
מ

 רבוציפרק
 ה'. דרך מהולהודיע

 דדך אצלתה המכייל ה-מוחי אשלר14דץרי
 ובעשטז אל לכרז וקולאה'
 המוקש הכקת מ והש מאליךהממלה
 היא סיר בהר קכלוה אשך התודה בנימאת
 על תלמודה וידיעת ושלם בלב משהעטהעשייה
 האלה הדברים פי על ס:[ ]נעה כאתשרםפה
 אם כי ברת אהך מנרו לא בףת אהךכרשף
 פ ששף ק ]8צש שמרו 8ה, ש% תתש
 יבק הודפיי פגריי בנץ. טשלמווץ למקשכש
9 * ש *ת  , א ש ש'   

-  

 *חד ששמע חשתויהק ר*וצת
4 וזישי י א י פ *

ש* צ  ש   * א   
 הסט וש%6 ק מם מ *ץבשת

 מל ישישה * אשי תצחהד
 אמהמה בה להרשים מהל אח ע"מעמהם
 % א פץ ]אמה רל טפסרם תאתדוהההוה
 החרה רד לו ללץ לשמה בתוהתמסק
 תצהר כהוי את פסק ש4ומ כפוץרעשה
 הדהה השדי האיר בו רהכק וושלך,הנוצבר
 השא ב14עבת לושודכק העעשף עלאעמכם

 רשצצהע בקעא* מלקשש ועמלק הכהאהבה

 בחיו, עולמו יאה עד ממק פוץיל
 גד% אשיך נו מתא * חזאלטעמים

 ט.4 ביטח ןע" בחיך ראית שעקלךהדי

 כמדרגות ר שהם האלה הגישתענץ
 ]כיכ ע"ה אכעו הצקכ ראה אשךהכולם

 אס טוח[ 6 ולפגעו הצחחנו בעשם פא חשבדציאנ
 הגד% ההסד הציר אחי ום, נ%מעלה

 אלן בההו יחברך בואם לס עשהאשי
 ובזכחע כגדול שמו לכהן הקדישההותש
 בלכמ ווק חנר אוצלו קולם אהבהאנותש,
 הלצח* ללמוד לשמץ החושמל להנקבעה

 מדדגווע ב, ושכגרו דש"5 חכר, נקיפות[]לשמי
 בלנ הכל על חפתנו והמקודם, הבהגועע,רטע
 הג' הכודנה היכיו אח"כ ובתוששה,שלם

 אשר הכמיום טענו יךהצת תשא יף( שיינישי
 מניח כיויק מפאר רדצקךם האצנכםבאלה

סצא4-ב

 ישאה יך אתים י וא[אתה
 שש שעש מהם התוהמעצו

 4ש דברים אם כי בשה א6ימ למצהפעם
 6ו בראשך העי, מש"ש מץ אשימאר

 גניתצעק
 רוצציפרק

 עומעם המאבד מ"ש דמיהם. ל5י נעשר44
 חל למשות טום שוםמדעים

 מה כהד זה נצא לוחך כרוחךתכלה
 דואמקר פשטם כמה כרכורר להלשכחצצו
 אלהינוי ה' שצצו בשצפו הזוהההדא

 אכל פ4 למשוה טעם חין הלכתאויפוקח
 להתכונן תחיב בודאי לך בשר עעיאם

 ע"פ למצדת טעם לבקש עלינושחפצה
 ההודה ועידות ודווחים ודייםפששיס
 )לא הפסיחות הקבלה ע"פ בידידהמפת"מ

 של חעכחצףם הנביטם סידותע"8



ההים רביתיפרק ר וא
 ל נמי ש דפלוסופים יחיקדנרקהם

 יקשו כאשי כי החשך, ק השדמהית
 דעתם לפי התורה ממצות ממאיםהתקעות

 הככר ראש ארספצ שעשה המיות מפרא5
 סבה היתה האת הבר, את כוצק קויוקן

 כ5 ובגלני בעעטהם השמצות הדוהלמאום
 חכרו מושע די רוח ע4ר כי ולחשונשוקיהם
 טרקת נם הפיומופים, חנכו אלהתורה
 פחי ונמן לגמרי, סרו הקב"ה שלשמותע
 2ק( 4% מכ5 עופה נפי שסכוי בעולםוסכל

 ההטרמה בתרה השעת ההכלתשחקו
 ועקודה של שמותיו. ההש אשרתיעושה
 רקים והם עצו, ידע כי אאצבעכאומרו
 ואם עללה. וט5ורנש היצצשה מאשתלגבוי

 למפתם פני אכתיב עוד קץ4 חה ויי'(השי
 הקלם חש5 ה46 א5 הביאם % רש5 א4ע5

 י"4 נ4ל ה54ה ש4%
 תמוצי וניחי מרוב כי הענץ אללאחזור

 צבשת י קנאה הית, עדדברתי

טעון

 שלא לידע האדם צריך אבלהפלוסופים(,
 טצם כל השיג שכבר עצמו אתיסמוך
 אלקי שכל הם דהמצות דביקהמצות,
 אין א"כ הוא, הד ורצונו והוא ית"ש,ורצוח
 הטעם דלפי הגם כן על לטעמיהם,סוף

 .זמן באעה מחשבון על יעלה לדעתיהנראה
 חלילה מהמצוה, פטור וזמן במקוםואופן
 הוא שכהציג הגם כי עצמו, את לפטורלו

 שכלו יורה הטעם לפי ובאמת טעם.איות
 ומקום, זמן באיזה מהמצוה ולשנותלפטור
 סוף לאין כמוסים מעמים עוד "צ הנהאבל

 המצוה תמיד לעשות הוא וכהכרחותכלית,
 ע"פ שהשיג ומה פצם, בהוום פטורבלי

 בכלב, לצווכם בבכרי תמוך לפשק אתתעשה

 על בהורתכן שנעו ודהירה כנה"ג אנערתקם
 שלמד מי וכי לתמוה לך ויש הג',הםררגה
 היא עףיק עלם בש התורה )ג(כלולשו
 עינעו, ודששיה מתפ46ם וראפבחושך

 אשו רנצות פעור ע5 טשו שץ מוהתשובה
 יתבלם אם שץ תזמורם רהיטים עוציםאם

 חזי, ואכלת משעמנו מהרווקים אםמעמם.
 מה העולם אצית או היצר הגאלוכאושר
 צוה ככה אם כי אחרת תשהדו לס אץפעם,
 מנוטו לא תפרץ עמי רהטוביז וההא בוראנהלנו
 בושממתם יתפארו כי רגר5וטופקש חכמיק

 חמצם, ףי"צבו תשרק שך כ5 בפנילשעתם
 ב[ כה נתהים ע"ה דוד אפי מעה בחבתיצבר
 6שא5ת )ג(הקרמה אבהצה א5 במחתיק4

 תשער י ת72  נשה יתעלה השם דרכיסיעת

 ה' דרכון כמצמרו המצות מעבר שהםתו[
 תמצות פהקני א6פ יודע וכאעיהודיעמ,
 אחר דבר הכל הם אשי השצצתרדימת

גנים
 אם חלקו אשרי האמיתעת התורהקבלת
 הדברים ויתר האדם, כל זה כי הטעםמכוין
 דרך בספרי אצליע כתובים הםהלא

 ? יה עליו עמודפקודיך

 שמתחלה ר"ל הים שים. ביב התורה כץ)נ(
 להבין בינה בלבט ותן מתפלליןאנו

 לשמור וללמד ללמוד לשמוע%מהכיל
 תורתך תלמוד דברי כל את ולקיםהיקשות
 שוב ואח"ם כולה. הדברה כל הריבאהבה,
 כן במצתיך, עעעו והאר מתפלליןאנחנו
 ר"ל נג(הקדטה* ספרד: תוסח גקרטתהוא
 בך אפר הודאצי ד' דרכיך ששאלקודם

 1 ובז'בטחתי



%החיים רבתניפרק ר וא

 יעמג ר אל-ךש
 שמ-

 עם רק האתרת כל
 גם המשרם אלה הדשיאו מצד ונבק,חכם
 חים, אלהג כבד* בו העצצ נהה( הנמוקעל
 6שק הכר"ת רצדני אם )פץ( עלע אכתובה4ד
 בכפיתנו, שמת והתורה אמך ע"כשתו
 מכח-ריגז העליהום הכח-רנה החיבשוחשח'כ
 בשם האהבה אתק והיא ההכילת( ועי'וגמולם
 מג' המצוצת דיוצ84 חהרבקות הקשר ועוצםוע'

 לכבת ויחר בתורתך לבנו ודבקהמגהצת,
 בך כהצמרו ננוש, לא *גם וכרלאהבה

 אבושה, אלבטחתי

 מדיגה דכא ו:עצהשה הבהזנה שאשתרלס8י
 בעצמם הם אשו תעבטשיםההצצת

 וכבר עליו, בצב דו ח:מ: כאחמרו לשבעהמעון
 אחזר דירותו סכמה בעונותעו ממץפסקה
טאם ץ" ש" %* מ ת תג השהה **ך

 מ-

 בש מא מ , 6איא שן יש6ח-ש וק" ט שי, 3נף  4ח

ש 4 א% * מ ה צ  
 ""ע טז %ק, טית איי גמ
ש% א   

-  

ש  
ע א4 א  ש %י   

א יג4
ש

-  

4 ם   % א   
* * * יף  י 

 השש%, ו ו""ישיח4 ש ש שמשאשי

 ד" לשל ", 6צק תדדוהמשל
** % %  

 טוידש "ים תה" מבשקמיו
 רני ,אי מ ג ויך וי רנ טשמ"כ
 המלך עשות בים הא"י פגית תהטקהכים
 נמלאמ ומבשהם אחרת עשי כתצ תקהגמש,

 ויקשב רעהו אל אהל ה' זאי נדברו אז פחג
 טשו תצ', לפניו יכרת ספר הכתב כשמעה'

 וחמלתי מגולה עוקצה אר אשר *ום*
 הדבור יזה במה פי"צ שח"כ תצ',ביהם
 זכרק בספר ויכתב יהדות ההצם "קטהכאשר
 צויתי אקשי עבדי כחשה חורת אסרולשנס,

 ומשפמפם, הצקים גבראל כל על בחורבאווי
 ששוי תצה היפש וספר השפע ספר)י(

 ומשפמים, חוגדם אם כי נאמר לאוהצח(
 ברז כסף ככ* הם החרשת אלה כיאמת
 למתפאר בהם לושהמש יט*העלם

 שכד ידעת כבר אכל במצוות)ס(משא"כ

 גניםיעץ
 זכרו בכלל שאמר מה ר"ל השמע. ס8ר)0

 הן הפירה כל על מורה עבדי מורהתורת
 זה טעמים איזה בהם שמשיגיםהיצות
 שכל אותם שמשינ היינו הנפה% ספרנקרא
 וה טעם בהם השיגו שלא המצות וכןהגפש,
 אפילו סתם שמע פיעו השמ"ע ספרנקרא
 : מי טעם בהם משעאעך

 שבש"כ )י
 לפרש ת"ל מדוקדק, א"צ הלשתשפשית.

 ומשפטים חוקים שביאר מה ור"לכרוחק
 רצה אבל התורה, בכל התחיל כברהדי

 בחוקי שאינם החכמות אלה כילמשמיענו
 הזה העולם בעיני חשובים הם הנההחצרה
 משא"כ בהם, להתפאר שיוכלו כסףככלי
 טעמיהם לדנציג אפשר שאי הועדהבמעות
 ויקשב העולם, כזה בחכמתם לההפארוח"א
 ואותן לפחו. זכרון בספר ויכתב בעשיועד'



החיים רבוציפרק ר ךאטח
 ואשר לם:[, 91יתח ליכא עלמא בדישימצות
 שכדם לקבל והדך לעשקם היםיוחק
 ל"ק יצבא מי אציץ האמרו חע" כס(,ניחפן
 והיין בני רושעי שטרם אוצי בירוותלמודו
 באומר בטא נ( פמפם 1חו מועמיםתששה
 ראו אשך והם 5יה בני שמעשאע"פ
 יעם והוא ד' אל קוהאש באיהםעולמם
 לעה"בו וכטעמכם נעההשז כטיפשייםההם
 כי נידו ותתעורו לשק שכא מי אעיטעכ"ז
 צדי ישגע בחיו עולמו לאה ש"אאע'פ
 השיבץ קצו בכתתטת דמדמו חע"המ"ע
 עטןם רפחשה להם שסמא ער דג2ש*מרע"ז הקרוצי הנ"צ תצמגי עא:[ נסיכא חיםאעם

 התורה. בני עימחדקש
 באוהו באריכה א4 כל לס נקשר ע"הדז4ןץ8

 אל בו דעעפויל אושר הקדהטהגימור
 הגאמוע מקלד שהם דרכי יחץיעמרהצש

מעץ
 יידע כאשר לעומד לעד לו יהיוהמקימים

 נקרא ה' שם כי יראו ואז טעמיהן,להם
 ביאר הכי וכטום ר"ל 14חרי. )ו( ן כנ"לעלהצ
 פושלת קץקק 0( : ע"ז ואמר כן, שאינוהדבר
 יבח"ר, בדר"ך יות"ו השיב ע"זבח"ה.
 ירא ינה"ר אשר )8( ו הכוונה מסיסוכאשר
 בדרך יורש ה' ירא הא"ש זה מי ר"לדל

 ירא על לא ההכ"י על הבחר בדרך קאייבחר,
 בו יבחר אהצר בדרך יורטו הששי ר"לד',

 9ר. קשים פני א9 היפך )ש( : יתבארכאשד
 ומשלם בתשעים עעאמר מה היפךר"ל

 בעוה=ז להם שמשלם וגו', פניו אללשושו
 לעוה"ב נשאר ולא שעשו מצותהמעט
 להם שיש מה רק אחריהם ולכניהםלנפשם
 מה ר"ל לגופני. שטר ויהן 5( י כעוהאזתעלג

 עיני 2ל משן עש נהה*ם אחר במקוםכשכוו
 נו ק אתי בשו מתווךן מקשהחלמנה
 עחש8 לפ5 חג', הטרדנה הדאר( ף ורכךשד
 אבד 6שררנהה החוג שלא כף כייחשוב
 חק כן העקה, הוצערת אהה )ו(אוציהקיק

 הבא בטלם שמגח )ז(ידה השם יאדגוש
 הגה בדרתו היכרתי אשר הפרמיההההגחה

 אשי יעה לחמה, שקיימם י% % יק
 תשה %, מהא ההחר אשך )מ( לא הש"עול
 שם ושכוהו חלץ בפצב משן הדרךההא
 )י(הוצ *, נשלם פסו אל )ע(הפךאאץו
 בעוה"ז כי לישנו, % סוד חלק, כמצבנפער אמי קויו אושר דצפהצ אמנם הגופרירהשכר
 בלבם מופגני מחר דהרני דכר להםדףה

 מעמו ידעו לא אכל רהעשיץ""שרחהו
 עצמו הכא כי לשמעך יחמתם וגלתה)י5(

 הבא.העולם

גנים
 רק הוא לרשעים בעוה"ז להםשמשלמין

 זה ר"ל עוקצם. והקב"ה 55 : לגוףשכר
 מה לעוה"כ והעידון התעמג עיקרהוא

 טעמי היש ית"ש, ברצחן השגהשמשיגים
 ית"ש רצוע המה שהן ומצותעתורחו

 והנבראים הנאצלים כל להחיותהמתפשט
 הנמרץ התצמג והום והנעשים,והעצרים

 לדצתי ז"ל חומרם והוא ראתה, לא עיןאשר
 שהמצוה בע, פ"ר ]זכות מצוה מצוהשכר

 דהגה המצוה, של השכר הואכעצמה
 "צ הנה בעוה"ז, הנעשית הגשמיתהפצות
 מאוררת להאיר כמוסים טעמים ע"כלה

 האתרוג, מצות למשל העלענים,בעולמות
 בשוהדי, השטמע 8רי הוא תחרוגהנה

 הנקרא אידות "ש ושלאעוםוכעולמות



סטהחיים רביביפרק ך 1א

 בו היצדדה ררך הרמיז הדרך מידה
 אכל הרמטיים, הדה-חע )ינ(תחישו

 לא כי ]מצמחת וממובכה )יג( ארומה דוךהש
 )יו(כ14שך בנתץ טקיד אם כי בה עולההטה

 לאותם קראו מחסמים 442 בחזויה, רותעאושה
 ש.( ]סוידץ השץו אלפי ראשונש אלפיםב

 מ מיוד, אחד אם מ בהם המצאשלווי
 מצד ואם מעשת מצד )טי(אם זועהשא
 הארעי הדרך הוא מקקיו ובצנרוצרדו,
 אשר הדדך הוא ההודה ומצד %,תצטמק
 רששם נברא חלזון ומוכשת קצרהעדתי

פטץ
 של הטעם כשישיג לעוה"ב הנהאתרוג,
 להאיר בכדי בעוה"ז שעשה האתרוגהמצוה
 חהו הנה העליון, שבעולם האתרוגמאור
 העלין, האתרוג מאור ועדין תערוגמקבל
 הבן בעצמה, המצוה הוא המצוה שכרהנה
 אי"ה בסמוך הראיינכם. הכהדורותמאד:
 ותמצא לבבי עם אשר את הענין לךאבאר
 ומסוכנת: ואצ"ל נ"ל 05יפ8וגיוענחת:
 ברורותם יהיזים רק תמצא וסלא כאפטר.5ה
 האזרחי: איתן שבא עד עבר שם נחכגון
 מובן אים הלשת כשרטי. 8צד אם)עו(

 אם ההפלש יודע דר"ל לפו"פ ישואפשר
 הינו מעשיו מצד לו באה והדגדגההעבחרה
 )ט( ודוחק: תודהו מצד ואם החקירהמצד
 מותר זה כי הדבשה. לדרך הסנהגציכן
 נפש לה אין שהבהמה הבהמה טןהאדם

 נפש לו "1 והאדם הסדברועהנשבלת
 הבהמה מן מוחוד א"כ והמדבדו4המשכלת
 ויהוא מצד רק זה כל חבל השכל,חקירה
 הבאחו כאשר גבראל שהוא מצד ולאארס
 לאבדהס: החטר בהנם נמישלעלל

 להףך הכטה בכשיר חתם אשי ינשהה(
 הודה לקמר אסור נו ]תעה ז"ל כרומיםדהרו
 הגאתה לזאת היאשק אגש וטהלש"צ
 להקי שהלך בעתוד אחיו הקר% לוהגלישה
 רבות מהפח עשה אורבה פעה יאהראשק
 שכנטם מעת האוב ורבים הההא הויךמצד
 בענץ הש"י בהו לפיקי השכימה, כנפיתחת
 לא דעו כל לנות יוכלו בו אשך הנפלאהב'
 הגבלים אלה אם ךם(כי א"1 מהםטרח

 נח נגהך רגבנו סמ14שר השנק מאחיהגרשום

גנים
 בציווי לאברהם הש"י שאמר זה והבריז.ה(

 מהיום ר"ל תמים, והיה לפני התהלךהמילה
 תהיה המילה מצות לך מתן שאםוהלאה
 והיה לו ואמר לחקירות, תצטרך ולאתמים
 ולא תמים להיות שמחויב ציוי הואתמים
 הענין. אי"ה יהבאר כאשר בחקירותלחקור
 למעלה כטבע שלא הוא מילה מצותמש"ה
 זה, תסביל לא בחקירה היא כי החקירהמן

 הצרלה היא מאוסה אם תחקור החקירהכי
 טורנוסרדפס שאל כאשר מבטן, נבראתלמה
 של נאים מעשים איזה עקיב14 לרביהרושע
 תזויע[. פ' ניג"יסא ודם בהיר של אוהקב"ה
 ציוהו ואעפ"כ זה תסכול לא החקירהוהנה
 מזאת נלמוד המצוה, זאת לעשותהש"י
 כאמונה להית עלעו שחובההמצוה
 עבודת עיקר היא וזאת ההקירה מןלמעלה

 הזחת במצוה והמ"ת לו ש"שהישראלי,
 ואי"ה תבין ואתה תמים. והיה לפוהההלך
 רואה הנך אלה. אם כי לק יותר: לךאכונר
 אותם גרש הקדחן הטחבי שגםבחיוך
 הכריתה עליהם והסק הקודשמגבול



החים רבתניפרק ר רא
 וטקשו ונשפתו אח% נשלו ש "?ן

 מקרם מלאו כי ח ב נגש" אומרו אחדונולדה
 הדקי מ "ש491 מדש נצלף כשמתשובכנרם

 הפלנערם לבר אברהם הידפוההאשה
 קרם איץ אל קרמה בס עוק סג%רשיהם
 קהם[, בני חממת ויגורה ודך 8י' ו, כהנפשעות

 המחביטן השני הדדך ליצחק לבנויצהיל
 אחור ונמגו תפארהם יפיחו דיילוההרשעים
 מלכס דוד אשי זה ווי קרם, ארץ אלארצה
 "1 *ם, ובריר% לראי[ ד' פי קי, כהנתהמם

מעין
 והם תמים, והיה שאמר ד' פי אתבעוברם
 לך ואבאר תצלח. לא והיא פיו אתעוברים
 אושד 9"ת : צמאונך חה בקרוב העניןאי"ה
 כצ"ל צדיקים יקראו נ"ב איהר. הכנההוא
 9א )ק : וכר[ ועמך כאסרו צדיקים יקיאו נפינ"ל
  ויהוא מדגשי דבת עון ע"י היינו בזה.נגהר
 אציגה ועתה לעוני. ופקחת )א( : לבריתפגם
 הענינים, לך לבאר ידעתי אשר את עמךנא

