
1.
 תשיעיפרק

 האננתם. אלה הפעה אשר הרב בזכותלהפך

 כל על תקשה לא ני יעתי מי4ד?2תי
 אשו הקטנים השהקש מאלההטי

 או שום שכע שכש פלטך כי בספרד,רכוז
 בדצ"מ בדבקו ואחשכ השלצו בחכמתה'

 משט(, ים שמ ש מיפ"כ ופ"הפלוםופיא

 צופים בטים ללחוש מץ לדש נב*נשהטשו
 אבותיהם מעשה בייהם אשר המצותומעשה
 נם )6( טלטשרה, אנעים מצות כאומרובייהם

מעי
 תשונציפרק

 ומקרוביהם. ממיטמטם יתבישו ני גם)א
 באומרו העון עליהם הקילהמחבר

 ורוע זדונם את ידעתי ואני מתביישים,שהם
 מהנביאים אפילו מתבצעים אינםלבבם
 יהתלו בא"ע וכהתל ואמוראים,וחואים
 מתעתעים ויהיו החכמים בדברי נפשבש"ט

 יתביישו ואיך אלקים, במלאכיומלעיבים
 בעיניהם הם שבדורם והחכמים דורם,מבני

 בתכלית ישראל שונאי והםכחמורים,
 הרדיפה בהבלית אותם ורודפיםהשנאה
 רב הערב מכתות המה והן מאוה"ע,יוהד
 פ' ובר"מ בזוה"ק רשב"י דיבר עליהןאשר
 הדברים היכן ור ע"ש ע"ב( נקכ"הנשא

 למראית מצות קצת ששומרים ומהמגממם.
 נעשו ובהמצות סכרתם עפא הוא בשרעיני

 נימוס נעשו וגם חכמה, אטהלהשיג
 א"צ יהיה לבל ההמת על ולעוללמוסרות

 המתחכמים משא"כ בלעו, חטם רעהואת
 פטררים ארץ כררך המהנהגים לבוהחקרי

 לכפור השקךוביהם ממליטים יהבהבוכי
 רעים יותר הם אלה ביבפרהמטג
 רואה וו אק האורעים עצמםמופלומופים

טאוה, א  א  ש  % ה   1  
 "ם2יילא נ )קצם נת4 שחיה תצארככן

 ט"ו מ טיואומ, אשך שזצמםת19[
 כך ואש- טיהמ חל ~מ" אזק תשמתיטו:
 לאהבה בהם ודבקו התכמות אלולמדו

גנים
 לדעתם טריפות לאכול ומותרמהמצות
 בידיעת רעהו אשת את ולנאוף בפסחוחמץ
 רק לכולם, יהיה אחד וכוס ובהסכמתורעהו
 כי ההמון בפני זה לגלות לדעתםשאסור
 שיהיה הוא טוב ע"כ העולם, ישובישחיהו
 הללו הרשעים ע"כ גמורה. כחוקההדבר

 יהודית בדת מתנהגים כשר עינילמראית
 רעים המצשים כל עפצים ובהסתרלפנים
 לבם עד נגעה ההפקרות כי חררהמבלי
 אחי הענש. ושכר בהשגחה מאמיניםואינם
 כי אמותיהם ומארבע מנתיבתם רגליךמנע
 של פמליא מפי הגולה מקהל מובדליםהם

 גמר המה הן מטה, של ומפמליאמעלה
 הצעים ושמת דב הערב מכתותהבירור

 יאבדו האש מפני דתצ וכהמסתקצורנה,
 יפלצו תצמחו וצדיקים אלקים מפנירשעים
 תם )ק : בשמחה וישרשו אלקיםלפמ

 גם ר"ל מפנתי. הי חשרסההשים
 רואים אנחש לפני% היו אשרמהחכמים

 : הנאמויםהדברים



קיםהחים תעיפיפיק ר וא

 לא מקם אמץ התוההכשלצו
 נתעמי

 בה

ק י"8" י% 4 תהצ אחצאעי  
 בהם חמוטל הם כמאסא שלראיהומר
 לה' וחששם רזכם אלה מ יקץ רשעםשם
 קענה ופיגש שגה ראשונים, בק יחרמאם

מכלם,

 הדב )ג(במיכבות ע* הבא ש אמס לאאך
 81יו מעפרסם כבר אושר וררלוהגדול

 וישה במשה, קם לא משה חךממשה
 מקרצת ובכמה ובם91 הניק בהתלתמדברו
 ובפרם ברחתות פעם בחץ פעםבמניו
 מגולה יזיוהר )י( מקומות, בכמהבמדה
 לאדם אפשר אי כי אחרק ובפרקבמשל
 ילמור לא אם אלפיו בהישנץ נטלםלהיהע
 וישורר,, דמי היא שהודעתנו היאשךהדדך
 שהם אלא דךא, וחצף גדיה טעהא יאיהא

 השמה אם אתה כי האחר תיתרם, ב' בה*
 רבעו ממשה ע4 תקשת לא משה מדביע4
 עוד נבקש קם לא כי מודו עלמא כהי כיעקה,

 לא אואר כשבששים לא גם כמעאע,בהשראל
 ללמוד ישוכפל להמה ושרזרבי בר בכלםע"א
 דבושנה העצר בשוע אצבעו )ס(כמןת אםכי

 ירא שם ששתם 4 עמך %או
 הבמדגה ההא המצות מ-צוק אם כי חקלא

 לנשוק, קץש"יזן דצ" על ואיזנההג'
 החלך תצ' יכר בר א[ בצ ]תלם אמךןן8ןן8

 דכא חגום וההפך מוש, עד וכו'חושים
 הרדומה התורה שאמרה כמו החקירההמר

 עו"ש הכרם, ההטה לפני * א[ ט]מתיח
 לה )1(עפאץ לצוותו 81רוצה במצהריהווי
 אבש לאברהם ובפרת השכל, אצל מעםשום
 עברו וכבר ופרחט % קדחן דדה אשךע"ה
 תאות ממס לבמל צרץי דרה המא יברורוב
 אחד )ז(כי להבדילו, לא חנם משיעיש,חחט
 מריקי מבוזך דבר שום דבר סוף אבוזץם,הדה

 הברם תטויב המפוטר, באמרכל נאווו)ס(אהשר
 הנרם כי נוציא וכהצ 1( " ]השט תו'תודה
 והם נשמעה ימברם ואל מעוננים אלהאלה
 דשא אשי המנכש במחצצר נדחתםחטם
 ואששם נפי' ושטבע סוצצשע נכברת יחץרחכמה

 וכוי רטז" חכום מש 4עטץלמשרם
 לא אהגר ררך לפסנו שמו רלזלכצדדדשסנבצי

 דבר למלאטה )ע( ע"מ כל כצ2צממז

 גניתמעץ
 הרמב"ם מרן הוא חויבו. הרב בפרישת)ג(
 דחוק הלשון במר"ץ. סיועה והיתר )0ז"ל:
 פירש רבתן לתלשך קרוב אור ובש לחטבוה"8

 ונ"א ת"ג מו"נ ספר כפוף הרמסם לדברישהכובה

 אחרק ובפרק וכוי במשל הפוק זה שחח ושמוז"ל,

 ומזה וכה, המושכלות ציור הוא ונתהמית נתברום
 החקירה דו7 לחסוד עצתכצר מה על יקשהורנר

 ומהדבה ב"ה. חלוקינו פ1181? )0( יחץסצק8כלוו0
 למסוק שאסוד מפכח למיל עצהוכחצ מהלפי

 עיקף כל אומן אמונת להאמין רקבחקירות
 הלזה בפסוק המע לעיל מ"ש עיןהשכי. אצי משם כים 5ה שאץ מ( ג ותשבח דוקהדת
 אין דבר סוף אברהם. דהה אחד בי 0( יותבק

 נאפרו חקור )ס( המצוהרת(: בטעםלהמציא

 והיה בזה נאמר ע"ב ר"ל הבצוער*מהשפי
 יפהפית )ש( י עמש"ל חקירה מבליתמים
 הינו וי54ה. טפם בו חהגאן דהם"*דבר

 כחכמה ומתן כחטא דדך ההלמודעיקבי



גנים  תעתעי85קנמעיןקב
 אשר עד סוף להם שאין וכמיםנפלאה
 מהן להוציא בהז לעסוק ימינו כלנצטרך
 וסודות ישרות ומדות והלכותהדינים
 בכדי פסוקות הלכות חברו ולאנסתרות,
 ח"ו ונעבד תלך בה העיק אחר נעובהשלא
 בזה תראה הלא החיצוניות, החכמותאת

 חברו אשר כל דהנה מהש"י נפלאהחכמה
 לברר והאחרונים הקדמונים ספרי יחררולה
 גדולה שטובה )הגם בקיצור התלמודדיני
 וברוח בם, דיבר ד' ורוח בעמיהםעשו
 בזולת כי תעלומות כל לנו גילוקדשם
 בבית ורגלינו ידעו מצאנו לאדבריהם
 עכ"ז הלזה( האחרון בדור ובפרטהמדרש

 לעזוב הרמתם( נדברי דבריהם הספיקולא
 בחבורו. לעסוק רק הגמרא שלהמו"מ

 סי' )בתשובתו יוסף ר' לתלמידו שכתבויה
 שתפתח הורתיך כבר וז"לקמ"ב(8ח(

 והשקירה התמדה עם הורה והלמדמדרש
 בהלכות אם כי תתעסק ולא החיבור עיוןעל
 עם אותו ותעריכו ז"ל( הרי"ף )היינוהרב

 הי"ד( ספר ספרו עם )הענוהחיבור
 עיון כי תדעו בדבר מחלוקתוכשתמצאו
 ותעחנו ותסתכלו זה אתכם יורהההלמוד
 ותאבד תכלה ולא האמת, ותמצאובמקומו
 ואותן גמרא של ומו"מ בפירושזמנך

 הומן איבוד מהם הנחתי שכברהדברים
 עכ"ל. התועלתומעט

 כרעלת ש"ט ג"כ חשב כי וה לוובו~הוה
 פילוסופיא החכמות ספריבעיון

 לתלמידו קמ"ג סי' בתשובות כתבכאשר
 אריסט"ו בספרי שיעשן והרשעו פאמהד"צ
 אל את שנאמנה להיות אך אותם.ושבח
 לש"ש הכל וכעששה קדושהו ולגומלרוחו
 שלא כמעט אבהם לאברהם כמו נס לובנשה
 ימיו שלבסוף עד הדברים, אותן לוהזיקו

 א"ע אליו תצלח הפסוקתו עוצם הקב"הראה
 וכתב הקדושה, מהקבלה לו להודיעקדוש
 הנ"ל מהר"י לתלמידו באגרתו כךאחר
 שרוצה לקמן( האיגרת אי"ה להעתיק)דעתי
 ושתפשטו אלא הקודמת מדעתו בולחזור
 לימוד שם והרחיק ישראל, ברובחיבוריו

 אי"ה(. תראה )כאשרהפילוסופיא

 וה ]כהקדמהן הי"ד בספר בחיבורווגם
 יתרות צרות תקפו הזה ובזמןלשונו,

 חכמת ואבדה הכל את השעהודחקה
 אותן לפיכך נסתר, נבונים ובינתחכמינו

 שחיברו והתשובות וההלכותהפירושין
 נתקשו מבוארים רכרים שהם וראוהגאונים
 מעט אלא כראוי ענייניהם מבין ואיןבימינו
 עצמה הגמרא לומר צריך ואץבמספר
 והתוספתא והספרא והירושלמיתהבבלית
 וזמן חכמה ונפש רחבה דעת צריכיןשהם
 הנכוחה דרך מהם יוודע ואח"כארוך

 דיני ושאר והמותרים האסוריםבדבריהם
 אני תצני נערתי וה ומפני הוא, האיךהתורה
 הצור על ונשענתי הספרדי מיימק בןמשה
 וראיתי הספרים אלו בכל ובינותיב"ה,
 אלו מכל המהחדרים דבריםלחבר

 והטמא והמותר האיסור כעניןהחיבובם
 בלשך כולם התורה דיני שאר עםוהטהור
 שבע"פ תורה שתהא עד קצרה ודרךברורה
 ובלא קושיא בלא הכל בפני סדורהכולה
 רק בכה, אומר וזה בכה אומר זה לאפירוק,
 המשפט עפ"י נכונים קרובים ברוריםדנדים
 והפיהחצים החיבורים אלו מכל יתבאראשר
 ומניאים, חו"ל שחרקם הדברים כלובדין
 צריך האדם יהיה שלא כדי דברים שלכללו

 וכו', ישראל מדית כדין בערלם אחרלחיבור
 משנ"ה הוה ההיבוד שם קראתילפיכך
 ממנו ויודע בזה קחהא שאדם לפיתוד"ה



קכאלנים תערציפרקמעין

 אחר ספר לקרות צריך ואינן כולהחהמכע"פ
 עכ"ל.ביניהם

 ולא לתקן סבר ז"ל, הראב"ד עליווכתב
 המחברים כל דרך עזב הוא כיתיקן

 ראיה הביאו הם כי לפניו, היואשר
 והיה אומרם ביצם הדברים וכתבולדבריהם

 רבות פעמים כי גדולה, הועלת בזהלנו
 וראיתו להתיר או לאסור הדתן לב עליצלה
 ממש גדול יש כי ידע ואלו אחד,ממקום
 בו, חוזר היה אחרת לדעת שמועתוהפליג
 וראייתי מקבלתי אחזור למה אדע לאועתה
 החולק אם המחבר, זה של חיבורובשביל
 ממנו ערול אני ואם טוב, הרי ממני גדולעלי
 יש כי ועוד דעתו, מפני דעתי אבטללמה
 תה זה על זה חולקים שהגאוניםדברים
 בחיבורו וכתבם האחד דברי ביררהמחבר
 נראית לא והיא ברירתו על אני אסמוךולמה
 לחלוק ראוי אם עמי החולק אדע ולאבעיני
 עכ"ל. וכו' קבל אלא זה אין לאאו

 שמתחרט ע( הרמב"ם כתב בתשובהוהנה
 מקור מוצא מקום בכל כתב שלאעל

 ז"ל הקדוש לרכננו כזאת אירע ולמההדין,
 מאת נסיבה היתה הוא אך חכמתו,בגודל
 כי הגמרא של המו"מ את נעזוב לבלהש"י
 יומם נהגה ובהם ימיש ואורך חייםהיא
 החיצוניות לחכמות לבש נטה ולאללה

 הספרים כל וגם והגוף. הנפשהמטמאות
 הכא"ש ספר כגת הרמב"ם אחרשהיברו
 הדיצות מהם רבו ידותם ורבנווהמרדכי
 לך שיספיקו תמצא שלא עדוהמחלוקת
 עד הגמרא, של מו"מ כזולתדבריהם
 ז"ל מהר"י שחיבר אח"כ שאפילושתמצא
 השו"ע כעלי רכותכן ואח"כ הטוריםספרי

 הצדה תצא הראי מהן אשר להודאההקבועה
 האחרונים ודרשו תקרו כמדאל,לכל

 מסופקים לשונות בהם ומצאובדבילתם
 לקדמוהו הדבר ששב עד עיתומקומות
 וכזולת הגמרא בזולת דבריהם יספיקושלא

 וזה חינו, ימי כל הנצום רב ועיוןהמו"מ
 הנפש את מגולים והנוף הנפש מטהרהעית
 עיקד זהו כי הקליפות, את ומשבדליוצרו
 לא חיו ימי כל הישראלי איש מןהנרצה
 אין אשר מבהכלת אנושי כהסכללחקור

 לנו. אסור זה כי לתורתכםמהצורך
 הוא שכתב מה שכתב ז"ל הרמב"םורשינו

 אור עדיין עליו נגלה שלאבעבור
 נודעת )מסיבה אמיתית הקבלהחכמת
 למרן הגלגולים בספר עין הקבלהלחכמי
 והרמב"ן הדמב"ם נשמת איכות ז"להאר"י
 היתה שנשמתו להיות אבל שק ותבין(ז"ל

 עבודתו ברוב והשתדל ועצומהגדולה
 האיך חמאה )הלא אלקי חפץ להשיגותורחו
 כל שהמציא עד התורה במשפטימשהדל
 לפנית ערוך כשלחן התורה משפטידיני
 עיעתו אך הנמנעות, מן הוא כמעטאשר
 הוה, הכבוד לכל לו גרמה והעצומההרבה
 האלה הרשעים היפך עשה אשר תראהוהנה
 התורה מבזים לחקור בבואםאשר

 לעבוד תשוקתו מגודל הנהומשפטיה(
 בחובת הנאמר הענין לו קרה ד'צבורת
 הש"י אוהבי ומנהגי ד' אהבת שערהלבבות

 בענינם התימה ומן בזה"ל, כתב כינפ"ק
 מעטו כי הש"י( אוהבי כעניני)ר"ל

 בצד הבודא צוה אשר המצותבעיניהם
 מה ובצד להם, שהסיב טובתותובות
 וההשתדלות היגיעה מן נפשם עלשקיבלו
 כאשר וזה בעבודתו, לדבקה והמתוןוהסבל
 הסיע הבורא, מצות שמש לפי לך,אספר
 מצות שס"ה מהם מצות, כשי"ג כולםמספר
 שוחחבין מצות ומהם האוצרות, והםל"ת



ננום תעפשיפוקמעין

 ס"ה בהן האב היחיד ואין הצעירבהם
 מצות והם גרמא שהזמן מ"ע ומהןמצות,

 ומועדים משבתות זמן מבלתי בזמןהתלויות
 לבד באוץ שהטבין מ"ע ומהןוהצומות,

 ומעשרות ותרומות יחיד קרבנותכמו
 מצות ומהם לזה, והדומה הרגליםוחגיגת
 בהם מתה~בים כשימצאו ברבריםהתלוים

 שאין למי מילה כמצות יסתלקווכשיפקדו
 ומצות בכור לו שאין למי הבן ופדיון בןלו

 אב כיבוד ומצות בית לו שאין למימעקה
 המצות מנו וכאשר לזה. והדומה ליתוםואם
 מפני בהשבון האזהרות נעלה לאאמרו

 הובותם, וקיום עשיתם היא מהםשהעמידה
 וימעטו לאלקים עבודתם בעיניהםותקטן
 למה וכוספם מאויים בצד מעשיהםאצלם
 מ"ע ובקשו האלקים, רצון אל בושיגיעו
 היחיד חובות הם אשר האבריםמחובות
 מצאו ולא ענין, ובכל זמן ובכל מקוםבכל
 כמ"ש המצות ולימוד התורה קריאתאלא

 מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיוהכתוב
 בם ודברת לבניך ושננתם לבבך עלהיום
 באמרו שנית אח"כ זה על הנביא וזירזוגו',

 וימעט וגוי, בניכם את אותםולמדתם
 שנגלה מה לגודל מנפחותם זה כלכעיניהם
 מן ית"ש להבורא בו שהייבין מהלהם

 במצות הבורא את ועבדו והמעשה,העבודה
 טובות ומדות מיוהדים ומוסריםשכליות
 בכור הידועות המצות על והוסיפוםרוחניות
 עוד. ע"ש וכו', בהם לאלקיםלבבם

 *"ל הרמב"ם למרן אירע הדברפזה
 לאלקים נכבדה תשוקתושהיתה

 לעצמו מספיק היה ולא הפסק, מבלילעבדו
 שרצה עד לבד המצות כעשיתבעבודתו
 הפסק, בלי תמיד רוהניות במושכלותלעבדו
 לו נעלת היתה לא הקבלה הכמתוהנה

 בהעכלו דפק ע"כ לעיל( שכתכתי)מטעם
 בדאותו והש"י ההנמות, פתחי עלהטהור
 לא כוספו וגודל נפשו וזכות לבבובר

 הש"י זיכהו ואדרבא ההכמות,הפסידוהו
 ז"ל( הרמב"ן נולד כאשר )נ"ל ימיובאחרית
 התעלומה ההכמה צפונות לובהתגלות
 סודות עמקי היא אשר השלימההנאמנה
 ואז העמים, מכל בה טהדצו אשרתורתיע
 כאשר הפילוסופיא הכמת גיוו אחרהשליך
 נעתיק )כאשר לתלמידיו באיגרתכתב

אי"ה(.

