן,י"ש

 הצלחת עיקר היא האלהית הקבלהחכמת
 אופן בעפם ממנה להפטר לאדם ואיןהנפש
 הגיד ההכ"י אשר באראל תורת עיקרחץיא
 וגו', לישראל ומשפטיו חקיו ליעקבדבריו

 ש: אי"ה בזה גרברועוד
 בהג"ה כרבריצ ת"ק עשקנפו.)נ(כמו
 ותבין טו"ר, הדעת עץ עניןהסמוכה
 זה, לכל גורם בחקירות בחכמותשהעסק
 א"ת ויגר"ש גירושין באדה"ר שנאמרוכמו

 הדזד על נקנס כן כו[ נ נבעכיתהאו"ם
 : הבןגירוש,



ההיים יאשתפרק ר וא

 . שיה ט:ן ]גהק רהכ"מי פובינא רנ עלוק4א

 לרוב כ:[ 51יה בשמאל דארעא מרהמתיי
 תא יוחק רבי לו וצצו וחסיותו,חממתו
 לא אכה* ואמי מרוטטה מעשהחשגבייק4
 בטבלית שההן אע"פ מ הבה נ[. ]ונעהקשאי

 התורה סודות ~סו בלבו במח לאהכגלימות

 ראוי אץ התוה מודות כי "ש, הנק לאכי
 כי המופלצים החמעים אם כי בהםלהשתדל

 בחדרו ונכנם המלך אל שנתאבר כמיהם
 שאגך כמו בראשו, דמו ראוי יהיה לאשאם
 ונפל להאות ה' אל מ10414 )ל(פן כא[ ש]שנצת
 ומאמרו בוז אח על הורה וכבר רב.טשו

 לו ראוי חק ליש לו הניחו הראשתבמאמד
 א אם שאמך למה דומה בבבתם,עדשהבחט

 נעיני. קמצאתי
 על לא כי המצא הבריהם בכל תבקשדאם

 היו לנך הורהטת החלקידעת

טעץ
 שכתב האלה הדברים כל ה". א5 יהרט פן)ק
 הגאון בפסק עיין לראיה, המחברהרב

 הזוהר בספרי הנדפס דלאט"שמהר"י
 ח"ו להרחיק ראיה זה מכל שאיןותראה
 המחבר והרב האמת, חכמת הקבלהחכמת
 הדור לצורך שמים לשם בקדרנו דברהקדוש
 שהיה הגם ר"ל ושיבה. זקנה )ס( :וכמש"ל
 שיעות החנו הראשק בחלק בקיאותלהם
 ערבו לא עכ"ז התורה, במצות העיוניחלק
 עד הקדושה החכמה אל לגשת לבםאל

 יתירה. וענוה ושיבה זקנה להםשהיה
 האריז"ל בכתבי תתבונן זה כלוהנה

 זה שאין תלמידיהם ותלמידיוהרמש
 כנגלות נעשו שהנסתרות בדורותיהנוהג

 וענוה חטוטה )ס(4%ה על ש כימקפחים,
 הלטשים אגודם להרבות להם אוי להם,יתירה
 בשר מעם פעמו לא אוטר קמניםשוו45ם
 שצצם, יראה ריח הריחו ה"מ ותלמוד,משנה
 עד שתו הגאוה חמם ויין רשע לחם לחמורק

לשכרה.

 כהגה מהאיט מומר לנו ף הכתובים,ופן
 אל כשכים פניו הסתה- אשר מאדעניו
 זכה וימהר בצצת ז.[ ]מטת מחז"להאלהים.
 שיד ודוד מצאתי, נא אם שנאמךלקלמהר
 וברתו לתאיו ה' םיך ין כה ]תהום אביהשם

 יוטעו לא כי המי כל על העידלהיקפם.
 החלק לו 49ם לאשר אם כי התורהמודות
 למאן הש"י מפי אם כי יוח-עו הטלאהמאשת,

 יוק ה' כי ו[ נ ןטש4 כאומרו יודיעם יצבאדי
 החלק מקלם וכבר ותבונה. דעת מפיוחכמה

 לאל. תהלה היאשת פרק[]פי'

גנים
 הלואי אני ואומר אלהים, בקרבתלהחפץ
 החכמה בלימוד הדור גדולי מקילין היושלא

 דרך מלמדים היו והלואיהקדושה,
 בודאי אזי הלזו בחכמה לעסוקלתלמידיהם

 החיצוניות לחכמות ראש הרמת שום היהלא
 שנדחה כמו מפניה נדחים החכמות כלחיו

 שגם גרמו  קטעונותעו אך האור, מפניהחושך
 דלתי את סגרו הדור מצדיקי וכמהכמה

 שלא ואמרו הכהונה פרחי בפניהחכמה
 והנה ורוה"ק, מדריגה בעלי שיהיו עדילמדו
 הקדושה החכמה מן ערומים נשארנו זהעבור

 החיצוניות החכמות חותכות בעוה"רונתגבר
 ויאמר בימינו ובמהרה הולך, בחושךהכסיל

 : לנו ויאר אור ימיאלהים



%

 שניפרק
 בעשיית יותר יתחייב האדם חטטת שנתגדל מה כץ כילבאר

 יתברך.טצותיו
 השרט שכבר התרה, חכמה שגבוה אשר הלפשטן ני רטוטים אלה חשבו)6(

 אל והיקוצו האטמי, מרעשיו המבוקש ההכאת ומכמה למדרגה ויוכאשר

 גניםטעית
 שניפרק

 הארם חכמת שתתגדל מה כל כי יבאר)6(
 מצותיו כעשיית יותריתחייב

 לבי יסתער האלה הדברים בקראיית"ש.
 ה' קנאת כאבות בטני ונתמלאבקרבי
 ולתורתו לה' קנאתי קנא זאת, תעשהצבאות

 המחבר הרב דברי כי וראיתיולמצותיו
 שנתרבו בדורותינו כעת יספיקו לאהקדוש
 ומצות התורה מוסרות עולהפורקי

 נערים נפשות וצורדים להם ניחאובהפקירא
 חלק להם שאין ידעתי אחי ידעתיוזקנים.
 הן כי ולדראת, לחרפות ויהיו ובתורתובה'
 רפאים עמלקים רב הערב מכתותהמה

 בזרע נתערבו אשר ת ענקימ נפיליםגבורים
 גלותינו קץ הבירור זמן עתה והנהקודש.
 במצחת זרחה הצרעת זה בעבוראזי

 זרע וידעו יכירו למען הרשעיםהאנשים
 אשר עד ירחקו מי ואת יקרבו מי אתקודש
 וחלאה, סיג סכל נקים קודש זרעישארו
 אפילה ימי יום כט"ו לחרפות יהיווהמה
 כמבואר המשיה מלך ביאת בהתחלתשיהיו
 חמש עלמא גל יתחשך כדין ע"ב ז' ]ח"כבזוהר
 האראל כצאת שהיה וכמר חנף[, יוטיןעשרה

 אפילה ימי כג' הרשעים שמחוממצרים
 נקים תמימים האראל קודש זרעונשארו
 ישראל בני וידעו יבירו למען והנה ה',לפני

 ולא והמצות ההורה עול עליהםויקבלו
 חכמות היפיפיות הזונות להבלייתפתו

 באמצע להפסיק הוכרחתי אזיהחיצוניות,
 גדולה קהילה עליהם ולהקהיל הרבדברי
 רברים תוספת עם ישראל קרושימדברי
 אנשי ישראל בני ואתם נפשי, עוררניאשר
 בצל חסו בואו כאפרכסת אזניכם עשוצדק

 נפשכם. ותחי שמעוהקודש

 האלה האנשים הבלי לכם אקדיםוהנה
 טיח לבנות בחכמתםהמתפארים

 למלחמה חיל אנשי לך אביאה ואח"כתפל
 את ויהרסו בקשתין ברומחין בגיפיןבסטפין
 את ויסיעו האדם בני בנו אשדהמגדל
 אל המטליכום בנעם בהם בנו אשרהאבנים
 רבא דתהומא לטק' הקודש לגבולמחוץ
 במושבותם. אור יהיה ישראל בניולכל

 מעליהם לפרוק ברצותם האלההאנשים
 תפל טיח בנו ומצות תורהעול

 להפיל במדמה ובאו שוא יסודותוהניחו
 הדת מעיקרי הנה באומרם התורה יסודח"ו
 משכר אחרונה והצלחה הנפש השארתהוא

 ההווים כל כי ידוע והנה לנפש,הנצחי
 יהיה ואיך ונפסדים הוויםהגשמים
 הגשמיים המצות משהטה ומע"יבאפשרי
 כשכרה נצחחת השארת טויה הזהבעולם



גנים עשיפרקמעיןפו
 נפסדת גשמיות הוא המעשה והנההנצחיי,
 רוח עליהם עבר ע"כ ונפסד, ההוהבעוה"ז
 רק הם המצות מעשה שכל וחשבוטומאה
 תתעורר הזאת העשיה שע"י כדיהמצאה
 וא"כ מושכל, איזה להשיג בהיכלההנפש
 המבעכל השגת הוא להם התכליתעיקר
 מאותם בנפשם שידמו חכמהבאיזה

 להם באה ולפי"ז הפחותות,החכמות
 על משכילים שהם כיון בחושבםההפקירות

 להם הצורך מן אין העכור בהיכלםדבר
 רק המצות ניחנו ולא המצוה,לעשיות
 ונהנו להשכיל רוצים שאינם עםלהמק
 והנה המשיכל, השכל על להעירםהמצות
 למצות טעמים ליחן בקרבם לבם טפשעי"ז
 מן עצמם את ופטרו הבזוי שכלםכפי

המצות.

 במצוות התורה אזהרת על חוק עברוגם
 יצר כי תעשינה, לא אשר תעשהלא
 שכלם לפי טעמים ליתן הסיתם הרעלבם

 יטמאו אם לקוב"ה ליה איכפת מהבאומרם
 טומאת אם או בזמה, רעהו אשת אתאיום
 החזיר בהיר יאכלו אם או בהם, תהיההנדה
 בדרך לדבר טעם נותנים אך והעכבר,השקץ

 הטבעח מבסכל איזה להשיג הטבעהמצאות
 לונות כגון הטבעי, והפסד נזק להרחיקאו

 רשות יהיה באם כי האזהרה טעםנוהנים
 את א"ש יהיה אקצה מתחת אשהלזנות
 ולא גבר, חמת קנאה כי בלעו חייםרעהו
 בלי בני הם כי הם מי בני הילדיםיוודעו
 טעם נותנים וגם לפרנסם, מי יהיה ולאשם,
 כאשר הבריאות בטבע הפסד יומשךשמזה
 בני בכוחות אחת אומנות בני כוחותיתערבו
 ותכונה טבע לו יון אחד שכל אחרתאומנות
 הטמאה הדעת שמזאת עראחרת,

 הפילוסופים ראש לאפלטון באהוהמזוהמה

 אומנות לבני להם שהתיר גאותםותפארת
 להם להיות בשקט בהיותם שהיתהאחת
 עמי לכל לבוז שהיו עד בשותפותנשים
 שגדרו חוק הפר אשר שטותו בראותםהארץ
 כיוצא וכן המבול, מימות בעצמםאוה"ע
 באומרם הנדה באיסור בשטותםבזה

 בעת מזיק שבה הטבע וחום הנדהשארסיות
 בעת המזג קר איום הוא אם אבלההוא
 כיוצא החזיר באכילת וכן יזיק, לאההוא
 כעשיות וכן ובהבליהם, בשטותםבזה

 בהבליהם, מחטכל דבר איזה להשגתהמצות
 שמבין לדעתם נבוב איום הואובאם

 לעשיית הצורך מן לו אין ההואהמושכל
 יא(. בפועל דוקאהמצות

 רוחם תפח בלבביהם חולה רעה זאתעוד
 הוא הנפש השארת שחשבוונשמתם,

 חייה, ימי כל בנפש שהשיגה המושכלותרק
 חשבו וע"כ ההשארת, הם המתסכלותאותן
 התורה בדיני העוסקים לאותן וריקלשלל

 נגעים ומראות נזיקין אבות ארבעהבמשפט
 משא"כ פחותי, דבר הוא שהנשואלהיות
 דבר הוא שהנשוא הגלגלים בחכמתלעוסק
 ההשכלות נפשו השארת וישארהנכבד
 דברי וכזה כזה המעלה, רם נכבדבדבר
 להם מזאת שבא עד תרמית ולשוןרמיה
 עול מעליהם ולפרוק התורה חוקי כלהפרת
 ברוב הענין שבא עד מצותיה, ועשיותעיונה
 שלא הגם רב מערב עם שהמוןדברים
 נגד וכוו כגאוה דוברים מעולם ספרהכירו
 הגם הקדחתה התורה ונגד הש"סחכמי
 שבהפקירא רק דבר כשום ידיעה להםשאין

 להם.ניחא
 ה' ועם שמעולם הגם ידידי תדעוהנה

 האנשים נגד קנאה ועוררתימלאתי
 כאלה מילין להוציא יראתי עכ"זהחטאים,



טגנים עריפרקמעין

 על שחוק בררך אפילו ולחךן השפה מןמפי
 רע הארם לב יצר כי האלה, האנשיםתרבות
 בעת אך וכו', אומר אם לי ואוימנעוריו,
 שטותם להודיע הרחק זו הביאניהלחץ

 אין לאמור עלינו יתפארו שלאוהבליהם
 מעט וגליתי בחכמתינו, בקיאיםחכמים
 בהם להרהר מהראוי שאין שטותםמרעת
 להרוס אבוא ואח"כ הכסא, בביתאפילו
 על להשיב הענין כדאי שאין הגםבנינם

 כאלה.הבלים

 השאלה בתשובת לכם אומרוהנה
 איך באמרם הכוזבחתהראשונה

 הגשמית המצוה מעשה שמעשייתאפשר
 והשארתה לנפש אחרונה הצלחהתהיה

 סופרים מפי שקבלתי מה לך אומרלנצחיות.
 תכלית תבין. ואתה בקיצור ספריםומפי
 והנוצרים והנבראים הנאצלים כלבריאת

 התחתון האדם זה נברא שיהיהוהנעשים
 ית"ש שעשועיו יהיה וזה ית"ש,לשעשועיו

 שיהיו העולמות כל ועשה פעלכאשר
 דבר אנשה אם האדם, עשיות ע"ימתנהגים

 ובמעשה כזאת פעולה בעולמות יפעולכזה
 זה ולתכלית אחרת, פעולה יפעולהאחרת
 לו וגילה ית"ש, לשעשועיו האדםנברא
 בעולם לעשות מחויב מעשה איזההש"י
 שע"י הבורא הש"י יודע כי הלזה,העשיה
 האור מרומים בגבהי יעורר הזאתמעשה
 וכן אחר. אוד האחרת משהזה וע"יהזה

 ענינים וכמה כטה לעשות שלאהזהירו
 דה4"י יודע כי לאוין, שס"ה בחורהכמבואר
 ח"ו, רע יעורר פלונית העבירה מעשהשע"י

 סוד עשה האלהי"ם, עשה זה לעומת זהכי
 העליונה המרכבה סוד הוא הקודתיהאילן
 סוד הוא לחייבא לאלקאה רצועהוערוה
 החוטאים, יתענשו ידם  שועל הסט"אמרכב'

 בחיריי הארם את לברוא רצא האלהיםכי
 לת[ ג ]איכה כתיב והנה ועונש. שכרושיהא

 בעצמו הארם רק הרעות, תצא לא מאתוכי
 ע"י הטוב לעצמו שלוקח אובבחירתו
 הרע עצמו על שמעורר או הטוביםמעשיו
 נגר הוא מצוה כל כי הרעים, מעשיוע"י
 עבירה כל ובהיפך החחם, מעץ ענףאיזה
 או מעשיו ע"י והארם מסט"א, ענףהיא

 דעת והוא הזה, או הזה האילן אתשמנענע
 החיים את היום לפניכם נתתי ראההתורה,
 בחיים. ובחרת וגו' ואת הטובואת
 רוח הטעם תועים האנשים שאותןושה

 איך המזוייפת החקירה לחקורעועים
 תהיה הנפסדת גשמית עשיה שע"יאפשר
 לפי אפילו לך אומר לנפש. הנצחיתהצלחה
 המלך רהנה כלל. טענה זו איןחקירתם
 והאיש רבר איזה לאיש לעשות יצוהכאשר
 נתהוה מהיכן הנה הדבר, ועשה פעלההוא

 המלך, צווי ע"י הוא הדבר זהלהעשות
 ברצונו עלה כך כי לעשות צוה למהוהמלך

 המלך, רצון מכח בא הכל א"כומחשבתו,
 א"כ בנפעל, הפועל כח כי ידועוכבר

 המלך. רצון כח יז4 הלזו המעשיתבהפעולה
 בפני מהותו ישוער אשר ורם בבהיר זהוהנה
 הוא ב"ה בא"ס משא"כ בפ"ע, ורצונועצמו
 זה על הודו )כאשר חר ורצונוודעתו

 א"ס על לומר אפשר אי זה כיהמחקרים
 כאשר א"כ הרצון(, וזה המהות זהוגבול
 לעשות וצות במצותיו קדשנו ית"שהוא

 ורצונו ית"ש, בדאונו עלה כך כיהמצוה
 כי דבר, כל ומקים המהוה והוא א"סהוא
 והאיך נבראו האיך העולמות כלהנה

 ברצונו עלה כך כי רצונו ע"י הכלמתקיימים
 נצחיות, בהצלחה ערלם חי בחייםונשארה

 עוברת גשמית הוא ומהעשיה הגםכי



ננהם אשיפרקמעין

 הפועל רכח לצדי קים הרא ה9?3הונפסדת,
 קודם לומר מעשנה אנשי שנהגו וזהבנפעל,

 אלהינו ה' נועם וזהי המצות עשיותכל
 ומעשה אז( רצונו, החנו ה' )מעםעלינו
 לעד קיים רבסיס ?ן )לשון עלעו כוננהמינו

 הענין(.הכן

 רז"ל דברי עמוק בעיון ע"זותתבונן
 רוח נחת ניחוח, ריחבפירחן

 . אן, שלח פ' חפוי רצוני ונעשה שאמרתילפני

 אני עכ"ז גשמית, הוא מששחתך הגםרצ"ל
 עלה שכך רצוני היא ואמירתיאמרתי,
 וכח ברצוני דבוק הוא עשייתך א"כברצוני,
 בנפעל. הפועל כח כי כעשחתךרצוני

 ויהיו לבבך על האלה הדברים שיהיווכדי
 התורה, דברי ע"פ לךמוטעמים

 בספרכן כתבנו אשר את עמך נאאציגה
 אשר הדבר כל את הפסוק פי' דטלהאגרא
 לעשות תשמרו אותו היום אתכם מצועאנכי
 הם והנה ע(. ממש תגרע ולא עליו תוסיףלא

 אותו ב' כל, בתיבת מרבה מאי א'לההבונן
 תיבת ג' מיותר, אותו תיבת לעשותתשמרו
 לא דוקא לזה יקשר האיך ד' מיתר,לעשות
 כיל אצ"ל תגרע לא ה' וגו', עליותוסיף
 ברכים התחיל ו' הציווי. לזה גמר לאדכבר
 תוסיף לא כיחיד ומסים תשמר"ואתכ"ם

 תגרע.ולא
 הנ"ל, בספרינו לשם כתבנו אשרוזה

 כת סברת לשלול דכאוהנראה
 סכרת ה"ה כנפשותם האלההחטאים

 לנתק היצר בתרמית באחירםהמתפלספים
 בהקצות צווארם מעל המצותמוסרות
 איך לדעת עצמם את ומקצויםמזויפות
 יישפע הגשמית המצוה שכעשיותאפשר
 ומצמה המשכלת לנפש וקיום הארהכח

 הנצחיר(, בהצלחה שתושאר רצדהרוחנית

 לחקירות הבכורה משפטונותנים
 הגלגלים בתכונת להתבונןהפילוסופים

 הם המצות והעניני ואומרים החכמותתפארי
 למרבית וחבלים כמוסרות רק ניתנולא

 את ואיש הפקר העולם יהיה שלאההמון
 וצילת וניאוף, וגניבה בגזל כלעו חייםרעהו
 ח"ח להמצא יכלו לא אשר והטמעהמצות
 בחים וכלאים שעטנז כמו למצות טעםקל

 הפרו והנה הפילוסופים, בחקירותטעמים
 יהיו ונשמתם, רוחם תפח ההורה,חוקי

 יהיה מהנה מעט אספר כאשרלחרפות,
 ביאת אזהרת למשל להמשכיל,לדוגמא
 היזק יהיה כי טעם שתנים והזבההנדה

 לפי והנה הנרה, מארסיות הגוףלבריאות
 שיותר באם כגון מותר יהיה לפעמיםדעתם
 ליחות מותרות בהקבץ כגון לו רפואהיהיה
 זה אז המזג קר בטבע הוא באם אוהגוף
 עניני בכל וכן הציווי, בגדר נכנסאינו

 לפי. מחסום שמתיהעריות

 בלא התורה שהזהירה מה דבריהםתפי
 מפני הוא הב%[, מן יוצא בלא נפ"חילוף

 להם ויגיס שכל בעלי שאינם ההמקמרבית
 שכל הבעלי משח"כ רצות, ומדותהיזק
 שכלו בטומאת דעתו לפי ישקולאשר
 לו הוהרה יעורה לא ואימתן יעשהאימתי

 הם הגשמיות המצות בעדויות וכןהרצועה,
 איזה למשכיל שניתנו בדעתםמדמים
 העשיה בלא המושכל ישכיל ובאםמושכל
 המצוה ובפרט לעשיה, הצורך מןאין

 סוברים הם הנה טעם איזה בהשמבואר
 דוקא בפותל לעשותה הצורך מןשאין
 וראיתם בפ' מבואר ציצית כדומהדהירה
 בדעתם ידמו הנה ונו', את וזכרתםאוהו
חנק ש  הנה לזכירה רק אשה המצוה 

 תק הכי, בלחו יהלים שהם לנפשםאומרים



שננהם שניפקמעין

 שאין במצות וכן וכיוצא, בתפליןכדומה
 איזה לרמז מלבם טעם בודים טעםלהם
 בזה שמחבושים כיון לנפשם ואומריםדבר

 המצוה עשיות מעול פטוריםהמושכל
 ומה יתן מה הרשעים אומרים כיבפועל
 אנחנו אבל הגשמיות. המצוה לעטרותיוסיף
 עם חלק לנו אין ד' בירך זרע קודשזרע
 בנפשותם האלה והחטאים הרשעיםכהות

 המזוייפות.ובטענותיהם
 אחרי פ' רבה במדרש עחן)הג"ה.