 הדורות הלכו החקירה בדרך כי הרבמ"ש
 יחידי אם כי איש בהם מתר ולאהראשונים

 על ונצטווה אבינו אברהם שכא עדהדור
 רק בחקירה העית ולזרעו לו ושסרהמילה
 כל יתפלא ע"ז והזה התורה. עלהובטח
 הכבוד לכל אבינו אברהם זכה האיךמשכיל
 כי הלך, לבו בחקעית הוא שגם כיוןהזה,
 ענין ועל הבורא מציאות על בודאיחקר

 הוא הצון פעפע מה אחיעך ואגבהיחוד.
 לס "ט הרי בחקירות, עתה גםלעין

 בשכל גם מפיג אהגר פורע ומהבקבלה,
 הכנת עמן אה=עך גם החקירה. נאסר~מה
 להודה, הכבה שהיא הרב שכתבהמילה
 מיד ואתה לך, יתבארו ענינים כמהוצור

 חשמהם לתשה, המה יא אשי וצדית04
 המלע שאחר ליהוק הכנה מלא[ מ"%1

ם י%  %  ש מ ה( ת נא 
 כח% ששיי ששי גחץז מץאהחשפם

 אלוץ המה ותא )ק(אשר חיה שםהי
 א5ר יק צדודם, כלם ועמך נסמר[כאומרו
 לנהמי השמת חסד ר ארחות כל י[ כהנתהים
 בזה מהר )כ(לא שדי %% השוחיו.ברתו
 )כ6(וסלחת ר שמך לסהר "א ושם אסךכהאף

 ד"א. רב מלעתי

גנים
 אלה כדברי והפוך הפוך נעיםהקורא
 יזם והנשק החיצוניות החכמות כלותרחיק

 ולומדיה.התורה
 ברוחך נבהל תהיה שלא אבקש מידיהנה

 רק ראשת במושכל בדבריבעסקך
 טעם. טוב ותמצא ושלש שנים בהםתעמיק

 את ברא ית"ש הבורא א',הקדשה
 והמציאם ל"4 מאיןהעולמות

 האמתה מעיקרי הוא. )וזה העדרם.אחרי
 לא החורה שהניחה מהיעודות הדתאמונת
 טוב אשר הגמהים הכופרים רק זהיכחיש
 פיצל אומן כל כי וידוע מחיהם(1מותם

 חסרומ למלאות פעולה ופועללתכליים
 ופועל הפעולה הפעלת קודם תמרויהיה
 הבורא והבת חסדומ. להוללים זופעולה
 חסר אעם דהטלימות כהבלית שלםית"ש
 הפעולות כביכול תנשה ופעל דבר,שום
 הטוב מדרך כי לכרומה, להיסירהללו

 החורה לס שהחיעה מה והואלהטהר
 כרכששת חמיה הנעימים, דבריהבהתחלת
 לתלמי חמ"ל שרנו ההנה חלשתם,ברוא



עאגנים רוצציפרקמעין

 נמייה בראשית הדא אלהי"ם וכתבוהמלך
 בשמו להתחיל מהראוי לכאררה כיט.[,

 נכהב לא באמת למה יקשה רא"כיתברך,
כן.

 חורתיה חכמת נעים הקורא נאשפע
 כבר דהנה פשוטה, לפי גםהקדושה

 פעולה פועל אומן פועל כל כי לךכתבתי
 כלי העחחה אומן למשל חסרונו,לאשלים
 דבר אותו חסר הנה בו, הישתות לאכולכסף
 כלי ועושה בו ולשתות לאכול כלי לושאין
 עחצהו אם וכן חסרות, להשליםההוא
 עשות קודם הנה בו ולדחצתכרלמכור

 להאומנות א"ע מקדים ההואהאומנות
 חסר שהוא מה במחשבתו קודםשמשער
 הוא וא"כ תסרוט, להשלים האומנותועושה
 הבורא משא"כ והאומדת, להפעולהמוקדם
 כי דבר שום חסר היה לא הנה ית"ש,כל
 כל את וברא השלימות, בתכלית שלםהוא

 א"כ לברואיו, להטיב בכדיהעולמות
 רק  רמי את הקדים לא בעשייתוכביכול
 לא האלקיח בחכמתה התורה ע"כבריותיו.
 היה האז בראשי"ת, בד"א אלקי"םהתחילה
 לבריותיו,  עצמו את כביכול שהקדיםמשמע
 אלקי"ם, בר"א בראשי"ת התחילהאבל

 שהוא בריחיו במחשבתו הקדיםשככושל
 בתחתיו ברא ולא השלימות בתכליתשלם

 להטיב ברא רק ח"ו תסרוטלמלאות
 לך. ויונעם הענין הבןלברואיו

 מץ הוא הנבראים כל תכלית ב',הקדורה
 ומנצמר בעוה"ז, אשרהאששי

 כצלמכן אדם נעשה אלהי"ם ויאמרבתודה
 היומים ובעוף הים חרגת טרדוכדמותיט
 הרומש הרמש ובבל הארץ ובכלוכבהמה

 יאמר אלקים אותם השצן וגו', הארץעל
 וכנהווה הארץ את ומלאו חסן פרולהפ

 שכלם רואה הנך כה[. א נברוטית וגו'ורדו
 ציקר היא האדם א"כ האדם, לצורךנבראו
 נבראו השמים צבא כל מם הבריאה,כוונת

 שני את אלקים וענש האדםלתכלית
 וגם הארץ, על להאיר הגדוליםהמאודות
 שולח הבי ב2 כג ושסחי מבואר הנההמלאכים
 השומר גדול מי בדרך, לשמרך לפניךמלאך
 דת בעל לכל מבואר דבר והוא הנשמראו

 כוונתינו שאין בדבריט ותתבונןהתורה,
 לנו אין כי הענינים, לכל בחקירותלדבר
 בתורה, הנאמרים הדברים לחקור רקעסק
 החידה בנתינת מאמינים ישראל שכלכיק
 הנאמרים בהדברים רק לחקור לט איןא"כ

 בתורה מבוא שזה רואה והנך סחבהחורה
 וכל התכליתית הבריאה עיקר הואשהאדם
 והטעם לצרכו, נבראים הם הברואיםשאר
 בחירה בעל להיות נברא האדם כילזה

 אעם העליונים הבכראים משא"כורצץ,
 להיות נברא אשר והאדם בחירה,בעלי

 יבחר כאשר הנה בידו חפשיתהבחירה
 ידיו, במעשה יהבדך שעשועץ זהבטוב
 מעשיו. כפי והעונש דהצכר לו יתחיבועי"ז

 הנכרתים שכל  שידעה כיון ג',שהדסה
 לצורך נבראו והחתוניםהעליונים

 כי מעשיו, ע"פ מהנהגים כולם א"כהאדם,
 גם יפעול ומצותיו וחורתו מחשיוע"י

 עליהן הושפע שונות פעליתבעלומים
 ח"ו בהיפך וכן עולם, ועד מעגלם רבשפע
 תפץ כן כי המדישך. מניעת יהיה יזיעל

 הענישים שכל ית"ש, כל הבורא הואהיומר
 עא נעשים יהיו העליוניםשבעולמות

 עא יעורר העובר שהאדם דלחהאאוארותא

 היתחים וכל ומעשיו, וחורתותשלוט
 עא הכל עלומים שבאורותוהשפעות

 והוא העביד, מהאדם דלתתאאתערותא
 השדה שיח וכל ה[ ב נבראות בנשורהוהמז



גנים רביביפרקמעיןענ
 סרם - השדה עשב וכל בארץ יהיהטרם
 הארץ על אלקים ד' המטיר לא כייצמח
 אין, שהאדם להיות וגו', לעבוד איןואדם
 מתתא אתערותא לעורר מי עדין היהלא

 לא כן על פ"אן, ט"ל שער כע"ח נסכוארלעילא
  מעצור שאין הגם המטר, השפעת עדאלהיה

 לא מטר, בלא להצמיח או להמטיר,להש"י
 והתעורר האדם שבא עד כך העניןהיה

 היוצר צוה כן כי והופע, להורדתבמעשיו
 האדם מעשה עפ"י מהנהג הכלשיהיה
 ית"ש, לשעשועיו הכריאה תכליתשהוא
 הענינים שכל כך הוא שהדבר כיוןוא"כ
 ע"כ דלתתא, אתערותא ע"י הואההווים
 היא הבריאה בראשית שגם בשכליתנבין

 על יעיד הענף תמיד כי דלתהאאתערותא
 כי לומר, אפשר אי זה והנה השורש,ענין
 ליש. מאין הכל לבדו כל ויוצר הבוראהוא
 באמרם יורנו המה האמת חכמי חז"לודצה

 היוצרים המה כג[ ד נדה"אבפסוק
 דרשו במלאכהו, המלך עם נטעיםיה4בי
 של בנשמותיהן נמלך שהש"י פ"א[ רבהנתת

 עמוקים הדברים היות אם- והנהצדיקים,
 שזה הענין תכין מרצ, למשכיליבחכמה
 שיהיה כביכול הבריאה מחשבות בסודהיה
 בזמן פלוני וצדיק ישראל, מעבידת תענוגלו

 ית"ש לפניו והנה זו, כעבודה יעבדדהופלוני
 לפניו הדבר היה א"כ שוין, ועתיד והוהעבר
 היה וזה לפועל, הדבר יצא כבר כאילוית'

 הן באמת א"כ דלתתא. אתערותאלדמען
 המלך עם נטצים יושבי היוצריםהמה

 כומן הצדיק חור בהגיע כיבמלאכהו,
 הנה ומצות, בתורה ד' את שמבד לוהמיועד

 ההיא העבודה את והש"י ראהמבראשית
 תם הצור בטדהפבת עלה אשר והואהנרצית,

 לשעשועיו העולם לכריכתלאתערותא

 ההורה בהתחלת לרא"ל הנדרש והואית"ש,
 רק דבר לשום סמוך שאינובראשי"ת
 העגין הבן ראשית, שנקראו ישראלבהוביל

 לנחשיך. מעדניםותתן
 דכיון אוראל, בהרכיל דדקא זהוהנה

 הנברא הבריאה תכלית הואדהאדם
 בחירה בעל להיות נברא כי ית"שלשעשועיו

 הבוחרים המה וגבראל ולמוטב, לטובורצון
 ובשבילם הכוונה עיקר המה הן א"כבטוב
 ק א נכ"ר רז"ל וז"ש הבריאה, התעוררותהיה

 למעשה קדמה ישראל שלמחשבתן
 רא"ש. ל"י אותיות "4רא"ל וזהובראשית,

 אשר ותרע ההרכיל ברבר תתבונן כאשרוהנה
 עדיין היה ישראל של נשמתןשורש

 המכונה הבריאה טרם הקדומהבמחשבה
 א"כ אלקים, ויאמר מאמרות, בנסםבתורה
 צריך אין אלקות בענין הישראלי נשמתטבע

 דבוק ששוקים כיון המדרוכהלחקירות
 הכל המוציאה הקדומה המחשבהכעצם
 על לחקור צריך אדם שאין וכמו ל"4,מאין

 דמה כביכול שנשמהו כיון אלקיחמציאות
 ד' בסוד תעמוד )אם האלקיחבמחשבת
 ותדע תשכיל לאמיותכן הרבדיםוהכוין
 משא"כ מגיעין( הדברים היכן עדהענין
 הפנימיות מחשבה בבחינת שאעםאוה"ע
 כי לחקירה, צריכין הם הנה בחיצוניותרק

 בם. אמון לא בניםהם
 לחקור ישראל ילך אם תשכילוסדנתה

 מעלטו מאבד הלאכחקירות
 וטיפ מהם שאיפ צצמו על העידהנחפרה
 השיבו )דלל כמהשבה, ששלומאותן

 וכמה כמה הפה בארץ אשרמהקדחכם
 פודיו להם חברו אשר קדמאימהגאונים
 וגם רמ"א כתבתי כבד כי כחקירות,ספרים

 דודי את חתן לקטן אי"ה הלוהבקונטרס



טגבים רבוציפרקמעין
 של הדיבור להפסיק רצוני אין וכאןלך.

 לך(. רע ואתהחכה
 בהבדא"ם ש י 1"י ש"ל אמה רהקדשה

 נברא אברהם כזכותבאברה"ם
 הנשמה שורש הוא אברהם התנוהעולם,
 במחשבה עלו אשר ההראל לנשמותהכוללת
 ההעוררות היה בהובילם אהדרהקדומה
 אותה  שנהגלה קודם והנה העולמות.בריאת
 לבם כי מקולקלים הדורות היו הנההנשמה,
 האמהרית בחכמות ונהקלקלו בחקירותהלך
 מן ונאבדו רעות לתאוות לכם שנפתהער

 איתן ממאפל אזרח שהאיר ערהעולם,
 בהוך במדורכים היה לידהו הנההאזרחי.

 לעצמו להספיק יכול היה ולא הפלגהדור
 מאמתה, קבלה לו היה לא כי חקירהמבלי
 במציאות יש אם לחקור עכ"פ צריךוהיה

 במחקר. מושג שאינוהדבר
 זה משחוקקת היתה הזאת הקדושהוהנה

 ממקום ומחצבה שורשהלהשע
 אמרי בפניני צמאונך )תרווההמחשבה,

 במתקלא שוקל היה איך בזוה"קקדוש
 שמצא ער אלקים כל כח תכמהועפ"י
 כח שולט האמצעי אלקים שעלכשכל
 ותתבתן הכוחותפז4. בל כח מושגשאיש
 8ן לט ע"ר רז"ל במדרש פשוטולפי

 בלא שהבירה תאמר מתבונן היהשאברהם
 זאת הנה הבירה( בעל עליו הציץמנהע
 קבלה, לו היה שלא מחמת חקירהוהיתה
 לא אהגר ע"ז העוכרי כין כמדורכיםשנולד
 השא מציאות שהשיג וצית ר', אתירצו
 לשודריה נפשו באה הנה ריתעלהשמו

 תכלית היתה הנכן עו ותהמתןולמהמתה.
 טבעתם בחקירות ההבונן מבלישתודהו
 זכה מאין ווכחן כאפדכ8ת שניך אתועשה
 הוה. הבברד לכל שחרי הקיעולו

 אבינו של הראשך הנסיה ה*,הקטפה
 האש לכבשן שהשליכוהואברהם

 אלקיח מציאות ופרסם בע"ז שבפרבעבור
 באורה נרמז הזה הנסיט והנה עולם,לבאי

 מאור הוצאחוך אשר ד' אמ ח סו]בראעץת
 מצאנו ולא המקרא כל על חורט )הנהכעתים
 תשגיח ואל כעתי"ם, או"ר ששמומקום
 לא כדבריהם אם כי הפשט, כעליבדברי

 את כשהזכיר דוכתא ברוום קראלישתמיט
 ויההצע כשדי"ם, או"ר לזמר האבותלידת
 אמר ולא וגו' אבותיכם ישבו הנהר בעבראמר
 וע" אמת ז"ל חכמינו קבלת אך כשדי"ם,או"ר
 בזה להאריך הצורך מן ואין כה[ יא בנפערתרפא
 רק חז"ל בדביי המאמינים דחקן בעלילכל
 אמת, אטדי קושט להתקעך באחו אורחאאגב
 כשדים מאור הוצאתיך אשר ית' באומרווגם
 כטבע, שלא בחוזק ההוצאה שהיתהיובן
 רוק כטבע שלא ממצרים ההוצאהכענין

והתבונן(.

 בחקירת חקרו הראשותם הפוסקיםודצה
 אבחצ לאביהם החתר האיךהתורה

 הלא דהום קשיש עבור למיתה א"עלמסור
 ממצות הוא התום קרוש  עבור הנפשמסירת
 קיבל לא ואברהם לישראל שנצטווהההורה
 וכשמסר נח, בני בכלל והיה החודהעדתן
 הנה נצטווה שלא בענין למיתה עצמואת
 אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך עלעבר

 אודהם דקתם רקימ"ל )הגם נח לכתהנאמר
 הנה ותנה שלא עד כולה החורה כלאבהר
 להקל אבל לחוסרא החידה לקים לואפשר
 מסידה רהיט לב"ג הנאסר ברבר  עצמועל
 והנה דדכיט( בפרשה ועין לו התיר מינפש
 הקדמתיטפה לרבותכםראיתי

 ע"ג שפורשי
 ניצל לא כ[ סג נטר מחמרו המדדנודהרי

 "צקב בוכוח אלא מאש מבכשןאודהם



גנים רבוציפיקמעיןי
 פדה אשר שקב בית אל ה' אמר כהשנאמר
 היה לא אברהם כי בו ופירשו אברהם,את
 שלא שעשה להיות בזכוהו להנצלכדאי
 והנה שקב, בזכות רק ניצל ולאבדין

 אברהם הלבכות, יתמיהו האלההדברים
 שמו קדחות עבור למיתה עצמושמסר

 שקב. בזכות אלא ניצל לאיתברך
 מעגלם דהנה חכמה דברי נא שמעאך

 מפורש בתורה נזכר לא למהתמהתי
 אבעו אברהם של הזה הנסיון היטבבאר
 מדנאל דחפיה הנס והנה לו, שנושהמהנס
 הוא הענין אך לדורות, נכתבועזריה
 רשאי אעו דב"נ הדין ידע אבינודאברהם
 אך והרם, קידוש על למיתה עצמולמסור
 עצמו את מסר הנה לממ"י אהבתומגורל
 חח לא דהנה למק"י, מציאוהו כלכביטול

 חח גם אם כי מנגד המצליך בלבדעוה"ז

 במצות חוטא כי בטוב ידע דהנהעוה"ב
 אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואךהשם

 אעפ"כ לעוה"ב, גם עונש ח"ו לוויחשיב
 כל לעין קדושהו ולהבקע לד'כאהבים
 העולמות. ב' במיתת .  עצמו אתהפקיר
 חולא ית"ש מציאותו אמיתת~החיט
 אפילו ולכפור בנפשו שקר פעולתלעוצת
 באחד בלבד העין למראית אפילו ושעהלפי

 האמת, מדת יעקב מדת הוא והנההאמת,
 ליעקב. אמתתתן

 עבירה עשוהו אהבתו גח"ל ראהודהט"י
 האמת, אהד ית"ש באהבתולשמה

 יארע כי לגמאי, האנושית כטבע שלאוהוא
 קדושת צבור למיתה גופו מוסר האדםכאם
 ויצפה ע"ז מצווה הוא הנה הנכבד,דהום

 משא"כ הנפש, בהשארה ששדלתשלום
 ואדותה ע"ז מצווה היה לא חבחצאבדהס
 הדיליך והנה לצשהזע שלא באזהרההיה

 עומר עצמו על ויקבל עוה"ז חחוהפקיר
 דבר הוא הה ית"ש, אהבים כשבילעוה"ב
 לד' הנפש ברצון מאהבה רק  כטבעשלא
 פעולת נחעוררה כזה הנה ברצון, טעםואין
 תם הצור במדובבת באמנה היתה אשרנפשו

 כשביל העולם לברוא ית"ש ברצתוכנועלה
 שיצטרך כלום חסר כביכול היה ולאישראל
 שלם הוא כי ח"ו חסרות להשליםלברוא
 רק א', בהקדמה כמ"ש השלימותכתכלית
 רצון להטיב, שרצות כביכול הרצץבאהבת
 בעסק וגם ברצון, טעם ואין להיטיבהטוב

 אתערותא להיות ברצונו שבראהבריאה
 לא הנה במחשבה, עלו משראלדלתתא,
 עלה כך רק ומע"ס מצות עדייןסיגלו
 ולערשן רצו"ן הוא הנה יסנלו, אשרכרצות
 הכח מן ומע"ט המצות של הטעם יצאלא
 אחד והנה ברצון, טעם אין הנה הפועל,אל
 אשר ישראל של המכמות כלל אבדה"םהיה
 בנפעל הפועל כח הנה ית"ש, ביצותעלו

 גופו בהשלכת לממ"י רצונו גם הנהכבנכול,
 מבלי וכרצות כמהבהו וכבא בזהונפויו
 הכל, אל החלק דמיון ואהבה רצת רקטעם

 רק טעם מבלי לשורשו יסוד כלוהשהוקקות
 בטבע התשתוקק האש להב כדמיוןבאהבה
 בו, הנאחז המוגשם הדבר מןלפרוד

 וליסחץ למקודו בורח תיכף ממשוכשנפרד
 הגם הירח, גלגל שתחת האש ליסודהיעו

 יתבטל ליסורו הזה הלהב מעטכשיגזם
 חשקו עכ"ז ממציאוהו, לנמרי)הלהב(
 בזולת מלהתפאר ומקורו ביסודולהבטל
 אהבת והוא נרבד, ומציאות בנשותיסודו

 טעם. מנלי הכל אלההלק
 אברהם מעשה עשן היה כן להיתהחצה

 להשחל היקיצה הזה כפותלאבקצ
 ותשנטע מדת בריבוד עוה"ב ומןמצהרת



שץגנים רבוציפרקפעין

 האמת( מדת יעקב בוכות נקרא זה)הג"ה
 מצות לו להינתן זכה ע"כ כטבע, שלחוהוא
 כמהצר הטבע מן למעלה שההיאהמילה
 בעיני תחשב לזר באמת הזאההמצוה
 עקיבא לרבי טותוסרופוס וכשאלתהאומות,