 כמעט ז"ל הרמב"ם למרן ]אירע[הנה
 הגם אע"ה, לאברהם הנעשהומענין

 אך מסוכן ענין הוא בה שדרךשהדרך
 הבורא עמו התהסה והאמת התשוקהמגודל
 בפסוק וכמ"ש האמת, ענין לולהראות
 האחות איסור כמו את, אחותי לחכמהאמור
 שנשאו הקודמים מדורות ללמוד לנושאסור

 כמש"ל ההסד מצד היה שזהאחיותיהם
 עכשיו אבל העולם שיבנה כרי ד'[ אותנפ"ה
 הם ההכמות דברי כל כמו באיסור,הוא

 כגון הצליחו אדם בני שכמה ומהבאיסור,
 הדורות מן וכמה )וחנוך אבינואברהם
 מצד היה זה ההורה( נתינת קורםהקודמים
 בתהלה להם באפשרי היה שלאההסד
 היתה קולא כיון אהר באופן הש"ילעבוד
 כין מנעוריהם נתגדלו ואדרבה הקבלה,להם

 תשוקתם מגודל הנה וחטאים, רעיםאנשים
 מן והוציאם לבבם בר הש"י ראהלד'

 אירע הזה ההזיון ככל הסכנה,המבוכה
 התורה )אשר ז"ל הרמב"ם הגדוללרבינו
 האנשים היפך  שעשועיו, המדהיתה

 כהכמת' התורה מצות העוזביםהרשעים
 בה השתדלותו רוב תראה כאשרהנקלה(
 ענידת העולם כל אשד שהיכר הי"דבספר



קבוגנים תשהדי5יקשעין

 חיבור לחבר הבעזרי כח שילאהיגידון
 לד' תשוקתו וסשהךל כמוהו, ונוראגדול

 במצות עבודהו בעיניו מעטו רבהבאהבה
 במושכלות לעבדו שרצה עד ההורהועיון
 הקבלה בידו היה לא והנה הפסק,בלי

 להשע בחבמות התעסק ע"כהאמיתחת
 בר ראה ודה"א ויראתו, אהבהושלימות
 ימיו בסוף המבוכה מן והוציאולבבו

 בסוף שכתב עד הקבלה מחכמתוהודיעו
 אלא דברים מכמה בו לחוור שרצהימיו

 ישראל, ברוב חיבוריושנתפשטו
 בבר שכתב מה עליו מהתימא איןהנה

 הצורך מן שאין בתחילהולבבו
 כי בחיבורו, רק הגמרא של במו"מלעסוק
 והיה האמיתית החכמה אליו שנתגלהטרם
 כי ויראה אהבה שלימות יושגו לא כיסובר
 עולם לבאי פנאי שנשאר רצה במחקר,אם

 דרך כי הש"י שהודיעו עד בזה,~סוק
 מן והוציאו ההורה עפ"י הואמסוכן

 מהראוי התורה עפ"י ואדרבאהמבוכה,
 לעחן רק המסוכן הדרך מזה להרחיקוחובה
 הש"י מאת הנסיבה היא וזה ההורה.בפינות
 זמנך ובלה סיב שבע"פ, הורה שלבהמו"מ

 השיג שלא מי אפילו הנפש הדרת והיאבה,
 הרמב"ם מרן על אשמה ואין הקבלה.חבמת
 לש"ש,  שעשה כיק בזה, שכתב מהז"ל
 אביש אברהם על אשמה שאין תראההלא
 השם את יודעו טרם ולבנה לחמה  שעבדמה

 מגודל לו היה שזה כיון ע"ז נשכרואדרבא
 משכל המרצית העבורה להשיגהשתרלוהו

 לביראו.מהנברא
 להמליץ כה עד עצמי את הטרחןהנה

 שהש"י ולהראותך הגדול הרבבעד
 ימיו בסוף החיים דרך לו וגילה אתוהיה

 עדים כעת לך ואביא זה, לך לבארועמדתי
 ע"ז.טעמתם

 המחבר אמי טודותענ(. שווטן ספרז"ל
 מהרמב"ם שלוחה אחת איגרתמצאתי

 זלה"ה יוסף ר' החכם המגב תלמידו לה"הדיל
 האינרתש( וז"ל עמוקות מגלהוקראה
 נ"ע. ירודה בר יוסף ר' החטוב רגעיםהתלמיד
 וייעורך והחנמה החיים במשנן וריסמינך
 לדעת לב לך ויחן ורגפלאה, רדשרהבדרך

 וויעודים ברע אשר וצבואיםהמשליט
 האלקים הדעת יסודי על ומבריןוטפשים
 פסוקי בקצת שרמזים הקדוטדםוהשמות
 תנחל אלו הכללים בידיעת כירגבואה,
 תפול לא אשר רגצחית העולמיתהירושה
 החכמה למעלת ותעלה ההעדר, גבולתחת

 עליע, קדוטד כמאלכיס נפשך ותדמהוצפלאה
 העם המע מדרבי תגברן דרכיךועשאוך
 הסכלים מידיעת ידיעתך ותבדיל לב,ערלי
 חכמת אוהב ידעתיך וכי משמונ אועאסומי
 היא גם והיא היא, אחותי לה ואמרךהקבלה
 לפני שהגית מה מצורף הוא, אחיאמרה
 נפלאות הערות ומקצת התכתהמחכמת

 איומה חכמה הקבלה בגזע בהםשעוררתיך
 מושכתה נחלת עוד לוצחילך ראיתיהפלאה,

 וממיפיה עיקריה שכל אחד במורששהשלימך
 בדרך המתח הזה הכדרש ובצער בהתלוים
 העלען דעת מעדעי תהיה בהשתלך

 שכלך כח ויתחזק תכנותךותשקוטנה
 מכת ותהיה האלקי החפץ עליךויתעורר
 טפוסו ובלבד מבוקטדך. כל תטדג כיהשלמים,
 ולא המודרה. נפשך מחלימי נכבדיםדרוסכם
 מצד נפרד גשמי לחפץ מחשבתךתכרטס
 החפץ ממביע ועצמותותמונתו

 האלוי
 ורצון

 ים. במצילותהבחירי
 ובתיקון במעלות נפשך ועויגגם
 ובועועתך ביתך ובשטר חבירך וברהמדעה
 בידך בחירתך ותשאר והנופנעתונפשיות
 אל עלת לשכלך ננד טאטא מה בכלמושלת



ננ*ם תשעישיקמעיןקיד

 אל נרציית והיקרות ענבדותמשנומת
 הנמרצת האהבה ובחי רגפנטי. הכבודאהבת
 הקדומים, אבוביך ובע לבעך ביני היתהאשר
 רגמצאים בחקירת נבוך הייתי זמני רובכי

 בחק האפשר כפי אסתתם תוקלדפנת
 מקצת ומצאתי יגעתי האצעדת,ההעגה
 באמתת מצאתי לא באמתה אךהאמת.
 ובדרכי הפילוסופית החקירה מצדהכולל

 בלתי הם שהגדע במה שתומר לאמופתיהם,
 טגתבאר מה כי וצא, צודק ענ"פ אבלצידק
 סותרו, על המופת בא לא החכמה מןאצלם
 המיוחדים הדרכים מצאו לא שהםאלא

 עמל מלתי ונמצאות כללי הטבטןתבחקירת
 את ממרידים הגיתות בדרכים אלאשכלי

 אותו. ומבלבליםהשכל

 הדרכים אמתת הקבלה חכמי אצלאך
 בקלות בה עדגע המכעיל מאבנימסוקלים
 השורדת. ההפחה תחת טדפול מה כליתמרץ,
 מה כל והטדע ונביאים דרכו זהובדרך
 פשלות ופעלו העתידות, מוודעתשהגדע
 דרכיהם ומקצת המבעי, מהמנהג יוצאותזרות

 ועמצשת, מבעי בידיעת שי נםלקחתי
 שנסתפקתי .העצומות הספיקות ליותדעו
 ונמסרו המבועת דלתי כל לפני תפתחובהט
 נעלם כל על והבתור החכמה מפתחותבידי

ממני.

 האלה סודות תגלה שלא משביעךוהעי
 ש-וא למי אלא ונפלאים וההערותברבים
 רעיעיו תזדככו בנוערנו תקי בטבע השכלדק

 אחי לך דע ווידיעוו. הלמוד בדרכיוגולך
 כי הקבלה חכתי בספרי שהתבאר עהכן

 מלספור רבו הקדוטדם האלקיעהפטמות
 והולמם המלאכים, סוית על כולםומורים
 מדריגה אחר ושדרשה מעלה אחרמעלה
 ולא עף שאעו עלדהג ברדמה אחתומעלה

 שלמדת שלש ואל העף. ועך ולא ונוףכח
 בשלש הכללית העלה לתאר רגביארמז

 העלות שאר עם ויחסה הקדותיו, סודתארים
 השופטים עם המלך כיחס ממנההמתייחסות

 הפוטרים ותחת הכפטרים השופטיםותחת
 יוצאים הרצים השארדם ותחתהשמודם
 כחות הם וה88דת המלה בדבר דחותםכולם

 פעם, רצע לעשות המלאכים מןמתהוות
 בגזירת הרשן בעולם הכחות אלוויניחו
 ולברכה לטובה מהם טדבוקש כמובוראם
 בשם )המבקש( אותו יזכור כאשר טדהיהואיך
 ושמות סודות לו כיאור )שם וכו'המורה

 כיאורם(. אכ"מעראים
 יתבאר רוב על מ חביבי אחי לךוראה

 ובבחירה ובחידה, במשל האמיתי הבאטרלך
 משל להבץ חזק השכל כח שיויהזאת

 המליץ המלאך השפעת דבריומליצה
 בנבואות אף כי פלא זה ואעוחידותיו,
 משה זולת ומביאים בה ענהשבאןהאמתיות

 נבואחן ותעלומות שהגידו מה כל ע"הרבעו
 אם הקב"ה שאמר כמו המשל, צד עלהיה
 כמו אתוודע אליו במראה ע נביאכםיהיה

 וקראתם לך, חברתיו אשר במפרשבארתי
 וכו/ השני בחלק וב11רו נבוכים""מורה

 כי אעירך עוד ויחכם לחכם חןומעים
 מה בסבה אדתע בעעי דז נשא הצדיקיועף
 חכם כי להשדיך ראוי שאין הסבותמאלה
 כאמרו רם2ך לפני הסככה אסתר וגםאדשן
 מה ועי הפחתי ובו לפתו, וחסד חןותשא

 במצרים הערב מלכי בפעישה38וך
 וראה המין. מזה הי ]וכולםואלכפנדריא

 וחהומים, סתומים סודות לך רמזתיכי
 גרגרדחרך, על קשרם לבך לוח עלשמרם
 עמך. יהיה השלקים הכאף במשפטותקבלם



קנהנניב תשפציפיקמעין

 והצנע חסד באהבת ודורך רודף יעתיןגי
 שלום, ורודף שלום אוהב אלקיך עם%ת
 וביראת ובטהרה כקדושיה דרכיך חדרםוכי

 והסדורים הנמצחים הטבע וכחקירתהוראך
 ע"ד העלית מעולם והנשפעיםהנמצאים
 להפצירך ראיהי עולך דרך תתהיהקבלה,

 הכוללות הנכבדות האלו ההינטרות שתיעל
 והרבנית הנבואית הקבלה מהתחלתההכה

 בנעלם ההגעה אל אותך יבילווהמששית,
 וביחוד הבשיות כל ואהבת אצלךובמסופק
 שנית בהודאה וזה והשרים. המלכיםבפני
 כנלוי ראשונה וכהוראה הוריתיךאשר
 האלה וששעת שתי ועפ ובמסופק[,השלם
 ההשמנה מזיו ותופג ונצחית וכפש חיתשיג

 ואתפ כאפרו בו בדבשך הדבקההאלקית
 חת ת8דג גם ובו ונר, אלפיכם ביץהדבקית

 ונהגותיך בקעי פס ושע"מ באהבה ווזההנפ?פ
 דרכיך בכל שמור וחין והמחשבותהפזילות
 השם יצדפך שלום: נוגיבררמך וכע תפםדרכי

 ועורבך נכתה בארח תדריכך החכמהבמצוף
 בשלומך המתפלל כנפש והפלופ 8ש0באויל

 עכ"פ4ג"ס:
 סי א' נרמש אחתים עיטר בספר עודועיץ

 זכה ימץ בסוף הרמב"ם גם וז"ל,י"ג[
 אחד כמ"ש מקובל, מפי החכמה זאתלקבל

 ור' וז"ל, כסולח כפר' הרמב"ןממפרשי
 הקבלה ומסר למצרים הלך זהיעקב

 היה כה שמחתו ולרוב ז"ל,להרמב"ם
 לוה חמה לא אמנם לתלמן"? בהמשתבח

 גם לשות, כאן עד יטיו לאחוית קרובעד
 אבות נחלת בספרו אכרבנאל מהכ"יתחכם
 שהיש שמעתי אם מם כוה"ל, כהב פ"נסוף

 אלה שלו כאערת כתב המימומהגחל
 ואמר אחד אדם אלי בא ימי בשףהדביים,

 השלהי טשצע שול דכותםלי
 בסיף אצהייחן

 בי חתר השהי בעולם ביכוריי חמעמתיטוימי

 ספק ואין בהם. שכתבתי דבריםמכמה
 עד ימיו בסוף שמע אשר הי קבלהשדביי
 ספר בסוף ז"ל אלשקר ומהר"מ לשום,כחן

ההטובות?עה
 וזה כתב להרש"ט בהשגותי

 רביע לשון כאן לכתוב ראיתילשופ,
 ששלח סתרים במגילת שכתב ז"להרמב"ם
 אשר האיגרת )הוא וכו' החשובלהלמידו
 עכ"ל סודות( שהשן מספר ליילהעתקתי
 הפילוסופיא. מגפת וע"ש אמוניםשומר
 וז"ל, כתב הדורות סרר בספרגם
 אל" ר' שחיבר חמהית אגרת בסמרוראיהי
 שכחב הרמב"ם איגרות ותגיהי שכתבחים

 אומר והיה לתלמידו למצריםמירושלים
 שהאיר זקן מצאתי הצבי לארץ בואיאחרי
 מה אז ידעתי ואלו הקבלה, ומשהכי  פשיאת

 לא שכתבתי רכים דברים  עתהשהשגתי
 מגדול בס' והריטב"א ע"כ. כותבםהיחי
 איך אומר הא[ ]פ"א התורה יסהץ הלכותעוז

 בחכמת ידע ימיו סוף שתרמב"םשראה
 כתב שרה חיי פ' אהרן זן8 בספרהקבלה.
 אחד מזקן ימיו בסוף )הרמב"ם(שלמד
 ספריו על מאוד לו וחרה תורהסחרי

 שכתב דברים מכמה חתר שהיהשנתפזרו
 עכ"ל. הפילוסופיא השכללפי

 שכתכתי מה כל את כעיניך הראיתיךהנה
 הדוגמא מעץ להרמכ"םשאה-צ

 לעצמו שהעמיד אבקן לאבדתםשאירע
 ופעותיה ההורה מצות בל מוסדליסדד
 הגדיל אשר את נא )ראה ולימודהועישה
 התוכל ילאה אהגר הינד ספר בספרולעשית
 השוקתו וממיל בטה( לעשותהאנושי
 השלומים ד* האוהבי )דמיה לד'ואהבתו
 הלבבות חנכת בספר מנהגיהם הוזכראוטר

 עבצדהצ כצעע והוקטן לע"ש לךשכתכפו
 כידו היה %א בשכלית 4םיר שרצהעד



ההיים תשעיפהאורקנו
 נרתם תצוו %"*ק עש מ יצאהש"
 עשה ם מצדת פ"( ושהוק בם8ילמעה
 שלא פטלה אוהה תעשה של שקיאים
 תערב שלא בהם אלא וצוקי משקיירשש
 חף תאמד )י(שמא שצים המיםבהם

 הכמת ושלמר אלך ישראל הורתלמדתי
 מתוכם לשור %א בם ללכה ת"להאוצת
 של שי קרשם ם ודברת ובמגיי)נמק:
 אלא ומתך משאף יהא עלא מללהתעשם
 אהמם, דמים בהם תעדב עלאבהם

 ישראל הכמת למרתי האמך שלאבפלוגתא,
 בהם ללכה ת"ל האופת הכמת חשלמדאלך
 שךך, לך זוזיו- אומר הוא תק להיגשר(%א