 ח[ ה נקהלת הפסוק על חז"ל דרורו א[]פכ"ב

 שאתה דברים אפילו הוא, בכל ארץויתרון
 ותפילין ציצית בגון לתורה יתרון אותןרואה
 והדברים הם, תורה מתן בכללומזוזה
 הללו הקרושות המצות הלא מאדתמוהים

 יתרון שהן ס"ד והאיך תורה גופי המההן
 דכתה. אגרא בספרכם ופירשנולתורה,
 יהנה וכר[ זו בפרשה בהדרש ד"ה אחוי]פרשת
 הנ"ל מצות בג' בתורה המבואר הטעםלפי
 ותורתו ית' עבודתו לזכור רק דנצטוונראה
 דבר שיזכור לאדם סימן )כעיןויראתו

 וראיתם בתורה מבואר בציציתהמצטרך(,
 וגו', ועשיתם וגו' כל את וזכרתםאותו

 תהיה למען ירך על לאות והיהבתפילין
 הדברים והיו במזוזה וכן בפיך, ה'תורת
 על וכתבתם וגו' מצוך אנכי אשרהאלה

 וגו'.מזוזות

 ארציות מצד באה השכחהוהנה
 בהירות בין המבדיל מסך הוא אשרהחומר
 בגדולת התבונן לבל והמכליות הצורהאור
 וכו' עלמין כל ממלא הוא ואיךהש"י

 רק ובפרט, בכלל עלינו העודפותובטובותיו
 חומציות לעניני מתאוה החומרטבע

 השהייה כעולם הגודל בה אהגרוארציות
 כלי הם אגשר המלאכים ע"כהגשמיותי

 בטבעם ממילא הם הארצית העשיהחומר
 ית"ש. רוממותו כרגע שוכחיםבלתי
 רק הם הללו המצות טעמי להיותוהנה
 יאמר פל הארצי, החומר שכחתלמנוע
 בזולת לזכור נפשי את אכריח אניהאומר
 אחרים סימנים ע"י )או הללוהמצות
 המלך שאמר כענין והוא לזכירה(שאעשה
 ~נודחן לבבי אסיר ולא ארבה אניהחכם
 צריכים המצות כי כן, לומר רחלילהכא:ן,
 הגם הבורא, צונו כאשר לקייםדוקא

 בקיימו הנברא יצא לא הטעמיםשנהגלו
 המצוה לקיים וצריך המצוה, בזולתהטעם
 נהגלו שלא המצות כמו טעם בהשיש

 נהגלה שלא כיון לקיימם שצריךהטעמים
 תפילין ציצית מצות אפי' א"שטעמם.
 לתורה יתרון אותן רואה שאתהומזוזה

 ידם על לזכור רק שנצטוו נראהרלכאורה
 בזכירה חובה ידי יצא לא ומצות,התורה
 ושיעור ממש, העשיה בפועל קיומםמבלי
 זה גם ר"ל היא, בכל ארץ ויתלתהכחוב
 נהגלה שלא התורה המצות בכללהוא

 דוקא. בפועל לקימם צריך אשרטעמם

 פתיחת שיכת האיך תביןומעתה
 ישראל מבני איש א"1 לפרשת הזההדרש
 נ[ יז ]בקרא וכר כשב או שור ק4חטאשר

 רהנה והוא שלמים, בהקרבתדמדבר
 ה' שצוה הקרטעת דטעם כחבוהמתפלספים

 משוקעים שהיו להיות הוא לפניולהקריב
 זה והיה ע"ז בתקרובת המצריםומורגלים
 באפשרי היה ולא שני טבע הנעשהההרגל
 הש"י צוה ע"כ ההרגל מהם להסירכנקל

 הפסוק על עצמם וסמכו לפניו,להקריב
 את לשעירים עוד שבחו ולא ס יזנרקיב

 אני החושב יחשוב לפי"ז ממילאזבחיהם.
 לי למה הרוב לשעירים אנבח ולאאזבח
 אכילה לפניו אין הלא ית"ש לפניולזרוח



גנים שניפרקכלעיןכ
 אם המצות כי כן, לומר וחלילההפתיה,
 מבואר ואפילו לטעמם סוף אין גבוהצורך
 בקיומו י"ח יצא לא נגלה טעם איזהבהם
 בפועל המצוה עשיות מבלי בלבדהטעם

 עכ"ה.( מאד.והבן

 בעשיית הנפש מאיר האיך שטענו מהכי
 בעל הוא נאמן בגשמיותיהמצות
 ואת הנפש את לנו עשה אשרמלאכתימ
 על וצונו במצותיו קדוחנו אשרהבשר
 המצות עשיות וכע"י הללו המצותעשיות
 אין כי נפשיע, וקיום רפואתינו הואהללו
 בלבד העשיה ענין על להביט הצורךמן

 הוא המצוה ענין על רק מוגשמת,שהוא
 רצונו, ונעשה אמר אשר ית"שיוצרינו
 הוא ורצונו ותכלית, סוף בלי הואורצונו
 )עמש"ל העולמות כל והמקייםהמהוה

 והחבונן. ביןבביאור(
 חורתינו עפ"י מיוסד יסוד הוא זהובעבור

 יש שבודאי הגם למצוה, טעםאין
 עכ"ז ותכלית, א"ס עד המצות לכלטעמים
 כי הטעמים לתכלית לבא אפשר שאיכיון
 הגם תכלית בעל הבלחי ית"ש רצונוהם

 עוד יש שא"ס כיון עכ"ז טעם איזהשנשיג
 להוסיף לנו א"א ע"כ תכלית, אין עדטעמים

 המושגים הטעמים עפ"י מהמצות לגרועאו
 היום לנו מותר הזה הטעם ע"פ לומרלנו
 לאלוה עוד שיש כיק להוסיף או לגרועכעת
 מעשה מכל לשעת מקום אין א"ס עדמילין
 הדברים הבן השערה, כחום אפילוהמצות

 צופים. תופת מדבהי לךתמתקו
 אתכם, מצוה אהו"י אשר הרבד כל אתוז"ש

 בגשמיות תתבונן ולא המצוה אני)ר"ל(
 ונעשה שאמרתי המצוה שאני מה על רקמסקנה
 תשמרו ממש( בעדרה )דווקא אותו ע"כרצוני,
 בלבד הטעם עיון לך יספיק ולא )כשקאלע19ת

 מחויב איני הטעם מבין שאני כיתותאמר
 טעם ואין דא"ס וכיה מעשש בפועללעשות
 ממנו הגרע ולא עליו תוסיף לא למצווךתכלנה
 אפילו ר"ל יחיד בלשת מסמם ע"כ הדברים.הכן
 הוא שהצווי לומר תרצה המשכיל היחידאתה
 הטעם מתבוננים שאינם להמון לאזהרהרק

 המשכי, משא"כ מגרעת בלי לעטרהמוכרחים
 תוספת בלי יעונה רק בישראל כזאת תהיהלא

 כה עד מאד. הבן אלהינו ה' צות כאשרומגרעת
 הנ"ל. בספרינו דברינוהגיוס

 האנשים לדעת עצמם את הקשוואשר
 עיוני חוק בהפרת הללוהמורדים

 שוא הקדמת בהקדמתם בתורההמצות
 רק הוא הנפש הששארת וכעיקר באמרםותפל
 חיותה בחיים שמשגת המושכלותהשגות
 פניהם העיזו ע"כ המותי אחר הנשארתוהיא
 דיני בעיון ימיהם המבלים על סרהלדבר
 ומראות והבור השור דיני ומשפטיםהמצות
 הנעימים התורה חוקי דיני וכיוצאנגעים
 לסברתם כי ויולדות, ונדה וזבה זבדעי

 המבהכלות רק אינה הנפששהשארת
 בשכלה ומשגת כשמעחנת א"כשהשיגה,

 אחר השכל זה נשאר האיכות קטןדבר
 הפחותי, בנשוא הזה הקטן במושכלהמות
 ובתכונות בגלגלים כשמשכילמשא"כ
 יהיה הנה נפרדים ובהטכלחםהכוכבים
 אשד המושכלות כפי בהשכלתם נפשוהשארת

 בהם.השכיל
 את אמת דברי קושט לך אודיע ע"זהנה

 החכמה אבי הגדול הרב כתבאשר
 התורה בלימוד הפ?סוופ שאיו גדד וז"ל.]פץ[ תבראי תפארת בספדו אריה גור כעלהרב

 נראה כי והבור הםץר בנזק כמוובעצותיה
 ושלגלים בעסק האדם יצקי" שעתרידעתפ
 האדם הצמאת לדעתם כי וצפרירםושכליים



3אגנים פעיפרקשעין

 רופש בהשארת ודעתם אלו דבריםבהגפת
 זהו בחייו האדם קנה אשר הירכלוששאר
 גמורה כפירה זה כי דע המות. אחרהישאר
 הכהה הוא המושכלות המקבל לדעתםכי

 ומאחר המושכלת המקבל הוא המדמהבנפש
 אם א"ב בלבד הכנה אלא כאלשאז

 ר%21ה לשכל רק הוא כמושארותכדבריהם
 בעצמו לאדם השארת תמצא לא א"כבלבד,
 שיינו לשאר זה ודומה שקנה לשכל אםבי
 המושכלות אלו כי ובניו ורכוטן ביתוכמו
 שאלו מזה ויותר האדם. עצםאינם

 בלא לאדם ואפשר במקרה הםהמושכלות
 הצלחה פאעוא דבר יופה ואיךהמשכלות
 וכל במקרה, נענשו נצחיות שהיאאחרונה
 הטוב כי ה' אף תרע להוסיף רק הםדבריהם

 המתים בתחית כפירה הואשבדבדיהמ
 מיתה בו שאז לשבל הוא השארהשלדבריהם

 ואני )הג"ה מיתה. אץ כאשר תחיה באןואין
 כי ג"כ ועונש בשכר כפירה שהואאומר
 להנפש דהיינו וכעמל למי השכר יגיהלא

 לפי הענין הבן להמושכלרת רקהמשכלת
 יסודי הפרת לגמרי זה אשר ותראהדבריהם
 להם תשמע ואל להם תאבה אל לטהדת(
 דבש כאלו שפועתיהם תסופנה תפת כיכלל.
 המות מר בתוכם אנן לפורהמ תחתוחלב
 כי בשעריהם תבא ואל ביתם מפתחהרחק

 יעשה אם אף המושכלות הקונהלדבריהם
 קונה ף אל ומתועבים משזיםמענדם
 עכ"ל מגזים יראת גול פרקו ובזההשארה,
 אשר כאראל  נשיא רואה הנך עוד.וע"ש
 כי הדבר על מרעיד ותעמוד כקדרנו,דבר
 כפירה לידי לבא הארם יוכל וברגעבקל
 לך אביא )ואי"ה עולמו ויאבר ההזעבלא
 מתנבאים כולם הדורות חכמי להקתעוד

 ומלואה ארץ מרעישים כולם אתרבסגתן
 עמיה(. לבני היתה זאתמה

 הנפש הצלחת יהיה איך שטענווטה
 בור בדיני העית ע"יוהשארותה

 קדושים דעת ידידי לך אבאר הנהוהשור,
 פח:( נשבת שאמרו האמת אנשי חו"לדברי
 שהנתן בקשו השרת שמלאכי קבלתםע"פ
 גנוזה חמרה להקב"ה ואמרו ההורהלהם
 לישראל, ליתנה מבקשה אתה וכו' לךשיש
 וכו' תשובה להם החור למשה הקב"הואמר
 ביניכם יש ומתן משא משה להםואמר
 עד ביניכם יש ועריות גזל ביניכם יזעיצה"ר
 אדיר מה אדונינו ד' ואמרו כולםשהודו
 על הודך תנה אשר ואילו הארץ בכלשמך

 מלקא וכי להתכונן ויש כתיב. לאהשמים
 ההדרה להם שהנתן השרת דמלאכידעתם

 שחכות להם אין אשר ידעו לא וכיבמצותיו,
 אך גשם, בעלי אינם הם כי הללובמצות
 שמותיו היא בולה התורה כל כי ידידיתדע
 הגרול באסמו תלוים וכולם הקב"השל

 הגרול שמו רק היא התורה כל א"כית"ש,
 שמ"ו רצונו, הוא ושמו תמימה, הוי"התורת

 כנודע, חד ורצונו והוא רצו"ןבגימטריא
 ונאצל ונברא ונוצר נעשה לשום שא"אוכמו
 רצונו, להשיג א"א כן כמו מהותו,להשיג
 ברצונו נבראו והברואים העולמות כלוהנה
 הוא ית"ש ורצונו ברצונו, עלה כךכי

 מהנאצלים ואחד אחד לכלהמקחם
 חיות מקבלים והנעשים והנוצריםוהנבראים
 באם כי לסביל, כוחו כפי רצונומשפעת
 כרגע, יתבטל שלו הכלי מכח יותריקבל
 רצונו הארה מזריחת רק מקבל אחד כלע"כ
 מי אין רצונו הארת עצם אבל כוחו,כפי

 חד. ורצונו הוא כישאסיג
 ית' רצונו היא שמו היא התורה ואתוהנה

 ומקבל עולם וער מעולםונשתלעולה
 גבר ית' שחסדו עד הרצץ מהארת עולםכל

 בלבושי ונתלחשה העולם לוה ובאהעלינו



גנים שציפרקמעיןכנ
 לס הניתנת ובסיפורים הגשמיותהמצות
 אנחש כאשר א"כ ית"ש, ברצונולמורשה
 מד', רצון הפקת הוא מצוה איזהמקחמים
 אנחנו כאשר ונורא, עצום יחוד מזהויותר

 אם במחסור לשפוט בשכלינומתבועים
 אם הוא ההתבועות זה כך או כךהדיו
 מוציאים וכשאנחנו כך, או כך הואהרצון
 ע"י השגנו כביכול הנה לאמיתוהלכה
 לשום ההגג לא אשר הנעלם הרצוןשכלינו
 מדובק כביכול שכלינו נשאר הנהנברא,
 הנאצלים כל מחיה הוא אשרברצון

 אשר וזהו והנעשים, והנוצריםוהנבראים
 היינו הרצון הם שישיגו המלאכיםשאלו
 מציאות שאין משה להם והשיבשמ"ו,
 עשיות ע"י אם כי ורצונ"ו שמ"ולהשיג
 ה' ואמרו המלאכים והודו בעוה"ז,המצות
 הבן האר"ץ בכל שמ"ך אדיר מהאדושו
 יחרג לא דווקא, שמ"ך ארמרםהדברים
 בכל אם כי רצונ=ך הינו שמ=ךלהשיג
 היינו בארציות במצות התבוננות ע"יהארץ
 הלכה בהשגת ומשפטים בדיניםלעין

 שחיבר התניא בספר כ"ז )עייןלאמיתו
 ע(. כזמנית( שהיה אחדגאון

 הצלחת שעיקר בטוב, תתכונןומאשר
 עיון ע"י הוא והשארתההנפש

 עידן  והע"י כיון והורותיה, חוקותיההתורה
 ית' ורצוע ית"ש כרצונו מתדבקת היאהזה
 לכל הקיום כח תותן דבר כל המהוההוא
 תשאר כביכול רצונו בהשגת א"כדבר
 לא אשר בעידון הנצחחם בחחםהנפש
 לכל העידון עיקר כי ראתה, לא עיןישוער
 מזיו שנהנים מה ג"כ הוא מעלההמברא
 הנפש וזאת כחם, כפי עליהם המאירהרצון
 כעקם הנה בעוה"ז הרצון השיגהאשר
 ישוער, לא אשר רצון שפע עי"ז יושפעהכא

 מזיו נהנין הצדיקים יז.[ נברגות רז"לח"ש
 הפוך אתה נפש בעל אם וקדדיהשכינה.
 דבר, מחוך דבר ותבין הדברים באלווהפוך

 אלה דברים לדבר באלהי"ם מחסיושמתי
 אל אבל תחם, שומעת אוזן עלדוקא

 דברי יועילו לא בהפקר החפציםהמפקרים
 אם כי בתבונה כסיל יחפוץ לא כיאלה

 יד(. לבובהתגלות

 יעקב עין בדד בטח ישראל נשכוןולגהצן
 החקירות אל שכלם יטוולא
 הזמן את המאבדים הכוזבותפלוסופית
 המצות ועיון התורה בחכמת רקוהנפש

 הספר דברי עמך נא אציגהומעשיהם,
 אגרא בספרית כתבנו אשר אתהתורה
 בית מול בגיא ונשב ואתחנן בפ'דציה
 ואל החוקים אל שמע ישראל ועתהפעור

 וגו'. אתכם מלמד אנכי אשרהמשפטים
 ועתה יקושר היאך א' לדקדק "4הנה

 ישראל רעתה אומרו ב' הקודם, אלישראל
 התחיל ג' ידבר, לישראל כי ידע לאמי

 אתכם מלמד ברבים וסחם שמעביחיד
 5ה.וגו'

 חמד בעל הקדתה הרב מ"ש ע"פופרשנו
 וז"ל, אסער ד"ה נבהקדמהלאברהם

 ומא בה נלך א8ן הדרך צד מכל שהאמתדע
 בעבורה א8ד ומצותיה המסובל רמזורהדרך
 יזכה ובעבורה העמים מכל סענה עםיקרש
 הכרחית ועוורה כי הבא לנולםהאדם

 ממ"מ אפד למצום נפש ומבדבתלנשמותינו
 החכמים של וקימתם שבתם כל ולזהחוצבה,
 החורזים בדברים היו והראותניםהקודמים
 שביארו דברים שערבה אעפ"י לבד,המקובלים

 לבד בנימתה עכ"ז רש(כל וישובם ראדוןכפי
 הבן לנצלם האדם יזכה ומושו חסידהמבלי
 לא"ע העכורה לקמן לך אבאד ואו)הג"ה



מגנים טעיפרקמעין

 אומן באמונת הוא לדי הנרציתהישראלי
 כי והחכמה, השכל חקירת מןלמעלה
 להיות מחייבת הישראלי האישעבודת
 וז"ש כתר, בחי' הוא החכמה מןלמעלה
 עם וכו' מלאכים אלהים ד' לך יתנוכתר
 אמנם אי"ה( ויתבאר וכו' ישראלעמך

 מצד לישרא? הכרחית אינה במופתידיעתם
 מחויב איננו כסף הצירף כמו ישראלי,ויהוא
 יתהוה איך מדע כטף צורף ושווא מצדאליו
 בקיאותו תורה לא בזה והידיעה וכו',הכסף