 והנה נבראת. למה הערלה היא מאוסהאם
 לפני התהלך הזאת במצוה לו אמרהש"י
 שהאיש הזאת במצוה להורות תמים,והיה

 והחקירה הטכצ מן למעלה הואהישראלי
 כאשר הטבעי השכל מן למעלהועבודתו

 אברהם. עשהבאמת

 באבו דוקא הזאת מצוה לעשות צוהוהנה
 הישראלי האיש צלד א"כהמוליד,

 הטכצ מן למעלה הנעשה המקוםדרך
 ירה זה כטבע, שלא מצוה בה שישדהית
 ומבוא חלק לו אין הישראלישהא"ב
 חאת הטבתי, במושכל שהואלחקירה
 הפדראלי איש קודש בבשר הנחתמתהמצוה
 ישראל נשמות קדושת רכר לכל הכנההיא

 השכל מן למעלה שהיא הקדחתהלתורה
 ואורים הקודרי ודוח ולמשאהוהחקירה,
 הס כי לאוה"ע זה לכל מבוא ואיןוהומים,
 ס4. דמחשבה ברוא הי ולא הטבעתחת

 א[ קיט ]תהלים בפסוק פירשנו אשרוזה

 ד', בהורת ההולכים דרך תמימיאשרי
 בחורה. ההולכים אותן רק משכתוהמשורר
 דדך תמימי "4 וכי מאוד קשה הוהוהרבד
 דדצה ותוראה התורהא, דרכיבוילת
 הנבואה מציאות הכת"ד היוארסט"ו
 עסק ולא  ענעי כל ששקל שאמרלהטת
 ואמר לגוף ההכרה רק הצרים שלכהבלים
 עוסק רק התאוה במוהרות יוסקשאקח
 יהיה לו אמר וכ"כ כחכמה,ומחמצן
 היה הפציררת תחת הצביאהפצפצת

 און כי ריבר ובנפשו נביא, להית לומהראף
 מהול הישראלי לאיש רק הזהמציאות
 התודה עול תחת ונגסס הטבע מןעץצא
 הש"י שהבטיח כמו הטבע מן למעלהשהיא
 העולם אומות על שכעה תשרה שלאלמשה
 שהיו אוה"ע מנביאי תשיבני )ואל ז.[]ברכות
 אהבת בעבור היה זה כל כי הורה מתןקודם
 יארך שעה, לפי ובמקרה קרובו עםישראל
 והדבר בס"א( אי"ה יתבאר בזההסיפור
 כאראל שקבלו דכיון השכל יבינהוהזה

 התחום קודרי הכרית הכנת )אחרהתורה
 כנ"ל( הטבע מן למעלה להיותםבכשרם
 א"כ עולם, לדורות בניהם רצלעליהם
 כיון בעצם הוא להם התורה דרכיתמימות
 לאוה"ע משא"כ תורה, של בניה בנישנהם
 במקרה, להם הוא דרכיהם תמימותגם

 התפארו )עם שארסט"ו ונאמרוכענין
 באשה נתפתה יטץ בסוף דרכיו(בתמימות

 מיחצן סיבת ההזה חאת רעהו אשהזחה
 שתמימות קלתו ומצלה דבש( בערותנעיץ

 נ4י במקרם היהדרכיו

 ההילכים אותן רק דרך תמימי אשריווהצ
 הולכים הם שטלרים מיום ד'בחורת

 תורה, של בניה מבני שהם כיןבתורה,
 הולדם מיום הולכין שאינם אוהןמשא"כ
 עפא הדרך תמימות לצצמם 142 רקבדגרה

 הראה )הלא מתמיד וחקן מקרי הואהשכל,
 ובמה כמה לעצמפ קצ מהמתפקריםכמה
 בנחת ולדבר להתכעס שלא כמןמדות

 ע"פ אתן להם המוזת קנית אבלוכעצב,
 על תעפצד אס ע"נ המחקר, ע"פ רקההזרה
 בלבם, תוצבדה שכצ כי הדאהלבניהם
 רצהו על אץ חורש א"4 רשעים,מוסרים,
 מר' הרחק מרמה, מלא~במם

 נ4.אמותיהם(



ננום רוצציפרקמעיןעו

 ה[ יט ]שמות חורתינו במתן הש"יוז"ש

 בקולי תשמעו שמוע אםועתה
 מכל סגולה לי והייתם בריתי אתושמרתם
 ועתה מהו א' דקשה הארץ. כל לי כיהעמים
 בריחי את ושמרתם ב' לשלול, בא זמןאטה
 כוא"ו סגולה לי והחתם ג' הכוונה.מהו
 שכר תשלום הגזירה דיפלמת זה הריהמסף
 מהו ד' סגולה. לי תהיו הול"להקודם

 הארץ. כל לי כי טעםהנתינת
 שהבטיח טעם, בטוב הצח דרככן פיופנל

 התורה כעת שיקבלו כיתהש"י
 ולכניהם להם מודשה התורה תהיהככר

 הטבעח הדבר כענין )ר"ל בטבעלעולם

 בן בהוולד ותיכף בטבע( האדם עםששלד
 אכיפ אברהם של לבריתו ויכניסהוישראל
 הישרים הדרכים בכל והנבואה ההורההנה

 ח"ו דרכיו בסילוף וגם כעצם, לושהרים
 כל כבר כי מתמיר ואיש במקרה רק לוהוא

 עול תחת מאז משועבד שלו החומרארציות
 בהיפוך. הוא אוה"ע משא"כהחדרה,

 שמוע אם )כעת( ועתה הכתוב ערעורוזה
 את )תפיר( .ושמרתם בקולג'תשמעו

 א"א( של לבריתו בניכם )להכניסברית"י
 )כעין העמים מכל סגולה לי )תמיד(והיתם
 סיע לא פעולה לאיזה שמוכן הסגולחדבר
 הסגולח הדבר  וכעצמיות רק הסיבהכשכל
 הארץ כל לי כי הטעם( ואמר לזה,גורם
 ישראל בן וחומרעת ארציות שכל)כירן

 א"א עלל בבריתו שנכנס מיום לשכהתעבר
 וכנ"ל( החומר הטבע מן למעלהישפיעו
 ולרוה"ק ולנבואה לתורה מוכן הואהנה

 ההומר. של הטבע מןלמעלה

 בעל אם לפניך אשר את ויבין ביןהצתה
 סרי שראשית להיות אתה,נפנן

 כיהוא בדבר היה אבאר אברהםעבודת

 וגופו נפשו שמסר במה הטבע מןלמעלה
 הנפש ברצק יוצרו אהבת בעבור ובבאבזה
 ביטול והוא הטבע, מן למעלהבלבד

 כוחות סאןרר היה אזי לגמרי,מציאות
 מחצב ישראל כל מכמות )היעןמכסתו
 במחשבה שעלו בו( כלולים שהיוהקודש
 ומע"ס מצות עדיין סיגלו ולא הקדוםבדצכן
 ברצון, טעם אין כבנכול רצץ רקוהוא
 והוא ההכמה מן למעלה הוארצו"ן

 שמ"ו הוא החכמה. לצהן"רהמתהפך
 הזה הברית לחתימת זכה אזי רצו"ח)בגימ'
 בצוער הוא והחתימה ההכסה, מללמעלה
 כצלמו, כדמותו להוליד המשפיעהאדם
 עבודתם כתהיה אחריו ולזוננו לווהובטח
 דירגתם רק וההשגה, החכמה מןלמעלה
 שהיא ומצותיה בהחורה ישוטטושכלם
 הישראלי כשהא"ש דהינו אלקי,שכל

 וציצית, תפילין יעשה איך ומשיגמתכתן
 שכל מן למעלה אלקי כשכל מתבונןהנה

 שאינו באמונה הוא עבודתו ועצםאנושי,
 הכלתו יתודו הבורא במציאותמסתפק

 מחשבתו בעצם לו הוא זה כל כיומהגחתו,
 במדובבה. שעלו ישראל נשמותמשורש

 גג[ ]ידועכן דקי"ל מה על אמרנו אשרוזזה

 הקב"ה טובה מדנובה בישראלכי
 מצרפה איה רעה ומדבובה למעשהמצרפה
 תצורף ח"ו ע"ז מחשבות )תוץלמעשה
 תצורף רעה מדבובה ובאוה"עלמעווה(
 למעשה, תצורף לא טובה ומדבובהלמעשה
 עקית או כדבר קן פקם משוא וכידקקה
 ד' משפטי תתבונן כאשר אך ח"ו,הדין

 ע"כ במדובבה, עלו חמדאל להעתעררים,
 כעצם ורצון במחשבה באמתה הואעמדתם

 בעצם דבוק ככרמל ומהשבתם רצונםכי
 טובה מחשבה תעלה כאשר ע"ככשורשם,



שננום רביעיפרקמעין

 הואבמחשבתם
 כמעט כי להם גשי קני

 באיזה בהיכשל לא אם לעשותם משעאין
 מחשבה משא"כ בהכרח, חומריתסיכה
 כאן אין כי במחשבתם מקריה היארעה

 היא וכאוה"ע ועוברת, חולפת והיאמקומה
 ע"ז, מחשבת סה4א"כ והשבונן. דרקבהיפך
 אמונת להאמין ששאלי איש משפטהנה
 ובלי ספק שום בלי שכלו רצת בטבעאומן
 ולהסתפק לחקור צריך שאינו כמוחקירה
 וכמש"ל מחשבה היא המוחרבהאם

 טינא איזה מעלה ישראל וכשבןבאריכות,
 נשמתו אבדן על יורה זה הנהבמהשבחצ
 נשאר ולא לגמרי ממנו שהלכההישראלית

 ע"כ מהקליפות, הבהמיות הנפש רקאצלו
 ומצרפין כאוה"ע נידון להיות חרוץמשפטו

 למשהיה. רעה המרהיבהלו
 הנ"ל, דברינו כל תכין כאשרושצונה

 בהים אשר מי כל כיתהבונן
 בחקירות לחקור לבו ומפנה יכונהישראל
 כל כי הפדראלי הא"ב טבע זה איןאשר

 משליך הוא הנה האמונה, הואמעלתו
 הפדראלית ונשמתו נפשו ומאבדתפארתו

 הולך עם ע"כ הארצות, כגויי להיותח"ו
 בקנין הרעות המרות כל שיקמץ עד באועם
 כאשר ומצות בתורה שכפור הארצותכגוה
 לס ספרו ואבותעו רואים בצמחןאנחש
 טסה4 כע"ז הוא הזה דבר כי בספותם,הלא

 ישראל של תפארתן במחשבתושמאבד
 כי תקוה לו ואין העסיס מכלומעלתן
 % הניחנה המלכות לבושי מעליהשליך
 במלבושי א"ע והלביש המלךמאת

 בבצרי הלבישו אהגר במלך ומרדהמחבלים
 שלחן על לאכול ומאס מלכות הדרתפארת
 ומשתיו, מאכליו ומעדני המלך בג פתהמלך
 אהגר העבדים את לחם ללחוםל"4ב

 ין בסובאי להיות להם ניחאבהפקירא
 )הדעתי לעיוולו, תקוה היוו הריקיםכאחד
 מדורות צדיקים מכמה לך יקשהכי

 סעדיה ורב ז"ל הרמב"ם מרן כגוןהקודמים
 עכ"ז מזה דברנו שכבר הגם הנה ז"לגאון
 בעתר לך אבאר לע הנועד כמקוםלקמן

 האמת(. על ותודההדבר

 חפיצה נפשך אם הקורא ידידץדעתי
 תבין אלה כדברי ותעמיקבאמת

 כבודך ותשמור ישראל ומעלת התורהמעלת
 חטאים יפהקו ואם נכרים, חיק תחבקולא
 מאהליהם עצמך את ותרחיק תאבהאל

 להם אהגר בכל תגע ולא ובנותיהםומבניהם
 שאינם ע"ע מעיזים המירו בקלון כבודםכי

 ואל תבלע אל האראל ואתה אבותינו,מבני
 בחכמות צבאות ד' נחלת אתתשחית

 ומצותיה בחורה זמנך ובלה סיבהחיצוניות,
 חח בחיים חלקך הוא כי תזוע אלומעה

 הבוים שהרבה ק"זי ותרע המא"ב.עוה"ז
 פן שיראתו רק הזה, בענין לך לכתוב לי"1

 ע"כ בהוכחתי, תקוץ העוניםבאריכות
 עוד ואי"ה לענין ענין בין ריווח לךשמחן
 רבדי יכנסו רעוא יהא לך. רודי אתאתן
 בלבבם רושם ויעשו אבותעו בםבאזני
 כל לנו לטיט אלקיט ר' את ניראלמען

 : אמן הזה כהיום לחיהעוהימים



4ג

 "מיטלפוק
 מברותיהם האנשים איו בנו בה אשר העיר עללצור

הסקולקים.
 ש49מה ההודה כק האלה האחזיםבנסוע

 כשנפצת אוצץ וריפולצולם
 שתי עטם שוהם, אבני עחעי פושחיצוניות,
 היש האחת ואק שגלעת, מטחתאבנים
 לחם כמבאר כי האף"ת, מצטבע הראשהאבן

 דבופר האפיקורם דעת לקוש לעקיבמופת
 הרחקת הישנטע חישבן ההאשתה,בסיבה

 דגשתם סכרת הלש"צ לעקדושממיות
 עצמה אשטה מש שעה, י 4היכשכש

 מצם הם** לא הטבח לב קחתה*
 תשטרתם 5ט ד ניבכם תירה כמגואשי,
 אז חמוצה, כל רירתם לא כי לנפשוהיכםמאד
 ובמערה בה' וטשמטצ "מר"ל, ובני והשההמר
 להם טעבאר כי דהררת באהבת ודבקועבדו,
 ואם בקבלה. מאגדנש שויו מהבמופת
 אותם מודן העולם וישזצת העגך הטהבתחלה
 מק ועהה לפה, יד יעצמו עכר עם *עכשו
 האחה הפה בידכן פיפעת חיב השכללהם
 הכגעולים, כבד השני הששה התפהקם,כצד

 היטקטק הכלה הצו ננה ולעמקמח
 אבני שהי אלה כי וסמאו הקדושההירחש
 הן וק ושכעומרה, תיקוניה הנה וקשוהם

 כ19 ק ק , צי% כיה ק ק%1י1,
 עמס תשםזמחו

~ 
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ת מי י%צ ש"ת רפשה ח ק  וק 
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 הש ""שר דשם צאת 6תת בההצ*

 תשק יתצו, המו הטחתסי
אש ש   ל י )נ(* צ 
 שמו דמדם דאו ש6 *חץ,שאש

א* א   %  %  

 דמה, של צתו ש *"ם~קי

% ד*  * 4  

-  

 *אשת שש( לשם ושןמהצקם
 תצםוימ רכך, ביתר מיית על סוחבםימם ו"

 ה' שואל )י(שטע בים עשיםמלואם

 גניםסעק
 ועמו"ד היסודו"ת יסו"ד הוא)ולאשר חמישיפרק
 היחיל ז"ל הדמב"םהחכמו"ת.

 הלצון לך אבאר ואיה הזה, בלשתספרו
 5ך הקהה 5א )ק נחתי ותמצא לקמןהזה

 נכלל הוה כדיבור הנה אמץרים.אלוקים
 לדבר עצל שהפה מה כל הגשורותהרחקות
 פרחן של עקום העיד )ג( לחשוב:והלב

 מפיו דברות שתי אלו שמש כי הסעים.ש9
 קול אמצעי, שום בלי כביתך ממשית"ש
 וקול כבד וענן וברקים בקולות שמשרבוים
 קול, ילחץ רואים אעם ותהונה חזקשופר
 הב' אלה שסה למה הטעם לך אכארואיה
 עאצצ )ק גחת? ותמצא ית"ש מפיודברות

 ז"ל שהרב נראה אהד. ה" איקטצ ה'הכראי
 כדאבת החסיד שמפרש כמו הפראקמפרש



צההיים התמטיפרק ר וא

 ד/ מושה על סמה אליצ ר ]פ" אחר. ולאלהיו

 וודה(. ספדהפ הורשמה שללת אהרר

 מצוה אני וששד ניל שמע ט121יצה
 החסמש המי הדמע אקד הםאופך,

 כי הצינה אמת להצעק תארת הרךהאלה
 אטע לההום תיבות גרונית עשעחז השתיאלה

 עיאש למה נעשה מה אבלוט5פעץרום,
 האאנש שתי אלה כי שמעט ובאחרהבעינעו
 תורה סני האמרים אלה להרחיק סףאכני

צעק
 וצריך וז"ל, בהתחלה היהוד שערהלבבות
 וגו', ישראל שמע של הזה הפרקשתבין
 באומרו ית"ש בבורא להאמין השיוונווהוא
 באומרו בכאן התכרז ולא ד', ישראלשמע
 הלב לאמונה התכוין אך האשן לשמעשמע
 באמונת להאמין חוייבנו אשר ואחריוכו',

 אלקיח שהוא להאמין הוייבצפציאוהו
 היכולת ובעל תקיף )הכוונה אלקינוכמ"ש
 להאמין הוייכמ ואה"כ נ"ל( ועונשמשכר
 עכ"ל. אהד ד' כמ"ש אסח אחד הואכי

 הרחקת הבין האמת אהד ענין תביןוכאוטר
 ענין מרומזים הזה בפסוק ממלאהגשם,

 פ"י נלהלן לך אודיע ואי"ה הנ"ל, אמודתב'
 הפסוק בפשט בלבטינו אשר את בה(אות

 חויבו אופר דבשנים. שתי )ס( לנו:המכוון
 ר"ל וציקריה, התורה יסודי הןשהן

 ההותי מאלו יוהר הצודך מן 2ואי7שהשבו
 בחכמות ר"ל בהם. )סדבקועיקרים:
 ביבם פעא עלה 5י מ( : דבקו הללוחיצונית

 ז"ל הרב השה ושהלטשי הפון הלק אלהכי
 פעלו שהחקירות ואמר לכו מקירותדיבר
 המציאות לאמתה הללו, האסחצתלשתי

 שבאים כיון אבל הגשם, הרהקת*אמתת

 א* ההטלת בבקעת שמד"צ צצי כיאותעה
 ימהי הן ענק חקצצ אשל רחיצים)ס(2צו
 רבי )י( שקשיהההיה

 ה2פצ לאהבה בהם
 נמל בנע עשישה יצלה מואביות, נווםלהם
 כמוהה שאיה לה נהנו לא המתמהה,התקוה
 מנה רגעשיות במצא התעסקו ולאקונחה,
 האלוהות, המצות יהר והפלץ הרציתללב
 ההמה חלק אלה כי בלבם סדנא עלה)ו(כי

 יחצצו וכמה מהשל שירו לא אשרוצלתם

גנים
 התורה תוק עוברים הנה ההקירותלייי

 לבא האדם יכול מזה הנה לגמרי.ומצותיה
 וגה אטעה ולא אקרא אני לומר טעותלידי
 אם תדע ידעי אבל ביזם, תעלההה

 פ"א נלוי כתבצ אשר אלה בדברייתתבונן

 הנרמז הענין בכלל הוא זה שגם כ'[אות
 ומעץ אדה"ר שנצטווה הראשונהבמצוה
 היינו ממנו, תאכל לא ורע טובהדעת

 ההוקר כי ולהפכו, לטוב בדעתההקירה
 צד כל כדעתו מהבונן כע"כ לחקורכשבא
 את להחזיק שכוונהו הגם הסותרהלקי
 השנק צד מדעות ולהפריד הטוב לצדדעתו
 כעניני  יצעה לפי בדעהו מהבונןעכ"פ
 השי"ת העיד והנה ולהפכו, לטובאלקות
 מהשת תמות, מות ממנו אכלך ביםכי

 את עשא האלקים כי ממקורה,הנפכי
 כמו באלוקות להקירה צריך אין ישרהאדם

 תקשה אם להקירה, צדיך איןשהמלאך
 זה שואלים הרי כעין, עץ רואהוכהמלאך

 עין רואים אינם הנה כבודו מקום איהלזה
 צורך המהיה מימיך שמעת ואעפ"כבעין,

 עבודתם רק בהקירווע להקורלהמלאכים
כטסתה.