 בשכקי החץ, בעקם אותך תנההבושזהלקי
 לימהז ההקיצות כרתה, חהקם עלויתשנצד
 תנסיק כר. הבא לעה תעלתך תטשהצמדיה,
 רשש ק עשן הלהם שהו 5רק נשאבמנתות

 אגי ישמעאל ו" 4אז ושכהכשל ף של אותתובן
 הכבעז כשלמד סוף דגשיה כלעילנשיתי
 ספר ימחט לא דלה ההיא זעיו ישאיונית,
 %פי %"*ק יומם בו ישית מפיך החץהתודה
 אלה כל ה14 דגי( שדק פרק :מינ וצטטנוחמיו

מעין
 ההכמה בהשגת והשתדל הקבלההכמת
 ההוא שהדרך והגם אנהצי, בשכלהמחאג
 ההורה. עפ"י יתכן לא מסוכן דרךהוא

 וחפצו תשוקתו גודל הש"יוכשדאה
 לו ושלה המבוכה מן הוציאולעבודהו
 לך ודי האמהר הכמת דעת ללמדהומלאך
 תבין לך שכל עיני אם יזידי כעת כזהאחי
 יעדתי הדי תאפר שפופ 5( לפניך: אשראת

 החונות הכפת ומלפד איך ישראלהכמת
 שיטי בקצת - הגלען על נכתב בם.עשת

 השקשת פיצת שחט פרמםשהיש
 הם4ה דיא אשך ב"ה א*ימושדקת
 קצ* קבו לס עשו לא ומהעהמויות,

 ב4 איותתם על הההיה משטמרבהיעת
 התכלת עטינם )"(אהף מהלועזשום

 - מעי השדי מרשע לאל הקלה -לכמהם
 כוט-ים ההים בקלות אהזה *מףםתדעו
 ובדצתך הותיק בדצצשע במח השהאוהנו

 מצטצת לרזות ושכלעו נצץ לוזכיןהלימודיהן
 וכב. המופת ףו *השא

 כן ע"ה וזקרהש רכש הלא תאמד ואם)י3(
 טל הוא כי כן דשדשת אקעשה,

 בבשם אם מ רלזעמקו לא אועיוהבא-ם
 פ-1 על ע1זההה ממצועו מ יזע חטיו,קעור
 מית אהך כהתי לא ט:( ונשק כ14מרםתמטי
 תהלתה הה 1; צ* השש * אםכי

 ו*האםק הקא ישם בה נן"שהמ%טת
 תוה טצמ; וףמ עחם *חץ,בטשה
 ם; ושי התש תו %א זחת נקקפרא
 אט ואק הנדד שנגרה עשריך עהה"4
 ושהגה בדצתן המפן לכוהבהיכתים

גנים
 ואל עיקר עשש בם ודברת בספרילשק
 אלא ומהנך משאך יהא שלא טפילהתעשם
 אתרים. דברים בהם תערב שלאבהם

 ואלמוד אלך חמדאל חכמת למדהיבפלוגתא
 ולא בהם ללכת ת"ל האומותהכמת

 התצית שאינק 65(אהרילהיפטדע"(:
 הלילה - עגולה תצאי בתוך ננתביקצתם.
 היא המשמר וחם 05 ? מעול הצדי מרשעלאל
 היאי בתוך נכתם עעיב צן הקדושרנהצ
 הדירם קיצור שהיכר הח"ה, *עגולה



קנזהחים תשהד8רק ר וא

 עשכ מ8רמ. תשתבח שיא סף הפדבאהבתה
 בלדר סופלנ קלמר ערשה ע"ה הקרתורבים
 אוצי 8ה בעל בץ בכהב בץ ממוצעמבחיר
 לוו לעעית עת משום כן לעשותשהחמום

 כשכהט הבצואר בדבר אארזי הקשה ס.(,1שם
 אשך הנאק תשובת לך לכותב אם כיעוד,
 וזה ז"ל האי רכש בנאוום כמווצ קםלא
 שמואל, הבי לנגיד עףטלח התעצבהלשק
 עמק הוא האדם הנהנת וסחטי הסףתיקה
 הוא ל"שייאל סיב ו84שך המהלמוד,הצמטמה
 היעריים לעצמו יחויל כי התהיהלישר
 כי ד4מ4ץ לעכו ויוע% עצצצהו,חכמם
 )יג(הששי השטצוהע, התורה להרכייטשעם
 חהתע ההם ברברים ויתעסק מטה לבושהי
 ויפסיד שמים ההצת התורה עול מעלזיסרי

 תורה וקל מוסיו יסלק כי הענעים,באותם
 עאז81כש לאדם הארגן ושעשאה ובטאתלנטוי,
 התוה לעזיבת יחוש לא אשר עדדעתו

 לתורה עצמם יסמרו אשך אבל תצ',השתפלה
 דורשן עדינו כי סשה להם הנא עצוםונקראת
 עצם טירמו ה"נ פקפקך בלא מוכהלאחרית
 שאותם חראה ואם החח, ברעי בדקדושספק
 ודרכי רובצת באותם המתעסקים אדםבני

 וכטה סלחנה דרך עאהחא לך שמרוהפ%ומופים
 תשמע היא כפטמה לא הבחטא ליושעתעיעו
 תמצא ולא באמת לך עמכו כי ודעאליהם,
 השווה השמה הרצות חשש יהמה שכוםיאה

 בכורמה המתעמלם באותם אלארקדו,שה
 טרק זחל ה4ר הכסו לשת ע"כובתלמוד.

 מה ס" יעשש גש" 1פמ קהל. שלשהם
 ר,עצ-עירלדמש יאק"ד,שהתהדםשםףינכש

 סולטנה אחד יכתב הריקא[ בדנתם ד'מק"
 מצון לס תתה תתשנה שת שהרשבאא

 נחיל( ועוקשים התנות להטי ממק לאאם
 תסור לא בהורה האזהיה בושה עליהםאשר
 ובאה ושמאל יסץ לך עידו אושר הדברבק

 נספרי[, יכר לך שמץ אפלו האמיתיתהקבלה

 אנחם מקובלים ז"ל האי סדבהצ גדול למומי
 י"ח בן נאק ונהממה חכמה בבל שלםעצמה
 לרדיה הדאשתה התעצבה ד"א )ז(1שנים.

 דבר. סקל קהוותץא ועזקסשף4
 כמו ע4 באת אתה השנעז,דהיצעןבה

 אחרק של דור אנעףשתקשו
 המשש על מכיחם כשהקץ אדוהעבשים
 קושה אחד הקא 5צ(, ב 1פ6שמשבריהם

 אליו ועקשו וצר(, חלא אברהם הוה אחד %אשקש נפדש-
 הע"ח בנהיו, יחיד שרהטה ע4ה אבעומאברהם
 דע מבקש האחד ומה לו רוח וניארהארבם
 גם חבתנו. ה"נ ברהשנם ונשמרתםאלהש
 בהשיב אני בדחיותיו, מההיד א4 מקשהאהה
 ממעשה סאמכץ אץ לו, רוח שאר כיאלץך
 נחונעום

 ח%"
 אב מאר גי% מוטה כי מנ(,

 נעשים שתי לו נקשו שימעית אבבהיה
 הארתמה בדקי הלך כי האחד הנםנדהים,
 גרהי במים נגהכן הקש ייבנמתצה פוצהח"א
 ע"כ האוספים השיחופש הם לשמוםדעת
 העולם בחדהט הכופרים שצץ אתור

 גניםמעין
 נכתב דכאי. מצי מצ-חוזקקושיתך ושההן טוה יכו היד 09יח,שר שלו:במשמות
 ג"כ עין הג"ה, י ענולה תצאי בשד חכמות ההת - נבוץ"ע ההע. בדבריםךתעפק

 בהג"ה: כרכרעו הראשונה התעוולה היא 09יוהחקצומות:



החים תשעישקאורקנח
 ששכתונ תשו *ךמט וצקי פזהוצינים

 הילות 84כלתע לא יש(, ]%צ בפדעי
 הלסמ"ג עאידוהו לא הדקיי, המאהדעתי
 במשורת המהגים, מתאו שש אברהחרא
 לא הדה יי הפלסופים האש ]אימש(צפעים
 דיה )עו(כי קדשו בהר השחיוי %אהח4
 מכמה המדייק מכמע כארזיה וחמריייהש
 הצרה חשר, בן וצור צדיק בן צדיקדורהז,

 נחטרם אכל אישוריו, הסער לא בלבואלהי
 מצד תבחר סצנ למען לל השנוושליבש
 הנר אתץכה ולסטיתו, 49חשהואשצצסכת
 פלחם במפריהם ההעורק כפדהאלחיבו
 הלהר הי השם הת ע*ו תלאה ההםבנרם

 קדקדי, "ף וחצ פצץ עא4ד ש9יהאוותיהם
 על פצת הבטש חה כי שצפתך ההכדיייבון

 השכל, מעמד אשהק וכששלה 9 כיועיששת
 על ריצות וועמא בקבלתו נתחנק כ!חעל

 מצצא. בלתי הוא כי דוהך פפת לאאגטצהו

 יושתו צ4 חיו דצרע טפואך
 חכמתו השהמעש ת5שדע אלוחסירתה

 חמיוהו בראותם אבל במן טעמם עמרלא

יקשתי
 עשה אשל ה' מעשה כל חשה במצות

 וכאשר מהרגש, כלתי הסק אם כי וצתךלא
 אל תאסף יבבותיו עם עשה בוסה רבעושכב
 אל ובאי דנריו וישרקו בנולה ספרו פאןעמו
 דיר אק דלכם שלקו 6מו שני מכליכ4

 לקם נרול, יוזק תיצ4 טמר ריקם ט,טללת

 עדו %א % את לעו לא אשך אחרי אנךהר
 והם ל"ששיג משה עשה אשי חמומה אלפ

 לקב רשים שם 5א%" הנדתי אשישהם

 ]ר כתן 1 שעשה אחד קוטמםריפאייגי

 כשם המרז ע5 פדחה חדד ססצ ו"5

 לוני הגדול יקצף את נ"צ הסס[נכת
 לריוף לבם צחה אישר התחשה דההההס"ה
 היה הגץ הא"ב אשר כסדרן, ושכמותאוצי
 עשביה כמו והמגר סרסר מדו אףחק

 בביתו שיקץ חללה קש רע עלכעצמו
 עכבטי אשי התלמודי החכם עלפלעע
 הכלהצע טפך פגי ההתף יק 4בבטי
 התכפת תאר אוהב בדיותו כי נוצמדריו

 הגרול ההב עיתם עמרדצ אשךחיצתיות
 כגךם ב5צ אסך כי המצמם, ללכתרצה
 4 תרא עלי, פייתי יויו שם שעץערפול
 בניו בני שם תצמש סשדע41 היד ועםףעצש
 חודשים נתפצר קוטלים עקה והשה רבעושל
 לקרסוליו סגמים הי המא גדול עךקרכצי

 תוהם חף ש"צ 4 קרא אובוזטמעזו
 טשסל שן מ הצי וךחב לשיהמצמם
 כי ההבהילך ימש%בקממשועכמטע
 הכלצריו, פהק כאשך פעו לא בנץ ובניבני
 הו )י( תר, סטך עצשו לא נאמר ופיזםכי

 עש2 סהשה לתמס מושה נם כיראהע
 כי והכר לרכה צךו היא כי העצי,רקנם

 בצצת שכא דבר על ואוד לאחיווה

 גניםשעץ
 למען ידעתע כי שהובטח אאע"ה דוגמת מהדלן מבפן סיידה וחסור קדוש תהה יי)עם

 תשמרו אהרע כיתו ושת בניו את וצוה אשר הסמוכה כהג"ה בדבריו עין דורות.תכמה
 : הבן וגו', ר' דדך תתכנן כאשר רחאה. ויו )טפ : ביותרותבין

 מעין שהיא הראה הכמוכה כהג"הבדברנו



קלא

 עקלתיפרק

 לימוד שאפר הגאון דעת ויהגיא בזכותו פורלהפוך
הפייומופיא.

 עשר הטמאם המש נעעו קלומאל
 רוב מלבך כי זול, משה להכשמושו

 בתחלת אבה כותתו היתה ונ4-הכהוחםהיווע
 הרבה גינה לברכה וכרתו כי החכמה.לשודו
 או הקהלא מן פרם המקבלם לנכמשמאר

 מאד אבות בומבה בפהיקה שכהב כמוהשוים,

מעין
 עשיריפרק

 אשר הגדולים הניסים בעיניך יקלו אל)6(
 בפרק מ"ש עיין משה. לרביפנעשו

 ותעווקתו אהבתו גורל מחמת לנס שזכהא'
 מק הנה הרפואה. חפפת וימד )ק :לד'

 אבל הרפואה חכמת למד ז"להרמב"ם
 והלך ד"ת שום מן עי"ז סר לאחלילה

 נטה חה התורה בדרכי וחסידוהובקדהצתו
 נכבדת ותשוקה כאהבה וכ"ז ושמאל,ימץ

 שבזמנינו הרשעים והנה ית"ש. עולםלאלמי
 עצמם את חולין להם ניחא בהפקיראאשר

 שיחנקו רעוא )יהא גדדל באילןלכתחילה
 הרי באומרם מחיתם( מותם טוב כיכגרונם
 היא כי הרפואה חכמות למדהרמב"ם
 להתיר בזה וכפנתם וחכמה. נקיהמלאכה
 חכמת ללמוד והולכים הפקירותלעצמם
 רדופם פאת ומגלחים הגוים אצלהרפואה

 נטים מלבושי ולחמשים יספו הזקן אתוגם
 מעל והמצוות התורה עילופורקים
 בפרהסיא שבחות ומחלליםציאריהם
 עושים זה כל כי כאומדם לעצמםומתשים
 ונשמתם. כוהם תפח פרנסהם, מת"תבעבור

 לבקש התתך וכר(, עפיה תעשה א5 פי'ט4ה
 מתורתו ליהטת עזיא כדי נקטהאומצת

 תוודע לא ההיש הרפאה, חכמה ולמך)נ(
 המבע, חכמת אליה תתחרר לא אםבערימות
 הבל שב חמטץהו לאצמומכת מ כחכתימצד
 מצטבת )ג(בעיעה קיניו ו14דו שבלשק

גנים
 קל דבר על אפילו לעבור לאדם הותרוגי

 סופרים מדברי אפילו או תורהמדברי
 אשר לבם רוע אם כי זה אין פרנסה,בהטביל
 והמצות, התורה עול מעליהם לפוקרצתם
 עסקו גנרלים וכמה כמה עולם מימותהלא

 ימין סרו לא ושיפ"כ הרפואהבמלאכת
 ועוה"ב, עוה"ז ונחלו התורה מדרכיושמאל
 עליהם לסמוך אין לדעתי הרשעים אלואבל

 לו שאין כמי שהם כיק הרפואהבחכמות
 תדע נפש, לו למסור רשאים יהיו איךדת

 מרחיק שכל בעל שהוא מי הגויםשאפילו
 לא שאינו באומרם מאהלו כאלוהאנשים

 יסמוך ואיך עליו, לסמוך אין יהחץ, ולאגוי
 הרחיקו ישראל בני אחיש ע"כ יהודי.עליו
 יסיר ואז ד' נחלת מעל האלה האנשיםאת
 הרעים מצדים מדוה וכל חולי כל מאתכםד'
 : שונאיכם בכל ונתנם בכם ישימםלא
 החקירה. דרך עי הש"י פירשת פירצת)ג(
 מגורל היה שזה ט[ אוה נפ"ט כחכתיבבר

 במצות ית' לעבדו חפץ היה לד'אהבתו
 כמנהגי הלבבות בחוכת כמ"ששכליות

 : ותבין עמש"ל השםאוהבי



החים עשיריפהק רו
 נא ראו לאדם יאמר החקירה, דרך עלהשא
 6טג י נורא דבש מעם פעמתי כי עעי אורוכי

 מנודח ושפילה חורשי ז"ל מארותמעלי
 כק נתכמלו כי החשלם תלתליולתלמתי
 נתקו לצו הטה זשל היא תם לגמרי,ותזורה
 דיה לו. רהט ומשאר עם הורתו בעילעל

 ועיד נשו תשובותיו בקונפרם שכהושעילאצם
 משה אר תצדיע לפני, ה' עמזקיוןו ס"א(ס"

 שזכאים חנל דצכן ההחמין ר הדבלהדרת
 וכבפרם עאשע*פ כתבי, אוז למודאיםהבחברים
 שמש ובפרם ידערעץ, יצזורה בבמהאוהצר
 ולהפיץ יזיףשחני, לתלמדה ההורהסיחם

 אמני אלת הדא ממהני, הוסהמעימתיה
 טבחטי, עגיהי באהבתה אשך שהיששת
 לה נישו נכרעת מום ההכה טשת גםחה
 אגמיות זדוניהם עמתיחז מחשיהםצרות
 אלא טתחלה נהליי לא מ ייע ה%הי",
 השקשוק הנשבחות להקדרה להלהדוק
 פובת כי יהוה את חישיים העכרםלהרשת
 שוצי עתטק נתפשתן משם מאר, דהשסלאה
 חכמה מיני בבל היכה לחלנךם לבימלק
 עורצה נר על שכתב עמחמהו ויתרעכול.

 הלא רמלפוים בועמייו היו שלהקשות
 מתעי תהרהר הישכר, הכתב על כתהוםהם
 עתו כאשך אשיו תות עצ לא כןכתבו
 מטה *בו חיטה המשטרמו תלמעיותלומדי

 שנש
 השצהםמ לשו תצהולהמ שםדע

 מן כדכתיב השקם עלע שלמהשקו
 הקלה עצם יושש היה לא לשורשה חכמהצק

 שנתבאר מה לו נתבאר הץה כיבשנויה

 הני, יא השנקדם את משמע הכל יבר מהשה' לימ-

 ם * מ84ה "ם חכמה. הש השם ושתק
 בכל לאו הפכים את הכותו חסייתולהפלנת
 למי עגל וכל נשא אהרח"ש ושעתאשעהא

 שמעש ההטת תהרה דח %שאץ

 במפר שכשאתי בלשק הו ושרקואחתדם
 הוא גצן שגמי 6"ת והסיחםהאשר

 לשתו הה נבכדות בו מדובר חמורותספר
 יתעמק חשם התופלא, דצזטהף דרכיבהגמרו
 צרעו מהם מחיהו אשך חיצתיותבדצצשה

 גיוה ארך העסק שה רשלעי אחר עסקלהקש
 התהית כע אלי הבא שניזק ייה יוהרכי

 ולמונתם המשיתים כל מ ט; ייחאשך
 אשך הם הכיש ועלט בע היחםהמשבם

 התחברו חחי חזותית בחמיחדבקו
 חמש הצא בי בנפשו ידאשוכ חשםללומדיכם.