 שהוא מצד לו ראוי אבל הצריפה.במלאכת
 ויעשה הידוע המחצב זה שיקח הואצורף
 שיימה היותר הצודה במלאכתו צודהעליו
 הישראלי איש ט זולת. ולא שלם הזתרבאוץ
 )בהתחכמו שלימותו יטדג לבדבאמתה
 וגא דזה חקירה( מבלי התורהבמשפטי

 האמתה כנגדע אמנם ישראלי, שהואמצד
 מהרכיל איש היותו על שווה נאו מצד הואבמופת
 5דדא מצד ולא אדם טגקרא מצדןוחכם

 ב' הם פדוחכמות דע והימין וכו'.ישראלי

 חכמה ואחד שימית חכמה אחדנוינים
 הפנימיות חכמה לך אין כי )דעהחיצוניות

 ומצותיה כמשפטיה התורה חכמתרק
 מקודם  שכתבתי במה תתבונןכאשר

 ככל רצוח התפשטות היאשהתורה
 שבכל החיות פנימית היא ע"כהעולמות,
 הגוף את המחיה הנשמה כמוהעדלמות,

 ית' רצונו הוא התורה כן בגוף פנימיתוהיא
 העולמות, שבכל והחית הנשמהפנימיות
 הפנימחת חכמה נקרא ההורה חכמתע"כ

 נקראו כולם החכמות שארמשא"כ
 לא ישראל שבני הראש תן ווצהחיצונית(
 הקדתכן הפיסנית החנמה תן אלאיתחנמו
 )הג"ה ום", הקדחנה אל קרובים שהםמפני
 משא"כ כביכול אלהי הלק הם משמהםשגם

 ודחויים כשרים היו ואילו כפרע(האומות

 אלא בהם, שמדת הפנינזיית החכמהרירנו
 ואל מהפנימיות תתרחץ וקלקלושפנמה

 עכ"ד שלהם, שאעה באו לאהחיצונית
 קצת. לשתבקיצור

 פגמו כאשר תבין האלה הדבריםועפ"י
 נטו אזי פעור בבעלישראל
 שהם מצד להם ששיך מהמהפנימיות
 במשפיד לעסוק להם שיחויבישראלים
 עיון מבלי נפשם שלימות שהםהתורה
 בית מול בגיא ונשב וז"ש בחיצוניות,וחקירה
 לשת )גיא בהכנעה, תשובה עשינופעור,
 וכן ההר לפני בשפלות הוא העמק כמוהכנעה
 מוה' הקדוש הרב אדוסו"ר מכבודשמעש
 כדי פעור בית מול זלה"ה( הנחקיעקב

 בכהבי )תתבונן פעור, בית קליפת אתלהכרית
 לוט ענין ירא פ' תווה מלשטי להארע"לקודש
 עממין[ ד ענין דברים נ(מיקו"ת רצע בנותיוושחו
 כי אב לשק דס"א ההכמה סוד הואמיפ"כ
 ע"ז היא פעור ובעל כנודע אב נקראהחכמה
 ר"ל ישראל, ועתה בכן הדברים(, הבןדמואב
 ישראל בדואר שנהעלית ישראל שאתהכעת

 מחויבים אינכם אדם, תואר מןלמעלה
 שהוא מצד הצורף מחויב שאעו כמובחקירה
 אל שמצ רק הכסף, מהות על לחקורצורף

 כנ"ל תחיה, למען וגו' המשפטים ואלהחוקים
 פז(. כנ"ל ערלם לחיי האדם יזכהשבעבורם

 אתכם למדתי ראה אח"כ יתכןוביה
 ה' צוני כאשר ומשפטיםחוקים

 היא כי ועשיתם ושמרתם וגו',אלהי
 דיש וגו'. העמים לעעי ובעתכםחכמתכם
 התחילו 8' הללו קודש במקראילדקדק
 למדתי כרבים וסים רא"ה יחירכלשון
 הדמין בכ"ף צתי כאשד אומרו ב'אתכ"ם,
 נשמרתם אומרו ג' וע', צוני אהגרהול"ל
 לעעי ובינתכם חכמיכם היא כיועשרתם



גנים שניפרקונעיןנד

 שיהיה יעשו זה בעבור וכי דקשההעמים
 יתכן לא זה העמים לעיני לחכמהלהם

 גוי מי כי אומרו ד' האמיתחת,בעבודה
 קימור לו אין וגו' אלהים לו אשרגדול

 הנ"ל הדברים ולפי הקודם. עם טעםבנתינת
 אותן גם דהנה הומר, כמין שפיריצדק

 לזה מודים ודאי בחקירות,החפצים
 איש פרטיות לכל תתכן לאשהחקירה

 לקלי לקבלה הצורך מן ודאי כיואיש,
 החקירות, להשיג קטן שכלם אשרהדעת

 העיון במקום הקבלה להםותעמוד
 הצורך מן רחב שכל לתעל )וגםבחקירות
 העיון רק לעיון( זמנו שיגיע קודםלקבלה
 רחב ששכלו למי לדעתם הוכרחבחקירה
 ולזה בהקדמה(, הלבות בחובת ב"ז)עיין
 ישראל ועתה בכאן, גם יחיד בלשוןהתחיל
 וכנ"ל, ישראל למדריגת עלית כברשכעת
 אשר היחיד לנגד דבר כי יחיד בלשוןשמע
 לחקירה, וראוי ההמון מיתר רחבשכלו
 הראוי המשכיל היחיד אתה נםאמר

 חקירה, מבלי החוקים אל שמעלחקירה
 חקירה( )מבלי אתכם מלמד אנכיאשר

 אשר קצר, ששכלו למי גם ביחדלכלכם
 הקבלה, להם שתספיק כרחך בעלתודה
 אל שמע אומר אני לכולכם כמוהםכמוך

 עיון מבלי הקבלה להם שתספיקהחוקים
 וכנ"ל. ישראלים שהםמצד

 היחיד אתה ראה שלאחריהם בפסוקיםוכן
 אתלם למדתי ההמון, מיתרהמשכיל

 כאשר רק ומשפטים חוקים ביחדלכולכם
 לקחם רק בחקירה עיון מבלי אלהי ה'צוני
 רק הסיבה על תחקור ולא המלך,גזירת
 וליודעם לקימם המצות בנושא יהיהעיונך
 ושמרתט ומגדעת. תוספת בליכהוגן

 לעיני ובינתכם חכמתכם היא כיועשיתם

 יאחה ולהם החיצוניות מצד שהםהעמים,
 ישראלים אתם משא"כ החיצונית,חכמת
 ההסה"כ הפנימיית, חכמה בחייםחלקכם
 אלהים לו אשר גדול גוי מי כי טעםבנתינת
 עם שום לך אין ע"כ וגו', אליוקרובים
 כי כמוכם, בפנימיות דבקים שיהיוולשון
 אין ואתם כמוכם, אליו קרובים אלהיםאין
 בפגמיכם ע"כ בחיצוניות, ונחלה חלקלכם
 החיצונית ולכלל חכמתכם את תעזבוח"ו
 לפי"ז ותבין ומאור. מאוד והבן תבואו,לא

 ע"י כי תגרעו, ולא תוסיפו לא בכאןאומרו
 ולמגרעת לתוספות יבא לטעםהחקירה
 טעם בהיכלו יתבונן בי עיי"ש(,)וכמש"ל
 לפי שכלו ישפוט וכאשר לפי"זהמצוה
 חרן מחשבות לחשוב יבא והזמןהמקום
 הטעם שיך לא ההוא ובמקום הזאתשכעת
 משא"כ ולמגרעת, לתוספת ויבא שפטאשר
 יוסיף לא המלך בגזירת המצוה ילמודאם

 מאד. והבן יגרעולא

 התורה רמזי לתושיה כפליים עידואודהצך
 א נדברים אדוננו משה אמראשר

 ככס עליכם יוסיף אבותיכם אלהי ה'יא[
 וא"ו מלא אבותכ"ם בכאן נכתבוגורז(.
 רמז, ונ"ל בהיפך(, הוא )ובכ"מ יו"דוחסר
 בתכלית ית' הבורא את עבדו האבותרהנה

 את האוהב הנאמן העבד ומדרךהאהבה,
 ארוניו ציווי את מקיים ועבודתואדונו

 בטעם התכונן מבלי יצונו אשר כלועבודתו
 בדיבור יצתו אשר כל מאמרו ועושההציווי

 ומחשבתו בחכמתו יבין לא אפילוובמעשה
 לאדוש ומחשבתו חכמתו ימסור הציוויטעם

 והנה והמובחר, הטוב יודע הואשבודאי
 ינ5 כא נבדאשית לו אטר הש"י באברהםמצים
 צוהו ומח"כ זרע. לך יקרא ביצחקכי



כהגנים עשיפרקמעיז

 המאמר יתקיים איך וא"כ עולה,להעלותו
 התחכם ולא שאל לא לאר"י אהבתומגודל אבוי אברהם אבל ורע, לך יקרא ביצחקכי

 המאמרים ב' שיתקיימו אפשר האיךבהיכלו
 הבורא צוהו כאשר עושה היה רקהאלה,
 לבוראו מדואבתו ומסר התחכם, מבליית'
 וכי הענין, יתקיים איך יודע שהואית'

 לו אמר ביצחק לטובתו. היא הזאתהמצוה
 את אתן ולזרעך לך כי ג( נו נבואשיתהשי"ת

 גרשוהו והפלשתים האלה, הארצותכל
 שאל ולא הרהר ולא בארותיווסתמו
 הארצות. כל את הבטחתני הרי ית'להבורא
 הבטחות כל אחר צערו גורל ידועוביעקב

 האבות מעלת זה הרי הש"י.שהבטיחו
 ובמעשה בדיבור הש"י ציות כאשרשעשו
 הטעם להתבונן במחשבה ההבוננותמבלי
 שהוא בו בטחו רק ית', למאמרווהקיום
 היודע והוא ומקיים המרכר והעושההאומר

 והמובחר.הטוב

 בני לפני משה שם אשר התורה ואתוהנה
 נכתב לא הנה הערוך כשלחןישראל

 בטעם הארם יתחכם לכל למצות,טעם
 תכלית זה רק החכם, למלך שאירעכענין
 ולמסור הש"י צוהו כאשר לעשותהארם

 מבין, איש אפילו אליו וחכמתומהשבחו
 למנוע א"צ השכליות התורה משפטיואפילו
 הינו התורה מטעם רק הנימוס מטעםמהם
 שכל היא התורה כי הבורא, צוהושכן
 חדילת לה יגיע לא הקרושה והנפשאלהי,

 רק הפלוסופיות החכמהמחקירת
 ומצותיה. התורהמהתבואות

 שם אשר התורה וזאת מד[ ד ]נברםוז"ש
 ולקיים לעשות הערוך, כסולחןמשה,

 למה להתבונן פלוסופיות הקירהמבלי
 בודאי שיש )הגם הזאת, במצוהנצטוינו

 להתנגנן לארם ומצוה המצות לכלטעמים
 לא עכ"ז האמת. תורת דרכי ע"פבטעמים

 שיבא לקוות העיקרית מגמתו תהיהואת
 וא"א אלקיות הם המצות כי הטעםלתכלית
 בני לפני ואמר טעמיהם, לתכליתלבא

 האדם שנקרא מצד הם החקירות כיישראל,
 נוסף אבל ביתרון, הבהמה על נוסףאר"ם
 ית"ש לעבודתו מיוחדים ישראל שםעליהם
 חסר בשם כתבנו כאשר התבוסותמכלי

 יה(לאברהם(

 חסר אבותכ"ם כאן שאמר תביןועפ"ז
 מרמות וא"ו דהנה וא"ו, ומלאיו"ר

 כנודע למדות מרמות וא"ו כי  המעורהעל
 והיו"ר כביכול, והמעשה הדיבורשמהם
 רהנה כנודעים(. וחכמה למחשבהמרמות
 האבות אהבת גורל היתה שואת כתבתיכבר

 לקחם ודיבורם עשייתם שעיקרלהש"י
 היו לא אם אפילו הש"י רצון הואכאשר
 כענין המצות תכלית בחכמתםמבינים
 חסר אבותכם אלקי ה' וג"ש יצחק,עקידת
 והמעשה, הדיבור וא"ו ומלא החכמהיו"ד
 כן גם עליכם שיתוסף ככם עליכםיוסף

 מבלי ומצותיה התורה בדיבוריאלקותו
 שם תכלית וזה וחקירות, בחכמההתבונן

 תנחם. ישרים ותומתישראל

 להטעים בכאן להביא דברינו הגיעו כהעד
 באמת החפץ ינשקם אמת דבריקושט

 קורא הנלבב ואתה דברתי. אשא אליואשר
 טוב ותמצא בהם והפוך בהם הפוךנעים
 שוא הבלי מהבלים תתפתה ולאטעם

 בד" להיות בכסלך יהיה וד'ומדוחים
 התורה משפטי בעיון ימיך ותבלהמבטחך
 והוא הארם כל זה כי הגשמיותומצותיה
 ובעוה"ב. הזה בעולם ימיך ואורךח~ך
 ועתה היד. בחוקת ע"ד בזה ידוברואי"ה



החיים ששיפרק ר 1אכו
 משו רחקתם תעם וחויבה, הם4תהש9
 מההשכל, אבאי הה מאדנו מאדהדוק
 ונק והתלמוד, משנה בע4 זול חכמםומדמם

התורה.

 מזית שתגדל מה נל מ ושיכל קאפנמ
 או החכמה במעלת בקהארם

 בעשית יותר יהבהב הגבורה אוהעתיר
 איל עניש וישק שלם, בלב מצצותההורה
 למדדות עלה אשר עצים חופר כענקהבורא
 אל יותר שמצען לא אשר המלך %ירוששי

 המלך, בעיני חן למצוא הראשונהמלאכתו
 רבעיה אל עיותימ אויש כי אדרבהאכל
 משהעבדים נהוק אז ההכמה מעלתעיקשה
 ועול ההורה עול וטייפ לקבל השוחצךבתבנית
 השלום עליו הנבטשים אדק כששמרמלמת,

 אמצא למען ואדעך דרקון את נא)נ(הודעני

פשץ
 דרכך. את נא הודותני )נ( : הרב לדבריבחזור
 על מורה יו"ד כהבנו כבר יו"ד,חסר

 זה מחייב והשכל למשכילים, כידועהחכמה
 כל נצטחר שממנה נקודה היא היו"דכי

 מצטיירים הפשוט השכל מכח כןהאותיות,
 המושכלותכ(.כל

 י"ג החנו דרכיו, לההצ ביקש משהוהנה
 הוי"ה מלואי והנה רחמים, שלמדות

 נא )דרוש שונים, במילואים כמדע י"גהם
 המילואים ובמאמר משה ויקהל בספרכיום

 של מדות לי"ג מכוונים והמהלהרמ"ע(
 דרכ"ך מנין תשכ"ד, בגימ' המה וכןרחמים
 לירע ביקש יהנה בכ"רכ%(. דאי"קבא"ב
 והלכת לקיים כדי ומדותיו ית"שדרכיו
 התחכמות מבלי וכו' רחום הוא מהבדרכיו

 כי הששמתי וננר ען, 4 ושה בלנןק
 התו חמים צדיק הרה הק הקמלאה
 מוראל שמע לישראל פ" חק הש"י,ברככי

 הששתם האהבה ההא ומה וכו', ואהבתוכי
 לאות, תקצרתם בם, ודברת )נ*(לבנןי

 בשת הביישור תכלית בטור כברוכתבתם,
 הטש יתבקר השם את ואהבה כידפדפה
 קשית תמז בה והךבו התוהלשדת
 היק- )נ**( ושוחק, הפלק כטל תמירהמצות
 הם שרגשה והשנים האנהום אלהמחשבות

 )ג(והשנה הששלמת( הסודוה להשע ההמההארה
 אלא ק, ואינו ההכאת, הם ההםהמורות
 יראה והקדמה הכנה התורה סודותידעת
 המעית אהבה אוהו )י(ה~שהבה ה'את

 דוד ה' ייד ציחק וק מתפרדה. בלתידבילה
 ואתה מן כח נירא בצומחו לבט הגילוםע4ו

גנים
 והתבונן: בין רצונו להפקת רקהחכמה

 )נ**(היפך בשבת"ך: בם.)נ*(ודברת
 וכצ"ל )חסר האנינים. אלהטחשבות
 להשיג והכנה הארה הם שהמצותהסוברים
 הפדות. ההשגת )ג( : המושכלות(הסודות
 סודות: יקראו חקירותם דעתםלפי
 ז"ל הרב תפידיות. ביהבה אותו תשתפה)ק

 שהגדל מה כל כי השכל מן לבאר לנוהעד
 התורה בעשיית יותר יתחייב האדםמעלת
 על סמך כי להאריך לו שהיה במקוםוקיצר
 השפל בדור והנה בזה. שהאריך חיבוריויתר
 ניחא והפוקרים חיל אנשי נתעוותו אשרהזה
 דברי על להלעיג דרכם וזה בהפקירא,להם

 תתבונן ע"כ לימודיהם, לשכל ולבוזחכמים
 לעיל. הארכש אשר אחידידי



כזנניב עגיפרקמעין

 הגדדל הרב מדברי מעט בכאן לךואגש
 אריה הגור בעל המרסלנשיא

 רבריע עם הדברים ותצרף תתבונןואתה
 הנ"ל הרב ונ"ל השכל, מן טעם טובותמצא
 השאלה עוד נבאר ס"ט, תפארתובספר

 מעשה ע"י הציתה האדם יקנה איךהראשנה,
 והם המחקר חכמי בדרך הלכו אשרהתורה,

 וע"י השכ? א? ותפארת שם יתנוהפ?וסופים
 ויעמו וגצחיות האדם יוגההמושכלות
 וסולם תכונה כמו והטובים הישריםהמעשים
 )וכשישיג הנוושכלות א? בהם יגיעאשר

 הצורך מן לו אין כבר שבדעתו,המבמכל
 המצות( מן א"ע ויפטרו ובמע"טבמצוה
 רבעו משה תלמידי 11נחנו נפיו, הסולםומזה
 ומצותיו. ה' תורת ע"י תתמודד קמתע"ה

 מהם רחוק שהיה ?זה, הביאם אמןוהעיקר
 הרוחני וכפש הצלחת הנשמי המעשהבדהיה
 ?קנות שאפשר ?אדם רחוק ?א והנהווגבדל,
 כמו הטובים המעטים ע"י הרוחניתההצלחה
 וצדקה, הבריות, ע? ולרחם והבקשה,התפלה
 ושלא עמיתו, את ולארוב ומשפם, דיןומעסות
 ?גן? ושיא השם, ?ברך ושלא ע"ז,?עבוד
 ולגלות שחד ליקח ושלא דם ולהיפוךשחמום
 תכונה בולם שהמצות בהם, וכיוצאעריות
 החומד, מפחיתות לסהרה אותה לזכךלנפש
 אותה ולעטות בפועל ועפש להשיבוצריך
 יתברך בו ולהדבק ורפש זיכוך ע"ירוזעית
 ההצלחה תכלית טחהו אליו, העבודהע"י

 צרורה אדוני נמ5 והיתה כה[ נש"אכמ"ש
 זה, והפך אלהיך, ה' את האייםבצרור
 יתברך מס% ופירוד הכריתה והאהאבדון,
 יג.[ נשבעות חכמים ופירפו תכרת, הכרתכמ"ש
 בו הדיבוק והא השכר נמצא בעוה"בתכרת
 ממנו, ומרוד הכריתה וכא והעונשיתברך,
 דעת בעל אדם לכל ס9ק בלי ברוך זהודבר
 להטיבה צריך הש"י מן נשוא הזאת נפשמ

 האדם יעיב יב[ נקהלת הכתוב וכמ"ש הש'יאל
 זה ודבר האלהים, אל תטיב והרוח העפראל
 ותצרף החומר מפחיתות בסהרה אם כיאינו
 אל הש"י שסדר המעמדם ע"י וזה נפטר,ומזכך
 ומקרבים נפטן זיכוך והם השכלי בסדרהאדם
 ית', בו דבוק שהאדם עד הש"י אלאותו

 הם המצות כי לעיל שכתבהי כמו)הג"ה
 וכשערמה חד ורצונו והוא אלקיהרצון
 ברצון דבוק והוא רצונו הפקת הואהמצוה
 תכלית והוא למקורה נפשו משיב הואוא"כ