13ים חצרציפרקמעין%
 השגות מן למעלה היא אמונה כתבעופכר

 שתפס שאינו דבר הוא כיהחכמות
 המוזלג הדבר )כי לאמונה, וצריךברעיל
 אין כי אמונה נקרא אינו זה החכמהבהשגת
 שרואה מה או בעין שרואה זה ביןחילוק
 את אני רואה :[ קת נסעדת רז"ל כמ"שבהסכל
 יראה אשר את תאמר וכי אדמון,דברי
 שהוא יאמין לפניו כסף חתיכתהאדם
 שכעיניו כיון אמונה זה אין כסף,חתיכת
 לא זה מכריחו שהשכל הדבר הוא כןרואה,
 שאינו בדבר הוא אמתה אבל אמתה,נקרא

 אל המשחוקק החלק טבע הוא אבלמהצג(,
 תיבת שורש )והנה אליו ומתדבק שלוהכלל
 ראינו מצאם הקודש לשת בשורשיאמונ"ה
 אומ"ן ויהיה מלשון והמשכה, גדלותלשק
 ובלשון לגדלות, מקטטת שגידלה הדסהאת
 לאמן יודע מלשק בהוצר המשכה הוארז"ל
 אמונ"ה בחינת הוא כן קג.[( ]שבת ידעאת

 ולמקורו לשורשו ונמשך נהגדלשהשכל
 כמו חקירה(, הקרבת שום )כלימאליו
 כשהוא שבעוה"ז העולמי האש מןשהחלק
 ועטה מתלהב הוא בעץ או בפתילהדבוק

 שתחת האש ליסוד דהמנו היסודולשורשו
 מכריחו שהמכריח זמן כל רק הירח,גלגל
 אינו המוגשם בדבר נקשר שהוא כ"זדהיה
 עליו שתוסיף מה וכל למקורו, לחזוריכול
 עצים דההל  שבעוה"ז מוגשמיםדברים
 מיסודו, פעם בכל מפסידו אתהופתילות
 ליסודו יברח טבעו על כשאתארמשא"כ

שמקורו.
 ומצמות המלאכים בנפשות הדבר הראק

 הנעלם מהשכל מושכלים המהישראל,
 בטבע ומשחוקקים תכספים רעיוןמכל

 בין הוא והחילוק ולמקודם,לשורשם
 להם אין שהמלחכים אדם, ובניהמלאכים

 הם אדם ובני השהוקקות, המונע עבחומר
 וגסים עבים בעצים נאחזים הםבעוה"ז
 ביהרר רטובים עצים ירבו שאם עדורטובים
 תעסוק אם הדבר הוא כן לנמרי, האשיבבו
 חומסתם בדברים שבאדם הזאתהנפש
 השכלית, ממנה לגמרי תכבה הנהוגסים
 אתה הנה בחקירות תעכורנה אםואפילו
 בהם שתדכוק ופתילות עצים עליהמוסיף
 החת באם כי לשורשה, לחזור תוכל%א

 ואז ליסודה חתרת היתה  צציפ בלאמניחה
 משא"כ לכבותה, מכריח שום יכול היהלא

 כוערת, שהיא הגם בעוה"ז דבוקהכשהיא
 איזה כשיבא ממקורה פרודה שהיאכיון

 ויבטלנה יכבנה ושלג מים עםמכריח
 אור את המעביר הדבר הוא כןממציאותה.

 חמותי שיאמר הגם אנושיות בחקירותשכלו
 העביר האור ענין שכל כיון אור,ראיתי

 מכריח איזה כשיבא אנחצית, שכלכגשמיות
 שהעיד הסיבה היתה זאת לגמרי.יכבהו
 המירו החוקרים שכל ]פ"כ( לעגלהרב

 השמד. בזועתכבורם

 הענינים לך לבאר אני מוכרח עוד8בי
 אותן א"כ לך יקשה כי יותר,בביאור

 לבם באורירות הפלכים ואינם חוקריםשאינם
 ותצא בטבע למקורם עויחזרו מהראויג"כ
 תדע בטבע, התשוקה מכח הגוף מןנפשם

 הקדושה ההורה סגולת הוא עתהותתכונן
 כמנול ית"ש מאתי שנתפשטהומצותיה
 הנה לעוה"ז, ובאת ממש ורצות אלקישכל
 שכל הם אשר ומצות בחורה הנפשבעסק
 גם במקודה דבוקה היא הנה ממש,אלקי

 מצמאתה הנפש שביצת והיא כטף,בעוה"ז
 הנה הוא, הד ההאראל ואוריהא קב"הכי

 ומים בהש"י, כריקוח הוא בהורהבהידבק
 ויהדות האהבה 8ת לכבות עכלו לארבים
 הישראלי הצפש בטבע תקוא "צטפוה,לא



88גנים חטפופיקמעין

 כל טבעה זה כי מכריח שום ע"י תתפעללא
 הזעם שביום המחבר העיד ע"כהימים,
 עלירן לאל נפשם מסרו הדעת מקליהנשים
 המירו החוקרים משא"כ טבעם, זהכי

 והתבונן. כין וכמש"לנכודר
 לאיש הנוצה העיקר לענין,נחזור

 אמוב"ה בדרך דוקא הואהישראלי
 בחעת והוא החכמה, מן למעלה הואאשר
 מלאכים אלקעו ר' לך יתנו כתר )וז"שכת"ר
 מטה קבוצי ישראל עמך עם מעלההמוני
 חקירה מבלי מאמין שהמלאך כמווכו',

 תתבתן האמור מכל חסדאל(, כן כמרוחכמה
 בחקירות, לחקור הישראלי לא"עשאסור
 לאאצ"ה הקב"ה שאמר לעיל מ"שוכן

 בהנעת לו שאמר תמים והיה לפניהתהלך
 בהיכל למעלה שהוא המילה מצותצווי

 זרעו ואת אותו הקב"ה הוציא בזההטבעי,
 והלאה מהיום כוה וציוהו הטבעמחכמת
 עסק לך אין היינו תמים, והיה לפניהתהלך

 לפני ההולך האיש כדמיון לפני לילך אםכי
 זה, הוא כי לחקור צריך שאיש ורואהואחר
 בלי באמונה לפני יהיה והילוכך דרכיךכך
 )כענין לחקור שלא תמים והיה ספק,שום
 פזעא עמא רא"ל מינא לההוא רבאויאמר

 אם לחקור לכם היה שמתחלה וכו'דקדמיוצ
 והשיב מצוהרה, בדבות לקבל באפשרייהיה
 )מבלי כתמימותא דסגינן אנן רבאלו

 תצ' הנחם קדרים חרמת בן כתיבחקירה(
 מי נקרא דתמימות מזה מוכה פח[,נשכת

 באמתה(. רק חקירה מבלי הרבדשמקבל
 מאת גמור ציוי שהוא תדאה לפי"זדצה

 אשר ר' קדחן לחאע"ה אפהקדהמני
 דק עוד יחקור שלא חנו' ומצא וחקרדה"ב
 מלה במצות % המצמד והוא תמים,להיות

 ולזרעו לו הניחנה החקירה מז למעלהשהוא
 להיות כמוהו הש"י מאת מצווים והםאחריו
 הנה בחקעזת להתהלך הבא א"בתמים,
 אפילו תצלח לא בוודאי והיא ד' פי אתעבר
 הרי שמים, לשם שיהוא יצרו יפתיהואם

 חזי אסור ולא ארבה אני אמר החכםהמלך
 ט(. לו עלתהמה

 בארץ אשר מהקדושים תשאלניואם
 ומרן גאפ סעדיה רב ה"ההחים
 חובת געל החסיד והרב ז"לדיטג"ם
 ראו פשוטו ע"פ תדע ודומיהן,היבבות
 בימיהם בעוה"ר שהע ושמדיותגזירות
 וגם הגזירות, ידי על הדורות פרצותתתרבו
 עמהם להתווכח פעם בכל האומותגזרו

 כעין זה כל ללמוד והוצרכו הדתבענגני
 וכיש כערוף ללמוד שהוצרכוהסנהדרין

 להודיע הוצרכו עם ולהמת החכמות,שאר
 יתפארו ולא מדע בכל בקיאים הםכי

 בחכמות חלק להם שאין עליהםהישמים
 יקבלו ולא חכמה מכל שלוליםשתשבר
 מילין לאלוה עוד "4 )והנה ד"תנח,מהם

 התוהו מעולם נשמות אז שהענבלעו
 מעולם הנשמות היו ומעטים החמישיבאלף
 מ"ש ידעת וכבר הדוד, להחיותהתיקון
 אלפים ב' הדהו אלפים ב' צי.[ נ"מןדריןרז"ל
 הזהו אלפים ב' אשר ידעת וכבר וכו',חודה

  טעה מ"ח בו כשהיה אברהם בימינסתיימו
 בצדפו את אברהם הכיד שאזקואמוז"ל
 אלפים ב' התחילו והלאה ומאזכמטוארז"ל

 החמישי באלף הזה המד בגלות וה"התורה,
 חוהו, אלפים ב' של הנשטצת לעוה"זבאו
 החורה, ע"י להיתקן הגלגול בסודובאו

 אברהם כמשפט בחקירות מבעם~הסה
 ומצא וחקר השוהו בצולם לנצלםשונא
 מציאוהו חקירותו ע"י עולם לבאיהעדיע



גנים חשישי5יקמעין%
 והציע הקב"ה ממ"ה אליו שנגלה עדית"ש
 היה התיקון התהלת עכ"פ בתורה, הלקולו
 האראל נהלת זה אין אכל נה(, ההקירות(ע"י

 בהשום זה לעשות שלא בדברה הםומצווים
 כאשר יעשנה, הוא נפשו ומשהיתאופן,

 ושאר טו"ר הדעת עץ ברמזעוררתיך
 שרמזתי.ענינים

 ז"ל הרמב"ם מרן דברי את ראה נאלך
 ייסוד בזה"ל, התחיל ספרו-בהתחלת
 מצוי שיש לידע היהכמות ויצמודהייסודות
 לו הזה, לשון על יוקשה הנה וכו',ראשנן
 בר"ת הקדוש השם לרמז שרצהיהיה

 אכל המפרשים( )כמ"ש ספרובהתהלת
 בכאן הזכיר שלע כיק הכא בעי מאיהכמות
 להאמין אמונה דברי רק הכמה דברישום
 האמונות ועמוד למיסר ליה והוה וכו',שיש
 הרב הנה תתפלא ועוד הדת, ועמוראו

 בהכסות מורה כמוהו מי ז"להרמכ"ם
 המורה( בספר רואה שאתה )כמוהמהקר
 סתם וכתב דרכו עזב הגדיל בספרווכאן

 עשה מצות זה דבר וידיעת וכהבלהאמין
 ז' בהלכה ואה"כ אלקיך, ד' אנכישנאמר
 ולא שנים ואיש הוא אהד זה אלקיכתב
 אהד כיההי שאין אהד אלא שנים עליותר
 כמין אחר לא כעולם הנמצאים האחדיםמן

 כגוף אהד ולא הרבה אחדים כוללשהוא
 יחוד אלא ולקצוות למחלקות נחלקשהוא
 היו אלו כעולם, כמוהו אהד יהודשאין

 שאיק מפת ונשות גופיץ הץ הדבהאלוהות
 מזה זה נפרדים במציאותן השוויןהנסנין
 תצויות כגופים שיארעו במאורעיןאלא
 קץ לו היה תויה 1ף היצר היהואלו

 ה4 ותבליח קץ לשפו שיש וכלוהבלית
 הואיל וב"ש ב"ה ואלקעו וסוף קץלכוהו
 הגעל שהרי פוסק ואיש קץ לו איןוכוהו

 ואין והואיל גוף כה כוהו אין תמידסובב
 כדי הגופות מאורעות לו יארעו לא גוףלו

 אפשר אי לפיכך מאחר, ונפרד נהלקשיהיה
 עשה מצות זה דבר וידיעת אהד אלאשיהיה

 עכ"ל. אהד ד' אלקיח ד'שנאמר

 תרי"ג ממנין עשה מצות שזה רואההנך
 על הנה תרי"ג, ממנין עשה מצותתה
 סתם כתב יתעלה הבורא מציאותהשעת
 מ"ע זה דבר ויועצת וכהב וכו'להאמין
 מבלי דאקא לבד אמונה הוא שהמ"עמשמע
 כתב היהוד ידיעת ועל במופת,הקירה
 דבר וידיעת כתב ואה"כ ע"ז מופתמתהלה

 לחקור הוא שהמ"ע משמע עשה, מצותזה
 ומאי הלזו באמונה המופת עם ולעמידזה

שנא.

 ז"ל שהרמב"ם דהגם דיברנו אשר הואאך
 על גם הפלוסופים במופתי הרבההקר
 להשיב רק היה הוא המציאותואמונת
 מהווכהים היו אשר לאפיקורסיםתשובה
 להיות וגם המלכים, אצל קרוב בהיותועמו
 חוק  עברו ההם בימים גם עמית מבנירבים

 יתבאר(, ועוד לעיל שכתבתי)ומטעמים
 מדרך זה שאין מודה בעצמו ז"ל הואאבל

 שהוא )וכמ"ש מציאוחצ על להקורההורה
 הדעת להסות שאסוד טואר הדעת עץבהי'
 בתורה ונצטוינו כרגע(, ולהפכולטוב

 תמים והיה לפני הההלך אביעלאברהם
 האמונה בלב תקבע וביתרוכספסל,
 שוה וכמש"ל בסחפת  מהאמונהכקבלה
 ידעתם כי לאברהם שהבטיח הא"סמבתעת
 האמונה א"כ וגו'. במו את יצוה אשרלמען
 שהנהדק מאברהם למורשה לי הואכקבלה
 גם ח"כ אהרה, הקרעו לו ויתשש ב"הא"ס

 כשצמיתה דבר שום עא סוף אין זולאמתה
 הכאה האמתה משא"כ המוצא, מכריהחמה
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 גמול בעל מצד שהוא האנתיח השכלמצד
 זו לאמתה "ש רוב שע"פ להיוה נכולוסוף
 אתה הכרח אפילו מכריח אעה ע"יסוף

 אלקיך ד' אנכי שבתורה המ"ע ע"כתאוה,
 מרן ע"כ חקירה, מכלי אומן אמונת רקהוא

 מיוהד שהוא הלוה באפרו ו"להרמב"ם
 המ"ע רק הביא התורה, ומשפטילדתי

 ית"ש הבורא מציאות שהם ולידעלהאמין
 בחקירה, מופת שום הביא%א

 תמיד נובע שבארם והשכל החכמהודשה
 ומאין מחשבה, רודפתומלהעבה

 משכיל יש כרחך על המוח, אל זהנובע
 להחכמה משכיל ויהוא והדברשישכילהו,

 הוא ע"כ המוחין בכלי נגבל אעו הואהנה
 בחינת והוא בחכמה מחאג שאישדבר

 בהשכלת בחכמה ונתפס מושג שאינואמונה
 ד' בסוד להכאים דנא מילתא ויציבאהשכל,
 קוצו סוד התכמ"ה מן למעלה כת"רבהי'
 רוח והגשמת הע"ה מן למעלה י"רשל
 בכלי נתפס שאיט מקיף אור שבאדםתחם
 להשכל ומאיר מקיף אור הוא רקהטף
 דוק ממש, נוכע והשכל שבארםהפנימי
 החכמות, עמוד נקרא זו בת" הנהבדבר.
  שמרעין הזעו עלע עומדין שהחכמותעמוד
 וכו' יחצו כתר אומרים שבע )וזהממט,

 וכתב הרמב"ם  שהעמיק וזהוכמש"ל(,
 לידע החכמו"ת הצמו"ד היסהץ"תיסו"ד
 היא והאמונה לבר, באסונה הסטוכו',
 פעדנים השתן הדמים הבן לחכמהעפ"ד

 א.לנפוציך
 אש המציאותן באמונת הוא זההנה

 להרמב"ם ב"ל היהודבאמונת
 ד* ישראל שמע אמ"ה דהתורהמדהמכן
 לשט שמ"צ מלשק הושמע וגריאלקעו

 אלקינו מהף"ה נא התכתן הכתההבנה,
 מניע כולם הכוהות בעל שהוא)מדחזינן
 הבין ע"כ וסוף( הפסק בליהגלגלים
 הרסב"ם שביאר וכמו אחד, הואשהף"ה
 עלעו צותה החידה א"כ החקירה,זאת

 א"כ הלי, בחקירה ואת להתמתןכפיוש
 תקשה ואל הלזו, בחקירה דוקא הואהמ"ע
 באמתה שהוא שההרעה שכתבנו כיקע"ז
 זו לאמונה אין כי ביטול לה אין הא"סכצד
 האנושית, החקירה מצד יזייעה משא"כסוף
 להאמין טוב יותר היחוד באמונת גםא"כ

 מצד שהוא אברהם מאכעו ירושיתבאמונה
 מצד אנהטית בחקירה לחקור ולאהא"ס
 הלוו לאמונה גבול להיות ויכ% גבזלכעל
 כיון ע"ז נשיב וכיוצא, מכריח ע"יח"ו

 א"כ זה על לחקור התורה מן ע"זעעצסוינו
 כקים א"כ התורה ע"פ היא שהחקירהכען
 הוא כי א"ס והוא יתעש רצונו מקטםזה

 הבו, חדורצות

 גם לחקור הש"י יצונו לא למה תקשהואם
 תהיה וח"כ המצינעת אמונתעל
 לנפש, ותערב הא"ס מצד ג"כ זוהחקירה
 לפה ית"ש אלקיט מצות על קושיא זהאין
 לנפש הטוב היודע הוא כי כך ולא כךיצתו
 טעמי תכלית כל על לעמוד שא"אוכמו

 כאופן ולא זה באופן נצטויט ולמהמצותיו
 אפשר אי חלק להוציאך ואעפ"כאחר,
 על הנה לבבי. עם אשר את לךמהטבע
 ככל פעמים להעי"ד נצטינו היחודאמומן
 בפסוק רברבין ע"ד אותעת וע"כים

 פסול עד פפי עד הומיה חהך וע"פהיהוד(
 על בשכלעו לעתוד כוה הצבוי ע"כלסייד,
אש ק כש  א  ע  ת  פ  הח 
א% פ א   4 א   
 עהרוטוק לך שחר * ח"ח ח,ק
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 שתקשה ידעתי ידיתי וידעתי וכו'. שובלבך
 שאאריך הלכבות חובת בעל מדבריעלי

 התורה מן עלינו שמצוה והחליטבדבריו
 כאשר אבל המקובלת, האמונה עללחקור
 היחוד, אמונת רק תמצא לא בדבריותדקדק
 כתב לא בעצמו המציאות אמונת עלאבל
 היחוד שבשער הגם עלי%, מצוהשהוא
 הוא המציאות, על גם מופתיםהביא

 החכמים כל על לעיל שכתבתימטעמים
 מפסוק ההורה מן המצוה אבלהקודמים,
 על הוא וכו' לבבך אל והשבות היוםוידעת
 סברת רק הוא לדעתי זה וגם היחוד.אמונת

 מנה לא המצות )ובספר וסטעהוהרמב"ם
 ענף דהוי דם-ל ונ"ל למ"ע, הרמב"םזה

 בשם זה מנה והחרדים אחד( ד'למצות
 הוא שהמצוה סתם אמר אבל יונה,רכיב

 ובפרט שכלו, כפי ית"ש בגדדלתולהתבונן
 כשב"י של תורתו באור עיניו שהאירולמי
 היום וידעת של המצוה מה יראה בעיןעין

וגו'.

 שהחקירות אחי לך שהונחתי ניוןע"כ
 שלדעת הגם התורה, מןאסורין

 לב על בהעלות עכ"פ מצות "צהרמב"ם
 המשכיל היחוד, אמונת על הגלגלבמופת
 ביותר יחקור ולא לנפשו יגור גור דברעל
 וכלל כלל לאסור יש ולדעתי אסור, זהכי

 הקטעים שפקרו הזה הרע כדור)ובפרט
 מוסכם אינו זה קןהדבר ובפרטלגמרי(

 אמונת על לעמוד ההשב שיהיהמהפוסקים
 הוא היום וידעת )ופסוק בחקירה.היחוד

 למשוב כקבלה לו הנמסר בדברלהתכוץ
 ותפארחןבגדדלתו

 ורוממותי
 ובפרט שכלחו,

 הקדחצה בחכמה בכינה ד' לו שחלקמי
 דגל אליבא בודאי יוצא הקבלהחכמת

 נראה יותר כי מזה גם הרחק ע"כהדיעות(.