 ין אממש, להשהית החכמת ים* לאתץ
 מעם ירחק דכא אבל ידפיק כאשי קההנר
 אמר כאשי כאנ"ש, חימצו האכצטה בקמעפ

 אשי כתככים דשה בעילם נדגודגאשיד
 מחזיק הצא כי ויקשב עאךן והם רצמםוהשגו
 נששד. מממץ דחק מ יע לא מ"אבהומהו
 "4עת *צב אם כי כהמם אץ כי שמרחשם
 בקבלה לו די וזבן דגצפת, סיףך הבה"אהמור

 בחלקו יסתפק עו"ש כבר יההז חסל,וברמי
 משהחבר ומלרצת כסה"ת לנקשהרצה
 חשם תופו, ממצם לאבר מיכה וידיהלכללהמ
 אכשר ההאח הזלאהן גזל צקך אחרעב"ג
 ש"מ במה ממושתק ההה חמי עלההחדו
 הארם צדעי ועשכ במנווו; בוחר החחאלוניו

 ע*כ, לצמרי טהםלהתההק

 הנישוק ע"פ ואם בני, לך הממעשוקונני
 היושיז ש ראוה אטה להתזמאקר



קלגהחים עשיריפרק ר וא

 הזוכר, הפטר פפר מפך אותם דרהטהשאצוק
 אותם ותשמע הלצבות, חתטע ספרומעל
 )י(האל במלחמה, ובקי טיול חסיממלמד
 מצד יחגר לצצות גדול כי ההפהתעותק
 כדכתיכ החקתה, מצד מהצגרלהתצצנה
 לא ב4צצ1% הידע באמרתו וצדיק דן ננחקק

 מה ורע י( 5ע נבטח אכוו ולפיק*בועידתו,
 למעלה כהבתי וכבר לאפשרות,שתעש
 הזאת, הצוהלה לצך)פיה(

 כובה היהר חלש"
 עשית מצד באמוטזך ותחק לנפשךשתחוש
 אפלו כי שלם, בלב מקום שלרצונו

 כי בהצצתם נשהבחו לא הזימוניםהבכשבים
 בעשותםאם

 רצי
 מלאכיו ה' ברט קוטן
 כח,גבש

 שיועץ עוברות % ולינץ חק אמשולראני
 ההא כי לה לישו לאחת חזיר,ריח

 תחבו ומשנהה לכה, הכרית הסקם אשורדבר
 לא יצ' דעתה, ונתפיטה ברומב כחטלה

 תצו אשור, של טפו שאכלה עדטעפףטה
 ש 8נ:( ןיש1 קקאו אשר הפסקידעת

 נפק ידעתן/ כבמץ אשמך בפסםהיאשמה
 מיחם, רשעש זורו הב' חול רבא, גמראכרטן
 טטד הרשע פרץ, אתו שבתי מעהורק
 יוהר הוא כ4 דידעתיך אושר יסכלו יצריתאחה

 על הטפשות, התאוה משד מאד הוכהקשה
 המזיכני הן כה נשלש דר מה18 הםק

 השכל, באמתת היא בטקטקי, תלוםבאמהך
 האמת, כבד דברים הרבה עזור הואכלכי

 זמו יצו 1141 להעמק, יצה אשייתשע
 יהצרק בטטת שחשק שבימני תו,רשלם
 מעטרו, מצר יתחק באשיו יגוןטרד

 ר~טטוק בפירחט הזה הפרקר14דץ1זרבש
 ,תהום מלאניו ה' ברכוזצהוכרתי

 נכבד משית לו "ט לכלך משל אמשי כ(,י
 מלם הפץ למלא ותפעו חושקו כל אשוושלא
 יחטט ימהו דבר אהה א*ו בצוו4צ1אשו

 ההו אחרת, פעם יצווי "טצ *טםמעשדו
 בקול לשמוע כרי דברו עהטי כח נבתישאמך
 מה נעשה ונשמע, מךטה פירות וזהודברר

 אחץם, ציווים אחית פעם ונשמעשאמרת
 אמדו המלאכים, למדרגה ושראל אזרפקו
 נעשה הטראל שאמדו בקקנה פוג(  11נתחז"ל
 לכם גלה כר ובצדה קל בת הנאתהומטמע
 בו משהמושש השית מארוכי עוד שזסוד

 דברו עהו כח נביץ מלאכיו ה' ברכועצמתי
 דאצצת ג' ובפרק )גליו( דברו: בקללשבע
 בחק הארך מחכמהו מיובץ וטמעשעכל

הירהט:
 גניםשעץ

 הרב שאמר תראה הנה הרבה. תעמק ואל)ק
 אמונת על החנו הגשמיות הרתקת עלרק

 הרמב"ם מדנדי כן  שנראה שמש"להיחוד
 אמונת על אבל מצוה, בזה דיש רס"לז"ל

 רק לחקור לגמרי שאסור לי מראההמציאות
 בחינת שהוא וכמש"ל אומן אמונתלהאמין

 היחוד לאמתת תם ווע, טוב הדעתעץ

 י"ח לצאת רק לחקור שאין הרב דברינאמש
 אשר הוא הרב, שכתב הספריםבלימור
 ברמז פקודי"ך דר"ך בחיבוריםכתבע
 המצוה קבלת ובאה עה חמץ השבחתמצות
 אינו היט עליו עובר איט הקדש שלחמץ
 כי הללו, הקדושים בדברי בעיוןעובר

 לנפש: יזיקו לאדבריהם



קלה

 יאפרק
 בעיניהם יהבזות המנאצים אלה תצאו אשר הפקוםיגלורנ

בע-

 הקבלה.
 מן4 על להללן מים האמום אלהמצאו

 אשר עצמה, וקנלה ועלהקבלה
 ארממו מצאו אשר עצמו ושקום אותו בתהש

 כי וזה התורה, היא האם על להלעעוחבייו
 דרו אשר הנמש הם העיקעטה עיויתטץבתרה
 בכלל התורה ענץ כי תמיר, עושיםהשבירש
 אפשר אי ומריתו טבהו לרוב אוצר עניןהגא
 חמי גברצ טישר כי לדהציט, הכמהצילשכל
 הש4 בחוצבות טצצ כן כושלךהפצצם

 האדם שכל יגל אשו השכליתממחשבה
 הצ אגן הנ', בחלק שוקרמתי כמולתשע,
 שמו ולחוצבי רהבם ליראי ותקוהאחידע
 ע[ * נשטה כבחמר מהיותיו הש"ישיוד-עם

 לא ענץ מיהוא גר, דרכך את נאהתיעני
 חלף דבר דץה חשם יהבתי, מאחו אלאיוודע

 על וקרנ, ושקור משנצק פצאל למהבחקירה
 כה נתהים בהוצקי הוחכר ע"ה דוד אמךכן

 דהטכל יד ק(40 כי רחטכל ב4גצשע ה4אהן
 ההורה ענץ לשמה מגתם אין לפיכן*לדמקה
 לדקתי חדצ הנמים. ע4 אם כי האםשקיא
 הפך בך, בהשביח לומד רהבה אלציך ויאנכי
 דוצ4צעץ4 אחשר חשהאוה המוטטן כשהןמכרת

 אשך האהיה כי תר לך ידה לא כן אםכר,
 4י וטוטו מהם המרה השיפדתההשגחה

 ענשני יצעה אבל ערעבדו להברזה איןפעי
 למה עעעי, ראו כאשד בך מבגיחבעצטי
 פני, על מעם שהוא האמצעים אתתעבוד
 עינץי ת12א ופן שן ד ודמים בפהקה 12אגשיחדצ
 תבר )6( וכו', לקח ואחכם תו', חלק אשדכו',

 ואין במקות, בם74 בארוכה אחבטשרהי
 המצא בספר שכתב מה סוהי ההר6ירהש
 התה-ה את לט שהן יעץ מ 4שצק א' נמיךהגדול

 אישך ד' אגבי שד' משט-ם שויצית וא"ש ד' וששוכר
 הף ומעמך ז"ל, לחמיו הזרק אץ אדרבהוכר[,

 תר *מף ר6נע ק יטל מלא עמןמחי
 בעדי עמור הש"י אם נפרד בפרק בואדבר

בשר,

 נס"אמר
 ומצאת ראתו האץ הים חמו(
 חדש ו, העצמים התורהיסרנית

 משיעשה נבחשת העילאים, ש9ש שוצאהעלם
 התרה התחלא ק על הערם, הםיצםש
 הויי עותסבתות

 תלוי הכל שנו וגדי
 נביא קם לא וט-מה כלל, יד בו ל12כלחטין
 וכר, האותות לכל תו' כמשה בהשיאלעוד

 אפארהט יפשט בית חרב שכיתותינומטיי
 מהם אשך דגמים העהצש שבטעםוכמקו
 אם כי ה14ץ בכל אליהם אץ כימזכאר

 גניםפעין
 ויונעם אלהיך ד' אנכי במצות פקודיך דדך כארוכה זה ביארתי שבר נ6( שפרק

 צמאונךעז(: ושווה לנפשיך בספרתן עמ"ש במקומו,בס"ד



החים שארק ר וא*ו

 אנשר הם המנחיתים מקום מישמתדאג
 אמיו אעך ה( 1 נתהים כאומרובוזקירחם, הכרפאי ולהתהלל האם על לדמ"עהחקויה
 וכבר לס ארק כו אתם ששתעו עבימשוש

 בם"ד, במקוםפ4

 עזראל אלוטידן'
 ההעט-

 ההא פלעשה לנו
 כנשים מקום בבל ובשמעתהתפלה

 . המקוטם נצנית הנעק פדהאל בארץ ובואשר

 וכשש הג' המןרגה בע4 ויו כאשך מלימי

 ב' השטן עשית א' פשר, ליל מגאת מחזכם נרהי

 דכאות ד' השווע ףדיקץז חמצתו פיהו ירמז לתיסרג

 נעמם היו כזד ה' אל צהרים כבטום[ בח4מי
 חהשק תו' ותשק בי כי יד[ צא נהה*םכאומיו

 נצח מ פיש חי ושמח, ייאמ ח"ףצףמ
 רח"ט רקם י אל קוים השיתיקח
% *שם, ט  ק ק  א   %  

 מ שן * ף) עתו שם נחי הרהה4

 "א "זג ויזחחו ע% תז מ *א קשיוו
 נתצף"ט 4חו נפסק נחולה עשישמה

  )קוא וזר ששעט, חצותם%שטח,
יעץ

 הרב עמ"ש . צ ו הש כף הם מיעה ה עי%
 יתמצא הס שת נפץ בדברעו יעי",לעל
 ונראית ראתה שאץ אחרי )ג( : טעםטוב
 יהיה שלא ככה ד' עשה למה וא"תיחוש.
 כבר התפלה, שנתקבלה לחוש נראיתראיה
 ביתו נאמן נביאו מעיה ע"י לנו דהט"יאמר
 כי יחן, לא נדברם וגו' אסתיר הסתרואנכי
 מבלי הנסתרים הנסים התחילו אמהרבימי
 דאסתר הנס היה והנה המערכה,שיויד
 הנסים ובין הנגלים הנסים כיןאמצעי
 הענעים ב' סגולת בו היה ע"כהנסחטים

 בגלות כי להאצה הה המר ההא מ הג'המדדנה
 ישוומווק עם לנו כאי נשוכפל ב14"ז כיההכר,
 מאיצכם בעתותיכם שתגלו אפהק אצייאבל
 תקוה לכם "ט עוד יעמעם מיבשיםיפסקו
 רק שכוו כי התורה בת עבדא וזקכלהכצד
 בכל תר גדל מי מ תר ובטן חכםעם

 עני!. ובכל שוטזפללו צק ובכלייאעו,
 כי דרי, אכשר לא בעומתעו כי קרעתרכצנר

 וגו והתלמוד דצמצבה וכצוכימי
 היו המצות וין-ק היא דג' בררךעונשקים
 והוא % אל קךראים חמיים בהםמרטשים
 וירדה דעזלמור חכמו נחגצשכשע כשהשרקנם,
 כקבלתם לצאת אגורם ההחח"ד מכשץמכשץ

 אל ארצה ארצד ונמחצ הלקהנה בררכיולהכנם
 דו"חי דהצ"י נם קהמן, בס חכמת נפ" ישםארץ
 כלע"פ וחפארחה, שקמלה ופסקה כטרםפניו

 בפקו הת4.עוית המרהנה נק מעםשנשאיו
 יחשבו רענם ה' אל יקיאו וכאשרבמשחק,
 עועי! )ג(אוצץ מבע דרך הוא כידגאאףנים
 לבזוי עידהה כמו להויש נראותרשפה
גנים
 שידוד בלא בטבע רק נסתר נס שהיהדהיפ
 שהיה אדם בן שום בו הסתפק לאואעפ"כ
 ההיפך אל ההיפך מן כזה נפלא דברבמקרה
 רחב( בביאור במ"א מזה )ודברהכרגע
 קבעו ע"כ הנגלה, הנס סגולת בו היהוע"כ
 לזכרת דורות לדורי לזכרת הזה הנסחז"ל
 הם הטכע%ם הנסים שגם ישראללכני

 לעמו העונה יכול הכל משגיחבהשגת
 לבאר אכ"מ אליו. שועם בעתישראל
 אגד"א בספרהן יעמן באריכותהדברים

 עת(: דחמכה בחשישידכי"ה



49החים ש*רק ר וא

 המבפלספים משצ מסים, יוחשדהמצה
 תשבץ הקבלה אמו על להללםמתורתך
 דומות חימה כלג עדים ב4 טשנההאם
 בעלה תתק עמה ובתה רכשה טמעהלאוטה
 לוטך דצים יפח שקר עדי עליה השמועלסו
 החדק שיי בש, לה הקז לא מעולםכי

 והחש בןיה בי מחובתה יהנזדינת
 ושרפה אויב מרוע לבעלה צועקת שיאעצתק,
 שאגשר וזהו ובהו, ריקו אוצת ניישן יחרףתם

 שנר, ראעו לא אהדותיה מן ער 1תה4םהיבש
 ושמקת התוה עדות הם אשר המטיםוהם

 עוד אץ ששי הטש הדת, עדית שההאהתפלה
 אלהים מחי עד מה, עד יודע אתנו ולאמצא
 כל כי פהיחצ לבצת, שכן- אהב עאץ צרחה
 מעטך הנאשר כל דבר, של לא שאמיתימה
 שכחחמ למה להתרעם התחי כי צק-על

 מקושש מה ודק ושכיבגלותש
 אז רשל אטזות אותותם שמו טשמךהפארתה

 שו ה% שקיו, להודק מהם אחד כלחשבו
 אע טצחמ באולתם מתחזקם הם עודצעק
 קדשך שם צטט האמת להחזק ערםלס

 הטש ההפלתן על בסוף ההפלל ק עלמחיל.
 דך השוב אל שמך ושלרתעו למ משארהאשך
 שכצתו מיקח ה4ם שאנחנו אע"פנכלם,
 רשך הבה אקים ימץ שקי, 4שקעשץ
 יל תשנת אל התשוע ההא אמהותוחרפת
 ומכפשים דיקורה ארצי הרודפים הםצורפן

 ושציץ. בכל אלהים אין כיראוה

 ממת הנה בעל מע"ח מש4ובהצתה
 על עאץלעע כהשם תובעושתשא

 הלעע בדץ כי פם8בג ד"א )מף2 דצישיעץבקיי
 חכם טירלל אל בפסוק 1פץ( כהבתי כברכי
 אם כי תוקפל לא והשסיה יויעת כי )ו(תר

 בשמנו משטי אשך טסתם לברם,ללסטים
 וכבר ולקדושה, ההמירקע מהם במלכבר
 לך השמר רק בפסוק משון שכהבתי מהראית
 לא שאם ז"ל רשיי פ" וויא פן ר)דבש
 עשו ק שומום, תתענו עמתתם עלתעשום
 המהגאיים לשומרם חשבו שיצורהאגער
 לא הם מ עמהם חורין הפצצותבסיעת
 חשכתה ה8עהיו, בתפארת רק כרשיחעצן

 קשר, ענעקם שגי והם וכר, השק בי כי דצעמה-
 את לדק נוכל בשי גם שמה ידיעת כשםהשק
 ין-ן ממה כי כרשתו כי צצת לכףהרב

 לא קדות שום למ טשץ וכל מכלבעתצהש
 תקבלה, משד ולא והכבשים ההוה נמימצד
 חשדשלומופים לנביי ההורה לנפלתחעהש
 דלתי על עמר השצמק קל לוציםיתנלו
 עם תלחם כ"שכקאל חרבו ודגרדיצתה

 ט צטא 4 שטה, היל שמצלהאפקה-מים,
 בעעי ההמשה הביב בדבר וק ואשמהחשש

 יען, רשקךם שם הרשעים חלכודעתלמתי

 הש. בו בחר המורה חקור אשי לצק כיואוי
 להעצצד בחוץ ועל אלעצ בקךבנהע בחרכאשר
 נבחר הדבר שאץ אע"פ )י( הכלממאי

גני*
 קמוצת כעצמו הוא שם צרבהאמת
 עי"ש נוראים, בשמות הפלאותגררלות
 הדבר שאץ )קאש"* נפלאותיוהראה

 בשרשן עין תועי. לא ד84סות יתכנת גינס
 אוץ נ"ט לתיל שהעתקתי והאיגרתסודית

 לחכמת הרמב"ם זכה ימיו שכסוף מהי[



החים ששרקאור*"
 אשך גרופית פשמרות או4 כי עצה,)ו(פצד
 ח"ו הזכרניות במפר שכהונ כמו ביכרוהע

 הזה המפר לה. )ז( ישראל של נוריקכבהם
 כלה, האמצת מברת לנמת ומעקיהמשוש
 מהבק לברוח סף מעפ הסק למבול האףא"כ
 במברת שמוחבש אדם שאן עתה 4ק-גדול.