 ברצון הנפש בהשארת נצחייהתענוג
 והתבונן בין ברצונו ומקיימם כלהמהוה
 הצדקה כמו הסובים דברים וכ?עכ"ה(,
 על כי לפרש צריך אין זה דבר משפס,ומעטית
 דברים כי וזה אחרתה, ?הצלחה זוכה הואידם
 הש"י א? והתייחסות התדמות לו ישההם
 מיהוא ית' השם דרכי הם הדברים שאקובמה
 והתייחסות בארץ, וצדקה ומשפט חסד%3שה
 דסוסה בפ"ק כמ"ש ית' בו הדבוק הואהזה
 אפשר וכי תלכו, אלקיכם ד' אחרי]יד:[

 כי הרי במדותיו, הדבק אלא בשכינהלהדבק
 אחריו הליכה נקרא שאפשר מה אליוהתדמות
 בלי התדמות ראוי כי הדיבוק, שיאוהליכה
 דברים תמצא כאשר החיבור להביאספק

 אשד והדברים יחד, חיבור להם ישהדומים
 יחד פדמצאו אפשר אי לזה זה הפכיםהם
 וגניבה הגזל כן וכמו ראיה, צריך אע זהודבר
 העתש שמביא ספק אע ורציחהוניאוף
 ורחוקים מתועבים אלו שכל הזה מצדומצחיי
 אלו ובכל יושר, עצם ית' הוא כי הש"יבמעי
 אש מלה תיאוף ורציחה ועיבה גזלפרקם
 מביאים אלו שמעטפם מפק ואע הש"י,בעיני
 באלו תטעה אל )הג"ה הש"י, מזהרחקה
 למפלתם, תקומה אין שחלילההדברים
 יזכו הראוי עונשם יקבלו כאשדדודאי
 מחשבות חושב הש"י כי ד" במעםלחזות



החיים שניפרק ר ךאכח
 מ14 לס נפ" החדוש למאםעי הדק חק ההברת, ועסוקם אבן אווזי את )ס(רע שעהמי

 הלעניותו, לכבוש בראם הכבראש כל כי שהעבודה הכנה מהושעה עשההות

 גניםטעון
 באומרו כוונתו אבל נדח, ממנו ידחלבלתי
 הפסד מקבל שאינו עונש ר"ל נצחייעונש
 לא רוחני עונש הוא כי הגשמיכהפסד
 זנות מדכוא העריות וכן עכ"ה(, בגשםישוער
 רחוק הוא קדוש[ גדר לו ואע חומסם גטיןוקוא
 ולכן הקדועא[, בתכלית קדוש הוא אשר הש"ימן

 הש"י. מן והפרידה הכריתה אליוראוי

 מעמדם %8[ם ועם האלו המצותוהנה
 אליו קתים שהם מ9ק באעגשמיים

 כי יתברך בו דיבוק מצד אחרונהההצלחה
 התדמות לאדם יש כאשר רגפש צירוףהם

 עונש אליו מביא בהם והזזוסאלבורתן,
 אלו וודה יתך ממנו והפירודהכריתה
 נפש מייחדים להגשמ"ם[ הטוביםהמעשים
 מן למציאה יתברך השם מן האצולההאדם
 בעלי שאר עם האדם מבכתף אשרהמבע
 דביקות אלו מעשים ידי על לו יש כאשרחיים
 איך בלל תמית בהט אין ולכן ויתעלה. ית'בו

 הצלחה האדם אל מביאים האלוהמעשים
 עתש עליו מביא הרע מעשה וע"יעלסנה
 צד באיזה מעמם נדע שלא המצות וטנצחי,
 עלזנה, הצלחה בהם ויולה נפרד הצלחתהס
 האדם אל ראויים האלו המצות כי אמתוכבר
 שכך אלתיות שכלית הם כלם המצות כישצד
 מה לא האדם, אל הר14י לפי הקב"המדר
 הש"י ומדר מה רק אדם שכלשחייב

 בשכלי דבוק במצוה הדבוק לכןבחכמתך
 לו יש ועי'ז העליון האלקי המלהוא

 הטבע מן אודר ומוציאין ית"ש בודביקות
 בו דבוק ואז צדויה נפער ובזההמשותפת

 לרוציא בפרס האדם מעקד ור4וממית"ש,

 הרב עכ"ל החמרית. הסבע מן האדםאת
 נב(. הנ"להגדול

 ותבין בהגהות הנ"ל בדכרינו נאהתבונן
 אחרונה הצלחה  ומעיקר הרבדבף

 ולמקורה לשורשה הנפש אתוהמביא
 הגשמעת, המצות ע"י דוקא הואולמחצבה

 ברצון הנה היות גשמיות, שהם הגםכי
 ומן ברצון, הנפש דיבוק ידם ועלהבורא,
 ברצון נפשו שיתדבק לאדם הואההכרח
 לפני להתהלך חוצבה ממנה אשרמקור

 אנקי את דע 51( החאמכנ(: באוראלהי"ם
 ת"י בכתובים בזה לס רהב חצבדהו.אביך

 אלקי את דע בני שלמה ואתה רוד,בצוואת
 כבר כי וגו'. שלם בלב ועבדהואביך

 ואלק"י אלקעו אומרים שאנואמרנוכד(
 אלקותו שהוכחנו הש"י פירושואבותינו
 היינו אבותינו ואלקי והשכל, החכמהעפ"י
 מאבותינו בקבלה לנו שיש אלקותובת"
 י"ג תזכור זכור וג"כ השכל. החבושותמבלי

 עץ נקרא באלקות החקירהשהחבונעת
 להטות צריך עכ"פ כי ורע, טובהדעת
 חלקי בכל להתבונן ולהפכו לטובהדעת
 לטוב נוטה ודעתו לבו שעה לפי אכןהסותר
 מצד שהיא האמונה משא"כיהפכו,
 הדעת, נטחת מבלי שלם כלב הואהקבלה
 שאתה הגם בני שלמה ואתה דודוז"ש
 רהב חכמה מעי בכל המפורסם כנישלמה
 דע עכ"ז ממופתים האמונה לחקור ירךלאל
 מאביך בקבלה לך המדע אבי"ך אלקאאת
 בלב ועבדתו במופת בחקירה תחלידולא



נםהחיים שניפרקאור

 מצד מעלתם מיש בררות, שתית4ם
 יתדה עבודת מצד מעלתם תקזנהעצמם
 נע השרה הבחעה ותהעצם שתגדלוואו

 אלה אבל בשה. כשמאר כמוהראשונה
 כי החרחצ, אמונה בעגלות דיגמו לאהאיערם

 בחדהצ משצפר הבפזם יחפות למדוהם
 לפי החיה בחדר מצטו וכאושרבהשגחה,
 דפלתצפינג מדענם ממרפים שזליהםדעתם,
 וף המלך מכל ופנת לנבתי לשוו יכלולא

 מההא דו נו ל ופשל נאמי ותמהםצבאות,

 רוחץ. לא ימצמצובלניו

 ומשת אמתו ע" זע ומתש מזהאמנם
 ומעצום תקצבה חכמה הבליתט.(

 שתנים שצק ענו אח חהצשבים,
 מידים חמים תלמיי חשתבצומתיהם
 נח והאתי פשעם לעמי והגר אבניובעגותיהם,

 במעם כזדונות שלהם שעגמת חוח אלו [א
 יגהץ *לא חיק, עולה תלמוד שכצגהאטדו

 שלהם שטרומת ופיק ע% א4המאתם
 מדמה יאגי חצ(* חצ צ'ח קלה נייאשכשעות
 המלך להם שצוה לעבדים המנערםאלה

מעץ
 עבודה נקרא לא במופת החקירה כישלם,
 לטוב כרגע הדעת תטה כי שלםבלב

 ומשחקים )0 מאד: הענין הבןולהפכו,
 משחקים שאין אותם הגם ר"לבפקיפי.
 שזה משחקים כלכותם אבלבפרהסיא
 ח(ההש תנליתז זה אין כי מהםשטות
 למלאכים בזה ערדמו שאומרים מהיהב.
 המצות שמעיצה שסובריםהכוונה

 לתשע רק לתכלית יועילו לאהגשמים
 המנעכל שמתבונן ומי ידם, עלהמושכלות

 קצהם שמתי, פלבי מקום אל כווהחכת
 עד מוביש מוסים להם תתן בעעע חןמצאו
 הלכו גרתם אם בלתי להם אץ וקצתםמאד,
 ובשף המלך, חפץ למחוז עוגמו ערלאטם
 בבר% 1"ם וכ4 במומים נתגאוסומים

 באו לא ע4 לא הסוסים וביפרובשמחה
 צחה כששר לעברתו המלך אלשתשתנא
 בהם אוצי כשנשים יאה כעעלטכם.

 פרקים בחכמתם השם את שידעומהפארים
 מתנכרים כטפת וע% תורה ע%מעמהם
 )ו(וכהטושקים מלעינים ושבשמים,לאביהם

 עליהם בלבותם, השרצות התורהבסיעי
 לא אגפו השת . אביו דור ש[ ל )מש4נאמך
 אם כי רמוזי ולא ח"י נם היתי נעריברך.
 ואף שנצהר, בתוה עוסק מהם למאהאחר
 שחח פעם דגהופים שתי על מטחוסדרר
 דיזכלית גהו בלבו ויאשך היצצשהבסמי
 על אעלה האדם, נברא בעברה אשיהעליק
 מכיים הם אשך למלאכים אהמה עבבמתי
ש" % "ץ   6 1  6 ת* * 

 מךאתתדע*" למגאםממתמלא
 כל " מ יי דםץ%השא מי " י1*

גנים
 כמו לעשיה לו הציך מן אץושכל

 בגשם עשיה שום עושים שאינםהמלאכים
 אומר ואני במושכל. ההשגה תכליתועיקר
 לא ואז מהמלאכים דעת ילמרוהלואי
 יש באם לחקור האנושית לחקירהיצטרכו
  שיחקור  ששווו לא מעולם נמצא,אלקי
 בלא אומן אמונת מאמין רק זה, עלמלאך
 רואה איש מלאך עהצום גם מהספק,
 כבודו, מקום איה לזה זה בדואליםכבודו

 ספק. שום להם איןעכ"ז



החיים שיפרקאור6
 אבל למלאכים טענה באץ ההשכלה כיהאדם

 וכמצא. בתורה יתכאבו אדםבני

 שי מפרד כגלות אסלא, אטטאליפם
 ובמעשים בחכמה המתבארים ורשוהע"שש, הרבי בעונותי ט"מאשו

 טד, ביום כעדם אח רדויו כלםפובש
 ש וטמוא טפם )ח(ממרו הארץ ת%ורגעכם
 עץ אה המעק אהה לנמחט בוראם.ריהטת
 בצובים שמעכרו כל ט[ נ ואטה בתחשבהשכלך

שעין
 השכל מצד המוונג הדבר ידעתופכר

 והאמונה אמונה, ולא חכמהנקרא
 בחינת היא והחכמה השכל מן למעלההיא
 וא"ש החכמה, מן למעלה שהואכתייר
 המוני מלאכים אלקינו ד' לך יהגוכת"ר
 כמו וכו', ישראל עמך עםמעלה

 בבחינת ית"ש להבורא עובדיםשהמלאכים
 כן כמו החכמה, מחקירת למעלהכת"ר
 לחקירה, להם הצורך מן אין גבראלעמך
 בטבצ אומן אמונת בלבם נטועכי

 וכבר למורשה, 5תנה הקדושיםמאבותינו
 ואמונה יו"ד, בחי' הוא חכמה כיירעת
 ומזה יו"ד, של קוצו הוא כת"רבת"

 בלעם שצפה מה ותדע ותשכילתתבונן
 הוא מא[ כב נבמדבד העם קצ"ה משםוירא
 לא ואז שלהם אמונה הינו הקוצ"ובחי'
 גופם טמרו )פ( : הדברים הבן להם,יכול

 טעם אמרתי בדעת הקטן אניוסמונם.
 ראש אברהם היה אחד דהנהלדבר,

 ע"ז עובדי הפלגה דוד בין תלדיחוסכם
 מציאות ללמדו דב ולא אב אז לו היה%א

 בהכרה היה והנה וגדולהו, יתעלההבורא
 והבין בחקירה הבורא מציאת עלסויעמוד

 שעטי ומנ"ט הנר דתשה הוא למהתונבטו
 על שפכתו ועתודי באה תוזח סושרד תוקץמרחיק
 דומה הוא למה םוגטצ מהבק שמעשי כל אבל וכרפרו
 האוושתו כל ונשיל מוחמץ חפרעיו מוערץ שעטו4ה,

 מבאטר ממקבי פצוע בספץ אץ בו ונחטפה בא"שבשלם

"הקימ"ש%*טם*"%ו"9א
ש רי וסב מ  י  ח  *  ב"מ הטטחשמףןש שפ% טףמ 

שי ס ש  ס ש ס א   

גנים
 הביה וטתהק אפשר וטאי יטאמר עדוחקר
 הבירה בעל עליו שהציץ עד מנהיגבלי
 מגודל והנה הבירה, בעל הוא אניואמר

 יט[ יח נבראשית הש"י אמר לעבודהותשוקהו

 ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיוכי
 כו( וגו' ד' דרך ושמרו אחריוביהו

 היה הלשון משפט דלפי להתכונן ישהנה
 ואת בניו את יצוה לשיאמרמהראוי

 ומדקאמר ד', דרך שייצמרו אחריוביהו
 על עצמו בפני נוסף דבר משמעושמרו
 הוא אשר הבטיחו שהש"י הוא אךהאמור,
 ושמרו אחריו בניו את יחבר( )ר"ליצו"ה
 לזרעו מיוחס שהוא מי שכל ד', דרךבודאי
 בטבע לו ירושה כבר הזה הדבר אברהםשל

 אמונה להאמין אומן אמונת אביעמאברהם
 העבודה א"כ ומופת, חקירה מבלישלימה
 מאבותיה ירושה האמונה מצד לנושהוא
 הבידה בעל עליו שהציץ אבינו אברהםעד
 ע"י סוף זו לאמונה ואין א"ס, מצדהוא
 מצד הבאה האמונה משא"כ מנריח,שום
 וסוף גבול כעל מצד באה האנושיהשכל

 מכריח איזה ע"י וסוף גבול זושלהאמונה
 לבך לוח על וקשרתם הדברים הבןוכיוצא,



יאהחיים שניפרק ר ךא
 החכם קזעים ש ק ידה שאשךבגיתית,
 כנגר ההא שקול תפארתו, והגדלבחכמתו
 מהרגהז לו מצצאו כי מישראל אלפיםעשוים
 בוראו, *צז עבד ולפהקם ה1צצשה כקרבהע

 היקיים דין והכלי המפחשר המום בקנשתמש
 מלכי מלך אדמיו מלענטז לדהמםועצויכם
 בתכולת ברכו כן חשל הקביההמלכים
 ואם גר, ברם על שהיל לעץ התמהוהבדכות
 על עצמו בחינת נתעצמה כי להפך הטהחיו

 ממעשה, מרובה הכמתו כי בוראובחעת
 לא כי בו תלחם ההא לאויב לו ההקלהכמהו
 טע', לכבדנו נבראו אשר צרצורים חוקמלא
 מרובים וכעמריו לא", שהצטדו הראההלא

 עמצו, רבוי מפלחו סכת אשך מועמץהפרטיו
 ק קים, טויה לו שב אז עמשיו יהמעפשלו
 דרך על בראם את המכפים הארץעמי

 המוכים, מקיטיהם שךעד ולהם לברהקבלה
 כבר כי בנמיתם ועמדו ההגהת לפנינתקימו
 נהעצמה כי המעוסה חכמתם כפי חוקםמלאו
 אלה אמנם חכמהם, בחעח על בואםבחינת
 חבשתם ענפי הבו אשר יעעיהםהחכמים
 מערה רהה בא כאשך מצעפים, שרזרםולהם
 צויהם על אותם רצעי והנשחט הגלותרוח

 ופס ובר תהלו ומזורתם מאגצטזםהלשם
 וכבר נעבתה. כי שדי מה וחמיוהאיה
 רבו כי רבים במקומות דגאמשה שיתפקיעטעי
 הזה הנכבד במשל וענפיה שרהטהמאד

 התעצר, בשק שכתברר במה הי)ס(

 כש מאר מב"ו הש תורה מזףאמנם
 בצק עודה א' חס 81" החכםונכתב

ן םציצע  תשתאו י ט שה( חן 

*%  %  

-  

  ו% צ מ יתאם  ו% תקששצ"%ו * כי ותש
 חן 6"שוקח תתיש חקיש"ש

 על ו נ* קשט לת-ו או פעהסף ע" תש שתאה וטית פש חזה%
 תוו תר פשע וקקה מהתזבש"ה ו" פ"ק הם ויק *שטתשקט
 השש וצל מ14 או הויםבשץ
 שי מרש, ומצה תא )קטהטפו
 מ גחו נשקת חמציו ו"* "צם

 פיע ק על שז יפוצל א*יקז
 וגלך את הכה תם ממל. יהדבעביזצ
 ט ש ניא קייוזצצק כתב *"צי ע"השלמה
 וטעיתץ נוחה שלא בעמד קצעו, עצהאז

 צאה עצמו טא מפי מעגה במההבזיז
 בלכיצ (זטחתת קצת זה עירה עד עה,נעגת
 בגף מלכוהו חשככן ישראל השחהתומכה

 למעלה רבו אשך חכמות ענפי הלאלת*יווע
 עמדו 4% לציו, הע אשי החכככם מכלראש
 בית בנין העצום הלבנין המובים מעררושיש
 ארר קהלת בהטלי מפרע וחיבורהמש"צ
 כבדו אשר רמישתו ענפי ריבוי כמדהכררים
 שהע ע"ה אביו כדוד הוה ה"נ משיערו,מאוד
 להיות כי האמם מחכמתו, באוביםשיערו
 יא זולתו בנץ הבמה בנץ ר"ל ההואושעשה

 גניםמעץ
 רא,1. נתנה 5( ותדע: ותשכיל בדבר וונצמיק הנך איכושנצצי. ותה ודי 1ס( נפלאות,ותראה
 נענש ע"ה רביד ומשה נתכפר ולהם ר"ל למבין ברורים רבדים בזה הרב דבתירואה
 ע"ז: הנ"ל בהג"ה בדכאן גם הכנצנןאבל



החייו שצי'פיקאורלב
 סמא ק שם וי השל לא של שב4נק
 אגלו מ4ו, סומך הכסם כי הע( 6םף פזהלא

 א[ והשה מצרע נתמיטא שהכה נרםחכמים

 וירבעם 4טה4*ב עם הטלכם למנהג הכבוםבקושו
 במטיחי, הגעו אל חשכנה קול בת טמאה)י6(
 המא מקומות בונדטה הענק חץ בארתיוכבר
 ראיות להבקו אם כי לרריך ערטלבזועי
 הבשימת, בםנהי כמנטע עחהוא בר לעעיברורות
 מפי רפקר שכן כל המהאל כמקוררםכי

 141צתופל רהנ %4ז נרהט בי לח;(,ניצמק

מעין
 בדברי יהזה המאמר הנה ק%. בת הנאה)י6(
 דצריך הדבר. בעומק ביאור צריךרז"ל

 חהנו למנוחו מידם זאת ביקש מילהתבונן
 זאת עכ"פ אכל הענין, לבאר אכ"מאכל אביוכ" של ריוקנו דמות על השגיחולא

 מעלת גדלה כמה בה שתתבונןאערוך
 עליונה שהנהגה עד ולומדיההתורה
 דהנה התורה, ע"פ גזירתם כפימתנהגת
 אביו דיוקן ומהשתטחות קול מהכתנראה
 מן היה למנוהו יהלכה אומר גזרו ח"ודאלו
 לקים מרומים בגבהי כביכולההכרח
 לבטלם השמים מן השתדלו ע"כדבריהם,
 סו:[ נחגיגה בגמרא תמצא וכןמדבריהם.
 עביר מה ושאלו לאליהו פלוני ר'כמשכחיה
 דכולהו מפומיהו תורה דאמר וא"לקוב"ה,
 דלמד על אמר לא מאיר דר' ומפומיהרבק
 מצא רמון ר"מ הא ליה ואמר מאחר,תורה
 דהסתא אליהו א"ל זרק, קליפהו אכלתוכו
 וכו'. אומר הוא כך בני מאיר קוכ"הקאמר
 ידע לא וכי מרעיד תקומם לך שכל עעיואם