 ונכלל טו"ר הדעת עץ כאיסור זהשגם
 )הגם לעיל שכתבנו המים והיהבאזהרת
 אהבו הה4 להאריך(. רצוני אין לחלקשיש
 ק"ש בברכת אחר במקום מיליןלאלוה

 ק"ש קודם כברכתם בכינן לכ"עשיוצאים
 הוא רהחיוב רס"ל הרמב"ם לדעת)אפילו
 לך יארך אך היהוד אמצע עללחקור
 נשמות כל עלינו ונאמנים ואכ"מ(,הדיבור
 שלימה אמונה בודאי שמאמיניםישראל
 אלקינו לעבודת השיכים אמונותבכל

 מאת וחוץ "4ע כל וזה יצרעו,ולתורת
 ישראל. קרוש זרע בטן מניהעמוסים

 לך יהיה ולא אנכי המצות ב' שאלוובפרט
 שום בלא יתפש מפיושמעש

 לנו להורות הוא ע"כ כזאת, ולמהאמצעי
 ישראל מימות וכל ית"ש מפיו ששמענוכיון
 תקוע יתד הדבר נשאר הנכבד, במעמדהיו

 ד' לעולם כי הקירה שום בלאבלבבינו

 לך יהי' ולא אנכי ישראל בנשמות נצבדברך
 אחר הרודפים ישראל פוצעי אפילווכו',

 על עצמם את למסור מוכניםתאוותם
 להכריחם, ירצו כאשד ית' שמוקדושת
 המחקר על לעמוד דוקט הרוצהמשא"כ
 הש"י בדבר לעצמו להספיק רוצה אישהנה
 ולא אנכי לנו באמור בנשמותיה נצבאשר
 בדבררם תעמיק כאשר בני רח'. לךיהיה
 היכן עד ומשחימם מרעיד תעמודהאלה
 לאבד חדכל ח"ו כרגע וכי מגיעיםהדברים
 ועבודה בחורה ד' לפני התהלך ע"כעולמך,
 ותתענג חן יעלת מהנחם אילת החומקובה

 לבך. כהטפלות לך התן ד'על
 כח"כ ומצאתי שואיהן מה אחיזתךתצוד

 נשתוה הפסוק ברמז אחד חכםבהים
 ומהחת שהם אכה שתי את ולקהה ט[כס



טנניס חפתו5יקטעון

 הנה בנה, כתב ישראל, בני שמוחעליהם
 ההקירות ע"י להשיג יכלו לאהמתפלספים

 שתי הינו השהם, אבני שתי אותםרק
 הבורא מציאות רהיט הרב שכתבהעיקרים
 העיקרם חצאר הגשם, הרחקת שהואויחוד
 המתים ותחיית תבואה דהומים מןתורה
 העולם וחידתה ועבש חוכר המשיחוביאת
 בטבע רק להאמין צריכים כרחךעל

 מהאבות המקובל כדרךהישראלית
 בחקירות לחקור בצע מה הנהומהנביאים,

 תספיק בזה גם שהם אבני השתי באלהגם
 עכ"ד. ישראל בני שםלו

 שתי אותן רמש"ה לדעתי נראהודצה
 שמעש לך יהיה ולא אנכיהדברות

 לפנת וידוע רגלוי אמצעי, בלי ית"שמפיו
 להשיגן אפשר הענינים שתי דאותןית"ש
 באם )כי ית"ש רצות זה ואין החקירהבשכל
 זה הרי והיכל שמשע מה רק ח"ו נאמיןלא
 להשיגן א"א אשר באחרות לכפוריבא

 שתי אותן הש"י ציוונו ע"כבמחקר(
 היסור להתפאר ית"ש מפיו במצוההענינים
 שמעש שכולי )רביון בטבע בלבבכםמוסר
 דברו לעולם נשאר הדברים אלה בסינימפיו
 על להתחכם ברצה לא באם כנשמותיינצב

 רק להתחכם( שלא צוה אשרגזירותי
 יסהית בבל וככה חקירה, בלי אומןבאמתת

 אומן. באמונת נאמין הקדושהחורהינו
 הלא ככה ד' עשה מה מפני תאמרראפ

 כל אהגר מציאות שהברא היהטוב
 המחקר שכל ע"פ מושגים יהיוהאמתות

 לא אשר נעים הקורא תדע לס, טיב היהואז
 ערן הדאה הנה כי ע"ז, שאלתמהכמה
 עצמם את ותייגעו אשד שצהירההידהדה
 למצוא כארץ אשר מקדושים וכטהכמה
 רצדתן כשכל התמריט להכמס 5תהלצצמן

 אור עליהם שנגלה אותן )חוץ מבחוץ,הם
 מן כמציץ קט מעט מבינים העליונהקרורנה
 הרב רודים דברי עלי וערביםהחרכים(
 דבר כזה שכתב הלבבות חובת בעלהחסיד
 נתאמתה הידיעה הנה כוונתו, ותכליתנחמר,
 וכן והנסים, והנבואה הרירה פי עללנו

 ואת דלולא לנו נתאמתה  החפשיתהבחירה
 מבואר ועונש השכר והנה ועבש, שכראין

 שתי הנה נבואה, ספרי כל ומלאיםכתיה
 אכל בלבבינו תקרצה יתר אמת העניניםאלו

 אלה שתי מהשיג קצר האנושידה4כל
 בעל הוא נאמן הנה ביתההפנינים

 הנפש את לנו עשה אשרמלאכהימ
 נפשינו לטובת לנו תהיה לא כזהשההשגה

 באם כי הזה, השכל את מאתת מנעע"כ
 היה בודאי לנפשית לסוכה הזה הדברהיה
 הענין להעניג איך בהיכלינו מטבועהבנ"י
 טוב הזה הדהר אשר ההרע יה' והואהזה
 רבריו תוכן ע"כ חקירה מבלי להאמיןלנו

הנחמדים.

 יודע הש"י נימא נמי אנן הענימם אלהבכי
 נשטותיע מצר לצ טוב אשרוער

 משהכה ממקורה להאירה מחצבתהמקום
 באור ית"ש אורו ההלבשות קודםקדומה
 כת"ר כח" הוא הזה הקדום והרצוןהחכמה.
 אטונה הנקרא הוא החכמה מןלמעלה
 להאירה לנפגעותינו טוב זה הדיכמש"ל.

 בכל אומן אמונת להאמין דוקאממחצבתה
 להמחיש נזכה עפי"ז הזאת, החורהפינות

 ותהיה לבא לעתיד יחידה כנשמתמהמסרים
 השדת טלאכי ממחיצת לעמסמהיצמח
 ויערב רוחית וחהעטר מצמוחכןותתעמ

 בכחד החים ףוח עלעו בהופיעלאאיתעו
 ולבן* ד' בנועם לחזות מכה ואזהיחווה

 1 אסןבהיכלו



החיים חפירייק ר וא
 משים במעקרם הלא שבעצצם לאביהםאלה

 כי במדשכלחז דבקו הם )כנאכל להם.הדוגרם
 סק ביאס אח חמכיימ ומלאכלם ידבובוש
 הצפרוונ המצות נמשלה מצחה עיםלהם
 המש שפשר אפץ מאת, עורר12ה

 כי מ* ראו 6ה אץ לרשוהחצית
 ופתחו החץ, הרכש מעם מעמתי כי עעיאודו
 בתורתימ שמחין כמה רשמנים אלה שתיעל

 הופכו החל, וסכלם כמאזני האלהטטהקרהטה
 כגשצ ההשר ההשכל פ* על לשימשה דקורהכ5

 עצמם, העצה אשו התורה שטת להםמזבארו
 לחור ויקום החכם ע*אם ששעקכמו

 שכלם במאצי כטנהזטה ובכללליאבוותטה
 א6 כי התנערם א6 נרו ש "" ל.הבש
 הלא ועונשים גדתכם הם ט5ם שהיתהשני
 חכה ועם המממופים עם משזתפמבהם
 הריעות בא6 עבה אשם אשו וקלםאתית
 באלו יצטשמינים השראל, חכמי ממתניטהר

 ובנבחשת ובהשנתה העולם בחדחצכוסים
 העשורים העקשים הם אשר השמש כקותורה

 במ"ר. עטשבאר כבן וזקרושהלתורתם
 העושים יתר אל דוצןרה ט4 רכוזהד84לו

 הנה אשך העולם, לחרהשהעצמים
 באשן הזמצות התורה המיד חשאיותשוד
 שהם המתים ותהית הדץ עם ועומצ שכרחשל
 העולם, חרהצ הגדול מהשוד מחחיבשעאש

 ספק אק כי להם, ממרה והיתיהוצןשזי
 הלקןים כאלה שחששותן(אלא

 .אהש-

 בושרת להתדבק האדם את חבשהצדתי
 כרונו על אחשר אוצי אבל ובמצותיו,אלהחצ
 ועונש תשכר העולס חדחצ לדשאשיןבצמרך
 מה טפנה, ץך ש העצום כעותורה
 ודע תצצות )ק השש, מצטשות בץןרתטעלמ
 מ מצצה, לאלה לא לאפעןדום שתקיכמה
 יהברך, השם %י את הנהשיתים שאציםאם
 במדהמת ההבהרת הבודעה אל וקהיםהם

 אנה יפו לא אשר אותם הגדתי אשיהמלם
 כששמעו אע"פ והורהו הארשת פינכתורצה
 טזתצן כבר כי ומשמזם הפהיםופשדבתי

 מהרס הוא אושר המצהר מעשה מצדב84מתה
 הפועל. אל מכחהשחטנה

 נצהל( נתחקה לא אשר האממש א6אבל
 מטחיו ונסתה הש"יאמבה
 שקרום, את שאט 6שו טסהכלאוה

 במיעית שצום אלקיסים עצמם הםשם
 מחשבים וקנלה, הי המצא שמשתגש
 מלם, בדו אעך ישתוחים הדהיםומהשיים
 העלך אשי הצהל אלחך אלהמאשיו
 דשצצמה כה ט"ו ומישר כי משדים.שצק
 לדמשק שלא שכלם לשיו הורידה אלזהאמת(
 הץצני ואלו במומת, להם עצחבאר מה אםכי

 שחפי תישאי האמזועיקרם
 או מעג

לפוצת
 צצז8י

 להם ומצאו פשהף( ר מ90 נו
 השבל דבייז אתפרא הנצטיתבבקעה
 הלש משמזבל הככר מלכם ם? אשיההקל
 )א(ושושי הכ4* תלם החיםצרר

 בו

 גניפפעק
 בו. תסתפקו י4 : נ"ל צ"ל ויחודוומצותי. הוא זה כל ר"ל במושכ"רת. דבקו הם חבו)ט

 נהזה שלכאורה העכז נכבר ועונשי בהסכרר"ל החוקרים: המתפלספיםמדברי

"(
 להפ הכשיק כלנמר תפחפקו במ"ש יעבץ הרנשכתת )ק נ"ל: צ"ל שהחקירה שהאמשה. אלא



שההים חטיף8יק ר וא

 ושין וג ב ןהקו ה18עו צהמ צלףממו
 %א קק"ל באלי תחלה חלק עורלהם

 עה, בק לא צוק בום יא המהיםבהחשת

 האץצ הועדים מאותם ההזהפציי
 ה4ומ אשי הדבוקת אפשיותהספקות

 הרקמת, כמעצד שווא וישמרו המשיתיםעלי
 גמורים, פילוסופום ונעטפו לקבצי השמנהענו
 אוייתם והוד נבלם מות אשםהמות
 הכל יתד כי יעקב, חלק כאלה לאכמווזם,
 הימור הוא וט2רוןמו וסינרם בוראהצא

 הפילוסופים כע נהיחדמ בו אגשרדתךקךי
 בירעת כי לקודש, קודש בקהמבדחים
 כי האהמר הא1עדם ק מצלם השםמלשת
 הכצאנה טשז אנער למעומ אשך במעיה,הבל
 עם תשההפט הגאלם, כק כנאם טזבפאיזכבר
 פרעה ועם החשובים הפגימותםחככו
 בקולו, אשמע אשך וו סי המנכויםוחכמע
 ושפיהן כמו רה"ש בממרצת ווו מאמניםמ

 ועם תשיא הכאתי ושצבי ז"ל,)י3(הישבשא
 השים תדךהצ 4, אשך הפרשת שכחמס
 אומת חככו השכל דפילומופים נקנבולם
 שכיני האומות עם השירצצוהעימו
 כע והודחו והשה רבנבחשת שדכם,השמעאל

צעק
 השזל" השכל חביקת מלבם שבדו בשקראותחם
 הכ"כ המשךש"ש

 תף4-
 ישפיפו הנרים

 מאמין היה ובלא רק ז"ל.5נ(דשחענב=א
 יעבה הוב דכוי ני5" ועגמו: הוכרבהשגחה

 שהוא ד' מציאות בידיות החפיקיס מן מילמכי
 והש אהד ברבר וכוי וגדר עם נשפתים אבליכחיש,
 עזיא סרדדשד ד' נר שאמרו שאסק"י הר"ת,משףאות
 והשגתה העולפ הידוש צל הפודה הף"ה בזמםהשחנו

 דוממות מכל מץלמ המתש וחחיםהעצום

 וכו', רצקיו יקמקכ חטריגגי

 האתרומם העיים אלה להית כיהאשת
 יתפרם יומחש החרתיאשו

 וזבולם אחית העולם חרהצ השרולמהעיקר
 דוקלם, חדחט אצל תפל ונמצאו להם צצלא
 ממת שבע ע% מעקדם שפרקו אחר שקש

 העולם, מחדות ונקים 5שם18 נח בנישנצטוו
 כל נתגלם ניראל ערת אנחםההצארמ
 השראל את לשרה האומות הארמיזהענקיים,

 ודיו טע מם 1"אהז כאומרו טירחה, בטשתאחר
 לא אשך מהמושלכה הנר אומניי,טלכש
 תהיו טשזם כריכיו צ(, ס נשם יאנשויערדע*
 ו(, ש נשכנה ה2ר כדצש ממלכה4

 הקדחנה להירהימ העצמים העקריםדקני
 עפכמצ לון הזרז ה4א אגבי בצמוקבצםןהצ

 רישומים אלה ושפטישו כאז על 4שהאל,
 שנהבאר מה כי הפלומופרם, חכיותבעטשם
 מה הפך מצהנ בו 1פל )יג(אהצבמופת
 מ8י לך עדה %א אנמ הו"ל דמישהס"מ
 המופיע טורדת מפי שישו שמעמם,הגבורה
 לבא צדעי הוה ולמה )י( לאל חילהחללה
 לב ער ב4מצ בוער הזהר וליירשבקולות

גנים
שונף  באטתת חדלו הית, בס1חוח האל"מ 

 הסאסימם ואדום ישמעאל עם נשפתים העולםחידוש

 נבולנו השדהו מוצה בנבחשי ואולם כמוס,בחייכי
 כרחך על משוה* 11 ט90 5ג( האומות(מגל

 חקירה בלא להאמק דוקא הואהמצוה
 צריך. הקו יסה ה( : בהג"ה המ"שוסופת
 בלא המופת גבורות יאסר אריסם"והלא

 י הבוקים קולות חולארעש



החים חפירפיקאורב

 אח יהפטזמ 16 מ נימה פצו עמהםהש41
 בסמוק השאששה האמת חיש אבםהמי
 ערוק אותו כי לה84מו מצןש כמשמשאנמ
 אושר אשלינו ההא סע* בהד ההלהלס

 ראיה הןוא הההמשה אשך מטצרימוהוציאנו
 לההבאר אפשר 4צ אשר העולם דוושעל

 ברצפן אם כי פזם בשום דשה הגדולהףטוד
 הבל בצצצדים דגלוח ההה לאק כיהההר,
 באר הנהמת בפהרהצ וכבטש-הי רככיףשףטיבע

שמב.

 הרחקה כי סעו, ישראל שמע בששךגם
 טשמיתטז משרה פנה הגא אםהגעולות

 על הראל בנלאי חלק בה לכופר ואץושכלית
 כל נבנטז שקץ אחשר צמור חזטש דבושה,דרך

 מרככה, תשעעאז בראשנם, מעשהוזקכלה,
 כ* בו. נכלתי ההא ואם הפמפם אח שייאענה
 אחי רשות שם אץ כי לד84מץ הפסוק אקעעך
 רהזהז תם" ובארץ בעצום אחר הצאא*
 בכל המלכווצהעלצם

 כהשלכי
 הדבור עצבי ומזו

 בס צא אוציק 4*ם י "" *העצי
 עבא כש תעשק לא מצא עשקממת
 6מצצ ער עיקשת האעיט השכוחמשמת
 יפרוך ק מבויזם לעיר ראית מ .ךאבטש

 בהם משלת חעתיא החמשת אודילהבהק*

 העימת התוה קוץ וחפמי המה כש*כאשי

 טה כי שההעתק במו מעם ייהשטי
 ה5מטץ עזותך דגשם בנטעתששוהדם

 וכעיקום.)עו(בשאר

 לכל מצה החק השסק הושתה,הראיה
 יתברך השם קצות ו4שץימושלן

 ללפיד תטף ומצש אניצים השהאללכלל
 וכל אליה, עמיר לא מאלף אחר אהדרבוצףרה
 וקרתמז המפענח הכח וששקירה בהיותשכן

 אשר השים מחכמי לאחד השמעתיהמכו,
 אחר כי אמך האחרתש מוגבהה היארעשה

 * )4(אץ במופח האמונה לאדם לושטזבאר
 חהש חושש ב' למ "צ כי הענטז עליתעבד
 6ב כלים דשניהם הראיע הזחודהשמע
 היאא וויש לקבלה כ4 השסע חחצהעגווק
 בלבי, אצי וףאהזי כאושר השמטתלסיד
 כי כשחשם, דצכהש א"כ בהכון. עעעהחכם
 ה"מ חשו ישראל האה לצמר האףהרה

 שננו עכזנו הבנלית, )ת( הוזקירהמשיערם
 כי וההשלמות ביב והראשונה דגץממה ההאשט%
 הם חזזלכצד דצ"פבה טעמו דגךוערםישמעו
 מדען והם המגהץ פדחש אמיצתהעזורים
 ב טץ נסמע הבשית מפר בזי שפירשכמו
 רווית תם" תשפץ בשגום אוד עולא ישפעושצק
 טה 1:( ןברטת ישאר כי תר4 הראל עטםעצ.ו'

 עצום כלכחז עול קבלתהסמוק

 גניםפעץ
 בידיעה גם הרךחו לא העקרים. בשאר)5(
 שנד לו )ינאץ וכמ"ש: הפסדת רקזו

 למ שאין טעם נמי זה בי ובראהעלטה.
 כדי הוא העיקרים כל על בהמשחותמופת

 הגם השניית. מ( : נ" והבן שכרפןלהרבות
 ג"כ, הלב הבגת על יפול שמ"עשתיבת

 )לדצתם( למטעי דאפשר ההואבמקום
 יתד היה כקבלה ממש שמיעה הואשמ"ע
 צריך ע"כ הב4 18 ראה לומרמהראוי
 מפה מפש שמיעה פירושו הוא רכןלומר

 : נ"ל הכן בקבלהלאשן



שנההים חס-%יפיקאור

 הפברק חז ה1כצ משקן בכל פקחיכי
 בצפחה כי מזג וסשה לטרומיתקדקדי
 כבתמס ושל ג' תהרה ושל ג' בהלתה 4להוב-ר
 וכומהך האיה בושל וממים נכטשים שלת'

 ער, ו9 א*ימ וו כהראל אאשע לאמרכתת
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 ו"ע(וזבףדי דשחכצשחז נדלוב1זפ%4"צם
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 ד9. נ%ץ4ףבו השתשר ויתתב( נםצן~ז ןשרמירטםדדרו
 בקבלה להקמץ נרקיסו עא"8 ארציסכל
 אהדר הומותיה הממרצ המשוח; אליש14
 ה14םות תכנר עם )כ(נחרקץרמבוים

 )שלאוחר ההשגיאים כל תצייץוהפלרמופעג
 הזחיה ועההצ שגד כטף במופתנחבש*-ו
 * ק * בוצע מששפעם הי 14משהעג
 הספק על העהץ מזלת אדמתם אחמכ"י
 ו-דץ. להם 1ן אשך המשהשים כת בעוהיו

 גניםמעץ
 בזה יין הש"ת קתשת שי יפות85

 הראב"ד והשגה פ"נ השובה הל'0רנצום
 מין קרא לא ההמפ"ם רגם ונ"ל וע"שעלע,

 זאת ששושה לטי רק בנשפעתלהמאמין
 לו שאץ בשגגה לעושה אכל בט%4כשאט
 אין הנשמעה ממחשבתו להפשיט רהבשכל

 אכ"מ ד', לפני לרצון יהע ומצותי עמבידו
 14ן המירו 5ע( : הזתב כאורך בזההביאור

 נפרץ שכל מש"ל בעעיך ראית ככרנבוסתי
 נשהתאו נתיהדמ. )ק י ונכין ואתהכזה
 כמופת ר"ל טץבא9ה אשר )8(צ"ל,

 : נ" והנסיםהנבואה



צם

 עתרפרק

 יפוד פינתם אבן לעקור אדם בני בנו אשר המגדייהרוס
 ". ד נימש ונבון חכם עם רק פשק והואבנעם

 תהי בהורה רעותיהמםץתים עי בם האלה האמום אשךאתרי
 שיה צקך הקוו פנה 6ק י"מ4

 ת6ו ימה הםעכ משצם ןי ותקלות,בדעותיך
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 האלה 11עשקש הנה ר"ל עם. רק י4צמי4ט

פ* מ מא   
 והעציה תהאמדה ההבמתג שאשמקר
 נמולא ההבמא, 6שמ*ת רק ויאעאצא%ת
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 קעה %א וצמת, )סקל קמך תקשה96
 תחש י ב* פי , 6ה6 ש לישםק

 יחשש יפ* מ למק, עתהתיה
 משם פההג על תאםרהחחאם

 בג " %פ

-  

 עם

-  

 מם
"מ*י%"4",

 צש 46ת יאהו יש בש% *ממ
 מ ק י נתוש כאשי ק, %מ וצאתםמפר פי עקש,  ט* זמ ק שמםלימם

 * אשה צו הלטים אלך הא ענינםי
 הכל על טבל עזיא בעבהי וכר, פניםהצא
 אשר קים לגיתם פממ י,8*)ג(לא

 בשת.ההקשתי

גנית
 ברמז לדעתו הנרצית ההבמה ישיגכאשר
 ושכמתו: עבהר לו וסלה יעבדר ר"להצע"%. עי 4( : המצוה מן פטיר הוא אזיהמצוה

 אפילו ר"ל שסקווש. יונתם תנהם נשא יח4(
 אלקש בשם הנקראים הגדדליםאוזק



החים ששיאיקאור

 נ4ו שה הנבר מישרעעץראות
 הנצק הטוה השההיעה

 וקלים * הה תפ%צ צץךלה עלא אדי"ז להכי לו השה תוקצן הקהלה יא י,אל
 להגזן בא אלא ערום, קלה חטטה שמצוכמו
 הדשם לו לשתול רשמה ל84 והש"י כילשהם