טעין
 )ו( אט: - נבח"ע כי. יצתו מצדנבחר

 0(יההא בזמן: המצטרך -  נבח"עמצד.
 בפסוק ט'[ אגע נפ"ט  עמש"ל הזה.המפר

 אע"פ כי כצמוק ההחדק לפ פשרגשנית
 בקבלה ושקרמות קצת 46ל צוךשכתחלה
 ימצא התחפה בחררי הארם עדכנם אוצילבד,
 אדם שקשה סמו מאוד ברו האמתהציע

 מ התקהית ושאיות שמות ע4לבאשי
 רט: * אמר אמת מ יע התוה גלמוקרא

גנים
 דברי לך וינעמו את אחותי לחכמהאמור
 : טעם בטובהרב

 והצדק הצביהגהות
 עיקר ת"ל, כתב הדיבור חלק כ"ת מ"ע שםעז(

 להאמין הישראלי באיש הוא הזאתהמצוה
 אברהם זרע והובטחו חקירות מבלי זואמונה
 יסוד יש ויותר בקבלה האמונה להםשיספיק
 וכו' הקירה ע"י מהמאמין כקבלה להאמיןמוסו
 התטיל שלא ותדע תשפוטומות

 הש-
 במאמרו

 וכו' אלקיך ד' אנכי ישראל שמע בל'הנכבד
 אלקים ד' ישראל שמע היחוד באמונהכמו"ש

 השכל, בחקירת הבנה לשק הוא דשמע אחד,ד'
 השכל בחקירת לחקור אין המציאותובאמונת

 השכל בנם=ת שחוקר טו"ר הדעה עץ נקראדנה
 חלקי כל גם שהוקר ההוקר כדרך הצדדיםלכ'

 ע"כ לטו"ר הדעה שיטה ההכרח מן א"כהסוהר
 ר"ל אלקיך ד' אנכי סתם ית' מפינצטווית
 אשר אלקיך ד' שכי אשר שלימה באמונהתרצו

 בטופח מציאותי לכם תתאמת מאמ"צהצציך
 נ"ל וכן בקבלה, אסוכסך עיקר ואילךמכאן
 חקירה בספרו הביא שלא הרמב"ם דעהויהוא
 היסודות יסוד התחיל רק השם מציאותעל

 טשא"כ ובר אלוק 9יש להאמין החכמותועמוד
 שם כי בשכל חקירה הביא היחודבממונח
 ר"ל אחד ד' וכף ישראל שמע בתורהנצסיקז
 בין אהד וזא אלקים ד' כי בשכלך והתבין

 הדבר.והתבונן

 לחשכה חידושכם נמצא לא רכלה באגראעת(
 חשכה מאמרי יישפר נגני דרוש הואאבל
 כתבו )ואולי בקיצור, ת"ל פ"ג אות ד'מאמר

 דרורם בסדרו ואח"כ דכלה באגראמתחילה
 יששכר לבני העורקו מיוחד במדורהמועדים
 גם למשנהו, מהאחד להעתיק ספריו בכלכדרכו
 שמות, בראשית, בפ' בכ"מ דכלהבאגרא
 חשכה בדרוכת מ"ש עלו כתב עיפותםחסומה,
 בגמ' עמ"ש בבתק זולת נמצא ולא לך,ףנעם
 ראו ישראל לבית ואמופה חסדו וכר יא.מגילה
 הידכי בימי אלקים ישועה את ארץ אפסיכל

 עד רחו לא וכי נשגבה פליאה והואואסתר,
 נסי המערכה בעידוד ונוראים גדדלים נסיםהיום
 להושע השמש ועמודת ףרדן וקוי=סמצרים
 מצאה שהיתה היום עד דהנה יתפרש אךוכו'

 בשידוד נגלים נסים והיו לישראלמצףה
 הפסקה זמן הטע כעת אך וכו'המערכה
 נסושץס בנסים להחצהג הזילם וההוטלהנבואה
 אסתר אף רז"ל מ=ש תאבוק וכוה וסו',בטבצ
 כל סוף לומר אפרפר ארך והנה הנסים, כלסוף
 ער אהלו הלהוגים 19צסים היא אך חרףהנסים



 יבפרק
 התנצלותפרק

 אוש: כר להמר ע4 4לק ק %ליש
 גרול בדרהש דברת אהגר חככתן-השה

 חי אתה כי יעת הלא בו, תלוי שהכליהד
 ויגךרה חכמת לא הצה צל 4מףרק
 יא משנה 5א קי אץ דגשיה חכמתה"נ
 לריים לכך מלאך חשיך איץ, רףך ולאמקרא
 עבה שלהם השערה חצם אשו מדקל

 קי רבים, שום עמקני הזאה הסבהמבאמך,
 דהרני עוררני ט להביל כהטל שכסמקיעתה
 כי החש - היצני אשך ה' את אכרך -להבר
 לו שהיה חכם לא מפש לתייק רוס:אני

 נצא לא ועולה גרול חכם אמרתימלמר
 קוהא תטש דעעורה, סחיהע כל יודעבשפתי,
 אשי אלהים חכמת כפי במעמשהפמונךם
 ישותה ממכש פתרון המלות ופוהרבקרבו
 המלמר מפי למד טפש תשויפוחתמה,
 לו אץ לכר, ופתרונם הפמהים עיסתןהדכא
 אמום באו טעה מלמרה בוגטת כ%חלק

 בהם כח חששך מדע שביני חסמה בכלמכמש
 את יסמא הפמא אח למהר העקוםבפליתם
 חסמהם כפי הפמוקש קוראים והיהמהור,
 .כלב והשר דטצשעית דוצנה: כ% ששגרהם
 אותם ושקראי מקרה ויקר דגשיי,החם

 צעק וויא המשש, ההימק באציהפסוקים
 בנלטשת %עש אתם הצתי אהה טימרלהם

 הוגנתם אלה כן צפחוומגהפמפמם

 ח )יצוה כאומרו התורה בצף לא -בעעעעם

 - 5הם מה ושכמז מירטו ול בדבר הסהא
 התימק וגצי סברותיהם, לפי המקישותפע-טו
 שולן אע"פ מחום הם כי בואי יקהיהמרש
 ל )טש4 אמד בזה כעצא על כלל, חכמהמ

 )יא 4 ארם בעה ה"נ מא"ב אנכי בער כיב(
 במחצצרן רשל אדע(, קדחתם ורעת חכמהבצוהר
 חככני, לבייתי ה"נ לי ימים בגמע היאננהום
 קושח יצ כי רעל קךיעדם דעת ידייתי4וי

 אע*פ קבלתי אשך שעוונם וזההפמתום
 והררה השכבי:, ייהגה בצנל לצבצי ריקשאו
 וכוא'ו ב4צ, ועכדעי כוא'ו קךוערםודעת

 במקומו עצצ-שתי כמו יקם, צהעיוזשהלצה
 אדע(, קדחים דשת הי מצ )פ"בם74

 עלה % אמרתי אשו עפש המשלרראה
 לומר דן ]שם וכרשכום

 כ-

 4ד ק48

 % אץ האלהים בחעערם לרמבוקהשכל
 שק 4 ולפשך לכד לקנל אם כיבהם
 אלוה אמרת כל ה( ןש שאמר השיתמן,
 ההעיק הוא בו, לחתמים הוא מקשיופה
 א"צ ודהומה חכמה שום לו אץ אשיהמרש
 דשוששר החש סק ובפדווםמ, הפםהךםבקרחת
 אשך עתה מהשיל שסע ק כי שמרכי

 מגשה י עדות ע-ה הד מאסיעצדק
 9ע בם,ק כהרעישי וככר פושמדגושת

 כאמתוהתםל%ד



קמאהה54ם יבפרק ר יא

 עלו אשך הה וגרץ היהר כירעוד
 שי, התחלתי ש השלקים אלהחברתי

 בו אמתם טפו מעתכי
 בלקי

 ממטצתם
 פשו ישתלה האמתה א התודהמחדף
 עליהם ה' רהח צלחה הייפשק, הדקי אלאומר
 השארקז הם ההורה שומרי הפלישה יתרעל

 בם, ידגרו למלחמה לקראתם יצאוהנמצאה
 לבהכה, כלם נר הכחך ספר ובעל החשרמ8ר תמי יומה ט5 )נ( ששבנא רומבק כנת)6(
 % ש במשכלו טסה אושר ושל חמדתי בןחשב

 אדום הכש אשלו בשמנו אשרה8*ס%ם
 לשקדו פדל קרזל, חכצ וכעשרעצמטשל

 יבבות בגצ4קלות ויעפי ה' אל קיא כיהסק
 הנכים יץ, על ההצם ונתקונת רכשעמש
 למשי אהוב בלבם, נהאזורו ר5לכהזמגרתו
 יועציו שבכל ונשרול מפרד מלך של אביאבי
 לקשות ידו את המלך יים לא מקטריובי

 והשם, אח* סלאו מפר פצר נדחיק אוקמש
 אל לדמ"ע ההחש בספר חכמינוההבאות
 אשר הבגדל כי ולבאר להודע הטההדרהצ
 אחר עקימות "ש בי לחשהכ האים בניבס
 אש בו, שמו עם* שתש הבחנת עבריתזולת

מעץ
 יבפרק

 הזי פוק והרשכ"א. הרמב"ן)אשטן
 מדינה החרים אשרכתשובותיו

 על פרובעציא מדינת היאשלימה
 הללו החיצומות בחנמותהמתעסקים
 עפ(, שיי"ש הגולה מקהלוהבדילם

 רבעו הוא הגשר. 8פר ובקץ ינה, ורבעו)ק
 שלשלת מספר יזיע הקדוש תםשקב

 עד קדושתו רוב הדדרות ומסדרהקבלה
 מי ששש בעבשו מרומו משסי ירדששה

 לשמא )ג( התעמק לא גדיה חסמה רמיוכל
 שי עשנתי כאשך לא המזב בק האעתכ"כ

 אעם רצף כל מ חכעע לא המרשהמינוק
 בקךיאה פהךם אחם להם לשגקאלא

 הים, אגוזים המץ והמזהםובנהרת

 ומטזים חכמים שערס קמו הזה בדורגבן
 פורמעאל, ובמלכות ספרדבמלכות

 לא בפושל ו84ם עיר הגדולה בעיוכזהם
 דצקר4צז הע"ר ההא השראל בכל כמוההשיתי

 מחיקים גרפים חמעים שבו שכשהלצאצא,
 עתוים הצדקיה במצהע ובע"מ ובמצותבדקרה
 אשי ביום עת אק כי מכאצ, עת בבלצדקה
 וזהי הלקווים, בעשיית צדקה גבאי טהורולא
 ההצו84 אט העזממומ בשכת יחטב לחששלהם
 באחר חורה מ5א הגדול הראהש הואפנים

 ענין מפיו ושכהזזי חיוך יקף ר'בטזשמוראים
 הנבור סו חכרתי עליהם אושר בעצבןומהברים

 בהתשיעו שפשפה אשו הטץלה הצרעתק
 וויתר הפהיםוסום,מכרת

 הסוטיה הע"י מגרפי
 אנובמול(, זוק ףה 5יצ ומטו ענצ שנןגרול

 הכטות מיוכ באים וכמפרטםמדע

גנים
 דבריופ(: גיוו אחר הצליך אהטר החצוףהוא
 ויהי עוד א"נצך הנתוב. מן ר4מיוז לף4בהשןג(

 כעל הגאון בספרי נא עסוק עמך,אלקים
 ובספר תפארתו בספר ובפרט אריהמר

 עולס[, והזיבות ישראל שסערתהנתיבות,

 ותתכונן ד', פלאות ותראה ברבריוותרקרק
 ידבר עווא הפילוסופים דברי חלומותאשר
 מעשה המה הבל רוח ישא כולםואת

 גבראל בקרחצ בר' תגל ואהההעחועים,
 : ובמצותיו ובחזרתו בותתהלל



ההיים יביפרקאורקמנ
 וקרוב אחד, במקשם תדלה חכמהתכלתו
 אלה על בחבוריו חירר שהצקלכורמם,
 מפיהם פרקים קצת למדהי אני גםהאמום,
 סעןןכמ שהשף למףס אבוכר% הדב נפורשמרגצדזק

 אני ההשעו ותחובר, אוצי האדם מכלבו
 ויבין דךע%,8 כי מפיו שמעת אשומחכירם
 פירושו בין אושר דועצ,8 הוא תענחהשתומהב
 את לועבן מה בו, מושו אושר הפייעיםלמרשף
 באר הסב כוונה מפרש עודה ט8זץהבר,
 לא מושה רכש כוונה זו אתשר הןההימכ

 רכש. מגשהכותת

 תי[ הצ -נש בלשתו הה חמדדאחתרב2
 ש יועשע נספר טצשו

 תה 8ה ש שמים ש"צ דום, נננעקשטש
 חכמו חכמת חכמתם תשתך לא אמםנני

 להם ונקלו ממפר אק כי המתחר סטציוובעת
 עשו עצה הבטפו תבונות חכמכםאגשים
 המבע בדצצשע הדבר בוצצשעפלוחה
 2איצ אח ועם יום, בני מכל הכשבא*יווק

 עטרות עמעה הקהלים א"8 מגשה בהורתיד
 ערמפק בהם אהש "8 האם ת,% עברולהם,
 הדש מהנשיאות, בדבר או העולםבחדדך

מעין
 שהפליג מה  תעתיקים. מצשה הסה הב5)ק
 הסתפקו לא ארום חכמי כי לומר הנ"להרב

 אכל בזם%. היה זה בנפלאודנ אובחידדש
 מט:[ נפוטה שאסרו חז"ל דברי נתקחםכעת

 תהפך נמלכות( סהטיחנו ביאת קודםאשר
 מינים, המה רובם אשר תדעלמינות
 התורה מן המנוערים נערים רביםובעוה"ר

 זקנם ופאת ראשנם פאת מגלחים המצותומן
 להם אין ההם הגוים תועבות ללמודללכת

 עם התורה פשטו צד ומצפצף פה שיהבהם
 ההע ועם בדכאות, וצךרותיהם השעה%
 תעההךם מעצו המה )י(הבל דתםעיכר

ש ק * ט) א   %  ש ק, * 
 נבל עם וז"שןו, ועל דצבט%ז ועלהחרחט
 ו הא ק"ן % נ%חצתיא תט%א
 ונט ה קאש יק *ק נשי ששתה
 %יה ע6 כמשג ספג ט אםיש
 ופקח נחו פו ושט יטמי

צ עםשטחם מ  סיד השיט תם 
% טו4 א " * שי  מ  

 ממ"שאא עזם שחל פישחש
 %4 4ן מתשו שו %קת ב" מם ומם יהק חקם עשסחן חי ר יסלק  סשה 4מר רשטם

 * ומה כדגלה שלא בתוה פרםענידתי 4סי
 מצ וספר שה; ש שמוחם אה להתשעוד
 ראה שה ש הךד יל ומהלץ רציאש
 בלתי חוטר לו שקדם העולם בהדהטוקהו
 בפירחחי חזבא ד' מנצנצה ננסשץ המאמץעימר
 תצבואה בטש דמיו ראה ר[, ל פרקלמעיי

 )1(כ"ש לשומעם אסור ובמופתיםבאותות

גנים
 גני ויחפש )ק גורלית: במתת תחלהחלק

 השאלה בדרך כן. וא אשר דבריםנבראי
 מכני שהם להאמין חלילה כי כן,אמר
 בכלל סיר הר על אבותיהן שעמדוניראל
 ומדור רב ערב מתערובות הם רקהכרית,
 בס' דכרי על המשכיל מדום, ואנשיהפלגה
 יבין פ"ע לעיל ועי' ע"א כ"ה נ""" הקדושהזהר
 ע"כ בכ"ז. גטים יהאסין יר"ש 9(הענין:

 מקום נתתי הזם שעד הגם בעונ%אמרתי



קמוגנים יבפרקפעין

 הפסוקים בפשטיות הפשט בעלילפירחחי
 מידי תצא מקרא אין שארז"ל כמומהנ"ך
 וכמה כמה שראיתי היום זה הנהפשוטו,

  מהפשטנים, הרבה בפירושישערוריות
 פירושים לבנו ילמוד לא ע"דהמשכיל
 וכדומה פירש"י אם כי הפירט מבעלישונים
 חז"ל דברי בהגרד אשר הקדמוניםפירושי
 הנעימים בדבריהם וחפוהו הפסוקיםפשטו
 בכל חז"ל מדרשות ומחבבים לפשוטוקרוב
 החורה כי תדרש הדרשה באומרםמקום
 הפשט כעלי אלו אבל סלע, יפוצץכפטיש

 ולהטמא בחכמתם להתחכםהחושבים
 תרחיקו הרחק חז"ל, מדברי לגמריהפסוקים

 שהזהירו מה לדעתי וזה מזה. בניכםאת
 ההגיון. מן בניכם מנעו כח:[ נברכותש"ל
 על תמהתי מעפלם אשר ג"כ לדעתיוזאת

 אגו כאורר קדמוניות משניםמנהגינו
 אחר תיכף אזי לתורה בנינו אתמחנכים
 מאיזה המלות פירוש עמהםשלומדים
 עמהם ללמוד מתחילין שבתורהפרשיות
 ועלה לפלא, בעיני הזה הדבר והיהגמרא
 כל כסרר הנער עם ללמוד שמהראויבדעתי
 בהם, מורגל שיהיה עד גמירא עדההנ"ך
 גמרא ללמדם יתחילו במקרא יתרגלוכאשר
 תיכף להבין להם נקל הדרך זהויהיה
 לההנהג בדעתי והיה הגמרא, שלהמו"מ
 ספר, ללמוד בהתחילם בנ= עם הזהבדרך
 סהו' להגאון העמתתם ווי בספר מצאתיוכן

שעפלתי
 מנהג כעיני לתימה והיה ז"ל

 ודאיתי שבתי אבל שבגולה.אחיש
 הבוחר כרוך וברכתי בדעתיונת"ה4בור
 מנעו אמרו חז"ל כי ובמנהגיהם,כישראל
 את ולחשך ללמד ק4 ע"כ ההגיון, מןבנינם
 ההוכל פרח להציץ בהתחילו תיכףהנצר
 חז"ל ומדרשות רחבמים בצוותא בקילהיות

 בלבו תקוע שעדה עד שכע"פבהורה
 שטחיות להבק ידע ואז המקראות,פשטיות
 חז"ל, קבלת עפ"י נרואה ודבריהמקראות

 המשכיל ההגרן. מן בניכם מנעו רז"לוז"ש
 פא(.יבין

 הדקדוק חכמת הנה אתרעך, מזהולתר
 להיות אכל להורה, גדולה פנההוא
 הפוקרים שרוב הוה ברור שערוריהשראיתי
 ועי"ז הדקדוק בחכמת לדעתםמתחכמים

 חז"ל המה הן אלהים במלאכי מלעיביםהם
 הדרשה שאין ראה באומרםבדרשותיהם

 והם הרקדוק, חכמת פי על מוסכמתהזאת
 שהשפיע ד' פעולת אל יבעו ולא ההצולא

 חפירות דורשים שהם הקרושיםלהחכמים
 ושארי להם המקובל שוות וגזירותויתרות
 ביתו"ת, אלפ"י וחילופי מילויין,המרות,
 הכל עקומות, דבוקות לפופותטנת"א,
 יבא ואיך השכיל, עליהם ד' מידבכתב
 בהסכל דבריהם על להתחכם הסכלהפתי

 מבוא שום להם אין המזוהםהארושי
 חכמת ובאיזו וביסודותי, התורהבחכמות
 קט כמעט בפשטית שמבעיםהרקדוק
 המקובלים חז"ל דברי עלמלעיגים

האמיתכם.