 חצבו מצא רמק שר"מ מעיקרא ח"וקוב"ה
 הוא אך חנא, ההוא כן שאמי עד וכו'אכל

 בחכמים כך הלכתא ראפסיקארקודם

 הצ %" ש צ(, 1שטזק עפשתמצו

 דברו עמיה השיעופל שישריןכגדעי
 בדבף א"1 הדאל כאשר דורשתולרובי

 גדלו אשו חכמתם עטצ רכף הלאדשש~ים,
 יכחש ומי המוכים, כעוטיהם שרשי עלתברו

 אם כי החץ בפרק שהוכרתי מה כנגראתפקק
 בם אמו! לא בנים סוררים בנים כחברםבנים

 שעפיו "ץ רמו 11 דוך ?( ל %1שמר * השמו וצעבת תשן טרההסוערם
?עפו,

גנים
 הלכתא אתמר רלא ר"מ יענש אזירלמטה
 דלא שלמטה בב"ר נפסק וכאשרמשמיה,
 ר"מ נפטר וכו' אכל תוכו כי ר"מיענש
 עולם של הנהגה כל כי העונש,מאותו
 כה(. ולומדיה התורה ע"י היאהעליט

 מקורם שרברנו במעשה אחי התימהומן
 שלמה את למנות כנה"ג אנשישבקשו

 לפניהם ונשתטחה אביו של דיוקה שבאער
 ספסליהם ולחכה אש ובאה תשגיחוולא
 חזית להם ואמרה ב"ק יצתה השגיחוולא
 ב"ק שיצאת ער השגיחו ולא וכו' מהירא"1

 תתבונן הנה וכו', ישלמנה המעמךואמרה
 חכמתם ע"פ להם הכרח הדבר היהאם

 דבר בשום השגיחו לא ע"כ למשהו,ותורתם
 בב"ק משגיחק אין קיימ"ל כי קול בבתולא
 בבת השגיחו למה א"כ היא, בכסמים לאכי
 ראיה הב"ק להם שאמרה הוא אך שני,קול
 אז וכו' ושלמנה המעמך רכתיב ההורהמן

 להתפשט אכ"מ יעשה, כתורה כיהצגינו
 אורחא אגב רק הזה בענין וברוחבבאורך
 מגיע היכן עד בינה להשכילך בכאןהנאתי
 לשפוט לכל מזה ולומדיה. החורהמעלת



6ננום אשיפרקמעין

 התורה עסק ע"י הנפש הצלחתנצחיות
 התורה עוסקי בעוה"ז דגם כיוןדווקא

 בעוה"ב ועששם הנפשות שכרישופטים
 בקולם. שומעוהש"י

 מדברי דעת למדתי כבירים ימים זהוהנה
 הלכה לכוון התורה שעסקרבותיו

 וככבד גדול הוא קל בדבר אפילולאמיתה
 וגילוי רוה"ק מהשגת הינו המרריגותמגל

 דאמרו ני:1 בגיטין רז"ל אמרו דהנהאליהו.
 מאן יוסף ר' אמר אביתר, כר' הלכהלשם
 א"ל והא סמכא בר אביתר דר' לןלימא
 מריה דאסכים אביתר ר' הוא דא וכו'אבה
 לכוין סוד לו לגלות גופרש"י ידיהעל

 עליו ותזנה דכתיב אמיתתם( עלהדברים
 חה לה מצא זבוב אמר אביתר ר'פלגשו

 ר' ואשכחיה לה, מצא נימא אמריונתן

 עביר קא מאי ליה ואמר לאליהואביתר
 ומאי בגבעה בפלגש קעסיק א"לקוב"ה,
 בני יונתן אומר הוא כך בני אביתרקאמר
 תראה הנה עיי"ש. וכו' אומר הואכך

 על רבא גברא אביתר דר' אביישהוכיח
 קל, דבר שהוא הגם לאמיתו הרברשכוון
 סמכא בר דהוא בפשוט הוכיח לאולמה
 מזה אליהו, גילוי מרריגת ליהמדהוי
 סמכא בר להיות ראוי אין וה דמכלתתבונן
 כולנה על עלתה היא כי התורה,בתיכליות

 ולמקורה לשורשה נפש המשיבתהיא
 מן האדם את המוציאה היאולמחצבה,
 ממלאכי יותר עליון לשומוהחומריות
 תעשה אתה טובה נפש בעל ואםהשרתעה(.
 הג"ה ע"כ לראשיך עטרות אלהדברינו

 : החיים אור לדברי נחוורועתה

 והצדק הצגיהגהות

 ח"א באה"ק כמבואר רב ערב מיני משה הםס
 ר"ע נג"ע וסימנך ע"אכ"ה

 ווקל, נח פ' דגלה באגרא כתב וה בעמןא(
 אור בעל הק' הרב של קדשו בדברי ראיתיהנה

 לן למה הקושיא בזאת שהרגיש זצוק"להתחם
 המים, למשקיט תחבולה ד' עשה מהלידע
 מאת בציוף נצטוו המים להית ז"ל הואוכתב
 הש"י מצות עשו הנה כההגכרות, לנטתהש"י
 בההגברות נהגו היקום כל נמחה שכברהגם
 דרשות לבקש להם אין כי הש"י ציווילקבס
 הינו הש"י, ציוף עד דכד מדעתםלדרוש
 היצוד כל נמחה שכבר בין מדעתםושדרשו
 עשו רק ההגברווג למצות הצורך מל אץעוב

 עד לוה, טעם מה עוד ההת שלא הגםשליחותם
 מצותן כלתה שכבר אליהם רוחו שלחשהשא

 והרה הכדחיס. דכויו כאן עד שקטו, נחואף

 למשמע איכא וסובא דבריו על בקרבי לבישמח
 אץ הנאמן דהעכד נפש, בעל לכל הזהמהדבר

 עצמו את לפטור לעצמו טענה לבקשלו
 איזה וימצא בדעתו שידמה הגס ית',ממצותיו
 שאינו עת ימצא שמצא הטעם ולפי למצוהטעם
 חוקי להמר יבוא זה יזר ועל הזה הטעםנהג

 שבדו הפלסופים נתפקרו מזה אשרהתורה
 עת מצאו וכאשר הש"י למצות מלבםטעמים
 בשכלם מלבם בדו אשר הטעם נוהגשאינו

 שיצאו עד התורה חוקי להפר התירוהמזוהם,
 לאפלטון אירע וכאשר התורה, חוקי כלמכלל
 איש אשת לאיסור טעם שגתן הפלסופיםראש
 הכחות בהתערב רכים לחלאים אדם בסשיבאו

 אומנות בבעלי זו אומנות בעלי שלוהטבעיות
 שההרר עד ומריכות, לקסטות יבראו וגםאחרות
 נסוחיהן להם שיהד אחת אומצת בעלילכל



ש

 שיפיפרק
 האנשים איה נשונבען אשר הגדרל השנברשיהודיע

 הפבע. חפמת היא ה' דרך כיבחושבם
 החגורת כישע האמאם אלהכשמגיצו

 מןדת יעו מ חרגוהחזתעת
 כגץמה, את יעו לא והם בעצמה,ושפשת
 ז( * נשמח ע"ה רבע משה מאבויגש

 ההא אשך הפבע חכמת רדהךן את שהוחלי
 דוד מאמר ודשו חק האלידע לחככניהכמה
 הט5 מ ד1רה4י, ה' דךבףך ר[ כה נתהיםע"ה

 מאלה ה(מ שפץ ת*ש11ן מהמההשנא

 השא יוודע הכמחיהשי
 הע6מ ההלטה חדי

 מא 1 הששכר 6,ח ןפ" הזד כל מאהדגצ1קש

ש* פ  א ינ  ח   % א " *   
 לו אף שיבאטיז ,שכךי לאמנתם אוייגשרים4
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 לשום; ;רז נשזר וצצש קץ4דצם השיבומו
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 הגמת חלשת וצמת הי1 ישמי.יעיי

 שמחןוהאםעףוגשתנ )סהטבש;

 מ טטחצ, עי; וגעו בטשה עתרבשקיתו
 במואך מתו שט* עיקר חבלתו פשי66

 ישה שמעל ממחיצתה 5שי זא יאשכ16
 הצודקים כל כי באמרם הנתמים למברת8ץ
 תשל כחוחם בא עד שרבדים יונשםהיו
 הפהיסופים חכמת שם עבי, במשהולים
 מכלים הי מדוע וחש%4יתמן עא"מותעוהיו
 שוער בזיעת שוהם ושלשור המרצההכמי
 ]פח" צרות ויך שמי תץךגךה4המצא
 חזוניות הבמת ללמוד *דם טהר מש:(

 הקלה נק ה6ש הים נק לא ערימהבשעה
 חמה ומרוע הירה. יומם בו יציתשפרמך
 דל בן כא( פאה נאטח באמיו ההש*אותש
 מוש הס' בה המל* בה השוך וכרלשגיא
 בפקה כדבריהם אשכ הש16וק מהתםפותו
 השוה לארץ וויולה ראעה1עמרה
 פשנ חטי נאוה יל אתוו קים, עוצהשואל

 אל בשמם חכמה אז אדם לך תגל אםת[
 הש מאדום חכמים ובכמהתי )נ(עצא'תוצק
 השיה מקמה שנא' תוגע אל ב84רוםהאיה
 האראל חככר כל כי ידוע הסוג שןבנרם

 פונם דטזנכ1ת בטאי השה בשמןדגשזחסמום
כצהלם

 לקרסטי
 אדהה וצצו

גנים
 ש"ט מזה מובא עכ"פ מבי לערודהיו
 כבבמות מחוכמים חכמים בעיהםכעת

הח"כית":



החים שהשפהאורפ
 ייצג[ %1 )ג(השלש ושרק ב" אצלעוד

 לושצצ ישראל תכמר בקאשך
 כשאשא וכל וזויעווע באלההיצמות
 מומףם דבריהם לפי השעלמתיוהפשרה
 ייע אעי היארי. המעלה משתעוגומערכים

 צדע כגור בפרוק בם8*הם מעא טלאם
 קודים חזם מק לכל כן עותה לא וכרלרקב
 אין אושר ושרום בני כי כיעקב, הכריוכהמים
 באלה חמש ותשקד בעצה עסקלהם

 בם עמהם כל בעמקם ישראל וכסהחכמות
 משממות דבש לשענם פטר להם משאילא

 קודים הם השם השולתצפיבג דבשתשתתית
 דטילהצת חכמת ומשפמיו תוקעבטום

אץ
 1[ אא נפ"ב לעיל מ"ש תחבתן ההפרש.%

 הם ישראל היות לאברהם החסדבשם
 הפנימיווע החכמה שיך להםפנימים
 שיך ולהם מהחיצתיות נשמתםוהאומות
 ח"ו ישראל בנטות כן אם החיצוניות,חכמת

 מפאר לא וזה זה החקטעית אלמהפנימיות
 לא החיצתיות ויד נטה מהפנימיות כיבידו,
 נפשו בסגולת בזה שיכות לו אק כיבא

 דברי מהפכים ר"ל בתער. )ק :עי"ש
 מיאה דברי ומזיפים למימתאלקים
 אלקים, ד' צל כן לא אשר דבריםלחפאות
 זה הזאת הארורה הכת ראיתי כציניבאיכר
 רכם ייורותיפ והנה העם. כלדרכם

 כבה לא אשו )בוודאי 5א להםהמובהק
 הרבים את שהחמיא על הומת לאוחולצתו
 שלא מצח בעזות כתוה פרםוגילה

 ההצ"ך העתיק ישראלית( דתכהלכוה
 עד הדת רכלכל והפך נכרםישתות

שחפיתי
 הדה, מבלל ערצא מבעים השומות

 ק עשו לא הששק עיפה המבע,תצמת
 יע דל ההדם עמהם צעק שצד גר,לכל
 בעכו נקמשו הצביה הלאה בהו בחזצו

 ושעורה כרם כמזכלים שועליםוקשקךם
 כקרטש ויהרה וה אש ה' לפניויקרום
 בספי הפטפטן דלהוה עאא4הידידי
 כל הום עד לשים )י(בו"צר יקחההנטשום
 הצששזיקים והנושפים הסגרים המךוזקבלה, * חולק הטצות על כהשגהנגליע,
 חלהףח באסמכתות הדרגשה התםבחסך

 )ס( הצכלים ואין העמה מזהיפיבעהזקעהם
 רשום כוותיהם הרע דעהקיהםלדפתר

 כ4ק. עד כוצךיצאתם

גנים
 עולם, עד ה' בקהל לבא אסוריםוספתו
 לשפמנו כדור הזמן גאומ צמחו כברכאשר
 להפסד יש : לחיים יחקו הזהובדור

 שכל הקורא מיד ההיטהרך כברדקיתהץם.
 צל רעם בקול להרעים הזה בקונטרסמיטתי

 עולם גדר הפורצים הללו אורהמורדים
 ברורותימ וכפרט יספיקו, נכריסוכילדי
 כחות הבדרור גמר סה4יחא עקבותאלה
 חכמות שקר להם להם ערב רב,הערב

 מחמת הוא ההתחלה הרוב ועפ"יהחיצתיות
 מלבושי ולבצרות הנכוים לשונות*טרד
 כי לאפיקורסות. התהלה הוא זה כיהנכרים
 מצהזים להיות מתויכים אלה ה* עםהנה

 אשר פלך לגען כמו ולשונםבמלבושיהם
 בהתשת תלכו ולא נצטט וע"ז נפקד,לבדו
 הרב דברי בכאן לך הכנזהר ע"כ וכו',המץ
 החפלה בסרור ש"ש שפדן מהי"יהגאל
 הנקרא ד הלון שב לחלחי כשלסת ששך 1בתלקשיו

 הנגרים מהמקף כצמן הסצף*1"חלמ



5נננים "יהף5רקטעמן

 הפלושפים ליסוד וימעין הגויםהלשונות
 הזה השביטך זקון הגאון, ז"ל חימצהסכת
 צר י"ה קראתי העצר מן נקרנן המצריחלון
 הנקרא היצה"ר )היעו מצאתי פצפוץומזיק
 מצליכם( ארחיק הצפעי ואת כמד"אצפומ
 ר"ל )מכם"ש כייו כיק יפקוד מנמ"שממו?
 מהשבוננו, הענו כליו וכילי נתעפשמלשת
 לנפש הסע והעיפוש הרע למקוםוהכחזה
 וחטאים רעים מהשכובה( יפקודהבהמית

 ואימע ונכול אלנועי, פיוני מוקם אללד'
 אם נחלת ויהשזדת לבלע באוכחומם

 מצור על ואתיצבה דגני, ויאכולבישראי
 את יהרזרק דיו"ק לבעת התלועת שלהשנית
 אשנחד אם נתי, 171 ירושלים מהבתהצפתי,
 תדבק אזכרך לא אם ימעי, תשבחירושלים

 למיני.לחבי
 הכשבים זד אל בר ועמי אזרשמעעי

 בני נס ט51, בכור ומצרפים הגלותבחושך
 חנם ואבחני, עשיר יחד איש בני גםאדם
 מטנה והאזיע הלנדבו המתי, 41רש שויוסגל
 אשר המשאית מכלי נשמרתם לא 4רךלפעי,
 מחזים קלתי, גולל היזלל ה14יב ה14רבביד
 ונכרי הקפים והשבר ה15ד עראיותווגה

 ישראל לבני היו רגו[ רע הזדיינהוהלימוד
 לדרכי לו%!14ת מנניריהע בד' כעללמסר
 זעה א8[ כמעשן העמתה ולמואביהאסורי
 לוני, ולא לאיוד דרכיה מש-כתמשלטת
 לאסל אלך אחריתם ואמרה זוץסצוהבת
 התשרד. ונח לר5ביע ב%4ד, סמאלחמם
 תמיד תחדש תחדיל עעי, תזון עצמיידטות
 א5ר נדד פשתי, גלתה ט על ששגהחשק
 ושגו, בנדי הפפוסוה שבי הלם[ עמהםענטוז
 ט[ שט[ ועד מאז שדת איסשהז צנזרהוויטה

 משפטה זאז"ץ בת מ18לסקז ואשמאיתשבתה
 איה פל מי14ו! תמוצע וטנקי, ושלזפפצ"ר

 דברניי אש תבער בהניגי יגוע, ורב טעיחשכה
 ק"מ, דין תצדיק הלא תנגח המר לבי עםשי,
 לע18ת זקתם ברן שזירת היא וזקודם 1תרכי

 ויליד טעיהם, בין זכרון ציע לאביליתמיד
 מעמד סתירת לומר רצוני בחיוב, רגמשך1תר
 שאר 3ל נמ48ע מזה כי בכלל, החכרהומצב
 3י עציהם אז נכולו רובו עם שהמוןון1וג
 בזעקותיהם וללכת נבר לבני להתדמותאם

 יגיעם מנמתם כל לזה חפצה נפ8(מובדרכם
 ימל4ות הממון אחר ורדיפתםוטרחתם,
 בידיהם אבווףהם מנוח לשאר אם חףסאתם.
 בפיהם ה' )קרוב מלומדה, ששיםמצדת
 המדה בכלי להחרק מכליתיהם(ורחוק

 העמים כל בט"מ נם ומכובדתונחמדה
 ונפרשים וחוקרים כב71ה ומכיריפהיודעים

 מעמי רביע וה שיי זאת %ף ום", ה4%רבה
 )בעוה"ר מעליהם געלה משליכיםהארץ
 עדל ע"ז יעיד נאעו בזה"ז(, הדברנתקיים
 מעשיהם. וללמוד בנוים להתערבהשקם

 מלבושיהם, בק18טי להועהג בהםומתקנאים
 )בכל גדול בדעק ובנותיהם בניהם ונודהםהם

 ומדקדקין עצמן על מהמירע חדשה(מדד"ע
 שתן. המאדשין ההם מהעמים יותרבהם

 %בשת יוזזית מש-תת אפעי תראהולגללם
 בטרע 0-ההלתו חדש מד"ע מלבושמיד

 צבגסוים בנדי ונל הארץ, עם המון ביןנתפשמ
 להשביע מספיקים אעם ה8רמ עםחדודם
 גרני אליהן להסב בם לראוה וחמדנה,תשתוע

 הזכרים יעשין עזו יותר אבל רואיהןבל
 פצותיהן המגלחין הזדים בשםוצקר4צן
 לאוין נעשרה ומנשיו לנקבותלו%זדמזת
 מהדוץ וע פניה בניידי עם בכל משהמוערת
 היתך ענשן על נמית ופאה נכרי סלבופראתך
8עט

 האשש-
 עכף, א%3 מדקדק שאעם מה

 יויו הבזה מזייעיע, תמיד ישראל ודוהנזה
 בנים. קרוין אמת זרע כולו ה לגנםנינרימ



נניס שה8%המעין%
 ותביך-היאך תתפלא מזה יותר)הג"ה.
 האסוריך דברים דוקא מיפה היאהקליפה
 נפרוץ[ הדור דכד תדאה דהנה ההורה,עפ"י

 הדבר דוקא בעיניהם נתיפהבעוה"ר
 מבני הזכרים התורה עפ"י דהנההנאסר,
 מן הראש פיאות להניח מחויכיםישראל
 האוזן ואחורי למצוה, זה המצח, עדהאוזן
 משום הוועדות להניח נאסר העורףוממול
 והנה הגוים, מדרכי דהיא בלוריתמגדלי
 בעיניהם נתיפה הללו דהשרציםתראה
 את מם הראש פאת ולגלח הבלוריתלגדל
 נאסר ישראל מבני והנקבות יספה,הזקן
  ושער גוערותיהם לגלות ההורה ע"פלהם
 לילך לבחילות החררו וברוחק ערוה,באשה
 גמור, היתר בזה ואין לפעמים ראשפרועות
 נ"ל  ושערותיהם בגילוי לגמריופרעות
 המנהג משתרבב בעו"ה והנה קאי,דכאסור
 עמא בנות כדדך הבחולות שהולכיןהרע

 הראש פיאות כלילות ששער ומערלותדארעא
 אלה בכל והנה הוא, באיסור ודאי זהאשר
 ומאין האדם סכם כהולדות תאוה כאןאין
 זה אין ההיפך, דוקא כעיניהם יתחפה~אין
 הנאסר הדבר יוקא מחפה הקליפה אםכי
 דרכי כל להניח הדרך זה כי ההורה,ע"פ

 אומר ומחר כך עשה לו אומר והיוםההורה,
 החכמות אל תלך לו שאומר עד כך עורהלו

 הוא וכן משה, בתורת וכפורהחיצוניות
 סמבות מלבחרי להם ערבו הבגדיםבענין

 במלבושי ומואסים הגוים כמלבושיהעישויין
 מסיתו הוא וכן צבעונין, בגדי אפילויהודית
 עול לגמרי מעלי שפורק עד לאטלאס