 ווזא העגלה. עבט לוש ונשחל עציורהשערה
 14זם דיי השראל ועתה תה בגש ומשבשמר
 לארץ, פצמים תשזף % ח-בקש לפניוסביכים
 כאשי חימאי לא אחכם הצוה אני כןעל

 השכוער חנטתי "יי ש משמפתי אניעעויהי
 בורא כששץ ממוררת לכם שנהמה ההוהמ

 תשא לא הכלעצת בתחקת שלשההעולם
 הה כראוי, עישפמרחה כלכר וחמק,תוספת
 חכמתכם הוא כי חזר, משטה 9 השמדתםחהלע
 קרורה לצני כי ה14טות, כק מלמתם %אשך
 הדיך דןא קרם( כר נחצה התבע חכמתנהנה

 דבקים הם כי ןפץר( ולאיה שהשכרתיהרשאשק
 אחם אבל חםכע, חכמת ההא הערוהבמעשה

אעיז
 ביארתי כבר )0 הזהרות! ושופטיםדינים
 שיפקיח. )ס( בהג"ה: לעיל הלעוהפרשה
 זה בפירחח לאריכות הצורך מן איןלדעתי
 די לא הזה ההפסוק בעליל נראה כיהפסוק
 ושרעשתם מעקר אדרבא להם מסאעשאים
 שורש להם משחיר לא אשר עד פעתםואבן
 ערל פורקים הללו הרשעים דחנהוענף,

 הצורך מן שאין באמרם המצותמוסרות
 הוא ד' צוה אשר והמצות גשמית,לעשיה
 ממילא בהמצות, מושכל איזה להורותרק
 למצוה צורך לו אין המואכל שנהצכילמי
 ומה בצע וטה גשמיית עבייה הנה הןכי

 המאבד הרושע דהר כה בעשיתה,חכמה

 השלג את הגרא הש וצברך נעםהקש
 שץ חםיוע כ4 לחם שסק "צשלחכשק
 מצד אלהעצג בר היבעם השעםשאנו

 למרחי האה ט"מ? שברתע, אאכלכצותי
 ש כי להם אק שהעמם ין תו.)ו(

 חלק לכם "8 העזם לכד דודצונווחהדו"ח
 עאשתם אח על הברריה תהזהבאלציכם,
 רק שפ? 14ט? דשא עש; לכם אשיחיבה * האהה וזו אתבחן עודה תעתר וי אלקורסים
 יאשצ שבההלה שאעשר תר, ונבק חכםעם

 יראים שאתם ר14תם אוצי לשומרם,אהכם
 כי טומנת מרצ אהכם עתה תצא ה'אל

 עם רק שמיו מחלקם ועצהשה גדולהורעשכם
 עאזעשוה כתמו שה כל אבל תו, תבתחכם

 הששד לך השטר רק ששה הא אפצע;*
 ח%תהה ש "ה" * שאם מ14ד,חשך
 עופש וההם% אלהג העמן בכם יבקלא

 אהכם בהאותם בתחלה ה14מוהכמחשכת
 פעם. להם שן אשך בוקעם)ס(עופקים

גנים
 קדקוד על להכות והנה ההים. מאוץנפשו
 החורה אסוה באשמיו המתהלךשער

 בפועל )הצשין( ועשיתם )הלאווין(ושמרתם
 ממ"צ. רגשיה שמירהדוקא

 נרזה 8"נס 49גיל דברנו ככרנהגה
 אפורד האיך חקרושהפלוסופים

 הנפש השאות יהיה גששית עשרהשעא
 הדברים, לך המתקת והנה אחרתה,והצלחה
 ית"ש רצתו הבה הן והמצות החורהלהיות
 הוא והרצון כרצון, מתדנק בהםוהדבק
 הוא כי ברצון טעם ואין ההכמה, מןלמעלה
 הבת והכן, טצם שויא החכמה מןלפצלה
 ובטש~תע ד* בתורת האיסקיט כל הניוהצום



קאגנים ששיפיקמעין

 )במו החכמות מעי בכל בקיאים היווריקא
 בלו שלא הגם הש"ס( מחכמישתראה
 כי החכמות, כל תרעו מטילא אךזמניהם
 עוסקים וכשהם הרצון, מן נתחיכתהחכמה
 החכמה להם נמשך ממילא כרצקכביכול
 כהנבא ולכך מהתורה, היעוטהרצון
 הגם מוליד, הנרחם לכמה חצאלהפילוסוף

 פעם. בנאום חקרו ולא מזה יוזמכם היושלא
 החכמה ומצאו עיניהם את הש"י האירהנה

 התורה. בדברי הינוברצון

 עפ"י אשר ורואה הענין שמבץ מיוהנה
 המצוה אח לעשות ריקאמצווינו

 עי"ז יהיה האיך לו יקשה והנהבעשיה
 להיות הדבר סובן הנה הנפש,ההוארת
 למעלה ית"ש רצתו הם והמצותשהתורה

ה ונוצ"פראל החכמה.מן ח  ברצון 
 כי מהם נעלם חכמה שום אין בודאיהלא
 הצלחת וזהו החכמה בהוורש רבוכיםהם

 נח. עד לעולמינפשם

 בפודל ועערתמ, נצמרתם ח ד ויכויסוז"ש
 ובעתכם חכמהב"ם היא כירייקא,

 המצות עששת שסירתכם ע"י העטים,לעיני
 לציני ובינתכם חכמתכם יוודעבפדעל
 שנה לז' הפילוסוף ומש שבילה מההעמים
 חכם בא הנה כוליר הנחש לכמה~רע
 עיעה בלא אחד בקנה לו והושיטההתורה
 שלס"ק. כפרש לעיל ומביצר ועמל טורחובלא
 החוקים כל את "צמעון אשר שסייםיזה

 החקים ע"י היה מהיכן ויבינוהאלה,
 הוא כרחך על והצלחתה, הנפשהשאות
 והעושה ית"ש רצוע הם כהמצותמשום
 ומהרצת ברצון דבוק בהם והעוסקאותן
 חכם עם רק ואמרו בן( )על החכמהנמשך
 כל תתבונן וכאשר הזה. הגדדל הגויונכון
 ודעת טעם בטוב הפרשה שאר גם תביןזה

 ויתלהב ולומדיה ועוסקיה הרירה ידיותנשק
 עזה באהבה יתברך השם באהבתלבבך
 מכל בצר בחר אשר ברוך שוקקהונפש

 : נא הורחו את לס תתןהעמים

 והצדק הצביהגהות

 כאן נעתיק לאשורו הענץ להבין כדינדם
 וכו' רבתי פסיקתא ד"ה חוקת פ' דהיהמאגרא

 האריך בסופו " מאמר אדר חודש המשצרוגני
 שהכירו ת"ל, סימטה וביווד נדופה פרהבעפן
 כהושבע"פ להם המקובלים בסימנהחכמים
 בטבצשת חכמה שים לך שאיןמסיני,

 תדאה כששר כוורה, נרמז שנהוובמושכלות
 לנע אמתח דבי טסי האוטוה חכמי טרחוכמה
 ח" בידם, חרס והע"ר מחמד הבתורלכמה
 חק החורה. מן במישח- הדכד הוכיחיהושע
 כבעלי הטבעיים והודעת החכמחע עניובכל
 בחושעבעופ דכססודא כרמז בצותיה "צ הכלחמם
 חיו השיה, מן תשר דבר ויום ארן כיוכר

 הלמד מכאן הופרה חווט זאת תשיבשהקרם
 תחת נעווה אשר העמן כל בהורה נחקקהאשר

 המושכלות החכמות כל חקיקת בה ישהשמש,
 לדורות לאמר ד' צדה אשר וו"שוהטכעיוה

 בדורה, רק תכפה בעצם לעסוק צריךוראין
 החכטות. כל ידה על האדם יבין בהובעסוק

 לד: דף ברכות עמ"ס תקדימהונפרוד
 בורא קרא דאמר אריב"ל מילי ה% מנאכתש,
 מקק הני מנ% מקשה מאי ~אררה וכון.ניב

 רחב"ד רק פסוק שום מן לן נפקא לאדילס8
 כמה זה כחן וכבר כז" המחקר עלעמד

 דבר עפם על לעמוד שאץ תדע אבלפעמים,
 ברצדה, סמך ארזא ל4 שנהיה ל8 אםשממחקר



י
 שביערפרק

 מ[. פ ]"ה חכם יתהלץ אל מפסוק בנו אשר הפנדללהרום

 חכם יתהלל אל בפסוק שהמהל%דבובן

 כוונה כי שקי, במהת)6(התהל*
 ההוא בצק ישראל קצת )ג(בי 5האאהפסוק
 למצוא הטצות מעשה אל חהצשק ריולא
 לשק החכמה ידיעת אל רק הששי בעעיק
 ובעגו כאשר העייי, דצא כי מושביםפניו
 הגמגמם עם נשהחפו בה כי הנבליםאלה
 למשו שנהממי האמתאם המצותבהעכר תבערי נכשלו מאשי הה העם, אששווטמרנו
 ש דגל, שכלם כפי אותם ומרשוהמפיות

 אעם מ להעצב מעוקל משא 4ש עא9
 נרכשי אושי כרעוב גןפיה ]בי ושל בגששמרם תהסי הערק,ההכמת

 ]בחתי
 רכל ט!! ח

 ]סש4 אוטר ן אחד וכהום בה, חצו 5אהפרם

 אלו חפשים בן4 "צמ לא חפצני יכל פ[ג
 אבנים א* חפצך מוכים ומעשיםהבטנות
 בה "צמ לא חשפצץי חפצי וסרגלית,שובות

פעין
 שבצציפרק

 הוה מהפסוק שחשבור"ל הההול.)6(
 וידוע השגל אם כישאסר

 עא ~השכיל להשיג ובהכוונהאותי,

 בלא הטיצית והיא השע מציאותהחקירה
 ר"ל אחראי. וצת )קפי המצות:ששית
 : הפסוק זה שאמר ירמיה הנביאביהן

 וצל בדורו וכ"ל אדלעיל קאי הי. י8ם4(
 היה זה כמצות מחשסקים היו אם גםירמיה

 השכל המתהלל עשהלל באית אם כיאלא
 ה14 אם( או* נפ" )ג(ואם אותי,וידוע

 נימות אם מ 4שכע, לא במצות,כמעמקים
 )ו(או למינש מנקום שלא ההיאבהם
 תחלה הוכיחם חק רעל בעירהם, דץלמצוא
 ורעדה אנהם חכמים תאמרו אך ח[ ח]ימה
 שצד פר. עשה 4שי4 התק אק אתםגהצם
 האגרתי וזן4חצ הרב שכהב מהיעח

 התורה חכמת כי התורה, במקרמתנהקמכקן
 ש84טרו כמו ותגיהם הקצות נדהיתבאפקיות

 קווקר ומעקה הנר והשה כעאמיה פג(]שבת
 שם[ ניניה שאגשר חון כר, לאותיותקשרים

 בשמותי ידעו לא כי וכר, לעוקר השהאצע
 דבשתית, המצציה דץא אושר דבר ושקששהשל

 הושם בהבר הטה ]שם[ בפורחם עודואמי
 דעעתטהה ביאר דוי להגם מה השכבשומחטו
 ומוארים דששובצת בדצצשע בטעדבקיםעמקיו

גנים
 הדור רשעי במנהג הן. יפצא 18 03 :ונו'
 לפני לפעמים תפילין מניחין הוההרע

 לשון ככל הנכחשים המינים ספרי אלה"מ עעי בד"" ישמע שופר קול ואםההמון
 הממ"ד שיידהו ואינהו כדירן אגןלאמר

 שנרפסו ומהזורים התפלה סידרת על לחמת0שי
 היים להם למה הסשכיליסן, ע"י להרכשפת
 ההיחידה ינמקו למה מתיהם מותםטוב

 : ד' נחלתאת



ההיים שבגצי48ק ר ואקד
 המהדסה הגדולה המדרסה)ס(היצצשה
 אעך הפצות מעקר על התרחם נםמשהרת.
 אלו כי להאמעם למהמה עתכם עשיוהצדתי
 המפרות במצות שיתעמקו ההמקחלק

 כי בי יההלו ברעהו אהש אפך להם,הרתום
 כשגו מהמה משך שכקש ההל עקוב אחכל
 אח ידיעה בלתי כי פטיש היי אחזקדעת
 אסך 4ץ ה% לשמן, שלא המצוה עשיתהשי

 בוג קלו לא ותפקיחפר
 תודתי בר נ[ נמשן הפוגשה ש"תחעאיכפו

 וביד 5קק ער ופשתי תשכחאל
 מדבר, לישמן המצנע עשה על כי קאתץ
 תעסק, אל בימתי. ואל לתך בבל ה' אלבכת
 הקבלה חסמת העחבש האלה הצבליםהשך
 שהעמעם במיני פה אל פה קבל%אשך

 בושם, )ו(ונ4ובים וחבייו יירשפובדצה
א%  % א  ש  % ווי   ר( 
ח *% מ ש ש   8 ש   

ש שק ם   % * ק   לב% יבק מבתות במחתן; כאחאטה 
%א  * *  * ח   
 וצאות ההתיז ."את ושובה אן'שמר,
 האתשטם וצמים אלה נצדת ושך און,ים*

 ה אל לתק אשחק תשא רצ ממחש

* ש א ח % ) ש %  ט ח נא* ושםתהטף חק וטנ טה ק*ושיך8
 נטו, בידק וח"ז כסף ואל ושסף,ןז

 קע-ת [וא '*סף תייל אשרושתר
6 ~(ש*8 ש   " 6  

שי ש   %  8  

*8  4  * " % * אל   
1ס ש  מ   8 ש   8  
 בחת אט כי תי חמים התף4 שחסחמוס
 ,ז"ל אאק יטע ו"צל ישתועהזלל
שהת  * א עיש   8  
 בסה של םתדי יז השמקטאוו םתד%4
 ד%4ק עם לא כי בבארוק האצא עזריההתא
 רצשוק עיטרתי רג' המדרצה וחיאחסם;
 נקרטע הוא השא רריעת למצחעיו,וה4שזמע

 לשמן,המצות

 לפמירר 5שסצע חרצה לא כי ת84שר10147
 )ס( אחרק לפישפש אס כיהזה
 ו14חשר אערב בחקאבות, להאדם בצעהגדוש

 אשר עצמו לנביא לדמיין האף יוהרכי
 בעה"ק משהש שצם מלעצרך דבריוינשנש
 יהברך, העגם יזיעת סור פירש עצשתזא
 מכתה 14כל הלא חמך פ[ כב נים"אסך
 ער דץ ק *, שב ש יציקה משפסהוכה
 נאם אהעי הדעת ההא הלא מצב אזפאק

 גניםמעץ
 כי פהם, הפוביה )ו( : הקדודה התכפה.)ק
 כי הקדחנה החכמה עם עסק להם איןהם
 אין סעי הר צל אבותיהם וצלי עסקלא
 רחלקם הקודם כגבול ונהלה חלקלהם

 בוואט הרעועים אלר משא"כבחיצוניות.
 נבר: אדמת אל הקודש מגבול יוזאיםנפש

 לשמן. שיא מהן יתבאר שיא אר"י)"

 בעקיהו לדעות והסינה דחוקהלשון
 לא אפילו נצטוה כאשר סתםהמצות
 נוהו וקדושתה הפצנה שורש לויתבאר
 דוחק: והוא לשמן, שלאהנקרא

 עין ז"ל הרמב"ס הוא בזבן. הכשנהם81(
 : ותכין בש"ס הנרפסים פרקיםכשמונה
 פנ"ד[ ח"ג ובמו"נ פרקים, לשניצהנבהקדמה



קחוץחיימ שבחציפרק ר וא

 דצצטה עןרטע החש השכל כי ידהו,יבאר טשי למר דכרץ כ% שך יצי,
 למשתיו טימנת ט[ פו נשטה כאומרוברקיוק
 בעשית תדקדק ןמאש( ז"ל תסתיטופירטו
 משפם עשץ אם כי אכו ה"המצותע,
 מאוהו מגבאי עלא אעפש לו פצכ אזוצדקה
 ש מרם יהברך הבודא לשם שעעשצמשרם
 כנק כסף, ואל כצמרי 119 ההן להפוב
 העיצר את ודכה ועני עעיר לפניושתאו
 לזכאי, את ודכה עמידים ש1 או ולדץ,שכן
 הער את שוכה ואבען ער דק דן כאשראך
 לו 1פא ה"מ הדין צוכן העיצר אתוחיב
 בצדיי אם חה מיצבור ירא ה"מ כללפנים
 נימים בתורה כמבחור הרינות עם הואאשי
 לאלקים המרשפם כי אטט מפני הגטי לא ט[א

 בדבר ועמכם ו[ ש נקע בנבאש חיוויהט4
 א( פכ נתהים בכתובים וששולשהמביצג

 כי האמק הטה העדרן אל, בעדת בצבאלירם
 1ץ לאלהים חטדגהשפם ב14ץ למשתשכיתם
 לנד * שב לא לה מוב אז שמיק ערק
 העלק, האמתי הנצב הוא בהחלם בצברק
 הטש שו 1 נאם אוחי הדעת הואהלא

 והצו חפצן כל אמר עלוה אושרהיצנתר

 היצערם. אלה מברה הפך בה הטוו*
 אשי שמלטשם דברי אל תשמעדלקה

 יתולל אל מפשתן הפסוקההראו
 ה8ך בברות חכם עצצא בחכמתוחכם

 הצמק לתף מי מתם כסם בכלמשמעוהו

 הכמת ההא ויוחג השכל בי וקמיבסופו
 )ט(ה"ש הערי יודע מסגה אשיהצמרית
 ש פרקן אשך עט"ל ק יונהן להמיתשסע
 נבות תע )י( אדם מכל התחכם אשישלמה
 כמו המלך אפלו השנערר מצה יותרכרק * ערצבוד אודי כי לפרש הדץ תק יואב,על

 וצוכם גם פנשדן, חץ מףנ נחשכם הגדולשפעוט
 שהתץ ענוק עצירש כמו שבקךלם, חכםורוהר
 ואתה מון, נמצה הטראל תכמר שסכלהגרול
 ומפררחט נפדפהן השוחטה מקשר לרעתההות

 הסכמתי אעם נבילת[ עלמה שלושוהדות
 בסוף כלל אשו וצדי הכלל עםאותם
 ספר הוא ש* האמהי המדה הגדולהמורה
 אליו כי ויצורה ודך על בנאו אשייללת
 שבתאה ממי ההכמה שקגל ירט טרשןלברו
 אלו הקך לשלמה, חכמה צק ט?דכהיב
 היבטאם מעדה הדבש וצידו אשוהאמום
 מבעך הצדי וששו פתרם פישער עטץםויובר
 בחדהט כחש אשך אצימפו חכמתמצמוץ
 המא ק על העייים, וביהד ובהעגחההעולם
 כאין התורה בצות לע"ח מופעל בנטפםלוש

 הגדול בברדה הבצדתי החכם הפךוכאופם,
 הכל דבר סוף חטא, במתשע עשוי )י6(עילו
 כי ע"ד מצותה ותה היא אלים אחמשמע

 ע4 2 נזילת סר מעשה כלאת

 הפ" "קוזה
 בהרשפם יתבע שהאלהים

*% 1  ניני מז י 4י[ 
 של וק שחו שא ה" ש6שלש"כ

 גניפטשק

 כתב שלפנית בעיצום יאב. עי גבור ושט 5( לעכרי לשפיע הרצה לא ר"ל תשסף. טא)"
 והתם הש"ת נהפכת עשוי 65( : שמשק על : א כווה"ק דכויו בל אשד עוזיאל כןיבהן



החים שבהרפיהאורקי

 לק4 ההזזם מלקךג היה 4פףהםםו הכפשרםאלה
 לא אע44 משכמות שלכנך בי אצנן ישוקר,לא

 ספי ה' מאת אס כי החים ב11ץהמצא
 יתבאי ע'ה שלמה יידו שעשה כמויהברך
 קשה בשם מרע"ה כללו אשו הכלל ממפז*

 *תו אם מ מיי וש% ר מה טחי ת"ה יע עיםנ
 נ1צ ונמה ודא ו? יאת הן חטו,"ום [ט

 לשיק, המצות עשוטז הש4 יןיעת רהטי כח[כח
 אשו השכל ייא ושם[ בעה מסעומור

 וכוזבתה מועצרה ההא הו למשקהמשחץ
 וכעהבם. לכמהכם דכא כי מרעצה אמרומשר

 דגטזהלל יההלל לא כי הגבשו אבו ווהי
 עקבית כלנשל דגטזדהל, שהלל באשם חהכי

 דק דק לשכן, אצניתן לדוש בדקרכםהמצחז
 יהצצוי והצם הפץ בוזם אושר ואהבהרפרפה
 )ע(היעבוד כן אוצי אכפיו אח פצלטברחאיו,

 בשהההצ בחשר דוי תה, לפשר שבך בכלה'
 היאה אם כי אש שברואיו השם ושץבי

 בדקרק מצאיו מעשרת הבאהווששהמה
 עצדנ מ? המענועם המנאצים ה8ך%עגא,

 יהולל אל ההכר הצצים הכ' אלו םוטזרקטור
 אר כי המתהלל, הנהלל בטשז אםכי

 כי כתבתי ככר כי הה תי, המד עשתי4
 כי תשע לא וקבלה מנ* האמשיחההקלה

 הגהיצות ייחקת למי השם מושתאם
 אר אנל שחג פוש שתק 4%ומש
 היעדים הקרהצה לתורתש השטפיםהעקריים
 יצ כי למעעוצ כלי ל14ציא האתקלדגוש
 צדיכש המלך מלברשי לממחז הגרולהתכלית
 אדיי האדם ירדוף חשלו לוצצנה,בוענרח
 דהרם במזנחה לכדני יבא %דהריצודה
 הנאק הירח, גלנל אצל פסקה כי ולתשרטזבוץ4
 בשכל הדבקות אם כי אחר עוגמותשם

הפקי
 לא יץ השגת ס1 אחט )יג( הפח אחר

 הפהיסוף )י(שאמר כצ שכד תוקכמתה
 יכול 8ק ולפי א(, אות א' מאמר ופיחתלכושלי

 וכצ' נפשו הדבק כי בחכמהו החכםלהתהלל
 כק אש כי בעשץ, והעמור בגבורתויצבור
 בא הבל כי כן הדבר שאק אחר אכלדיזפקר,
 דעת מפיו חסמה, ?ע ההש יתברך,מאיזו
 מנא די העשק והגנצרה העהפר לוווזבוטק
 עויא בטשז אם כי להההלל האר אקעע1ע

 פש:[ נס-ה לנרמז שמהתם אגהץ המכרבכחה-תו.