 הזה הגרוע ברור לך אומר אניע"ס
 גם הבנים את להרחיקמהראוי

 ירגילוהו מבצוריו תיכף רק הדקדוק,תחכמת
 קודש, בהררי ויסודותיו התלמוד בפינותרק

 וכתובים נביאים המקרא מן מעט יוםובכל
 נחוץ המקרא כל בפיו שטר שיהיהעד

 מראש כולה ללמדה צריך הקדושההחורה
 רבד לדבר כשיבין ליסודו בהתחלת סוףועד
 מדקדוק בצוחו בימי ויודהיהו שכש(לפי

 וסגולת ורפה, דגוש רהאמ מאודהנצרך



החיים עיפרק ר וא
 הפלש אשך דברו יהר עבי, מש6שצה
 -הלא הפועל בשבל סברתם על כנגדםלסכר

 פסו, ש כתוששש

 מהם "2 כתא, 6מ תחלקו אלהיםקפאי חי אמל קרסמי ככר כי עהה נזה *ודי
 1 ההר כנה מצל כק כנגדם טעמתהבטן
 מוש יש חכוזר, ובעל היצר וטפרחסדאי

 כבן הדב כמר פיו שפער וישמהכתובש,

 אשו כא"ש מששם רצוץ עשאק לדיותההאב"ד
 וו,צ שכשקהו חששכה4וו אורח בבירעדננש
 נצא ממס יחזק חמדתו כח4 גנב כיעקמו

 ויש הקללות, תם4ת טקללו וזהטכסנו,
 הדיור תכלות אכן ההורה, כקבפמוטים
 שקי כי באו אשר ממקום ראוות להםלהגשש
 וכלך חיש אלהש דברי ויהלם מברתםטחלו

עולם:

 גניםמעץ
 ונפעל, ונסתר, ונוכח ונד ונח אהו"י,אותיות
 הטעמים וניגוני יוצא, ופועל עומדפועל

 החגרה התורה, בדרכי וכקויגדלוסגולתם,
 כי הדקדוק, חכמת פימת כל דעתתלמדהו

 כל לימודה ידי על להבין התורה מסגולתזה
 ובאהבתה. בה רק יגיעה מבליהחכמות

 הקרוש הרב מכבוד שמעתי אשרוזה
 מפשעוורסק זצוק"ל טופר מושהמה"ר

 שנאמר התורה. מן ראיה זה עלשאמר
 שנא אשר מצבה לך תקים ולא כב[ טז]דברים
 אשר לי למה המפרשים ודקדקו אלהיך.ר'

 שהיתה אע"פ רז"ל ופירשו וגו',שנא
 המתפקרים רועשו כית האבות בימיאהובה

 כעיני שנאוי היא כבר זרה עבודה מדרכיזה
 חכמת על גם הנ"ל הקדוש זה אמרהמקום,
 בדורות אהובה היתה שהיא הגםהדקדוק,
 כעת זה כל עם לתורה, ופעההראשונים
 הרשעים מן וכמה שכמה כיון הללובדודות
 מקבלת זה טץ על נתפקרו אורהמורדי
 עד מזה למסע טוב יוהר פה, שבעלההורה
 ודרכיה התורה באמיתות דעתושיתמלא

 לךפב(: דע ואתהויסחיותיה,

 והצדק הצביהגדות
 תעובות שלש א חלק הרשב"א שו"תעט(
 חוץ ובס" תט"ז תט"ו סימן החרםבנדת
 מסכימים שחס והנה וכו', החרםמסח

  האוטרם מנוין קדישין וכמאמר עיריןובגודת
 ומהריסים שאלה, כאחת כאלה שהםהפושרים
 ירדו מטה של דין ובבזת מעלה של דיןבבית
 יערבו ולא שלימה בחטיבה ישובון עדמטה
 רכותנו ובדברי בוורה יסרטן ולא לכסלה.עור
 שחקקו והספרים תהלה. התלטשי בעליז"ל
 כמין הבעלים דנין אנו בגוכם מאלהאחת

 והמחזיק הם והרי קוסמין כספריוהספרים
 שישרפום עד בהם כעמא ובחרם בצדויבהם
 מן ונחם ישוב ואשד בשמם. עוד עכרוולא

 ז"ל אברהם ב"ר שלמה בש' ירוחםהשמים
 בהו0פהז רביע והזכירו עיטש, אדותבן

 שצוה וכמו ד אות פ"ו סי' אחרימהרנ"א
 עד פרדבינצא עשבי על ז"ל הרשב"אככרוכיא
 עי"ש. וכו' הצלה מקהלשהפרישם

 יורדה ב"ר חסדו? רבען הוא חסדאי כן והרבפ(
 ד'. אור טפר המחבר הריצד של רבוקרשקש



.ו
 ע מרק-

 התורה. צונת עליהזהיר

 נכריה צרה מבאר הוותו אורצחרי
 אחצוב עוד דטהיצונטע, שהכתהההא

 הכלה נעציך אשה אפידת שתצורלהפקירך
 לאוצה לך לקתת איצר מלך בצעדךפיפהה
 באהבתה ונצטיצת סיני, הר על אותהוקרשת

 דל דבר אשר כל כשאמות ובעוטשהבכתובתה
 נאות זול ינה ר' לשק וזה ומטמע.נענשה
 לעסוק אדם והאב 4נ[, שה א' חישההשכה
 עקב מכה ז..נ[ נמהס שנאמר יום בכלבתורה
 והומרתם 3ר האלה דג1שפמום אחתשמעת
 הכמרתם אותם ולמיתם א( ה נשם תאמר3ר,

 הורה ותלמור פשא( 81מ זשל יאמרו*
 שמי כולם,כמד

 עחצר כשם ש4[ נ% בם8ץ
 הורה בעקל כך המצפע מכל גדלההלמוד
 להפצל והרוצה )6( העבויי, מכל גריעקשו
 יתעסק האג הגדול והעת המך העונשמן

 לשם הלכורש ההרבנים שגלמייםבמדכי
 צוננים בשכחות ויעורשמים,

 מ-
 שקמרו

 שמרו יי, * בתרה עוסקים הדדובעיו

 "[ נ נ0ש4 רכתוב שאמר %% כי בם8יחי
 לא ללומדטה בה למחיקים היא חיםעץ

 וי מחדקים תוש בה כמחדקים אלאמשמר
 פוסקים אדם ציוצי היעצים,תלמידם
 או לבתיהם ושלכים רמעמקטהםמכויצתם
 בהבטים המשוחים בבאים והם ב%49תיחובש

 לפי מאד, כברה והדשאם רבה רעתםבטולם
 דףו אלו שאם ההוה, את מבדםשהם

 לא למה שכרוע למתן תכלת שאקמאמעים
 או הנדכא ללמוד המדרש לנוע תיקוםהרם
 האדם חולא הפלא, מירוד או כגיאלקרוא
 כי ויודע לעמיו למלאכתו ברגים ואץוט
 לא הבא העולם חא הפכח ואיך הבל,הבל
 השעהע כק עאנה או הצדם כק ביום חלקיוק
 במל והיא[ שהוא בהצעה כי ונקש יתברך,5שם

 16שות עת עוד בנוכם צמד צלמכא"שכתו,
 דהר"; צדקתן יתמת בהורה האקיאלה'
 נשתווק זשל וכנטיו לה/ אשם אשם הטתאשם

 תך כ* נםןןמ*ן בתרה עגתצ טת נךשו
 ששאו מי על טוו מציוושר בטאתה'

 בחת עת%ףשזא תו% בתוה6"אםק
 יל.ש ומ-

 ש"1 פתים צ' טדי. ופתח %צ כיודע
 המשת 8תח ההששת הפתחפיעם,

 צן " ניאוא ה%4ק את % קוב האומריםהם
 5א בארה כל שן ב 01ש4 שמד עציהםאשך
 עריא גלף ההאות פתח השני הפחח"צהנק.
 אעשפ מ העביא, יחר אמודותומבכלא
 ש לעבר טום יתקפם בה' ששמיניתשהם

 הוה נשל מאאוט ישהדהשואג

 גניםהשין
  צ1ויהו על שלג של וגהיש הקלעכף ע8רק

 י בחורהמלעסוק עונש המר. העומצ מן להנצל ההרוצה)א



קמוהחף4מ ןפרקאור

 הצקתךאהי
 וצא ק מ ה5 הגדי

 ומחץ ישר, השו הכה חק מק"ג "1היחשק
 שה הבשבש יונם כי "5 ויוהר, יהר חג'הכת
 תק לו, מרה טשו בעריות החוסנו כילדייש,

 לעת בתשובה ההתם רובם העביותבשחי
 ותחיתו, השיי מזי דנהרחעם אקהאפץ,

 כחם תעמס כי יוהר מהבטאם מצפניםכאעי
 צק כל התורה זקני קצ.ן )שבת ז"לכאומים
 עגבתך בהם מתישבה דעוקעצאקעין
 צק כל האיץ עם זקמ אבל חכשקנ"1"ןם
 בתורה ההעסקו לא אם כי מטפשץ,עגטקימן
 יתעמקו אץ4 עליהם כחם בהיותבבהמותם
 כי הגדי הפתח י-אחיו כן על כחם,בהתחב

 הפל*, חלשםרבים
 רבים י[, ג' )שן זי ים רניחהשם

 רגוש תאבד לא כיחושבים
 וכו', וכושר כק וחושך משנצבבהגצעה
 רצזמה בלב וצא אעך דשאת השהשבהובעבור
 המצהר ועתדם בוו משמעים שהם פיציבי

 *עצל חפשים אעם העביות כקתושש
 חושל אמיו הגדול, השער קשתיוהתורה,
 עיכול נר א בזה ה' דבר מ 18.[)סצירק
 את רואה -%זה עושק, פרא בתרהלעשוק
 ההעז הגרש חברת הכרת ח"ו הגד%העונש
 הכנם לבלתי הבירח ע"ה ודור בה,עונה
 הא"ש אעיי האלה, מפישערים שערבשום
 4לו א[ א )תה*ט רשעים בעצת הלך לאאשף
 המפוערם לדמי אקי המה יא המעבםהם

 כק קשש הוציימ נ4 ע"א( אק הרנ)י
 הע חשכירם דתן כי יעת אהה כיהרשזיס,

 רשלם צך4ו ש6 א"ש, רץ ק יששםיי
מ "%1 % * ט  ש   * י( 

 )ילש וח*גים?נ פתןהחשש א )ושאש
 ער יששם המץ ק חשאם ישןי*(
 וזאבים הם מ בש" 4ם- ו6קאע,

 אער "ש א*/ למ נטהחת מ האסחח גש" מוש וצתב טאק לטםנארחת
 4ק כי אטר בש' וששת בקוותחק
 אל ומפן משלח הוא וסכךהלדדם,
 נוה מושם נף דצצ*ים גק לאו"מיחוג
 על וצאמר תצבת לא נשיה כל פסוקעל יו%ייוייוייוי  ויוןיי%ןיוין,ומקהם
 בו בעלו [וציץ אם ועמת גם ,ףהמעפז
 אידחז נעעם אמר כן על קעףמה,דומה

ש שש ש  ק   * שים 
 צרק אק אדם כף רלך, לא *צו לאעכס,
 אמר אך יחפא, ולא כצב חלטה אייבארץ
  )11ה אלא נידכם נתעכב שלא עמרלא

 תצצשב אמר השל"ת הפזת ועלרהטבה,
 דצןצצא"ם גדזיז עצי י והם יען, 6שלדם

 דיכאה בעת תפזונטז%צר

 י%"%ב ודה וז%רה1 על לנך יידודחי
 ל ז חכמעונרעצי

 עט1%-

 תף יחר )ע"
6ש  - - י 

א  6  
 הלך אם לך )6*(לתש- אלא ףשנ מהעקעמד
 ולצת אתש- ע6ווזטשנ לץ ואם %6ץטת%
 בפיזש זה נממצר ותחרק וזשא,לצדך

 תצצ כבשתום ,יתם שרעהךםוצצצץום
 וזאמם א"כ גמרא אבז אברהם ועףשכחב
 להפך 4שט- )פצ[ מאח- )נ(ור' נןששצםגףףם

 גנינשמשין
 נרד "סו" כר: סטו "1ב ואם ל"1ב טפו הלך אם לך. קימר אלא**(
 ושמהגה כעת קזע עעי נהרו.יצפר



החיים ע פרק" ר ואקמח
 כי זול רבותים דעת אץ הממזי כאן,ער

 קשש שלפאין מחמאים קשיםהלרם
 מ אמת להקי, הכרחתי ככר כימהיענבם,
 מהמצמש רכים הם הלרם כששלהנבנמש
 החמאש בשער יעכנמים רישמייםבשער
 ההעקום קי הנושעים, בעקד מוצבנמיםרכים
 קשים חהרומ4ום מדיקטים קערםעצמם

 יהיה שלא להצני הוצרך 5א ורודמהקרכן
 הי הה*, פשחצ כי ולץ, חסומם, רשע,האדם
 בעצת הארם ,י ש מ אעצצעיקרבתא

 גשו חכככם אנשום הרשעים כי תההחשלם,
 מכם-ם ערומים חנם אלהים, אין כיבלבם
 להתעמק הבגד לאנתכם עצתם אךרעתם,
 חלקם הוא כי מכסים עהשר העולםבררכי
ה כיבורא; ח  או בו כופרים או האימהי 
 ינעצ התאי אויי רדת ק ש מסופיםהם

 %ו שלא הע"ה דוד הגיידם כן על )ג(המפק,
בעצתם.

 הלכה הבזנוקים פ" עם הטנצשעידהנזץ
 אהיל כן על 4"שצמ-הו, היאכוותאדצ

מעץ
 שלא הע"ה דוד העזירט ע"כ)ג(
 להזהיר הוצרך לא בודאי ר"ל כשצתם.%ך
 אין האומרים המינים מכת נהיהשלא
 השגחה מבלי הארץ את ד' עזב אואלקים
 ,אעם האלו שהרשעים להיות רקח"ו,

 שאין לומר ההמון לנגד עצמםמראים
 הצורך מן עההו חחצבים כימשגיח,
 איזה ההמון בלב שיהיה נמוסאתלהנהגה
 תאם רעהו את א"1 יהיה שלא בכריאמתה
 יסורו ההמון בפני כן יאמרו אם וגםבלעו,

 רחשבום הארץ עם מרביתפאהליהם

 ק עולי לנוצת 5מצצ אדם החי אםמ
 ממק, 5אמוף חפצו כל לשום הזההעלם
 הנזל בעכבתה גם לוצשטפ הטה השאנלששיע
 יורגל וכאפשר חפצו, למלאמה הכגועהשרוטשה

 יקץ מעליו הושתנה עול יפרוק נאהגם
 כי הצוכ בה בא אקשר ובדדך עגומם,כטהלצ-ם
 ברו-כם, שמד לא עצמם דושאים בוכתשהה
 דע בעצוץם, השו לא עצמם מהועודיםתם
 מדעי להלת מטכש הפסוק בפירהצהנגל

 רתק[ והרב וקמחי עשה כששי לאהאמת,

 דעת ועבהי חשהאכ הפזרם לפי הפשוקעששז,צ
 כבן היש הפענח על חולק הוא כאלורז"ל

 לזהם, שדלק שחשנ הכדץ מהשה רבישעעאה
 עשצדש נחנץ[ אברהם ו" בדצשכםהיא

 קשה חששים ומלת אמך לצדדיםדבריהם
 שכה הרגיל הוא כי דרך הצור שהובעבש
 דעת וככה מגצה קשה עצב ומלתבה

 אעני כדעתי דעתו כי תאמר ואםוץקדשמם,
 רשעש מ5ת להנבא נרחה 5מהישע

מהשמש

גנים
 את רק לינץ  ווממ זאת ע"כלאפיקורסים,

 אלהים כי אלקים את עבוד שוא אשרההמון
 יחפוץ .לא לו סתר והעביםבשמים

 בישוב לעסוק רק הגשמחתבעבודתם
  עצתם מגמת וכל במו"מ, הון לאסוףהעולם
 הצם את ולהעתיק אלהים הורת חוקלהפר

 ואז בהם עץאמינו עד לאט לאטמאמתה
 רואה אין באומים לבם תעלומות להםעלו
 אשר הוא היום, כל דרכם הה יודע,וצין
 הדברים הבן כעצהם. לילך שלא דודהזהיר

 ? נפרוך אתחעציל



קמטההיים עפרקאור

 ושצו וי ברירה אם כי ק אתץיאפר
 תורת שההן באלץ הלבבותה*הצ

 ורשע דיה החרול היופץ שטוטה האר כיוו
 שהו ארם בי הושטים שאר מכל טהרבלבבו
 כלא וכים זהב כלא שים כסף בא"ש כחםלו