 האיסור חוץ בנתש, כשאט ומצותההורה
 הגוי בחוקות תלכו ולא שנצטוינודאורייתא

 רעה אל טועה נמשכת סיכה הוא אבלוע',
 וטריפות נבילות לסכול עצמו אל שמתירעד

 ממנו סור לאל ויאמרו נכר אל בתמבצול
 חפצנו. לא דרכיךודעת
 גרס"ה בפסוק צתות דרך ע"זואמרתו

 נתחסם עת בכל משפסיך אל לתאבהנפשי
 התורה כמדד המצות בחשבון רהבה כ[.זט

 הוא הגוי בחוקות הלכו ולא ל"שבמצות
 לנגוע יבא לבל הסג"ר )הוא רס"גמצוה
 לא הוא ת"ע והמצוה החורה(, איסורבקצה
 לך, שתעבתי דבר כל תועבה, כלתאכל
 ההורה איסורי כל על כולל איסורוהוא
 המוקדשין פסולי על קאי זה שלאו)הגם

 מצוה שלי הנפש נפשי גרסה וז"שוכיוצא(,
 עומר( לפעול הוא לבסוף )הה"אהרס"ג
 לתאב בכדי ע"ת, בכל משפטיך אללתאבה
 הנאסר היעי עת בכל לי הנאסר את~הבזות
 כל ההנו ע"ת בחשכת שהוא כוללתבמצוה
 אקח באם כי לך, שתיעבדו דברתועבה

 אועבה. לכל יבא הרס"פ מצוהשומר
 1ק9"ט רהוב הזוהר בספר כיום נאדרוש

 האלה הרברים אחר אמר ר"ה וז"ל,ע"כ[
 ליה יהב דיוסף כגין הדברים אחרוגו',

 מסלסל יוסף דהוה לקטרגא,דוכתא
 כדין ליה, וקשים גרמיה ואתקיןבשעריה.
 וכו', לקסרגא הרע ליצר דוכתאאתיהיכ
 עמי, שככה לאמר בבצרו ותתפשהוח"ש

 הרע יצר שליס רבד בגין בבגדו,ותתפשהו
 ליה וקשיט ליה, אתקין נש דברעליה

 ותתפרשו הה"ד כשעריה, מסלסללבושוי,
 מאן עפי, אתדבק עמי, שכנמן לאמרכסגדו
 כיה ואגח לקבלנה אחהקף זכתהאביהו
 ויגס בידה בגדו רעזוכ כתיב מהקרבא,
 לקבליה ויתתקף ליה שברק החוצה.תצא
 הלא מיניה לאשחובא בגין מעיהרערק
 רבותות ומדנדי . עכ"ל"ם עליתישלוט
 זה שבצרוח שאמוח הראה הלאבתלמוד



ננ*ם "י"ו8הטעין

 את עףע נילא ממקריס אבוחעונגחלו
 את שיע ולא אי"ה( מזה )נדברשמוחם
 ה5, יג ננם"ר בגדיהם את שעו ולאלשעם

 עזראל שהי מלמד גדדל לגוי שםויחי
 שהיו היע פ"ה[ תבא פ, נספרי שםמצוינים
 לדרבי התדמו שלא עצמם בפני לעםנכרים
 ולא בבגדים ולא בשמותם לאהגףם
 בדבר עמך  צצמי את הסרחתי הנהבלשה.
 כוונתי כי החיבור מכוונת שאיע הגםהזה

 חכמות להרחיק רק החיבורבכוונת
 הירא ע"כ תליא. בהא הא עכ"זחיצוניות,

 וב"ב בניו ואת עצמו את ירחיק ה' דבראת
 מצחינים ולהיותן לבהם, להתדמותלבל
 יראו ואז ענין, ובשום ומלבחש ~שתבשם
 וצוד עלעו. נקרא ה' שם כי הארץ צמיכל

 : עכ"ה05 אי"ה מזהנדבר

 העבר על רתחרמו הכוננים ידטןשמע
 חומר מהם נעלים לא מגתתיםויכלמו
 קרוב ממספר שאערתי מה ונבארהגדעים:
 9את פו%וק~ף ידוע ואדנם במנעיץלענש-ה

 פאה המטרמים וע-וב ע"פ שמעמרן )במוראמי
 אפ בזה, שסאן קן כרובם בראשם,נכוית
 זה וערה בסרסור ליגע פלא נשורין ישאמנם
 עד הדבר שתק לדעת מדקדוקן שאינעאלא
 את גם ואם לאיין, בטאי שבד מניע(ויש
 שבעה, הרי לאנין חמש[ עםפ תסרק,הזש
 שאפילו אפח[ 5אץלת נבר ילבש דכאולאו

 בזה גיבר שדורה מושך לבנה שערההמלקם
 שמדדיה נשיא[ נאתת בה וניד פצועה כאןיש
 ושם תא תלכו, לא ובחוקותיהפ הההלתהיא

 וישן לבאר וודתה ושבה השלבזעשת
 הדמין, בכפף כעשרה באמויע בהטגשת8שן

 המ"ע מלבד כעשרה ם-1ך1 השעה פאץלפי
 ואולם י, להית העמיע מן אתכםואבדיל
 עש-"ם, עד פרמים אלא 4ינמ ארחי

 גימ' לזדבה(, מכריע הכ"א עשרה)עשרה
 5ה, דבריהם ש? ור רץרה של מצותתרי"ג

 העשרה בשמירת תלועת עומלם לומררצוני
 ובעימול הסמומה( בהג"ה עין )הג"הוצ"ל

 אזאזהע. נמשכים עלםאלה

 אחת תעפש לא מצות אפילו הטיברמ
 התורה בכל וכופר מץ הוא הרי בנפט(,בשאס
 מחמת כרת של בערוה מרגבשל וחמורכולה,
 משא"כ בתותבה, תקנה לו ויש תוקשטדצרו
 ומחלל ההוערה אחת באות אפילו ידהמריע
 וד"א למכרן תרופה שאין בפרהסיא פצרםשם

 דציכן מהלי ע"ה 1"ל הר"מ במ"שאפיקורס
 מדק סליק להרגו הקודם כל היע)הג"ה
 מבואר דבך וודא העולם( מןומשחית
 כעבות העת מושבי ה??ו שכן וב?מעצמו,
 לבני להדמות נמרצת התטיקה ע"יהעגלה
 שאין עצמם על מעידין בופט[ בלי הרינכר,
 עבירה וממילא ישראל, באפקי חלקלהם
 הזאת הרעה אודות על עבירה,עררת

 מוצא שעי"ז סק, יג ש"כ הטץכ ~שוןמאחרת,
 בנטב"ז ראש להקל פתוח פתחהיצה"ר
 בעתךהם הקל הסממה( בהג"ה)עמ"ש
 עזרא צדיק שתו עליו עגצסער דברמשד,

 רגולה ערלי ועמלם עמו והרעישווןיפדע,
 לנביאים נמוון נטובע פלא נדו?בהתאחרות
 ואל ביהרג שהע שעת ג' עלושאצורע
 חקת רא8ד ש8ד שמרט מי מצאן לאיעבור,
 בתפגיון ומועפל ברכה בקרקע ראשוושבם
 עזרא עשה כאפי ומטפלו, בנדו וקרועושקו
 בעעי כלם נחשב הבלחי 5ה הזה הדברעל

 יכרת הענה, לבם בנמרירות ויןלכיםה4עטדם
 וקא כי בידכן ועתה, ער יטבתה אש- לאושד'

 ולכבוד ברירן ולעזוב ה' מאחרי לשרהסרמוד
בוירתה



גנים "9"1שקמעיןש
 ישראל-בבית סי עעיהם שהחשיכהחבא
 שהשרע העצומות הרגעת מקוד וודאראט1%,
 זרע פ%(כריומה ורךא עגי, בבית נם אבותעואת

 עלענת במעלה בה נשנע ספרד מארץי10-אל
 המהבר החסיד בזמן היה אשר הוא)הג"ה
 כתב כאשר בו עסוקים שאנחע החטםאור

 קנאת קנא ולזה בספרו זה הקדושהמחבר
 ריא צדיק הג"ה(. ע"כ הזה. הספר לחברד'
 הדין עליהם הצדיקן כא18ר מרופסיו תשרד'

 כשבנים שבעידו וחכמיו הגירוש דורחסידי
 נרים ואיך אביתם, הרנו נכר אל- בתבני

 וכעצא זה גסן עדיין אם שעו, תשאראשכן
 חטאת ושתה זאת שמע. הטהרת ולא אתתבו

 בענוגי ללכת מגתאוו ראשנן בביתאבותעו
 ואהבו סביבותיהם, אשר האומותוממומי
 ללכת וחשקו ומלבושיהם קישוטיהםחמדת

 אח"כ בבנותיהם, גם דבקו ועובבדרכיהם,
 אחד הלך ולבם נרום אחרי התורה כלהסייע

 אל ב11 מהקלות כי וועעבותיהם,ערקוציהס
 להפיל מיצה"ר פש כדרכוהחמורווג
 ביותר הדבר פירש ונביא וצפרהבמהמורות
 ועל השסיע על 91קדתן ט( ח א' והפניהבאומרו

 כל על ופקדתי ומ" מלבוש.נכרי הלוביתםכל
 שקל וסרטה[, חטס אדמיהם בית נהטטלאיטהדולג

 כחמומתקלות
 עמינו בני לרעת תקועה יתד שושתהרךא
 ושאסע אחר צמיחתע בראשית 8גיבבית
 דור אטר דור קם אבותם, אל ומייעתועזרא
 לטיוליהם ונתאוו בהם להתדבקונפזרו

 ואצטדי1ות וקרקפיות טרסיאותתצחוירא(
 שפתי. על שמותם את אשא בלום"
 שעתה בה כיוצא אחרוג ועודזאת
 נדמו( )כבהמות לבריות אויבה עדמיתלמזךם
 בימרה ממתמזג צרעת בעצתה עועכדתוודא
 מות ובשמאלה המודהת, רגדדל הח?7חרב

 תכפת רפילו1ןא ויא הלא אוצרוגואבדנן

 בפח וקרעת ראשה הפוקסת הארורהיתית
 בעליה עונביה, בה יתייש לשוא עעיעתיקוש
 ונעקרת, וורסת בשר ועד מנפש מקברוגהיא
 ושאדית ושם למעלה שורש להם תעצבלא

 כל יצאן עמנה משארוג אעה בארץלמטה
 וודא לעייהם, בארצותם המיניןמשפחות
 אותם כל לאומתין, זרים בניעעוולידה
 מאז וצרעות, עקרבים והרגעת, הרבותהכתות
 לב את וגיאו באדצע, חכמיכם ארםנכנס
 להרכיב והתחילו ועבודת הועצן מןהאדם
 הבדויה, חכמתם על האלילת החורהדברי
 התחכמו אנן לגעלם: קולטת שאינההרכבה
 רבו כי זעפיה ולקצץ שרודהלעזר

 מעליהם עולה לפרוק הרוציםהמתפרצים
 שקמו ולא נחו ולא החפשעת, בחייולהחנהנ

 הדעות בשבת עמים מלכי עליהם שהבישעד
 הבית שהחריבו עד הללבות, ופרידתהחלוקות
 הזה. המר הגלות מארצם וגלושית

 הלא ופועו, מרקד הויא המשתועדען
 בפפרד עמקן בני רגלי גם שהמעידו1א

 בנעתה שחתו שהעמיקו ע"י מסטלהחמידם
 להקל ללמדם בשכרם %8-זיתהחכמה

 שלא בתורה פנים והפכו כנ"לבאיסורים
 מה חכעת אבל הפרה חק ברית עברוכהלכה,
 ואין חטא של הבל מרבים דברים רובלהם,
 מבור אך פרקר כל ושורש ישדלהם

 עקדו.הפלונןפים

 מארץ ישראל בני המפודת שגםוכמדומני
 ונך ט' כמו בה והעשירו שנדלו יהשקריינא
 הארץ פנל ועקידתן בתלוע ודתה נןעעלחז
 מ"צ שלם, חשדי נ"נ מק שהי עןוווט
 גם 5ילוסופיא %8 המספחת שפשתהמ-אה
 מהרשול תעיבת סוסן כמוגן הדורבשתו
 ענוד ולא ד(85 סימן )בחשיבותעלרומ"א

 דעת בלא דעאיברז



שגנים שלמרפרקמעין

 תם הלז הנע אמרתי, ט על ויאאחת
 שהיו החסידים כ) כי מכורע ויאורשה

 יכלו )א ובנירוקים, בנליות ההםבדדרות
 ד' קנאת גדולה כי ד', עברת ביוםלהצילם

 איש מכלית ואץ מוטה כשאץ ביחודלתורות,
 ע"כ מעמם, עעיו והגדו) יעטר[ בעעיוהישר
 ולא מרפא לאץ עד ויכרו בעמו ור "ףחרה
 סר לא היום עד ועכ"ז וגדולים. עמים פנינשא
 הלזה ופחות הגרוע בדור גם הזה,הצער
 צבעות ד' כרם מחבלים קמנימ שועליםנמצצו
 ועלאיים, חוקרים בה פי)וסופיא )ימוךע"י

 עעמם. ותורתו נאצו ישרא) קדושואמרת
 ימעם בין ידען לא המקולקלים, אקואמנם

 אם "ף בחכמה ונחלה טלק חהע אץושמאלם,
 התורה מעסק ומכ"ל מכאן קרח וישארוגצן,
 ר4ן, )א ודרכה באו, לא הפלוסופיא ועדיצאו,
 בנים ידפו, בל ושירוע פשעו בדי יגיע,לריק
 ועש עצמן את שש, מהאחוה המהסכלים
 הדיבור )האריך כדאי ואין רש,וכבזה

 כגררים נגע, מאעש דלו הלקו,בפתאים
 ולהטיב הרגע, ולחבריהם להם תגע,בחוצות

 ידם.)א

 מפרי על שקדתי מ ועד, והודע%41כי
 מציתי. ומתקם ודבשם בבחרותי,הפילוסופיא
 בפא- יגיעת הרנה[ )רנ זרקתי,וקליפות
 לא ראיתי, לא רוח וקורת מצאתי,בדבריהם

 ושלחתיה ר15י[ עמי חפצתי, ניכון ו)אוע
 בהם אני בקי מ עעי, טנגד עדשתיה פני,מע)

 לבני ווו רן משן, געלה המכועריםובמעשיהם
 בסרחע לראתם שן מזכיר )מבטחי8א-אל
 בחברתם, מצאתך אשר התלאה וכלחכמתם,

 )עקר צריך )1כך בסבתת באתת הרעהוכל
 המרה ן ולנעה ראש ערה פארש אטרולשיש

 שלא בדישדוש; רךא מותקה ואםבאחריותן
 ע) ד אף חחז )ווסץף ה8)א יותריתעמס
 ומתי השבי, בנוד לתזזן 713 דש(ישראל,
 שהביש אע ותזמרה הצבי. לארץשלה

 הקטיער פי תיסתר בעה נתחכמההבה
 עחקודה דרכיע נחפשה גאו)תקז, סודמלעכב
 את טדלע לנתיבות נשא) ואתם שיזביותהז,

 הבה הקדמונים, ורז"ל הראשעים אבותינומ
 איזה בשביל כ[ נכמ"ר עשארז"ל עדעיםכו)מ
 פוצו שלא א' ממצרים, אבותינו עא)ודברים

 לשתם.את
 בלל מאוד, בקיצור וזינין אודיעך)הג"ה.

 כל לשרים האומות וחילק האוץ כל שפתה'
 אומה כל של לשון וכל מיוחד, לשראומה
 אלה ה' וצם השר, של כח כפי הואואומה
 רק שר תחת אותם מסר ולא עמו ה'חלק
 הקודש לשון הוא ולשונם לחלקו,בחרם
 לשון הוה העולם את הקב"ה ברא שבוהלשת
 הגם הנה לחורה. הש"י לעבודת מצליתזה

 בשאר ומתן למשא ישראלשמשתמשין
 מחויב לשונותם עכ"ז הארצות, בכללשונות
 לאיונם דהחנו הגוים מלשועת מעוונהלהיות
 משא"כ הקודש, לשת תערוכות עםהחול

 כלשועת לדבר לשונם את משניםכשישראל
 לכל מסוגלים הללו הלשונות הנההנכרים,
 חיצוני כח כפי מדוהיהם ורוע הרעותהתכחשת
 בברם מתערבים ועי"ז האומותשבנפשות
 הגלות אריכות סיבת יבא ומזהבעוה"ר,

 5"(. באריכות אחר במקום זהכתבתי
 שעו שלא משארז"ל זה בכללרמסנו

 שמו שלא הוא פשוטו לפי והנה לשונם.את
 כשתציין אבל הבוים, כשמות שמותלבניהם
 הע שלא בזה, אמרו במדרש רז"לבדברי
 ולשמעת אררינוס לראובןקוקאין

 קווין היו שלא ה פלט ומק"י וכרדיפיילוניס
 רכי לפלא והזח לולינק, ולראתך רפאליהודה
 בשם יקראהו ראובן אדם שם כשהיהס"ד
 אנחנו אך כן, עשו שלא רבותיהו ומאיאחר
 גמשה מה תבין בזממע נצצה מהרואים
 של השם והנה כמצרים, ההששתבגלות
 דהנה נפשו, בוהות מניצ הואהאדם



ננהם אייסףפרקמעיןמה

 מתפעל הוא בשמו האדםכשיקראו
 אחיזה כמביא הוא ההזם וא"כומתנועע,
 רצה כאשר פרעה חכמת היה זה הנהלנפש,
 קורא היה ידו תחת נכנעים ישראלשוהיו
 לו ההצם אשר השם חוץ שם אחדלכל

 אשר השם ע"י שיתפעלו וכיתכהוולדו,
 בית וכוחו גזירתו יהיה א"כ בגזירתוהושם
 משועבדים יהיו ובזה לנפשם,אחיזה
 שם קרא ע"כ לגמרי. דיליה לס"אהכנעים
 הכוונה היא מה יחרע ומי פענח, צפנתליוסף
 נאמר בתורה תתעשן והנה מצרים. לשוןשל

 צפנת יוסף שם פרעה ריקרא פה[ מאנברא9רת
 מצרים, ארץ על יוסף ויצא וע',פענח
 הגם כי הכוונה אכל הדברים. יקושרווהאיך

 וגדולה שררות לשם שמו קראחהברי
 עליו קיבל לא הוא עכ"ז פענח,צפנה

 והכוונה היההית, בהים רק זה כשםלהיקרא
 כל היש מצרים ארץ על יוסףויצא

 מצרים ארץ בכל שכתב והגזירותהפקודות
 תתבונן וכן יוסף, רק עצמו את חתםלא

 מאה בו יוסף וימת כח נ הראשיתשנאמר
 שלא במצרים, בארק וירתם וע' שניםועשר
 וכך כך ויחי רק אדם לני כשום כןכתב
 טוב בהים ונפטר שמת הכוונה רקוימת.
 הגם שמו. נשתנה ולא יוסף בהיםהינו
 שוגינה ומעת שנים ועשר מאה בןשהיה
 לא אעפ"כ שנים פי היה שמו אתפרעה
 בארון וישם הזמן, אורך בכל שמונשתנה
 של בקברים. צרוח מזנו דהנהבמצרים,
 שם רחימים שין כל על ובודאימלכים
 יוסף רק החתם לא ש% ארת על הנההמלך
 שאמר וזה פענח, צפנת ולא הקודששם

 על מוסיף ו' ישראל בנ* שמות ואלהאח"כ
 בנ"י כן שמו שינה לא יוסף מה ראשוןענין
 לכל קרא שפרעה הגם שתוהם שהתלא

 השמיא, ממצם שמותאחד

 שכתורה, הפסוקים פי' ג"כ תביןוכוה
 אשר העבריות למילדות מצרים סלךויאמר
 שאטר פועה השות ושם שפרה האחתשם

 דבר כאתור והטו ד"א וגו' ותיראן וגרבילדכן
 וגו' הילדים את ותחסן מצרים מלךאליהן
 ושש האלהים את המילדות יראו כישהי
 ויאמר קמטה דהנה נא[, א נשמור בתיםלהם
 וגו', את בילדכן ויאמר וגו' מצריםמלך
 האחת שם אשר אומרו ב' לי. למהויאמר
 וגו' ויאמר בקיצור הו"ל וגו'שפרה

 אומרו ג' ופועה. שפרה העבריותלמילדות
 ותחסן וגו' עשו ולא וגו' המקידותותראין
 וגו' יראו כי ויהי ד' לשון. כפל הואוגו'
 כנגד מדה הוא זה וכי בתים להםהעש

מדה.