 קאמר, לא ה-שע (ם4יק 2ט4 חבר המציפהמליעי
 תם4ת בהערל דצהצר ירעעלל בבטיא4כ

 מה ותא יזמן, לכנהץ ושבראםץאתו
 6:( נוכה יל דרגיו מעקם, ש%%זך י מה "1של ועיצה עבה רבעו נתשהשפטיש

 גניםשעץ
 כו': השם את 5מר5עבוד.ספדו"ש4:

 שכר. טתן בכוונת 5א טץ השגז כפי אוש5ג(
 שאומרים דבריהם כוזבות הודעותךכבר

 אווק שהריחה מה רק הוא הנפשוכהשארת
 נשארים הם שהשביל והחכמותהמושכלות
 אחד כל הוא א"כ הפיסל, בהיכלדבוקים
 כוה ואין מושכלווע הקר אשד המחקרכפי

 המושכלות, בטבע זה רק שנר צתןא
 מציב בשם נפש[ לעיל הודעתיךוכבר
 כפירה עתה אריה גור בעל הרבישראל
 ותעמוד שם כתכנת אשר את והראהגמודה,
 הפילוסוף הופ השריפף. כנחפר ניטמחניך:
 קורם הכטרי מלך עם דבר אשרהרמשת
 שהיה ברבדיו תראה אליו. החברכיאת



יההים שיעי5יק ר וא
 שצד - שמים מיאת שץ שפס מףה%

 אמך כה לשה תאה צח והרחש במסעיכתבהי
 דבילים בי כר בחכמם חכם יההלל אלה'

 בא הבל כי יהפוך לשם )עו(חוייםהאלה
 כי וכבמדע המהמה ד"א ואפשר ווו(מאיזו
 כי בהשכל לההמם יצל למה חצצתיבאלה
 חמד כי ו[ 1 ]ישע וכאוסרו מענקי,שחשל וי מה כאנסך מברואי השי ושץ הםאלה

 מעולוונ אלקים ודעת זבח לאחפצתי

 ה84שת אל מסכים העמוק שפעמותיו184ץרי
 כלם אושר הצהרים ארת דבריחשל

 דברי, לפהש אם כי ב4צ ולא מבשיונקש
9 מ ) א ן י [ ק ש * ש

  סייסי וע' טא~עכי
 וי((1וי

 חכא* חה דרך'

ש ק 1% א ל   %  ה 
ש צ מ ט % שש ק  

 ודעצעחשם נ%זיבג (07דץ4 נשה ה((כיסיו
%8 4 מ   8  4  

פעץ
 רל יתרץ. יהשפ )ש"זי9ם גמךיסהר

 השם תעדת על קאי כממדתובחכמתו
 הכתוב לייעור בפסוק, קודם הנאמרההוי"ה

 ד' בחכמות החכם יתהלל אל ד' אמרכה
 ולה ית"ש מאתו הכל כי ד'ובגבורות
 וסיגל השיג שלא במה האדםיתהלל

 אותן כל ר"ל הוא. ואפשר )י(כבחירה:
 אפמריים, רק לו עצמים אינםהננעים
 האדם אל ית"ש הבורא אותם שיתןואפשר
 כבחירה אתן זה כי מס% שיקחםואפשר
 הי% השפתי. חדד פי דרך שי ה( , 8טמהאדם
 ומשפס חסד הם ועושר וגבורהחכמה
 חסד עושה ד' אני כי אח"כ שזכרהצדקה
 ר"ל חפצתי, באלה כי כאוץ. וצדקהומשפט

ןמשם ש  מלהרעה יאלתר חרג אנשר 
 חדלתה, 9ע כי הנחשר כנגר והצדקהע"ג
 אלא בארזי לא כי אגי ולא תבחרוחיזה
 במגרל עדף ק ענר סוטי מכשוללחרש

 תאל מישתי תצר )ק( ארם בני להם ב%אשי
 ותכניו.קאיו

 שה אמץ וצב89 טמע הזעק אתהוראה
 באים ערם המץ כך( פ ]וחוההסטוק

 על בערלה טלל כל ל נפקדתי 1זמ18ם
 הגתם כל כי אדום חול יעודה ועלשוים
 את שמעו לב, ערץ גבראל בנח וכלעה~ם
 הוזיל, בזע עלכם וו דבר אשי הזזהדבר
 הלמת אל הגוים וזך אל "" אמרכה

 הגתם ימי מ תחתו אל העצוםתמוהות
 שדפלם כמו כי ]פיד( לך ושקדמתי כברסואב
 הכזודה ד"א וועשמוכנה הארחנה לדרךהכנץ
 חתם אשי הלדש המית ק האטימת,)כ(

 וזקרה דדך אל הכנה הנאבבעבע

גנים
 לך מזתי אני, חסד חפץ כי חכמה לךנתתי
 במשפט, אני חפץ כי משפט לעויתגבורה
 ועין בחרקה, אני חפץ כי עושר לךנתתי
 סחים. חסדך פצב יטכי הרב:בדברי

 לפרש עוד מקום שיש היות אם הנהת"י. נתצתי וכבר 5ע( : בעליה תחיהוהחכמה
 אין )כי להאריך הצורך מן אין הזההפסוק
 דברי מאד שיספיקו כיון החיכוד( מכוונתזה

 האלה האנשים וועדי הקדוש, הרבהמחכו
 בפסוק, הנביא מכותת וזרים רחוקיםהמה
 האור: יתיון יראה הרואה הסטיילכל
 הארם ודמות צלם כי ר"ל ה%8עחזז.)כ(

 והוא שכל, בעל להיתו החקירה אלהכנה
 ע"כ והכרה, כשבל הבהמה מן האדםמוהר



החקים שבגציפרו ר ואקח

 צדקה לעשה ה' ררך תניא)%(טציכמח
 ישל וזיכה תחרה וקבל עצביי תותישימו
 וגילתו הנה היאק, בדקרוק מצותותעשיה
 ימיו הכאב אם כי המית * הועל ולאעטו
 היו ימקק של ריו שישעי %פי עטו,נששה

 עמק תחבש חעתיש בפצצתמהפתעם
 מגצים, הובסנו בפיהט, כאומדו השםתות
 להם מה וחכמת משמו השם בהכרהגה
 וששמר יכר השצץ אבדה מה על פג ח]ימה
 לפניהם נחתי אשך תורתי אח עזבם עלי4
 ]נפיהן המשלתי אשר המשל הוא ש[, פ]שם

 לאטט דומים הצבלים אלה כי ובלעצמבעצמו
 חה את לו וצק המלך בלס חן תושאמצא
 אחרת לו %יק בישבו שמם רוח טמאלאשה
 כמורעי ונאוה הטבע ליפיה ינהשפחה
 נחן הנבעם א* תט המלך, בה וטלועונתה
 ברש הקישט המלמם מקני )כנ(בלךלהם

 התודה שמהמאוית ולפי העצום, נק בוצד"א
 המצות לשוחז צרזי כי מאוחר ד"א )גג(המה

מעין
 )כ5( ! החקירה אל מוכן תבניוצ דמותצלם

 נלע% מזה דברת כבד ה'. דרך הבואוהמובפח
 המילה בציווי לאברהם הש"י שאמר מהפ"ק

 מיני )י5(בו5ך תמים: והיה לפניהתהלך
 : הקדושה התורה היא השפים. מן בחשהקב"ה

 ומעלתה החודה תפארת ר"ל מאחור. הוא)ש(
 ויענהו, ה' אל ויקרא בהש"י ההדבקותהיא
 הזאת המעלה לו תבא לא כי מאוחרוהוא
 א5 ידמו ש5א )כד( : ראשונה בהתחלהתיכף
 יספיקו לא הקדוש הרב דברי הנהדכוים.
 מצרים בין יהודה את הכניס למה כיבכאן
 ימים הנה כו[, ט ]יימיה הפסוק וז"לואדום,

א שעהנויק  יעמת, ה' אל קרא 
 בעתה החיונית הבכמוהמחפירות
 וזךד - במבע טשהכנה השכל כיובשעתה
 משסו - ]פנאן דשטהא בסץעהא באהארבר
 אבך ע"כ שר, אל בבת ודבקו המלרבבת

 בנוים, הקבם בשלה מ% כל עלופקדתי
 אפך הגמושה מהקוזשה אוצר עששתואתץ

 מצת תתן אעם, קל "יה ה% מיםש
 שכלם ומבהם ריצחה הצד כי דשזערתטזאח

 בשר ער4 שאלה אלא טלה, אלהעגים
 ק אחת הולם ק ש לב. ער4ואלה

 דרכיהם למרו ולא הברם אל ישו)כד(שלא
 בה אשך ה' וייך המבע, חתני הםכי

 תורת הוא המכע, כק למעלה מהםנהיחרט
 אל ב[ י ]שם אומרו החש הבא. בעולםאלהים
 כי כטה ותריחו תלמדו, אל הגויםדרך

 הגצם יאו כי החתו אל השפרםמאותות
 העמתות המערכותל תמשי העצום ק הצצנה התוה ממהמה,

גנים
 על בערלה מול כל על ופקדתי ד' נאוםבאים
 עמת בני ועל אדום ועל יהודה ועלמצרים
 היהובים פאה קצתם כל ועל מואבועל

 ישראל בית וכל ערלים הגחם כל כיבמדבר
 כל על ופקדתי אומרו א' יקשה הנה לב.ערלי
 כערלה מול הנה וגו' מצרים על כערלהמ%

 מולים אינם הגוים ובאמת קאיאכולהו
 וגו'. ערלים הגוים כל כי מסים כאשרקמרי
 כין יהודה את הכניס למה עצהקשעוב'

 א* דוקא עצא מאי ג' ואדום.מצרים
 ואח"כ ומואב עמון ואדום מצריםהאומות
 הוא. מה פאה קצהר ד' הגוים. בכלמסים



קםהחים שסעיפיקאור

 בוצעה גם כי אלא המים הץ לכד הזיתיהן עשעק החכמים אלה מ 5צו אםוקרור

 בהאצות במעשה אמיט תמת הש אמיתת נשטה ש עשה לטתי*

 גניםמעין
 שבטבע נאמנה שהודעתיך מה עפ"יונעץ

 בירוריה הוא הישראליהא"ש
 לא במצפור להתהלך אבינומאברהם
 כבר כאשר חיצוניות בחכמותלחקור

 במצות לאברהם אמר שהש"יהודעתיך
 ואח"כ תמים, והיה לפני התהלךהמילה
 את יצוה אשר למען ידעתיו כיהבטיחו
 ד'. דרך את ושמרו אחריו ביתו ואתבניו
 שהוא הגם הישראלי האיזם בטבעע"כ
 על עצמו את למסור עבירה בעלח"ו

 בני קבלו כאשר ובפרט ית', שמוקדורות
 בלי ית"ש מפיו ושמעו התורה אתישראל
 יתד נשאר לך, יהי' ולא אנכי אמצעישום
 דברך ד' לעולם יזסדאל, בני בלבתקוע
 באורירות ההולכים ואלו בנשמותינו,נצב
 עול ופרקו חיצוניות החכמות אחרילבם

 עמינו מבני שאינם תדע ההורה,מוסרות
 לקוץ הם אשר רב ערב מתערובותרק

 לימות קרוב זה והנה ישראל. לבניממאיר
 אין איך כל לעין נבלותם מהגלהמשיחנו
 ישראל ויבדלו בישראל ונחלה חלקלהם
 ויכלה הכרם כעל ויבא הרעה העדהמתוך
 שהשחצנים זמן כל רק קוציו,את

 על חס השא הקחתם ביןמעורבים
 מעל נא סודו ודעת אחא ע"כהשושנים.

 תתחתן ולא האלה הרשעים האנשיםאהלי
 נימולים הם והנה וכו'. התן לא בתךבם
 אחר נמשכים הם אעפ"כ בהחם, מלדוכי

 ומאור ד', בנחלת חלק להם אין כיהערלה
 וקשוטיהם הגשם חכמת ברעיהםיתיפה

 למטן עוף כל כי ומנהגיהםומלבושיהם

 העורב אצל הזרזיר הלך לחנם ולאדרכון
 רב מערב הנה הץ כי מינו, שהואאלא

 בישראל. המעורביםמהגוים

 הץ בישראל התערובות ראשיתוהנה
 ממצרים רב הערב שיצאוהמצרים

 אדומחם נתערבו ואח"כ בישראלונתערבו
 היו והם אדומיק גרים ג"כ דיוחנוביניתם
 יד תחת לא יהורה מלכי יד תחתמוכנעים
 מצרים בפסוק נכתב )ע"כ ישראלמלכי
 ביניהם ונתערבו אחריו( וארום יהודהקודם

 שנאמר וזה שמים, לשם לא אבלתחגירו
 ענו בציון נשים ושני ראשון החורבןבשועת
 כשר, בזרע פסול זרע ונתערב יא[, הנאינה
 בציץ נשים החורבן בוטשה ומואב עמולוגם
 כשתי היו ומואב ועמון ארום כיעם,

 על רק וזהב כסף אל פנו ולאהחורבנות
 הגם אלה כל הנה ירושלים. נשי ועלסאת
 הבא ועבד נכרי כי הדץ עפ"י כשריםשהם
 פסול תערובות כשר, הולד ישראל בתעל
 ראש פורה שורשן סוף וסוף ביזרעאל,הוא

 נכרים ובילדי שקר לחם להם וערבולענה
 הם כי יכירת רואיהם כל וסימניהםיז4פיקו,
 הראש בפיאות לילך וכושים פאהקצוצי
 הארצות עמי כדדך רק תורה של כדתוהזקן
 אשר הם והם הערלים כבנות שחץדדך

 חכמות בדרכי לילך ריחםמבאישים
 ועתידין התורה את ועוזביםהחיצוניות
 כל הנה אפילה. בימי גמירא עדלהתבער
 הם נימולים, שהם הגם הכיתותאותן

 אל בני לב. ערלי הם כי בערלהנימולים
 כל כי עמהם הההברות שום לךיהיה



ההיים שבהלפרו ר וא9
 הפית מהצרת כעשרם הע מתצהומקשה
 8ם כי דבר מהם חמר 4 צש6%ק,במק
 אשל העלת התכרת הנא אשך הגדולהעלך

 המצות קשחת לבר - העולם נטלאבעבהי
 השם ייעת דהי זו - יזטן4 וואצצבדייוק
 הברות הבעת כדן וצבטתי, כאשרבאמה
 ת נבואערת כמחמרו בסקופ רמזם אחשרהקדחם

 פדה כי אחרןי, וליבך לאלירם לך להיתז[
 עצרם מלטת עול לקבל וכשבגבויםמצקים
 דיו שמיהו של דודו אכבד 14כל כיצועתגול

 כין חיצונית כץ הךצצשה כוני בכלשמכהם
 דפנימיה חכשזם על טסתכם היופמטיוק

 הארבים. נק לחשל העצמתלשכיר

 ה[ פשב תוף נום תצח יל שעאפרו

 מכעכה הלל מ ב ולש השקש
 עד מוצא אהה כהעיק של עגים אלוהששה,
 להם אומר ע"ה ימיה היה שתאים באושלא
 יבאו ע"ש ער תשתסה ועשו בכםחדו

 הם מה שתאים יכובס אם לו אפיושמנאים,
 טדא לה מקיף אנא אמך דק לס לששותע%ע

 וששמתא הוא לה מ9ף אגב אבךהשחרעא
 הקב"ה להם אסך פרלא, לה מקף אצאאמר

 חפיסה עמד עשה מה משהמערם אתםבדכי
 טדא על עביר דדצה דק מלאכים שלשמוחם
 מא על עני דהוה יק " 4 ענודועה
 ובאו עתות עצרמו ביק פחלא עלשעיה

 עמד 8* של שך משמדק התהלו)נס(עאנארם

 מעה מורם דאגא בחרי 6ת אסל פ* מל4*

 קךדש עפץ 41*יאיל כחן סג ]ישע" דכהצהיצ
 סגוד לגדופרם, השראל השקנ לושנםואושמה
 בוששם הע מגבהים כי רבהי ברוכהאמרו

 שם הצהרו בעשים והעשריםשמודהם
 להספיק הכווים קאיו )כן(מעשורטזם
 כמדוהר 1% עצים, לכמה ששד כללירחפלש

 החכמה, במחק הוא הכמהומת מאלוגדול
 אסהמ הכמים האמרו אנשה ח( ח ]ים"אמך
 ש9י עפ עש: לשן- הסה ]אק אתת ויוהצרת

 אווק קהלה לקרקר הגה ב44שז אנקמרש(,
 אנכי כי הלדכא )מ(והאותיוההמיכצק
 העש קודש עצי אחלל כי מ(, כה וש"שמרחי 5שי י %א %ג ישי ש"צרר
 מה ההטש דרישה כי כלום, חבשתםוצעדן
 הכר"ת באהבת סמק לאשר אם כיתועל
 אופר זעק כהרגיז ההא מצאיו עשיתמצד
 כחו בכל מיה אשר הנביאים ארקדגךים
 מ( ד ]תתש משה יברל אז מצוה, הולקים

 תר חן מצאתי נא אם ששמה, הגין לאועויק
 בעען חן אמצא שלט השרולי כרהודעם

 פיץפהיו,שצד

 הנה תלכדו חתו חכמים ריכישו ושומרוזנקי
 המצות עשבת ההש מרמו, השםבחטת
 שסהו,גם הרושי לדעך, בשה ומכבשכשסיבה,
 והשם אח יודעים וכלתי התודה מעדניתבאסום
 אל לל הכהות % אמך המכהי כאשריוצקי
 עתדם חבא מ שוי כיום בהכשת חכםואהלל
 תהמי בארז אם כי והעודר הרבוד%א

 גניםמעין
 מפולמיים. יהפפ*ק תזויע שהי 3ם( : סחאמרו תחלה חלק להם שאין מהים הללוהסימנים

 )ס(האותית מה[' גיטין במס' הואג"כ גבראל ד' לו בחר ויעקב גבראל,עם
 העכרת השמות יהודי על המוריםהגדששת. ששל עתי. עצנאים 53קלסגולתופם:



9אהחים שב-ציפ5ק ר וא

 כמק פצ" ש"מ משמ*"ה%
 תהה שהצרתה הצא ידי רלתתמשש

 נס אשו הארל אנני את תיש 4 המצעמי
 מיש מים אל טיק שתם ותשיך האדםבני

 מאלו פץ4 תורת 4 מצ הקץ, יכגפרות

שצי ש עת * י  ק מ י   
שיקומשצ.