 בחץ לכו וכל חמצו בל תקשית מוכות84כנש
 לא הפלא וכל גן פיה נבי אוזחל חקהרודת,
 דכתצ ת21*א מובות אמנים אלו בהאוו
 טעו מאלפי פרך תחית * מוב ש, 9שנשלש
 דוב ע41חשר די שהטה לשתיל רשוסמף,
 אבל פיך, וסות לי סוס 1עב, מאלפימורהך
 ומרגליהע מחבים אברם החפצים עאשר ביאמר
 לו יהר דשזחיה חפץ )ד(84בל ליחמורוהששרו
 האץ מעלת להרציע משל והמערלולב%,
 כהדית ספי כי ידוע כי כשפצים, עישר עלהטץ

מעין
 גם כי %ב%. לו תהנה התורה חפץ אבי)ק
 על חוזרת והורה מסיעהו אבותי זכותלבש

 פ14תו והתורה )פ( ! פה.[ נבא שלהאכסניא
 כעצמי מפיך ששמעתי ההורה ליטוב היקי פיך, חורת לי טוב לפרוז רה1ובקץ.
 הגם לך, יהיה ולא אנכי הינוכביכול
 עתן לי טוב המחקר, עא לישהופגו
 עה1מעתי והאמונה ההורה כדרךשאקכלם
 אוד כמאווי )עיין וכסף, זהב מחלפימפיך
 וכן בינה לבחי' יכונה זה"ב נתיב.ויאיר
 לחכמה לבוש בעה דעדי"ן אהי"הכס"ף
 מה התהתת בארם גם א"כ 5י( ותכין(עי"ש
 הראשון ממושכל המוח ע"ישמערג
 וכבר וזהב, כסף נקוא שדלמושכל
 בקבלה האמתה לאדם יהער שטובהודעתיך
 כען מטל מכלי מטיחי הפסק להשאין
 האמהה משא"כ ב"ה, מע"סשכטה
 לי סיב וזה האטץשיי השכל ע%המחרגה

 וי על שסף וב טל1 פקעתו, השההחוק
 יוק וו כי וכידו מ14צ )ס(השתודהשלכדו
 דיופץ לפחח* מעסים ב' גלה א"כ תו',חסמה
 אבל לובשן הוא כ* דשואים, עאשר עלהשה
 גדל ההוא *ן, פצ נחיש לאריים הניפציםעאשר
 אשחיט הלהצ ק על 1ך(, היה נתשמכלם
 כנגד וזהו חפ1, השם בשדתבשמה
 עעןי השכרם והם הרשעים בעצתההשכים
 בעיני עואיתי כמו התץ, העקם בהבקעמקם
 ה' להם %ק אשל השאת ב14ץ פרושיםכמה
 לעסוק יכולת להם )ו(ויש וכבור ומצציםעחשר
 אחלש ק, עה1ם ואעם בים שעהבתשה
 ויסושקו התודה במשי החטת ממילהם
 עצאע%ים )ז(% ממשרדם, שלשהבמה
 לכלל יכנסו וכאשי וקמ"ש בניהםתחרה

גנים
 להשע ביכולתי שיש הגם דווקא)ל"י

 מפיך שגומעתי ההורה פיך( הורתבמחקר
 מאלפי מחקר, מבלי וכמצוה כהורהרק

 שלומדין הלימהים )מאותן וכס"ףזה"ב
 וכלי המוחין היעו והכסף הזהבאותי

 חכמה( אאלפך לענון מאלפי ויתפרדודה1כל,
 נסויו וגו' חכמה יתן ה' כי ג"כ הפירושוזה
 להשיג שאפשר מה ר"ל ח ב משלי ותבתה,דצת

 ולמצוה לתורה השם פצה הנהבחכמה
 יכמת להם הץ1 )0 ! בחכמות התחכםמבלי
 גדולים לאנשים בים. שצת בתורהכשפוק
 השאלה באה אליהם כאלו וסתן סובאכעלי

 שאין לאלו כי לחודה. עורם קבעתלעוה"ב
 וממלאכה ממו"מ פנו=ם והמה מו"מלהם
 בו והגית כי עתים קביעוה ששך איןלחלו
 מו"מ הבעל אפילו אלא כהיכ, ולילהעפם
 עונת מצות לקים עתים לקביצתצריך
 תורה. שבנטעם ע8%4דמ1 14 )ט וההורה



החים 1פרקאורי
 צעק תמיהת ובום, אבות טור יהבתםמצות

 תו'. דעה יורה כר אכןהצבטן
 היב של בצוואתו הזה הפרקד14וץרגדב!

 ]שות זול ינה רביהקדחם
 אדם כל חיב כן * 11, אוה א' דרשההובכה
 או הלכות שם כארם כגךם, בבלטלחק

 וכאעך חפליע סירו או תהלם אומקיא
 שמה שור כשממכהו עברו וכוי מעסקעיפנה
 עצה ע"א החשת ובהקיץ לקריע שלשטת

 הסתכל ז"ל שאכפו כמו לאמרתו יביןקצו * "שב שחה מני מש 4שו מש*
 תצ', המיםבנ'

 גניםטעץ
 אל ג[ קמו ]תהלים הפסוק פירורי זהלדעתי
 תשועה. לו שאין אדם בבן בנדיביםתבטחו
 שאפשר הגם החורה שמבטל אחד יוםי"ל
 נדבן שהוא במה שיסתפק באמרו %1מך[לו

 לילך לו והותר מנכסיו תורה לבעליומהנה

 שמחזיק במה שיסתפק אדם בבן אובטל,
 לו שאין הכחוב אמר הורה, לתלמודבניו

 וטובה ישועה זה שגם הגם י"לתשועה
 אילו ר"ל ל"ו הזאת התשועה דומהאינו
 בעצמו: עוסקהיה

 והצדק הצביהגהות
 מאיר ר, בספרים  שנדפס הטעות מחמתפג(

 והוא משה ר' צ"ל ובאמה הכונהנשתבשה
 האיש, אשרי וז"ל, א' בתהילים הא"עמדברי

 וישב הלך מן קשה עמד כי אמרו ז"לקדמתיפ
 וד' מחטאים רעים הלצים יהיו א"כ מכולםקשה
 דברי יוכנו ובזה ע"כ, להיפך פירש הכהןמשה
 יעב"ץ.הרב

 רמז ג"כ כס"ף בינה, בחי' נקרא זה"בפד(
 יודי"ן ובמילף ככינה אהי"ה שם שכןלבינה
 היא וכינה עה"כ, כס"ף גי' הא יו"ד היאל"ף

 טוב וז"ש ממנה, שלסמם החכמה אתמלבישה
 זה"ב מאלפס ד' מפי ששמענו פיך חידתלי

 ע"י ולהשיגו בחקירה הענין מללס"דוכס"ף
חכמה.



פרק
 שאר שללהזהיר

 המפית לאשה ההורה בט שמחה"מכמו
 ככתובה נתחיכנו ק- וכמותבעשב

 היזורה עאשר תשה שאיה, על האהמםאלת
 זשל יהמע רבי הכזב הנרטן, כל ולפרנסלות
 גם עם[ התעצמה נשרה עבתה על צוואריובסוף
 יושנה ואם המפר, להברי דסהטש נעת לוויכמן
 אצמח רםפר דמי תוקן בל אח מקיים החשכי

 מאלה, לאחת טשזצם כי יהגה לבההגל
 דרום ישוב חשרזשל מקץ, רוטש אשרהקתודה
 במלבה, ימיו כל ונמצא למחר ימותשמא

 כל ננתה4ין בשר הב' בפרק כהבתיוכבר
 יתהינ הארם חכמת שהתחלמה

 יחד כגדל לקקך המצוות נעימיתיוחש
 יגהץ בתחלת האדם כותת בו חלףשרש
 כי לכד קוך רצק לעעית וברה וכהשהדיה
 עירערו ויהיו חכמות ר%זגףים ובאה נברא,6קך

 היצצשה יבקשו כוחותע כי מענפיו,בסונים
 הממר במבע הכלע עישיץ בבןבמבע

 את אקמץ כנ( ב נהחשע כשוסיובנרשמים,
 ברעי מעם התו האוץ, את קך מםהשכים
 עצמה הש הפא חששמה שק, *מהחם
 מ לחשה שהה שנקש ש"מ אתץשחים
 הצצצשה המבקש אי המעשוג בעבוראם

 כולה דויא הוצצשה בוע וכשהפארליפן
 עיער עמי 4% המשוק פראיי וככרעמצם

 להטלהטצהז
 הכו"

 רצפותך נק
 תשנה נעשוי רל ענה רבעו השיחצוכעזב

 הארם עצק אשך מעת משעשת"(
 קצץ המפר המי ככל 6"שת למתזכגודלת
 הצטףק * ששת * תשכר צצתבמח%

י
 וכמותההתורה
 חק קלה, כששי נפשו אח הריק מששרו
 כצד תצ רעשו, וילכו ב[ יב כא נסגהלתאאוכשל
 כית אלא לחודיו י4ד עד קיצו לא הלאעשו

 הכהונ ע6הם מעלה לעעית ע6הםשקמלו
 ננושב[ צק דרבי באבות הנמרו כרר. עשוכאלו
 חכמהו מחכמהו מדובים עצאלפרוכל

 כנדבר בחונף וטומע, נעשה שמזמרשלקימה
 לשמד שלם נ* פעו על קובל כאושיכי

 ועל יורוהו והשר התחשה 1 עלובנמשות
 המשיצג על היושבים לו כשמרו אשךהגהקכם
 המצהז כל עגך הזה הלם נק בבז[ ו"8השמרו
 וקמץ לבש, וצדק כה, עד אצו ג'מעהאשר
 מעעי, הצמירות הי אלץ פקת ששצת
 כי מחכמיו, מרונש מעערו השה האחןתמצא
 לפניו, עבדו ווזה עשה ולא ירע לאערשן
 ריעשה קבלת עיקרעצ תשמע קשהחדף
 אק * אחו ונעק השארץ, 5צי ששם*

 עכי. ייע שויא סמה מתמם מלצועושו
%

 צ-

ש צ י מ   % ס   לו 
טא  * צ  א  ש   רצ 

צ * * א ק י *
 ק ח"ג הגר "ז פש % *שחה

3 ש %פ א  פ  % י   

 שק ף פקסי
 מ"

 תם.
% *הכלל א  ש   

-  
פ4 פ  ט   %  

* פ א ח 8 %מ  " %  *  *  שח ק שס טאאםחפעה**חש 
%4 א מ  פ  פ "   



ההיים הר פרק"אורשב

י ש 1 4 9 ה ה מ נ  יק שחם נצק ג נעא חל איוו,י
ת% ה א  א עם  ש   
 ר%שח%4 *אחת ודא פץ שהתאה

- ז ק א

 נמקש סו ו חז שש כטת

4אי"  6  4  " 
 שם שד 4 יאת אט- יטא:ש"
ל % י איא ח 1 י   4  
 6"ו ( מיש ה נ התן ש"משד
 ; מ תפאה 99ה הפחז שמהטפו

 מא1 תצר תצר משהחט1חי1ג
 וחרא לפו 4שם תשת, 6חהושף
שש  % מ  %  % ט   1  
 מהש , ל*עאש תחחצשההאחשה וקש" כא " כשש קי קצש
 4ף פשה הושת וזה *ףכסא
 ניא צהג לפי ,צקה ""ת"יא,
 *ף כטחץ מזה 11ח, 4ף,צשה
 4יוו"לרשת קחש"צשה1-9,

בעץ
 וכו/ מנץאה ערה )%הצדרגהז. ירפרק

 וכמה כמה "ט הלזובבריתא
 ופירוש גרסאותיה וחלופיממחאות
 בספר עין ובוים נחמד בכיאודהבריתא
 הזריזהק מדת בכיור ר ]פרק נשריםמסילת
 לנפשידפת: מעדמם וובכן צמאונךותרוה

 גיא, 4ה מטרה עמה עמה, 4ףצשה
 ש עצותך ושקודש, רוח לטיי מבטשהחסויה
 בן ההושע דרבי שלעא לחסיך, בחסןדברת
 ה' רוח שא' מכהן, נדלה עמה ואמרלר

 עוממו לטפר אותי משח ה5 ע4אלהש
 שעפה מלמר עטים אלא אמר לאחסרים
 חבש תחלה עתה הצו חף מם".נרלא
 הטעשה, הוא השאי הדויו ההורה,עמק
 עשה מצות עוקשת היא השטות לווסקי

 היות והדירות ושח"כ משמועקבדקדוק
 ואע"פ הצטדק בלא לנוחש שלא עירהארם
 ע"ה די שכחב כמו קודם להיות ראויעזיה
 כי 4מר בותקו הלך, לא אשי האהבאעיי

 בעיניו גיטה ובמשתהה נתח-ה עכהכשהאדם
 הנאות בשבי אוהו לאבר וששו עצנו4צף
 4ף מנשה הלץא מ שד ק שהטף,
 והפתרה רצלחז "ש %1ת %צחץ-וה
 כהל אשך ההשתנת הפרתישףשא

 במצוויו: העצריהוסף

גנים
 בספר עטן והיות. 5יי הבשה יוגעת)0

 למרת קודם הזהירות מרה היריםמסילת
 וזה מרע סור מבחינת ענההזרמות
 כתב א' סי' א"א בטור ועי' טוב,בדושה
 ועמ"ש ותבין, בכ"ח ועי"ש וזהירזריז

 ? פס לקמןהמחכר

 חיידק הצבידוהות
 שס בתס"ח פי' סוטה מסכת סוף משנהפה(

 בהזנק ח: שבת ידהשלסה כ: ע"זבהרחבה,
 רשי ושץ' יד? שקלים בירושלמי ונעאחר,
 מביאה הדר" המדע ומ"מ לא, ד"ה קו:חולק
 המאור ככוהת בסרר רק נמצא לא מעשהלידי
 ק=פ. כ'אות

 יש ג"כ כתב ע' ס" משי"א משקתא
 בספר נא עחן וכו' אדוות גידמות הזאהכבריתא
 צ'ייס. ותפת מדבש דבריך מתקו "שףםמסלת
 זהורות הבמ"מ כתב שם מהתצ"א נדששפחןשן(

 קנם עיזן וצריך א* פ" או"ח בב"ח ע"וזרמות
 עיבש.4עהר



י
 פופרק

 בנים גיבול )מהוצר ורביה פריה )במצות עללהזהיר
 התלבוד.הוא

 מקל טסך בת יפיפנה הכלה הא לתרה רהט יעת, מאחות שקושט י טצחיהיא
4  *1 * * מטיהן לשק מחלקת*טהל  *  שתוהה. באמצה 

סטו
 10פרק

 ורכיה פריה מצות ורביה. פריה טעיתה(
 שכליות להוליד הואבתורה

 כמ"ש עקר קייה ולא בתורהחדשים
 זה בכל שנצטויע מתן והדעתהמקוהלים.

 כמו בכח המרטכלות כל בו מברא השכלכי
 והנה במוח, בכח הגשמיות הזרעשנברא
 האדם יתרשל באם הגשמיותהזרע

 פי על וכשר הראוי במקום הזרעמלהוציא
 לריק מוחו בכח הזרע קטאר הנההתורה
 התקועים חהאר כן כמו תועלת,מבלי
 ילך כראוי להוציאם ישתדל לא אםבמוחו
 ולפ"ז ח"ו, לשאול דעת בלא וילךלריק

 פ"ו העיקר הוא והשכל הדעתמחשכת
 בגשמיות גם להוליד צוה שהש"י רקלאדם,
 שיולד אדם כל כי ביותר, השכללהרבות
 פק. כעולם שכל ומתרבה בשכליוולד

 מפ"ו עזאי בן עצמו את פטר דמש"הת"י
 דהטקה ונפשי אתנצה מהבאמרו

 אחרים ע"י טויתקיים לעולם אפשדבחררה
 באמרו הדכריפפם4 פירוש שכתבתי)הגם
 ביהו על נשען שהיה הינו וכו' אעשהמה
 לו היה לא בהגרה חיקו גודל מחמתתצ'
 כמו ואטם מוכרח היה א"כ וכו' החורקכת
 קמש דלק להוליד יכל שאינו בתולדהעקר
 להית יוכל דהרה ע"ז קוצה אעפ"כ אךע"ז.