 רצה דפרעה מ"ש עפ"י הדבריתורץ
 בכוחות משועבדים ויהיו בקולושנטמעו
 שמות. מתהלה להן קרא ע"כ לו,נפשם
 קריאתם ע"י נפשם בכוחות שיתפעלושען
 כוחות א"כ כגזירהו, שהם הללושמות
 ויהיו טומאהו כח תחת נדרנים יהיונפשם
 ולא גזירתו יעכרו ולא למשמעתוסרים
 עשה כן והנה משיעבודו. ח"ו לצאתיכלו

 למילדות מצרים מלך תאמרלמילדות
 וגו', ושם שפרה האחת שם אשרהעבריות

 להיות הראשון מאמדו כצעור היה זהר"ל
 ויהיו לנהימעדו סרים שיהיושרצה

 בהריגת גזירהו ויקימו לרצונומשועבדים
 עליהם וזעה הקודם התחכם ע"כהבנים,
 האחת שם שההיה הסע כשמותשיקראו
 היה זה הנה פדרת, הפעית רתםשפרה
 את בילדכן ףאמר ואח"ם הראשון,מאמרו

 ובוראן הכחוב וסיפר וגו',העמסות
 אליהן רבד כחשד עשו ולח וגו'המילדות

 תהה אלעע 19ונע מה "ףעו מצרעהמלך



שגנים "י"ופרקמעין

 ולא ההום בזה התיחסו לא הזפטותקריאת
 יוכבד הקודש דחפם רק פיהן עלהחסד
  השני, ענין הוא הילדים את ותחייןומרים,
 להם ויעש וגו' יראו כי ויהי הכחובאמר
 שם קריאת רהנה מדה כנגד מדה הואבתים
 החס בית להעשות יועיל לאדםלווי

 לאדם יקרא כבהפר דהנה מיוהדות,משפחות
 דורות ג' או ב' הנה לווי שם בלא ראתךשם
 ראובן מאוחי באו שהם ונכוו נסן סכרולא

 כגון לווי שם לראובן יקרא אםמשא"כ
 בנים ובס הבנים כל הנה פוא"הראובן
 כולס ויכירו לווי לשם פוא"ה בשםיקראהו
 טראובן כולם שבאו מיוחדת ומשפחהבית

ה הראשון,פוא"ה ח  המילדות שיראו 
 אליהן ריבד כאשר עשו ולא האלקיםאת*

 עליהן קבלו שלא כמ"ש ההנו מצריםמלך
 הוא לווי השם והנה שלו, לוויהשם

 לא הנה הנ"ל, הפועלת בהמר עינילמראית
 בתי בתים להם ויעש שכרן ההע"יקיפח
 עד המשפחות הנה ומלכות, לטהכהונה
 כהנים 12הם כל לעין יודעים הדורות כלסוף
 הצנין הבן מלכים. בני דוד ומזרעלוים

 החורה. חכמי יזרותנשק
 הרשעים נדבר ומה נאמר מהוהנה

 שפתם על קפאו לא שבזמנינוהאפיקורסים
 להם הניתן לווי והשם היהחיתהשם
 הוא אפילו יתפארו כוה המלךבגזילת
 מכנה א"א אינה היה אם אשרמכרכר,
 אחריו מידף היה אזי התום בזהלחבירו
 צא דהמם בנה שנקרא ולהית לדמיןחידש

 היהודית, כשם ושהב"ש בו יתפארהקם
 יזכו לח אהגר רב הערב כבות המהק

 מלדראון להרפות הה9 ה' במצםלהזות
 בכבוד יצלע גבראל בית מכלעילם.

 " י( הג"ה ע"כ עולם. צדותפארת
 ככר לחנ"ה מלמושמע %4ז פון שלאב

 בזה הארכש בפשטנו ואנחם הרב בזההאריך
 הוא שהלבוש כמו נאמר בזה תםלעיל,
 כל של המלבושים מנהג כן הגוףדפוס
 מדותיהם, וכפי נפשם בדפוס הואאומה
 רוע ליזם יבא נכרי מלבהם הלוביםוע"כ

 לאריכת סיבה זה גם וא"כממרותיהם,
 הג"ה(. ע"כהגלות.

 )הג"ה שכהם ממטורין גירו שיאג'
 חיצונים הם האומות וכל פנימים הםישראל
 לחיצונים פנימיות לגלות שלא להםראוי
 והיא להחיצונים כח מתן כזאת  שעושהומי
 נפשו כוחות בשיעבוד הגלות לאריכתסיבה

 הג"ה(. ע"כ הבן. החיצוניםתחת
 בעריות, פרוץ מהם אחד ודה שנאד'
 תוכחה נא לכו ד' עם את המתאויםועתה
 יהא ואל דרכת גדעה לבנו נפרמה ה'יאמר
 זע נמצא במה לדעת ונרדפה שכחהיצנעו
 נודרן ממנו המקוס רוח שתהא ה'בנ"מ

 ותהא מנחה, ירח בכונן או מאלההבאחת
 שארן דו לא בראשונה, אם נצוחה, הדץמדת
 '* הטבור לשפעו הלדש לטין מכיר מאפףאחד
 הדברים הבנת וינומק לירד )כדי בודועל

 או וגו' באמת בהם וליחן נישא 8דדע18ומד
 מוצא על להשנית ומתפל) שמברךבעגנה
 מפע שמוציא מה ולרובץ ולידע וכו'(ששויו
 לפונם להביר רודפים שאעם ץ לאוכר,

 את איש עימ )א בלעדו )אשר לה"קהאמיתי
 חכם יקרא לא האומות בחכמת אףית

 ומפותח בידיעוע נשלם עפה ?א אםבפעימות
 ללימודם מהנדוד שאפן עם רב וזמן ממוןע"ז

 אע )מ(, וברחי עוזיא אע משא"בהסקרי
 זרים, את תקח אישה תחח ושנאפתכאשה
 מפורים העודרים, ע5הד בס עושיעככה
 צהשל כשע ובמותש במום )וטדפמוטם
 לבם פה מיבול ראש העירת לעריקלהיעלס



גנים שיהזושיקנעיןנ
 אשר ע% בעני ראיתי הגבר אני נהג"היפש

 ההבושמן בוש שקוצים הקליפה י"סבמיצר
 כלע"ז אפילו יפחית כלעורן ביניהםבהדברו
 אותו ותולדות פרי כל שזה לכל כידועהמורגל(
 תתבונן כאשר לשונות כל וכן )הג"ההלשון
 כשיצורף פגע וכי עכ"פ( באג"ת שכתנתובמה
 כאש עבירת סרסורי תף המוזיקא, לימודלזה

 החכמות כל שאר וכן )הג"העשרת,
 שלהם. קרקסאתו בכהי שלומדיםהחיצוניות

 אלו דברים שלומדים ובש-טות הללו(כומנים
 תעוקות להם למעור חז"ל שאסרו אוחלאצל

 כשהם את )ומלמדים אומנות אפילוללמדם
 ומטביעים הגוים בלשונות רק בביתםותדברו
 בלשונות למאוס מנעוריהם הזאת הטבעלהם

 טרטריאות בתי להם והעמידוהיהוזים
 ביחד ובנוחיהם בניהם את ולמדווקרקסאות
 קודש ספרי וגם הגרם לשועתבתערובות

 חטאת. כי לע אוי הגוים אצל ללמדםתנ"ך
 ועדור רב הערב מכהות ושהם ידידיותדצ
 הלק להם אין שקר לחם להם ערבהפלגה
 אל בני ובהורגם, ישראל באלהיתחלה
 גמורים כגוים עשאום סבר כי, עמהםתתחתן
 בשר ומאכלם כותי פת ופתם דבושיםלכל
 ואם הג"ה( ע"כ נקים. יזיזו בנא וכלתזיר
 יתתחד לא על מגפפים כ"ש בבתיהםששים

 עמהן. גדת אפילואדם
 להציל סובתם וידרוש לדבר אוצףומה
 נחת, ואמצא לי שומע יזקו ומי שח31 מנינפשם
 אחת. נאן ודי טורחת לריק קתמסי תהאשלא
 משה מדת בנדים 48נוי פ[ מוצאואחת
 ישרא? לוווח שמדואף נאסור,ומשדית
 כדי שעיהם וכל ומעגיהם בנגדיהםמצויעים
 וחדו ודש בכרס נודע סלד של לגיסשיהא
 תך עדרג שיביר נאמן רופה ולכפדבאוהדרו.
שפ ש  ש מש,  ש  ש ש  מ  

פ "דשובמה ש אש  1 א1   
 1151 ושא, לעם פאסהתה

 חרדה הלא מהם, יתור עשוביהםבמלבותיהם,
 להתר להם יאמר אם עליהם, תפולגדולה
 והעכסים קנסין( )בראבנסש"י השביסיםתפארת
 להישאר יבחרו נמדזמה וכדומה, דעק()שטחן
 מנקשטי אחד מלעעב ממאה אדמה עלבנולה

 ונאתמלבושיהם
 לא בודאי האמת מזרע טאטא מיאבל
 יעטר[ ולא עורמן, יעזוב ולא בארצו,יכפור
 מלבושי מנהנ לבשל הכשה ואין בנפצן,שקר

 שאץ דבר נשזא לגמרי, בהם שדריםהמדינה
 דבר לומר ואסור בו לעמוד יכולץ הציבוררוב

 לעמוד והא המבוקש תכלית אבל נענוע,שארן
 כמודה מ%זא המוד"ע, דקדוקי חומרתעד
 היכר לו שאין מאחר ומשמשיו,בע"ז

 ארומן לרוות צריכץ לפחות ע"כבמלבושיו.
 וב"ש ונכדים. בין מוזוענ יותר קצתורחבין
 השופדם מראות נכרית 1אה המצנפתלהסיר
 ואצ"ל באשמיו, מתהיך ושנך קדקדר%-4ם,
 מכל השחצנעת וגידם דרכי ולרס"ביתלעקור
 בלבישת עכ'1 גדר לעפרת צריך וביחידוכל,

 נזיקין, אבות ד' בה )8רש מאד הינתזםהקנמץ
 ודרכי וגברים, בין עע מראית ממון,אבוד
 בנדי וגן בגלות(, יומרה ושמחהונם-,

 נדר צריכין בכלל הערך יקרי וממוצבנערם
 אמנם חפצירן, לכל ברע הירצד שלאונבדל
 במתאר וההולכת לנמרי. יעקרו רע"קשסת"ף
 אביא אי"ה )הג"ח לכל. קלעה יתגלהממלה
 מרעיד ותעמוד כוה חאגי"ז מהר"מ דברילך

 בחבורה לטייל תיכף[ שלא וטעכ"ה(.
 בנדי עם )עאען"נ וברויבווגבמדוקלם
 גימוע, על ברדיד לא אם ורקמה(צבנמום
 נ8מימ לגאז מלבדרם פערתי לכי יש 8ןבאוש
 מויקרא פוהיו בתים בעף מנועי עליפקח



גשגנים שימרפיקמעין

 ממתם על לחוס בהם, עמוד יובע למגעכר71%
 %ב תאכל חן למשיא קרם, ומבזד תפשםמפס
 ההצלחה כש ותמצא ואדם, אלהיםבעעי
 וכמה באיפת, הרבה שין שתים אלו ודיידם,
 ומה לד' נאמר מה בהם, תלוים רירהעפי

 שאץ ופגמם בשתם האחרים, מהימיםנצטדק
 נקעו אם יודעים בעצמעו אן מקומם,כאן

 פעמי מאיחור להפליא אין א"נממומם,
 חנט על מנדחנועקבות

 הטתפרצים שרכו הו" כדור נ"ל)הג"ה
 עצמו בפני החשך הוכר וככר בנפשבצ'אט
 מכרין הרשעים והמתפרצים כפ"עוהאור
 להם ואין רב הערב מכתות שהם כללעין
 ירחיקו הרחק אם ותורתו, בה' ונחלהחלק
 בגם פת יאכלו ולא מאהליהם ישראלבני
 במהרה בודאי אזי עמהם יתחרשוולא

 לד' שימו אחב"י יאחר. ולא יבא באבימינו
 עומר זה הנה כי ד' יום יבא בטרםכבוד
 לרחמינו החלונות מן משגיח כתלינואחר

 בשרירות הנהלכים ומי מי ימצ1וןאשטר
 שלא כדי ועינם כחם בכל לעכבו שרוציםלבם

 וקימוטים החמודים הבגדים ידו עללהפסיד
 הפורטים. נב"ל וכייהמרוסים

 גישת עטרת חף ו15טים, פתאיםשי
 יע רקומי ראש עי א5ד החמדה כוסתבורי
 משפחות ונפשים מסים, עקיקלותעדשים
 במת האדנה עגזרים הקיצו ססמרטוסיגנמם

 ניעות מצודדות 18זךוג אל למרגמיברטזיזו,
 נחסד צוהב זמן ברע תאמית אללפוראות,
 מבטזץוג מתם3בחז לר5יז בתחבושתםמתהפך
 תחת זעו חוגגי תג18גע בר על גימועהשיפך
 מקשה מעש[ ותאת ושזיוג מביאשמזמזו
 אם גי הצזעז2 הציוות עפי תחת קיאקרועות

 מודאות בקריזת צין במת צואת דרחץ
 נשמת ימד כל לכן לשחות השוחה יפרשנאשר
 בידים בעם מלהעד פי אחסנך לא באפיאלקי

 עמי את ימצא אפן ברע אראה טמוכיחות
 ושימע יצעקו אז מעלליהם פרי בהתבשלח"ו
 להסיר ריפאה נקדים ע"כ צווחות, לוסלאין
 ומובסזצי לדחות, נזק וכל ופגע נגע כלמהם
 מעלת אצל למעלה פרי אלה דברעויתעשו
 הר על אבותם רגלי שעמדו קדושיםישראל
 לאחריתם, יבהר זאת וישגילו וידעוסעי

 ולולאתם לטובתם שאמרו ממי האמתויקבלו
 אם כי צריכץ ואצן ההצלחות, לחיילהביאם
 לפיכך ארחורנ עשר ומורה ומנגררלמזכיר
 עוד להאריך לנו ראוי שהיה  במוקםנקצר
 על ורחבות ארוכות ועכחוונ פקןולמלא
 יוסר לא בדברים ני נצחות 11ן מפדתקרבות
 אויל תכתוש אם אעו ערלה וצה וץצרעבד

 תוכל ולא אצלתו תסור לאבמכתמיו
 המועט יספיק ומבין יודע ולאדםלהמחות
 הוא ננוחות, סו יחזה המרובה אתךחזיק
 הרב עכ"ל מנוחות מי על ישסףמרומים
 התפלה בסידור עמד"ן מהר"י הגאלהגדול
 הציקהני כי דבריו כל לך והעהקתישלו.
 הארורים הרשעים כת פרצות על בטנירוח

 לך העתקתי מהם גבראל בני יבדילוולמען
 הלכתות. את להרעידכ"ז
 הבגדים בענין בקיצור לך אעתיקהמד
 המצות, אלה בספרו המגיז טהר"םדברי
 הנוים תימוי בחוקות ליבת שלא רס"נמצוה
 אר א8ן המי בזעקות תלכו ולא18אמד
 דבר נ18ם מ-ס נושט שא מפרנסמשיח

 סרסריאךת כנון עובין שהםמוזדבריע
 הבלוריות שער ונידזי ח[אסטד(ותוקרקס(ית

 בנ"ט[ ראה 8ר במשץ כמ"ש למוקש לע רויהש



13ים עלמךשרקשעיןש
 שי בתולסע יוצאץ והן הואיל תאמרשיא
 רעקש ט לך הנסמר ת"ל בח~לסץיוצא

 וט תלכו, לא ובאקותיחע וכתיבאחריהם,
 משלח שי אשר וגוי בחעת תלבו ולאנאמר
 אם כי תורה אסרה לא תאמר )ושמאמפניכם
 עמים משאר לא אך וחברע האמוריבחוקות
 לי, להעת העמים מן אתכם ואבדיל נאמרלכך
 18י אתם הרי העתים מן מובדלים אתםאם
 בה' הרמב"ם כתב ובפירוש וע', לאוואם

 וכו'( לחמיא % תחל ואל ע"ש פ"אעכו"ם
 וע"י רגביאים ע"י גם נכפלה זו אזהרהדהרי
 אל ד' אמר כה ב[ י ]יחסיה לאמר כתובירמיה
 והסור והרמב"ם וגו/ תלמדו אל הגויםדרך
 בפירוש, כתבו קע"ת בסה קאר"ו מהר"יורבכן
 ולא להם מדמע ולא הטוים בחקות רולכץאין
 דב ע"ש וכו' להם הנועבד מלבושילבש

 אלא 9"8 טרש מהרי"ק בשם ז"למהרמ"א
 מעימו ובשאר במלבותיו מהם מובדליהא
 גילוי איפור נמם זה לאן סוג תחת נמי וטובו:
 כל בו להקל דאץ ערוה, 8חוא באשהפגנר
 עוברת איזה עב.( )כעובות לה קריע כברעיקר

 פרוש ורא18ן יוצאה יעודית דתעל
 שנתפשט הגם בזה, אומר העי)הג"ה

 ראשם את מכסים אינם שהבתולותהרהר
 באו מקרוב שחדשים מה אבללגמרי,
 פאת לגרל נפש כוואט לעצמןוהתירו
 כלולות שערות ברובי ולילך ולסלסלראשם
 מאסום לפי ושמחי לדעתי גמוד איסורזה

 הג"ה(ע"כ

 בעת בו שנוצו הכפיטדת משג הואכי
 וודא שבכתב בנזורה מוסכם דבר וויאישראל.
 וכל ושעימוד בספגה דמפורש זהלתן

 ראוי ט וודא אשאיל יזויע באיןהפוסקים
 שבכתב וץרה שגדרה גדר הפרצתהא18[

 דת ועל ושררת וממיה נקראת להיותושבע"פ
 ודא ונגרותה ונופה נעברת, ךרודיתמשה

 בזה וכעצא זה כל כי בזה ודי וכר,ככבדת
 שבגולה הש-דלות ומנהיגי רבני עלחובה
 חוצפה דבר בכל למשמרת משמרתלעפרת
 בדרך ניכה ולא הדור בנות כשזוגנוופריצות
 טמזש בסיפור וללמדם הארץ, בעתשאר

 יאמר ולצען צען, בעת גבון בי ישהמפורש
 נקראו ישראל במת וכל בה. יולד ואההאיש
 כמוסכם והביא דבר ועמהן ועליתו צען,בעת
 הבאים לדורות ומצרכה נבואה דכלבינינו
 תעודנה ואל וגרדם כל תוסרו ובזהנכתבה,
 השם וברוך הצלתי, נפפד את ואגיכזמתכנה
 מעומס ואלו אלו, של מעונשם פטרניאשר

 וןא ום". דורש באע השמים כל תחתונעשים

 לעטית ויזכנו גיוסם 10 מדעה יצילנוברחמי
 מהר"מ הגדול הרב עכ"ל נס"ו. כרצדנורשן?