%א ש" לואביא  
 מצצצ אשר תשזור עלי,בשעם

 "% * שד שם ו צש שא סשה מסג
 לה יא"1; לא רן ששת "שלתעא,

 מחג *צל 4אף את וע שלה בץ אהו
 מ שחה ,שמו מהו ותחם **החשם

 פ% ניתר ין מצר קההמזר כחןה"

ת-

 השפם ויד ועש, אל" שהו לא*אר השף" נשד רש* וחניקת יששל
 הט ש4 תט", סיועטק ואו לאכות

 " מ מפה עא ועקוין' עםחטקקווי-"**פ"

-

% ם   1  * מ זה" 
מעץ

המלאכים

 ס-

 הש"י. זסשית ומשרעבו )מ( :
 מה גם עכ"ז נעים, הרב שפירושהגם

 נחמר הוא הזה בפסוק לעילשפירשמ
 אשר הוא הפירוש אלקינו דהיינוונעים.
 והנה מהאבות, בקבלה אלקותו לךהבצג
 לרלי רק הקבלה יספיק קולא אומריםהם

 דוקא מחףב דעת הבעל אבלהשכל
 כתב הלבכות חוכת שבעל )והגםלחקור,
 טעמו ק אות נפן לעל כתמצ כבר כןג"כ

 כתב לא וכהוא שלו דיעה ברורתימונך
 המציאות אמונה על לא היחוד על רקכן

  שדעת לעיל כתכנו ואנחם ותכין(עמש"ל
 לתקור ושאסור בהיפך הוא האסחתכסי

 ללכת וכר אלהן ה' משטרת אתהצרה צי ויקי אפס ב[ ב 1פ4א במגצץםובחטאו
 ככהיה ועדיהיו ומשפמיו רסקיו לצמרבדהמו
 אשר כל *אז תשכיל לכרע בחשהבציצת
 שלא היעה שם, תפנה אשי כל תשעתעשה
 עצידהו לא תמי התוה ק לבבושן

 השיפיק הכלה כע דעתו להמחקהעסתם
 בכל שם, הפנה אשר כל חשת אומרותנא
 מכה ההא הו ממנה, רעהך תסוו *עטעך

 מה וחכמת מאמו ה' בדבר ה8ךהדללות,
 לכל שצווה בעבוד חשוזה, שאמר ומהלהם.
 ה' מצות כל ודדינו שמרו ח( כח זדהשישראל
 הטשצ וק היאשמה המדרנה חהו84אלהעמם,

 אם בצמק השלקית היא *ז ידק(השי
 קבלת אשך אהה אמך תשמע,שמע

 שיך הזה ההמת מכל יוהר חזחטדאטמנה
 למצוה וכששועבד )נם( מצע יוהרמחזתה
 - הנטני בפרק ע71קויכעעי כבצ - טיבועידהום

 מכלת ומפורסמת ניכרת יותר ידיעהותרעדי
 והשכל, אנו שלם בלב ועבדתו אגצץחדצ

גנים
 החוקר כי רחב, השכל לבעלאפילו
 ולרע לטוב הדעת מטה לחקורכדכא
 בחי' )וזה הסותר חלקי צדדי בכללהקור
 שלם לב זה ואין וחנ( טוב הדעתעץ
 עמש"ל ג"כ לרע נטף לבו שברגעכית
 לשלמה רוד וז"ש טעם. כטובותנין
 שלמה גואתה גם ר"ל כני שלמהואהה
 הש"י, לך נתן רחב ושכל משכיל לבבני
 אמתה היש אבוך אלוקי את דעעכ"ז

 ועכרנו לחקור לבך חיץ היאבקבלה
 זה אין לחקור כשתפצה כי שלם.בלב

 מטה הלב כי כמ"ש שלם בלבעבודה
 ולהפכוי לטובכרגע



קע והצדק הצגיהגהות

 גמורים פוקרים ככללם רובם ראימי כיוחיתך,
 במתיהם ועל חזיר בשר ומאכלם כותי פתפחם
 ובמתיהם בניהם כי וכר, סדכב ארוד אומרהוא

 וה מטותיהן מדביקין ובאפשר הנרה בגיבחוקת
 התורה כל על חשודים קוהם ראיתי כילזה
 ויאמרו כלענה מר ואחריתם חכם משמןוחלק
 היו המה הן חפצנו, לא ודרכיך ממנו סורלאל

 אשר ותדע הג"ה, הלו. המר בגלותבעוכרינו
 כיון הערבות בגדר עמת נכנסים אינםהמה
 כגוים המה ובמצותיה בתורה מאמיניםשאינם
 אותנו ויקרא בדילינו הש"י יסיר וב"בגמורים,

 לימות קרוב הבירור גמר זה כי ותדעוכף
 מכם וברותי הבטיחנו הש"י אשרהמשיח
 יהיו והמה בי והפושעים המורדיםהאנשים
 אפילה ימי בט"ו וימותו עולם ולרראוןלתרפות
 בזוהר.כמבואר

 חלק ב' מ"ע פקודיך גדרך ע"זוהוסיף
 מצות דבכל לדעת וזאת וז"ל, יט אותהדיבוד
 כמומרים דינם והאפיקורסים המוסריםהתורה
 מאמין כשאץ מיקרי אפיקורס וכו' החורהלכל

 וכו', חז"ל מדברי א' על אפילו שבע"פבתורה
 שמלו והאפיקורס המוסר דירן בנידון ג"כהנה
 תדע הנה ברית, דם ממש ולהטיף לחזורצריך
 בדורות הזיקא שכיח בעוה"ר הנעיםהקורא
 בעוה"ר אשר הבירור גמר מלניחא עקבותהללו
 כי חמס בכלי עלן וקחמו מינן נפיצהאינהו

 בקיומא עמא  לריסם המה והן לאוגיאכסלא
 ומכבדים פנים להם נושאים העם ומרביתסגיא
 לב על שם איש ואין ץ דמצוה בכיבודאאותם

 וכו', בעלמא קוף כמעשה וו במצוהשמעטיהם
 בכיבודא יכבד ולא מזה ירחק נפשו שומרע"כ

 המה הן וכו', הזאת הארורה לכת ץדמצוה
 זאת ותהי בזוה"ק המבוארים רב  הערבכתות

 ונחלה חלק להם שאין לנו בהתוודענחמדתם
 ערבותינו בכלל ואינם וכדברתו ישראלבאלקי
 עולם עד ר' לפני נקיים יהיו ישראל ביתוכל

 וצדיקים וכף מלכותו כבוד יגלהובמהרה
 אלקים. לפני ויעלצוישמחו

 ע"ב, רל"ב פנחס פ' טהרצ"אובדגהות
 ברוה"ק הראשונים שכתבו קיצין הנהו כלנ"ל
 הרבדים אלו שכל נ"ל הקצים כל כלווהנה
 אבל האומות מצד הם אשר העיכוב עלנאמרו
 הם בקרבנו אשר רב הערב מצד שהואהעיכוב
 מתחתנים העם מרבית אשר ובפרטיושבים
 הקץ בהגיע אפילו הגלות אריכת גורם והעמהם
 השש.ירחם

 עפ"י ותוקן משיבשת בפנים הגירסאפד(
 זו. להג"ה א"צ ומעתההמדרש

 שאל עה"פ ויקרא פ' ריש בזוה"ק כמבוארפה(
 עלאה חכמתא אתוון ט ידעין הוו וכף אותלך

 וכו' תתאין אוצון וגו עלבון אהדת גושהעין
 אורות. במצוהרעמ'



יי
 שמעי8רק

 המברייס. ההקשים אחרי לכת לבלתי נצפוינו כילבאר
 אהד לכת לבלתי שמהיש בש כי ננידע

 לגושיות גרול כלל החב כי הדסחשות
 לכת שלהי בימויה כך יהברך, אלהינוכמוות
 ןפ" וטכלמ הרצה אהגר עציצים הררכטארוי
 עשהיצד כמו כי ונענין(, עשר להבר דבר ולךמוהלועסך
 לא מצות ומואס העבריות עשית אוהבבמבע
 בוכה ש.[ ושנח זחל כאומיםתעשור

 דהו כי כהשפהוחוו, עסקן עללכהששחהזיו
 שכל קי להם, שנאסיו ההדיות עלבתנמקךים
 ואחוב במבע האדם את ממעההאמשי

 דעחע ומאם א4ו יתבארו אשלהמחשכלא
 והודה ועונש עוד מהאמץ האמהיםהתורה
 דלדול, הדק רום צמתים ותחרת השמםק

 צרני ק על השכך, ההיתך הפך הםאעך
 הם אשר המצות בזכרית עצמו להואילהארם

 ממשיר לכשל מי ראלריאהמושכלות
 חדד עת בכל לארם האורב האטטוהשכל
 להגדתו לתיק וחצופה אמר אושרדדצר

 ומבקש לתיק רשע צופה לב[ 6 נתהיםכאפשרו
 הקרים שצר בידו, ועזבנו לא ה'~גוהו
 בפסוק מכצו והשמירה רפואהוהמשרר
 המער לא בלבו אלהיו הורת ליקוקוים
 מהיהף הצויק בדוות כי בטשר דציאשוריג
 לשכלו פנאי ידה לא ראלהמע בתורההבדד
 הצמיה. להם אץ אשך ממחשבותעלהשיירו

 צרכי והורהו, ה' במגרל נשגב אישיואחף
 בליסטראות, חשבני דצים קן12 להכניסעוד
 וגערם אל בי,כימ חע8הר הצרו, כבנצהוהם
 ההמקודר כמשמר וחומים, מצחים הםאשר
 הובטנו רגנכם, את ממות סי עגיבנהמא
 אותה פהקן כמצודה, הם ידוג בחרולשש,
 הגרהים העיקרים אלה כל חיל העג*יד

 כל את וצרתם אסך התורה עמודיען:ם
 סימנץ עשו הדאשק, העמוד 9ץומצותי
 תבגד, כשצדם כדי צטטת( נמצרלמשת
 תחולת ופיחס הב', העמור אותםועשיתם
 אוצי התרו הלא ראשת ראשת עלהעמודים
 עיתכם, ואודי אחרת אחרת ועללבבכם,
 צ:[ נטתה האמת יודש ושמקודשיםופצפצו
 שוע זו עעיכם ואפף סתתה, י לבבכםאתץ

 במחידו, עושיכהי מה כלבטשיו

 אלו הפארת בראוהו חציהן נש~מדדץזץכם
 גדיהמו תפארת וקרהעסוים

 ווצא יחר עגומם לכלל משל מצואמיהד
 השני, העטיי על היא הפלה כי הצנה,משל

 ש ערכו אושי הדאבות דהרני במשלוהכצצת
 הפוחי כאומדו הכמה אל הרג ערךהאבעת

 כי ושיוגש לנו ההדוש שף, במשכיותלג
 התאחה אחר תרדיפה שתזק זששלהשמדח:
 שדרת עגירה המברים, הרחשיםטסיי

 גניםשעץ
 היים . עגולה חצאי בועךנכתב שמעיפרק

 לצשיתז!ריקא ל"ת. מצות ומואס העבירות עשיתאוהב



ק%החים שפעיפיקאור

 בלבו שמר הזתה אוצי הרודף מעניה,
 אם בהורה הכתוב לאו על עובר איםהללא
 בהר אעושה בזה ועוד מסצרמכשע קדושהאעם
 אושו הטורף נם א"צ. באשת חנאלכלתי

 אלא רודף ארר טרמך החיצונותהחכמות
 ידה שי אכל בהם שתמצא הדבשבעכור
 ולא אקפא אני ובהורתו, ה' תרצצנהבמצח
 הם כי בחככוצ ע"ה שלמה חההיעאפה.
 אם ארם של שדו כי שי-, דבר אלטמחים
 דנה ואם שבע, מיעיבו ואם רעבמשכנעו
 משים. דצה המופקרת הזונה בק עצמוטרד

 דלתש גבהזה חומה א"צ אשח ובקבש
 קל, בדבר קמיו נצרצ אשי אריי אךובריח,
 "י-ה וחחבקהו אתש אשת בו חשגחצכאשר
 וחשים באמצעות אשך לגהקך ער49ה מהלו

 אשך אוצי חק וגסים. בעתם עערווזרקם
 משמח החוגך בשם דולקיה וקתפצא

מעק

 והוא ע"ה שלמה הינו האמיתי. האב צה)6(
 בספרו להקורא וקרא אמרי שמור בניאמר
 כאב התורה כדרכי אותו מדריך להיותבם
 האב המחבר כתב ע"כ ירצה, בןאת

 לעוה"ב: הישר בררך המדריךהאמיתי
 ר"ל צטטת. פיות פירש ששלמה ונעבור)ק

 פירוש הם במשלי כאן שאמר הללוהדברים
 בתורה: משרע"ה שאמר ציציתלפרשת

 אמר הנה וטת. זה )0 : ג"כ הוא הזהיר.)0
 נפן4 את אחותי לחכמה אמור החכםהמלך

 ונ"ל אח, בתי או את אמי אמר ולא ק,ז
 אחותו ערות באיסור דהנה נפלא, עניןדה"א
 את יקח אשר וא"% יט נ נף9ש בכירהנאמר
 וכחבו וגו'. ונכרתו הוא חסד וגראחוהו
 תרבה( דפו כ יקרא ומלקחם שם פירעף* נע"רז"ל

 לס הס ומשיו יקששו %ימחס
 מ שטך הנצך כאשר אלה והאפןהוקלה

 השמע דינא הית דק הית בשבוץ אלבוםאק
 יומת ושתכמה לבנו חכם צוה ע"כרקשוב.
 בני תביאך לנדרא, אגיר לך לך נשג,מוב

 בפירה. ליי אומגה וכמעם מבוכה,למ-י
 ג נפשי השלום עליו כשמיתי הזב שמדה)6(

 אמי ושמוך במ ושרקן, כל אבארהסו
 שמוד וזכרחצמו פלחצ י% שזך, תצפהומצותי
 מצוחי. כל אה ועמיתם יץ והרה,כמכהי
 אשו צהרה מצות פוץצ ושצלמה ובעבור)נ(
 המימנק על )ג(הציר למצוות משניםהוא
 הכלה ויאהב ער אצבעהזקי עלקשים
 לו כיומנה שתהדה ההוה חכמתהיפיפיה
 חכותם כאומים רבר לשואליו למשיבהצור
 שהאש כאחוהו לו מנושרים הרעים הההנוז"ל

 "ץ )י( כר דה מאשה תשמוט ורז לו,אמורה
עיט
 קין הרי לך יקשה לא הינו הוא, חסדביאור
 אשר הקודמים הדורות )וכן אחותונשא
 חסד הוא, חסד אמר העולם( נשתלמהם
 היה לא כי הקודמים עולם באי עםעשיתי
 משא"כ העולם, לקיום אחרות נשיםלהם
 בכרת. האיסור הואכעת
 וירצה בחכמה להמשתדל יארע כןוהנה

 בהיקש החיצוניות בחכמותלהשתדל
 כל הרי אסורה שהיא תאמר אםומושכל,
 מהיכן אבינו ואברהם הקודמיםהדורות
 הדורות עם הוא חסד אכל בוראו, אחהכיר

 כיון אבל תורה, להם היה שלאהקודמין
 היצוגיות חכמת נאסרו ההורהשנהוה
 : קמה נשכה דרשו חז"ל והנה 8ט. עדלעולמי

 הדבר לך ברור אם אזק אחדד לחכמה חמרעה"פ



החיים שמעישרק ר ואקש
 ק א* הדעך שוס מצקצה

 אמ"ה שאני וזה הנכףטןהואשות
הידקקה,

 ראיהו ואעם מעלו במתקות לעיץרי,צ

 הטה הגוזנה שש"צ תחלהשאמי
 אמר ושח"כ אתה, הלך החש כי הוטהמבקש
 * ומשקה בו והחלקה אותו מפתה הטשכי
 )ס(טשלא פננה 6העט צריכה הידיה ולכוהחג',
 הענץ בטרד אבל ביהה, מפתח ישישהלא

 בובתה הטה לא השה העת כי וכשרתקכאשר
 בהתעסקו כי שלמה ההודיעו פסיה, אםכי

 אשו אקו טדכט הקל כדכד חוצהו6ש%4ת
 ולטה אחג, אשת איסור חוש כמות מדהמד
 וכטומנת נזעקת לקראתו, אויה חזנהאנשי
 כי חהר האשה הברהטה כאשך כימטה
 אצא אמרה בטשו עסוק היה השטהבחור
 כי אומר וועא לו, שוכל יזוהה אתיואפח%

מ0ץ

 נ"ל תאמרהו, לך אסורה שהיאכאחותך
 בערות ההנה באחוהו המשל נעשהלדעתם
 כן חוץ, מולדת או בית מולדת נאמראחותו
 לפעמים החוקרים דהנה בכאן, הדברהוא
 סברתם ויוציאו ד"ת על הקרתםיסמכו
 פסוקים וכהנך )לדעתם( התורהמפסוקי
 בית, מולדת הנקרא וזהו לעיל הרבשהביא
 רק ראיה מבלי חכמתם עיקר פעמיםוברוב
 מולדת נקרא וזה בנמצאות השכלבהיקש
 על שלמה' אזהרת זהו לדעתי והנהחוץ,

 לידע צריך תכמהו בהסכל ד"תהאומר
 חיצוניות בחכמות התורה לזעףשאסור
 כי השכל, אדני על בנויות בדףותוסברות
 ד"ת האומר וצריך אלקי שכל היאההורה
 הנאמנה הקבלה על מאמרו יסודלבצת

 ד"א אחף הוא האחד לברש כשני יאהוא
 מ העשנ* 6מווצ, מץ טז שטה %מהתלת
 טיא נקם, ביום ושכצל לא אשו מבעלהיא

 איבא קפואי עצר * הרצהבהכמהה
 ע4 שלצם נהי פטישונה )ס*(שדהלכהא,

 ונתיקק ובמשהה כששכל ל% הבערהובר
 לנמוהך לא לקראתך לאחי ק עלהבובתם
 הכש"ש אין שהנטע והקושיה ההשככוכאשר
 ונשטו בדבריה נהפך החש האק והעניבביס,

 בק שכשהבר לשר עךה ונקבפלפולה.
 מהחלה כין המא כי המברים,ויקעתם
 בורכי להנצת לא לבד החכמהלשועלה
 יצא דברנה * ששובו וימיי חלקיקתודה
 בחכמוה עסקו הגל שויו השם טלפמהקצף

 ממנו תסתלק אלהיו, תורת ועצצחרוטיות
 אצי לחלקת הטמע קרטחיו ומעדוהעצורה

ומבדיה,

גנים
 ית"ש, מפיו ששמעו הנביאים מפיהמקובלת

 שהיא כאחותך הדבר לך ברור אםוז"ש
 תוץ מולדת בץ בית מולדת בין לךאסורה

 האיסור לך נודע שלא לאו ובאםתאמרהו,
 עם חול לערב הזאת באמירה תבאופן

 דחטתיקה. לך טוב כי תאמרהו אלהקודש
 נעימים רכרים הם כי תתכוק ידידיואתה

 יא חה5א )ש האמת: מבקש לב עלחמיבים
 ההלך הוא אשר עד ביתה. מפ21חיצאנה

 אבינה בפתאים וארא בפס' כנאמרלבקשה
 פנה אצל בשוק עוכר לב, חסר טרבבנים
 באישון יום בערב בנשף יצעד, ביתהודרך
 וכו': לקראתו אשה והנה ואפילה,לילה
 נכ' ותו/ ש5י שיפים ובדף הראיינה ע5)ס*(
 וכר: ערשי הכרהב היום - עגולה חצאיכתוך



קטההים שטעיפרק ר יא

 השין 19 על ע"ה עלמה דנדי והוקר851י
 שכעילם הם משים כיהאודק,

 תרעומם קשר[ שע כאשום טללי)ו(בצלה
 המקשכם אוצי בבושת ממטלים צלבשיה
 אהד ריררצ לנהר ישוב לא וכהקערם14יכות

 עולמו של מקומו עוד יניד הקש אלהקמני
 בנש שתה אהדת פושה הינר ק)ז(ש
 ועצויכם הפילה דהיתם רבים כי וכר 4שמעו
 לא הודצונה וחתה כי חשעצוע בבשתגדתכם
 אמנם הבג"ץ, מעכו הפתאים אם כיההרת

טעץ
 רק שמים לשם לא פסש5. בנגזה)1(

 על תתמה לכאורה גהרת. פרזנה היברכן עי 9( : הבושת בעבור זאת מלעשותעוזבים
 יהיה דמעות ערצרא ס"ד חה הרבדברי
 שלזמרא רואים ואנחש דהירה מיוראתקיף

 כאשר אבל מתגעגע, אדם של נפשודעבירה
 המשכם אתרי אומרו בדבריותדקדק
 דבריו, ביאור תראה ההיקשיםלעריכות
 בפתאים וארא אמר שלמה יהנהדד"ל
 היה לא הנה לב, חסר נער כבניסאבעה
 לדדכי כלל לבם מטים שאינם מאותןמדבר
 לב הסרי נערים מהפתאים רקעבירה,

 מעניעו הלמי ודבר לעכירה,המתגעגעים
 העוסקים והחנו המשל לפנימיותהוא

 וגיור אשך המיפים תלושים ההרתרפושת
 הלשסופים המהים אותם סףלהרסה,
 אשר מהם הרבה בעעי, העת אני השיחיאשו
 אח"כ )ט(חהפ4נ אבלתם, מצת העהם

 התודה חכמת רש*מהעית הוצצתיבתועלת
 שבה הכמה יעת כסף ואל מופץ קהועשך

 פרענה חבר אא"כ תגל, פיהקתי תצרממנעי,
 שקרמה בעצם התורה סוית להושעאהרת
 הדהדם הפילוסופים הכמת הפך*~ם

 באו:מכךוב

גנים
 ינצלו לא ככולם רובם החיצוניותבחכמות
 מה כפי הזה בדור אומר ואנימהפיתוי.
 לא אלפים מאלפי אחד אפילו עינישראו
 הבהמיות הנפשות וג"כ בה, יגע אםינצל

 לחכמות יותר הוה בדורמתגעגעים
 כאשר כי דעבירה, מליטראהחיצוניות
 לגמרי הרצועה לו הותרה למינותיתפתה
 יכחיש כי שבתורה עבירות כללעשות
 הדרך זה א"כ ועונש, ובמיכרבהשגרה
 מסיתו היצר ע"כ לגמרי להפקרותמביאו
 עמו את יציל הטוב השם למישת.ביותר
 סיבת היו הם אשר רחמיו, ברובישראל

 חצאי בתוך נכתב והפתע. )5(אכידתינו:
 : וצלום עליו שלמה -עגולה

 והצדק הצביהגהות
 ז. אות פ"ה לעיל באריכות מבואר08