 ז"ל.חאגת

 ולשעווה הפילוסופיא לימודובענין
 טהרת בעל הרב מ"ש לך אכיסהגוים
 ע' החיצוניות לימוד ומשע וז"ל, פאהקודש

 אשר ובבל במאמר 3"ח( )זן משפסים פ'בעהר
 "אור ספר בידך ואס ת18זרו, אייכםאמרתי
 %ו ובזכר וגדול להרב המבעההחיים"
 זלה"ה תרגמו ומשש"י כבודו שםבמקומות
 לדבר ונ"ל האריך )8ם כי וכו' עלרועמוד
 הקודשכן כשזדת בספר גם 217 בדברנכבדות
 לבך ילהב אז עליו עודד זה בדברהאריך
 ידים וסהר וכ"ל הרגנים של דרכם צדיקתאחז
 משים במגעת ידע יסמא ולא אומץעיף

 9ז הבוטא וידים את רסטמאעחימומם
 אפי להרתיק ויש וט", 9ז התמדביסודם
 בזה 8ו8(ר מבגדא ולא ללמוז: לבדבודבתס
 חלילה רופאה במקום רידושה להקרסשלא
 ילמד פלא דאפשר המנעמת בבל ותמצעויתד



עננום איישיפרקטעון

 אות כל מ מתוה"ק אחת 14ת אפילולכוי
 התף עצמו בפני קדושה 18רש לו ישואות
 לעציר יוכל מי אך מלדבר, צדק אלםאצנם
 על נחננה 4דה 4דב אם כי בצולע ולעצירכזז

 יסדם הגחלים על יוליכוהו או אדם שלצוארו
 להעלים מהראוי אץ כי וגם אפ10, אי לפהיד
 כשגעים בדברים מלדבר פיו ולהסתיםעין

 אלה כעל דואה כל על כי תקום, שלבכבודו
 מקום עד צבאות ד קנאת לולאות טסיוחל
 האלה במגערם לגעור וראוי מגעתרדדו
 לא הזה בדור לי אירע וכזה בזה)הג"ה
 לד" קנאתי וקנא מחסום לפי להשיםיכולתי

 ואכקשה ולמצותיו, ולהורתו ושראלאלהי
 בניהם את מגדלו כבור לד' ישימומאחב"י
 מאהליהם ירחיקו והרחק מנעוריהםלת"ת
 מקהל ויבדלו האלה הרשעים האנשיםאת

 לבבי עם אשר את לדבר אוכל לא כיהגולה
 באחב"י רמובטחני בטמ. רוח הציקחשיכי

 הנקניז הרברים הו בהו אלה כרכרישיכירו
 הלב קולמוס הוא אשר הלשקבאמירת
 עכ"ה( וליראהו לאהבהו ד' להורתהנרצה
 במאד ממאס שאדמם במה חפץ ?בםאשו
 ערבים נוימדים ששוכרים אסו והםמאד,
 ולימודים הערכים נתיבת בניהם אתתימד
 ד' דרכי מבין לכל ידוע וזה כיש סוירהבכתי

 מיד כי הכנבירות ?כל נדויה הכנה הדברשזה
 בו מתדבקים המומאה כוחות וכלהקליפות
 יעדה תיני כי הדורה מלימוד אנוןומתעים

 הבלתי תורתם לימוד הזה הרע זכדע זברותעל
 אומות ונשנס ?ב המשמחת והחש"קטוהר,

 רנטת ותבה וכת"נ זר יתערב אלבשמשתך
 הזע תדבר %גוועות

 בהם מוצא ועל האלה האנפושועל
 ב5ב% ועפן מועגן הוי יזק " 3"שף"נאמר
 לויות יכוי אשר חטאת הגעלה ובעבותהע"א

 שהיצה"ר ידוע זה כי הציפן, בזה הכתובכותת
 במלתא פתיותו בתזדלת לאדם מפתהאעו

 הפחותים בודאי כי גדול טון בהדאיכא
 כי פיתויותו קול לשמוע יכנעושבישראל
 מלאים שבך רשעים ]א%' רקתך הרמוןכפלח
 השטן ששה מה אבל כרימון[,מצדת

 בא ובתחילה האדם את מבשבתקבולותיו
 ונופת כדבש  המתוקים בדבריםלפיתתו
 של לבו על באומרו טענותיו ומתפהצורים,
 התורה מן איסור בו אין הדבר עתה לוהושמע
 בעלמא וגדר סיג כעין 0א[ם רקבלל

 כלב נמסר לא כמותך ולחכםלהטרפדם,
 אומרים בזה שדברים ועד העדע אני)הג"ה
 מצות כל על הללו האפיקורסיםהרוגעים
 לבל הדעת לקלי ומחג לרסן שניפצוהתורה
 אבל בלעו חחם רעשו את א"שיהיה

 בי למצות מצורך מז אין כמותםלחכמים
 רחוק בכבדות, ויתנהגו לב חקריהם

 אלו שאף ובאמת עכ"ה( ארועה.מרשעים
 מהעבירות הס סיג כעץ שהםהדברים
 הק' בתורתינו מ%רשין שאינם רקהחמורות

 מפורומן שהן העבירות שאר כמו הג"ה()עחן
 נרטזין אכל בפירחח )הנ"ה ריסנבאר

 ודקדרקיה ופרסותיה נכללותיהכתורה
 גופי הן והן האבות ובמעשיותומדוחיה
 והם בעקביו דש ושאדם עכ"ה(הורה.
 הם כי בראותו והאדם עות חבלינקראים
 מתפתה בלל איסור חומר בהם שאץדברים
 מה ?ו באמור לעצוע ושומע ודצה"ראל
 שבחמורות העמורה אל מביאי ואח"כבנך,
 אדם אץ שאז עמו ויכרות תועשהלאמר
 שכנוה נשזאה לאחר ובפרס סעדו,מעת
 התנערם הוי וז"ש בטוב לו עלתהדבדיס

 חותן ע"י כי ה15א ב5במ הצעושתאפס
 אעשה התמור הגרן נמשך הוא שלדבלים



ההיים של"רפרק ר ךאמ
 זול מאטים להב ס1עמ תהווץדבור

 ארם לך שצי אם ע( ב שפ]אטה
 כן, עזשוכ כר תו תאפץ, אל באדום הורה"ש
 כק נשתמשו ארום שחסמי בעבראלא

 המך דמע בדקי לחזק חיצוניותמשממות
 לחררם פשי נשתרשו כי האחרתםהכמחב
 משצווית הנבובית ההטיה רומותולהפיל
 בפד, עא*באררקמו

 ו84הי
 דבדבנם יבושו

 כי להשרץ החצןת עם התם הםכיפאעם
 אל אגשר ע"כ בדבריהם, סמיכת אמה"פ

 נמסה דש41ית התורה מ חץ, כןהאצק
 אלוה, להגיע אנהה שכל שום יכליא %ץ ש אצרם כגבחה האטיותממראשבט

 תברץ פא4 אשי הפסק *נץואחזור
 ייע כי וכר. נא רצרקרבהכמס

 חקרהשה תחרתיפ הפצה כי כשכחשומבחשר
 מעי נ' כי בס14, המצוצת מהיעהתהחלף
 ררך חים הכעי מץ כל הרצחת הם,השגחות
 חשים מ9ץי ון ץ11כ 9:( ]"בת כגרשוםכלל
 המבע, חסמה תש 11 מרם בהרהך

 כי המכש סוצהגה תבדל תו חים,הבעף מששי נבדל אשל בפרם האדם פץיחצהת
 לא הממל אח המאה לא המכעירההנהנה
 נטנה אצו נששה ה4ש הככר שי אתהפכה
 ק מ1ץ ש שכום תצדה יונע פ עדלושטי
 להצהנה 148ת( החש וי הוה הצצהשהה

 גניםפעץ
 אשר העגלה כעבות וחזק עב שן זהמשן
 שנות עמה להמדדך כח יש כזה חזקבחבל
 האדם בעעי ממש הדבר זה הזההרבת
 ן ולא פלילי שן בעקביו ודש הסבאבחבלי

 שנחשב זו "ף לעון גהת נחשב ש"מבלבד
 שבניהם באמרם וחשובות גדולה למעלהלהם

 במניבת אף וידע סבין המדות מכלממולאים
 ישראל בר לכל ראף ודאי ואדויי,יוני

 ואת א"ע ממש תורחקו י ירא בשםהמכונה
 וכי  עצמך הגע )הג"ה הזה הרע מדברומהם
 לסאב טוב ככל ממולא שבג אישיתפאר
 כי הזה. בהיפארות הוא כן ולנאוףיגזול
 כופר שהוא עד הדעות המדות לכל יבאמזה

 ועין החוש יעיד כאשר עזראלבאלהי
 בשמ כי עכ"ה( אלה ככל "הצ לא ומיהרואה
 ושמוד יש אשר אמנה פגשי מכמה וגםריצוד

 רדי באים נורים שכמה שמסוד דבקיהםעי
 לה לפזת מרכוי מאייני והשב? נבז.כפייה

 מהם נמלט שלא ראיתי כעיני אני)הג"ה

 אחד אם כי כראוי יהודית בדת להשארא"י
 השפה מן זו וגם במשפחה חפניםכעיר
 מכליותיהם ורחוק בפיהם ה' קרובבחוץ

 הקודש. טהרות כעל הרב עכ"לעכ"ה(
 ה1ו הקדושים דמים לך הבאתי הנהעד

 צוה לך חי המה הח1ם בארץאשר
 תחבק ולא ישראל נפשות להציל הערהכעת
 העלת אהבים באילת תתרפק רק נכריםחיק
 עוד לך אבאר למוצד חזק ועורחן.

 דבתי לך ואביא פיגש ניק78 אחריםבמקומות
 על ומלואה עולם הרעיפו איךהקדמונים

 החרימו חשר החרמות ואת הזה הרעהדבר
 חת יחרר אשר הוא ומי הזה הרע הדברעל

 הטהרי האנשים בודאי ע"כ ונדרם.חרמם
 ואסווים ישראל סבילי רחוקים הםאגד
 מטהר פרון עצוב וכמהדה ד* בקהללבא
 : תנהה מנשף לה' וצי וכסף כזהב ככ"יאת



מהחים עיטףפיקאור

 5א מ חפבע אשרשמאלמע5הכעהשוץ
 ושץ האוכף האחפ ואכרת במבעיהחיב
פ ארהכה ודם, הלב ה4ס5בפסח  המבע 
 מחוק אבר בל בי מניך ערתושק ר%4המה
 פכע ודעי הועקב הקא המזפ, דכא תזרםאבר

 הממח נל מה וממית עמם צדיקי הפלקערעשףח

 ןבתמת הכשת שית הקכהשכימ נום( בישרךחפוץ
 ת% יג הסעחתצ מ תשש *י ישטחהות
 ז"ל אביץ כבר כי הפכו, או המנע כק ויץחז

 השול עלת קודם מעם הארנה מ צ:[ומטה
 הרותך 5טהל וזוקקם ככ"מ הארם אחמוחק

 הה נשל חשבוכשהאראל
 מקציר ע"ה רכיפמשה משאי

 ואך הג', הזפנה מב* הננץ חק אשיפשעם
 שץ יה הגט, חכמת וכששל לאחיהר

 אפוף לרושען אפל ושהפר החרד המוםהפצה
 ושפכו אעי יצעיק אושה דיששקעדטעוהוג
 שאשחים והם חים אלאים הברי וששלההאפשרם
 נתעה הבוז בהר לשש בן כמנשזרבהענהם

 לסרם העלימם פם בק הסהר ששה יפן ק אסךמן.
 כע הכמהש-רקם פורשך(, חך וכיההצטלמם
 ההממפים דורשי כה18זשכמצצ 0110תמהיר-מ

 הנ שלל כמשא "צצצ ש התוקץ דנדיעם
 רב מולל עזמך השם את הכ"מיה16
 הטי משש כי פלגה חסמה שווכוחהציפם
 עמא 4נן מבוזזם רבי ומרוכם בארדועאץםפו
 תןד ההצרוע פדהפ בוהךטת עיטם 46יל

 כפ ע* שר השם.אמך אם " *אדבר
 בכפו דשעמטה במהרהפ והרצען לר הרשעשה
 ושפזתום ושענשה פרסמי טששץ עורמתיז ב44שי החכם עליזם נחוץנם וככרכשבצדע

 ההפצה ההיה פס 6דש סרתועם
 וכר חתית צותיות עמא במברותושלסכיה

 צר, בלץ 115ה תי צו, ההרהשה
 רהכןי את נא וצרעתי בפסוק סברתםתצפד
 מדהי ישג קצת חדשו מ אויה, עבירהנררת
 דגדגת ומהאמרתי הכאשומה ההיצהכפי
 אשך האדם המהגה בכללה אשר כשידהמום
 כמוהם. ומת סינגר נסק חי בעלהיא

 התפזום, ייהש 6זה תה% דבףומתוך
 היד עשה וטיפ משה של שאלותכי

 ובזורה םורהע הם אהגר דג' הכמהגה עלסלכם
 יו49הטהם הגרסכם כששעו פיתן ונקבגששה,
 מה מפני עזה רבעו כנשה ערגלת [ י ובתמתושל
 לו עצב הרשע לו רע צדיק לו עצבצדיק
 כ1 מרא וף"ג שדשו צך לה ורעווץשע
 הבהאדר אבך עמה אשל לכך התרההמצת
 עשה לא חנר לרקב הקרל בגיד עא קשותהמם
 כי לללם12 רושל הפלעו רצד נוי, לכלבן
 בלם טצטה ין ש החח הזקהיוק
 ומפלאה יתכמה השי, במענו ששעםהם
 ר( וא ההיורש בעור עשה שלמה השבחהלל וע" דג', בהנהנה עשצצ שהשא כדנךתהחשת

 תר, הך ומשכצשה ננעלה יעזיי המלךדצמבר
 והא הא' המדרגה כי במעשרי, המש4ר

 מתעה הש הג' פצידעה האפציחמההצח
 חד התהי עע פזאג השא שי"פ"ל
 חלדר בה( נתהים הוצא וזן4דפ האחורע-ה
 ק4 פיו כל כי אלחשה אל משידקי

 כ-ך פכ-ה[ ההים ולעש רל צלותציהתך,
 בוצעתה שוציזשמגום ה1צ איהלהכ-ב

 לשלוש, בחטפכם לההפאר מכללדצדצומהע



ההיים שיהרפיק ר וא
 החיה חכמת השןתיה החצה א"ר קלא
 כהתם בעת רעת פצץם רוה עריהם המהעד

 כמהתי קי אמי עשכ רעמך % אל)ו(ב9חאם
 כר. * אהבי עולצו אל אבותיהאל
 להשללך אופרך הפרק כתת וששעוליםדפ411נמ

 תקריו ט נקשו אשךמממשול
 כמה בהלמדך מצאו כי ומטהרם, בעםבועתם
 דבר ללא האצי הבטנוניות כששכמותהמים
 כי אים בן ריזשטז בלובש לזה שההקישו
 תבין לא האשו ההלכה או הטההגששמר
 ש השבע חכמת למרת לא אםבשחיצת
 בהשקד הלכות וכמה תיפעלת הםםפרחכמת
 הרשאה ההגמשת התכונה להמסתצריפת
 העקך הם החמשת אלה כי בלבם מעאועלה

 אלהיהם תודת תשכחו בהם שיהם כלחהמשת
 פצבה * בני, אל רוום, יחףהאתעטה
 אמת כי שומע, אתה אשי וטפההערדעה
 מה בכל בקשש היו ושראל חכמי כיד"א

 תזתלמוף התודה להכנה מוסשנמטזוכשמרך
 בקטשעג היו כנישוף תיחמשת לשת בש גםבי
 אם בי כלל בהם עמהם מהראש ריו לאאק

 ההמים 84מיתת מקבלים הנו הבמלהבעתחז
 הם אשי מוחבשים קבלו אשימהחמים
 בניידה בהם עשקקךו לא העולם, מבודאקבלו

 ד4צכצדע חכמי בה עיתם כלו אושרהעצתשה
 דוד כשרשר לבד תיקיהם חלמם 8ץ כיקט

 אם תכוו מץ, לכל כן עעשה לא עשההמלך
 השצק אל באים חכמה אק אדם לךשמד

 קבלו שכן כששרושן רוממים ודשצמההר)ז(עצפ4מר

 עיעה ב4 וצבטים מם ההם ההמיםאמתת
 עצה4 כל בהם ממזקים יהד כללשמל
 ח:( נבמהה דמותם לפר בהם מהפאקסיה

 שלא בדי דצשנםות אלו וןפאירנם רנםלטעאעשר
 ןב"ב זשל משגום דבר, התורה חכמייחנקו
 ברך ווי דכתיב בת לשאיתה לו דגה כ5פ:(
 חמאה לא ברתא שאפ" בכל אברהםאח

 וועא דע * עךא בעוק מ ידוערחמכם
 לא בת עצנה ואם ההטש הבת כיהעיקך
 ל49 דץה לא כי ה5 בהירחש, בתורהדוגמיה

 חסרם ויו לא התוה חכנו ק סקשמתי
 עחעתלכצד השעשפ ועזככצרע מאצרהטערבד

 דברהם. קצת אעמד מזהכא"י

 מלבא ויעבור אמטר הורמה איפראוכבצידה
 ידעי רלבא במנמש ולודאיתצדה

 דמא שיה מקא דשכם אטה טתח איצש כ:ןוה

 לה פשר ארווה קררה שבריה רב וזוב הוה דשאפיה

 אמכר זמה חד תא לטיה יה אמרה דצא נעיד דםושי

 עצור לטה עצרה הדר בפרשנה כמשא דלמא אשלאזדהר
 ולא דצה כנש דם בהדא ההיא אנשיהם וכחצו דשומעי

 שי דסקש* התקיש לה חשור מלתא אטמיעיע
 בכתית ובממכה יצדה[ דפק משעי יצאיאצה
 שצעאל דר השש מג( ובור א* פקןפרק

 באדם "ש אמים כמה תלמתי *שששי
 עאש8 איל רנ"ב נפטם ברקו רמשת 5תםשמר
 דלרצוק וישר ידמם עצי שרש ברקתםב14שה
ש פצ וצאש צףשז 4ת140%  יקץ 
ה  ומיה פיית פדחם 4צה מי"ט

 חכם צז השעה לא אשף אגציים דמיםה(,

 גניםאשק
 ענאמד. א ע"כ: לבך, ויעלה הערן מזה . עגולה חצאי בשר נ"ב בקראם.ח

 ע"כ: לאבדתם ההסד כשם עסהצ"ל לקמן לך אבאר ואמה בכאן קיצרהמחכר



מההיים שלאטיפרק רי

 ב4 פה אל פה בקבלה וכ" ה(ויאודה,
 כי ד( ]פע בבשר יוזשמד )ע( ט6ג הנשלזישץ
 רשן עם לנהותה רניל הזה אחדפילסוף

 ט4ד הנחש שמם לכמה וווטו הקעשרלפני
 הדבר שצמה עד וצודתו המפייץלא

 % עצשע"ר הצטש בוצרת נקכהו עםחזסנק4ו
 לפו להתכבד חשן העץ המור תמישחצשמם
 ש"ש לכמה לפסו לו ודנאל רשג עלוזקיםר
 פני טזטזצן למיטיב ירע ולא 1ליהמקש
 פנץי נשווע אאל רצנהז בן שונטע ף בופגע

 יכולתי ה6א נשאלתי אחה שאלה ארלדילוהז
 וכחש לכמה לו אסך דהא מה אשללהשהכה
 השיה בק חה ומטש שנים לשנע ארלמולד
 שתועשה אם וכר, הבהמה טבל אתהארו
 הווה מקהצ אלא שק כל לא מחטהמצול
 הגל"צ, אל דשכוצשז ויקהו בממרד הנרעשהאל

 ובדגשה יום לחםקרם מהיר פג41*ה דיהוזהוב
 אושו ארחי וכהסב הדש לי-ב יולדתפסאז
 כשם השדה דרת ומכל דנועשהמכל

 הסזש קי שבעה הווה בע ארורהשהבהמה
 כששסק שגען הבהמה בקאתר

 דבר אמר כטחל חוש לתחחההוסל ה61שי
 לו והדשדשה אח בא עצום בשבעעצצצאתי
 חכמות רצדי בכל שהקש תק שזד,בקםז

 כל בו חוקיים הי נשך "שקרש שעיחנל
 ה*6ה הזממה, הוצדה הםיתהם

 גל גלום אחר ה' תוהת פת41ציםהגבלים
 בעעי ךומרם החצרצה בא"י ממקםשטום
 ההל אחר שכע הרה אשו ומכל פתילאמש
 הם אנשי המלה סלצושי בעשיתמרבקק
 הכמה בוש אחשר רקמה פהק בכלכדוקמש
 העתקם סוטצמנים להיות השק וריאנפלאה,
 השתם פםהצ בחששונה ייזרה המלהןמלבהו
 הנפחק אתצהז העשר חזקך פשאק,הקוו
 לפצות משרפ הכסמת תשתיתם פושרםלעוצת
 לקמור עטה ה6א שיו כל בשה הגלםההשתן
 עיקר כי העני ידע ה4ש העולז הודאדשאמסוז
 פגוש לגפות יכול הגז כי חק אינושבסגלת

 אלו כן בצעם, ברבר פעיכן טיפדתשקי
 החעוניה בחכמות עמהם כל היצטצהיבלים
 ריקים והם תחלתם האמצת חלק הםאשו
 ה6א ממנצשא לא להם אק תתמתק ףמהות
 ביום לההדקן עורגלו בעצה ה4א נפוקןפסוק
 בטץ. ותלמכם שוק שכא בר אחייהגייתה
 ושבק לא זהי ומוהה מורר דור נאמרשעזם
 כי ח(. עת נתהים העץ אל 4אז נאמשה ה6אל"ו
 נכרים ובהרץ כפלישתים ועופש מקרםסל4

 ההצדיע שיר ו[ ב וגאוה"טפעץ
גנים

 י ע"ב התורה מןשהמרחו
 ח.[ ניצודות בגמרא היא בב"ר. והזפתי)ע(
ע"כ.

 הוכחה 8"י או פא"פ. בקבסה)קמ"י
 מהחורה אורחא אגב הרבדיםשהוכיחו
 הנחש בלידת לקמן הרב הביאכאשר