 לפעטים המכבה כעולם אהדתתשוקה

גנים
 תאות אחר הרודף כנון המוליד. כחתשוקת
 לא כזה א"ת אעפ"כ הנה וכיוצא,הממת
 עד כרפואה לעסוק ומחויב אפסמקרי

 כי עלי המוטלת המצוה לעננותשיתעודד
 לעולם אפוגר אמרו ובפרט פטרו.מי

 לכאורה דבריו והנה אחרים( ע"ישיתקים
 בכל כזאת נאמר דא"כ מאוד,תמוהין
 ע"י שיתקים אפשר ותפלין בציציתהפצות

אחרים.
 לקיים עקריית ג"כ ההיא המצוה להיותאך

 בהיכל דהינו ברוחניות פ"ומצות
 הוא שבאמת עזאי בן אמר הנההחררה,
 מבטל ועי"ז ברוחניות המצוה עיקרמקים

 בטבע, התשוקה ממט אכרה כיהגשמיות,
 כדי התורה מחשק מחשבתו יפנהואם

 התחניווע מבטל הגה בגשמיותלהוליד
 ע"י לעשותה כ"כ אפורד אי ברוחניותופ"ו
 כחורה נמירי עלמא כולי לא כיאחרים
 אפשר בגשמיות משא"כ ברוחניות,להוליד
 הוא הוא. טלך גוידת בי אחרים ע"ישתעטנה
 בין רז"ל, שדרשו כמו כו' והואאמר

 לך. וינעם העניןוהתכונן
 חיוב אשר ותדע תשכיל זה דברטב1צא

 בש"ל פ"ו מצות לקים הואגמוד
 וצדיך זמן. וככל עת סכל בהנדהה15ליד
 ניד.[ בברכות רז"ל אמרו דמש"הלוטר



גנים מן פרקיונעיןכנך
 מדברי עצמו המשביה וגו' בל ייןבצבע
 למץ בג שאינו החנו רע יפקד בל ולןתורה

 הזמן שאין כעת הנה כי ח"ו, ז"להוצאת
 כביטול הנה בגשמיות, להולידגרמא
 חשש יש ואז בפרודא, אזיל הואהמצוה
 הנשמח המוליד כח להתעוררותח"ו

 לקים לזה וסגולה החיצונים, אללהשפיע
 כאן אין ואז ההיתר מן א"ע להשביעהמצוה
 המשביע כל ז"ל ואמרם ודוק. מיחושבית
 איזה ולחדש להוליד היינו מד"ת, עצמואת
 שביעה אין כי שבע, יהיה זה ידי שעלענין
 שידעת כמו מחודש עיון בהולידרק

 מהתשוקה שהשביעה הגשמיותמההולדה
 הענין. הבן המשהטה גמר אחרהוא

הוכיה ח  כמר רתדע, תשכיל זה לכלל 
 הנזרעין טיפין הגשמיותשההולדה

 בחלקו להזריעם מחוייב הנה במוח בכחהם
 היקו, באשת החנו הש"י לו נתןאשר

 מזריעם או לבטלה מזריעם אםמשא"כ
 באשת ח"ו החנו חלקו זה שאיןבמקום
 הנה עריות ושאר ח"ו בנשג"ז אוחבירו
 לא מעות הוא פעמים וכמה חמורעונשו
 בהזריעו ואפי' ממזרים, בהולמי לתקוןיונל

 כת וידוע כמדע, חיצונים מולידלבטלה
 אחד בסגנון מחצבאים כאחד כולםהחכמים
 אריכות סיבת וזה זה, על המריםהעונשים
 בזה תקסם בדבריהם, שכתבו כמוהגלות
 עלינו המצוה הרוחניות בהולדה וק"והיקש
 הוא אשר המוליד השכל ולרבותלפרות
 השט בחלקו להזריע מחויב הנה במוחבכח
 התורה היפיפיה הכלה הוא נעוריםאשת

 אם משא=כ ההורה, פרדס הינוהקדושה
 בחכמות הינו העמים בחלקמזריעו

 נכר. אל כת הבועל כמו הוא הנההחיצוניות
 כתורה שלא לעשות בהסכל במתבונןוכן

 ההסכל הזריע הנה וכיוצא לרמות האיךכגון
 דוק הערוה על כבא ולפעמים חבירובאשת
 א"א כי טעם טוב ותמצא  צין בכלוהתבונן

 בכתב. הכללפרש

 פי על להחצינן אתה צריך שלדעתיותדבי
  שעון המקובלים מדברי  שידעתמה

 הטומאה בקבלת עריות מכל מאד חמורז"ל
 לתקן שקיטה היא העריות שחומרת)רק

 דנוקבא ביסוד שנקלט מחמתביותר
 החנו לבטלה הזריעה כי כן כמודקליפה(
 החמור העון הוא החיצוניות חכמתבהולידו
 לרוב הקליפות הולידו אשר המה והןביותר,
 הארץ( מן הטומאה רוח את יבער)הש"י
 הקדחתה התורה היא נעורים אשתועוזבים
 חיצוניות, בחכמות לבטלה שכלםומזריעים
 ויגרמו חכמה באיזה מעטיהם יבצעווכאשר
 באו הנה כתורה שלא חכמתם ע"י דבראיזה
 היתה זאת והתבונן. בין ונשג"ז, עריותעל

 ולהרים הללו הרשעים על ד' קנאתלקנאות
 אותם מתעים אשר עמו מדרךמכשול
 אשת לעזוב הזונה בפיתוי הללוהרשעים
 הנכרים לשונות להם וערבבצוריהם
 שאמרו מה בעניי אמרתי אשר עדוחכמתם
 הגם גאולתינו מעכב הוא ז"ל ששעוןרז"ל

 יכללו ביותר פשוטו עפ"י אמתשדבריהם
 ברוחניות ז"ל הוצאת עון עלבדבריהם
 הש"י ובמהרה תליא( בהא הא כי)בשגם

 לחננה. עת כי בדילטיסיר
 בספר מ"ש ירום הדיבור, עוד לךוארחיב

 מכוט הלשק ברית נף[ נפ"איצירה
 להמקבל המשפיע הוא כי המעור, בריתנגד

 השכל כן כמו להוליד, מהמוחקהטיפין
 הזה השכל ממנו להמקבל כהטביעמהמוח
 מאדם המושכל מסביר הלשון כי הלשוןע"י

 תשכיל והנה המקתל. להאדםהמשפיע



ז"גנים 18פרקמעין
 שכיו מוציא כשהאדם זה דברממיצא
 הלשון נבריח ומשכיל חיצוניותבחכמות

 ומספר שמדבר דהמנו לאחרים,שלו
 לבטלה, הזריע הוא הנה לאחרים,החכמה

 ממזר והוליד בערית הזריע כאילואו
 שאינו הזה הדבר ממנו מקבלכשהאחר
 בין שלו ולשכל הישראלי לנפותשייך

 ויגמא שאמרז"ל וזה דבר. מהוך דברוהתכונן
 כי בטלים, כדברים ולא בם ודברתיט:[

 קולמוס הלשון בטלים, דבריםהשפעת
 הוא לבטלה מהלשון כשמוציאהשכל,
 ואגב לבטלה. המעור בבריתכמוציא
 רבוהיפ והוכיחו דרשו מהיכןאודיעך
 בדברים ולא בם ודברת לברכהזכרונם
 הרע לשון לאפוקי הוא דלמאבטלים,
 קאמר מדלא דהוכיחו הוא אךורכילות,
 לך אין הכוונה אותו, ודברת אוודברתם,
 סופה עד התורה מהתחלת אלא לדבררשות
 סוף עד בבי"ח שבכתב תורה התחלתדהית
 סוף שהוא סתומה מ"מ הוא שבע"פתורה

 אלא לדבר רשות לך אין הכוונהמשניות,
 תורה סוף עד שבכתב תורהמהתחלת
 רשות לך הצ תורות הב' באלושבע"פ,
 לזה נוגע שאשו מה משא"כ ולפלפל,לדבר

 וכו'. מוציא וכאלו בטלים דבריםמיקרי

 אדומ"ו קדושת מכבוד נתבונןוכרצונה
 זצוק"ל שפו"פ הקדישהרר

 נכלל תרצח דלא הלאו שבכלל לנושאמר
 כל כי אמר בטלים, דברים דיבוראיסור
 לבטלה וכשמורידו קומה שנצור הואדיבור
 דבריו הנה ומרצחהו". טבטלהו הואהנה

 שואיפ למי כ"כ מוכעס אעםהקדושים
 הבין דבריי רצפני אמור לתורתטחגענע
 ז"ל שהמוציא כסו זו, שמועה שלאשיא

 לא בכלל נכלל מהמוח הטפהבגשמית

 ראוי שהיה שלימה קומה שמרצחתרצח
 כמקום נזרעת היתה אילו מהטיפהלברא
 שוחטי יג.[ ננדה שארז"ל וכמוהראוי,
 וכו' סוחטי אלא שוחטי תקרי אלהילדים
 שמוציאין המנו וברגל ביד המנאפיםאלו
 מהטיפין המעור ברית ע"י לבטלההזרע
 השכל כן כמו בגשמית, מהמוחהבאין
 הלשט, ברית ע"י הנזרע ברוחניתשבמוח
 ובאילת המצטרך במקום בו מדבר היהאלו

 שיעור מזה מתהוה היה ההורה היאאהבים
 לא האיך ידידי ברוחנית. שלימהקומה
 זה. כל בהתכתבך החכמים רגלי עפרתנשק

 ]בראשית יבק מעבר רמז באגב אודיעךועוד
 נ"ל בניו, את יעקב שהעביר כב[לב
 בראשית שבכתב ההורה התחלתהרמז
 הוא והסוף התחלה א"כ ישראל, כלוסופה
 מאימתי שבע"פ התורה והתחלתל"ב,
 הוא כולם מספר מ"ם הוא בשלוםוסופה
 נכלל וסוף שבתחלה ההצת וכבריב"ק,
 מתן בליל נוהגין שאנו וזה ממילא,התנ"ך
 אנו כולה הוצרה לגמור שרצונינוחורתינו
 תתכונן הנה ספר, מכל ומס9מיןמתחילין
 הצרו עשו נגד לעמוד כשרצה אבינושקב
 בחורה יב"ק מעבר בניו את העבירהנה

 קול הקול אביו ברכו כן )כי וכע"פשבכתב
 אין וכו' מצפצף יעקב של כשקולושקב
 תחבונו ומעתה בו, שולטות עשו ידיהיזרם
 ר"ה עד השבועות מחג מונים למהטעם
 יב"ק העולם, בריאת יום ר"ה ימים,קי"ב
 הבן לעולם. שקדמה החצרה כלל סודהוא

 להאריך(. ואכ"א לחיכך ויבימוהדברים
 ת"ו מצות שמנה שהודעתיך כימוהנה

 לך אבאר בגשמיות כמוברוחניות
 ברוחנית המצוה בדומה דומה  בויישכמה
 במצוה הוא הדין א' בגשמית.כמו
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 אם כי במצוה י"ת יצא דלאהגשמית
 משא"כ להוליד, ראוית בניםבהוליד
 הרוחנחת, בפ"ו הוא כן סריסים,בהולידו

 נשמעים, דבריו שמים יראת בו שיש מיכל
 שמים ביראת ד"ת לאחרים מדבר אםאזי

 להוליד ראוים והם האחרים גםמתפעלים
 בלא ד"ת בדברו משא"כ מזה, טובותמדות
 והאחרים נשמעין דבריו אין שמיםיראת
 מצרות מדות מולידים ואינם מתפעליםאינם
 בגשמיות כמו ב' סריסים. כמוליד והואמזה
 מחייב כתיקונה המצוה קחם אםבשגם
 לא ברוחניות כן כמו תנח, אל לערבלקחם
 החידושיו ללמוד זקנתו בימי לויספיק
 אומץ יוסיף פעם בכל רק בבחרותושחידש

 דעתן שמזקעין זמן כל ת"ח זקתכי
 היו התלמידים לענין וכ"ה עליהן,מתמשכת

 גם תלמידים לו יהיו בילדותו תלמידיםלו
 כגשמיות כמו ג' רז"ל. שדרשו כמוכזהמתו
 וראויה כשרה באשה דוקא להזריעמחויב
 יהיה הורתו שכליות חידדד כן כמולקבל
 לקבל, וראוים כשרים לתלמידיםדוקא

 הגונים שאינם לתלמודים הלומדמשא"כ
 בדבריהם דיקו למרקוליס, אבן זורקכאלו
 למרקוליס אבן הזורק ככס קלג.[ ]חהיןז"ל

 חשב הנה ולבזותה, ע"ז לבטלומכוין
 עבירה 12עושה הוא תהפוך מצוה,לעשות
 כן כמו ס:[, נסנהדויו עבודתה דרךשזהו
 לקחם ומכוין הגק שאינו לתלמידהלומד
 וחצה ואדרבה התורה כשכל פ"ומצות
 ד"ת ויוציא מיליו לשכל יבוז הוא כיעבירה

 ההיא דניאלה וכענין הבאי,לדברי
 לחכימין תכמתא יהיב לחגבמטרוניתא
 אלו והשיב למימר, ליה מיבעיאלטפשים
 בכתי בהם מהרהדין היו לטפשים עתןהיה

 ומכורנה יק, פ"א נקה"ר ומרחצאותכסאות

 הגוף למותרות ד=ת  שיוציאו כנ"ללדעות
 בהם לקנות או ולטפשות, הבאיולדברי
 במצוה כמו ד' וכיוצא. וכבודעושר

 מצוה בדבר אשתו את אצמחהגשמיות
 רבה ברוחניות, כן כמו יבעל, ואח"כיפקסס
 דבדיחותא מילתא אמר השמעתתאקודם
 ל:[. נשבת בשמעתא פתח ואח=כ רבנןובדחו

 להוליד פעולה יפעול לא בגשמיות כמוה'
 ברוחניות כן כמו איבריו, כל בהרגש לאאם

 ברמ"ח ערוכה הוא אם הסמורה, בכלערוכה
 נעיייבין כמשארז"ל משתמרת היאאיברים

 ואינו הטומן מוליד אינו בגשמיות וכמדנד.[,
 למוצאיהם הם חחם ברוחניות כן כמופולט
 לכבד צריך הגשמיות במצוה כמו ו'בפה.
 אוקירו נט.[ נב"ס שארז"ל כמו אשתואת

 כמו מצוה, של חפץ להיותה וכו'לנשחכו
 חביב תלמידך כבוד יהי הרוחניות במצוהכן

 לא הגשמיות כמצוה וכמו ז' כזולך.עליך
 ]נדחם אחר בכוס עינו ויתן זה בכוסרמתה

 בהאי רבי קאי כי הרוחניות במצוה כ"ככ:[,
 שבת אחדותי במסכתא תכפיליה נלא וכו'מסכתא

 יתן פריו אשר הגשמיות במצוה כמו ה'נ:ן.
 הרוחניות במצוה כ"כ הראוי, בזמןבעתו
 הלכות בחג חג הלכות טוב, מה בעתודבר
 יעזוב בגשמיות כמו ט' וכו'. בעצרתעצרת
 והיו באשתו ודבק אמו ואת אביו אתאיש
 יהיה דוקא המקבלת האשה ע"י אחדלבשר

 למדהי הרבה ברוחניות כ"כהחולדה,
 כי מכולם יותר ומתלמידי ומחבירימרכותי

 פלפולם ע"י חדשות הלכות יוליד ידםעל
 למע12ה הלכה קח"ל תדע עוד י'בקבלתם.

 ולמה הא12ה לא אכל פ"ו על מצווהאק4
 נ"ל ורבה, פרה היא ורבו פרו הכתובאמר
 אחר(ןא דדך במ"א שכתבתי )הגםבעת
 שאמר החש עשה, שהנה מבלל הבאלאו



קםההיים פופרק ר 1א

 שטץ עמי וים תנהר ררם צדקש
 ההא בום בייל הבצער חיבטה פריהבמצחן
 ש א*ימ מצוה בשור להתז דינקודטש,נהיתה
 ערמה ובתפר הנמרוק המעלה הק ממ
ש מ עקש * כוודעךשקר  ונך% העקר 
 שלש. פשים שהיקחו כש ועשיםעול
 צו י שפר * המפ,ןם מאי כחבתק
 פיך שהתם ש תעשם %א החוקקםשש
 שמג מדשי פ ד ]תוש שומם תאשםשמא
 והצףדה הנשעה הבללה כי בטורדיי

ריעשה,
 דניעם ברף זדףר חצף בכףל~ נאועאמעוושט-נד,

 המש- ושקימור, ,שתרצשק%כמצם
ש אוי י*א  %  
א%  9 ש  % %ק   

%  כ"י יטש %מ
- 
 מש. י

*%  * ק   4  
מ " ]ה %פ א י   9  

שש מ  ש * *  ץ   ק 

מעץ
 לא אבל ביהד מעתם רק מקורולפוצח רשי שים ה"מ תצו פה ליםהשא
 זוגו כת כמדד כיחסם הקוהו מקורויפתח
 בזמן דוקא ערה וג"כ ה"וי לריקוטרע

 יריק לא אבל באחדי שניהםשהנאת
 נהנה הוא שאז ח"ו לדרך חוץלאשפות
 מרוחמות כן כמו והנה נהניתי אעהוהיא
 עברים כתודה שכלו ע"י להולידעףן
 בחפרה שכלם בהאיר עפלםלאלקי

 שאז יתש לעכודהו )ולהשיכם(ולהמשיכם
 ד"ת בזרען משא"כ נהנים, והם נהסההוא
 כשמר וידרחש ר"ת עוימכוד דהינולריק

 הוי* וידבויכתשו

 סמי רחצם יבקש להם אמר תוו*%א
 מפה חכמה עק ה' כי שאסך ע%ושמהכמה
 הטמנתך הזאת )ג(תשתפלה והבתה,דעת

 בבל אחכה והמרח היבקי ימעונ פןכששממתו
 כל עחשים היצועףכרע.

 חטאי
 בה חפש חבל

 יורה רברבם חשלו עולם. ,של ששמיו ההאכי
 להעפה. עיבוים כלם כי דהשכלקציהם
 חמים דשם ]ברומא בתלמרר אכווןרז"5

 ודא וכר האזק בעצועת ו[ פץאטה
 הלר בבעה שמים בשלכתהההרצנה,
 כי נר.ן ]עומק וששהכל הב', הה% הלץשכלות
 ובחן בפה, למהוים למתאים הםחים
 אץ4 להקרות האף כי דכריש4פעם

 אושר הדבר גררו אחשר בהורה מצטשהלשק הני
 המצא לא השתויה )נ( חשמל סורח בליימצא
 אחתה תבדח עללה עצם שמכאלם כמיאלא
 בבר מרמר אק כי פיעו בן הי כחהבכל
 ממשא לתששדה תאשתרל אוהה למדבנכבר
 עחשם שחמה, עצצא ש כי בפה למושאיהםהוו

גנים
 יובל מספר לאין בהן וכיוצא אלהכ5

 רוחניות דבר מחוך רבר להביןהמשכיל
 שבוצרה פ"ו מצות והיא הגשמעתימן

 אילת עונת לקטם עלים מוטלת היאשחוכה
 שהמצוה ותתבתן חן, ויעלתאהבים

 טען פרו מ"ע הוא שבחורההראשונה
 סופן נעוץ תורה ספר כחיבת היאוהאחיונה
 בנים גהץ5 המצר )ט : לך דצ ואההבתחילתן

 אי"ה לך אבאר הג"הי נ"ב התיפקד.הוא
 האשז חשעפ5ה )ג( : דכרימ הוךהענין
 עגולה חצאי בהוך ננהב בציפות.תצפתך

 כנהירה )0 נ"לצפ(: באמת להיות צ"ל4
 עליה. עצמו שממעט בשר אלח תמצאו5א
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ש ק ש8ץ*  עי תומר *מף, שם 
 דהיה תלמידא לריבוא אשכחהקה ברוראנש[
 בכל ערוכה וושמעיב 4ה במוזה בלי"שקטיהם
 עשמורה 4*ברץ4 ברם*ח עריפה אםככמוהה
 בעמה ביאה בארגז עשמורה. אעה לאוואם

 עשעה פן פקראאזו כי התפלה טמא חג'התנאי
 6צ עים שלא וכענוה הש"; אליתפלל
 בעהמחצ הר'. התשחי בשמחהבהרצה.
 ריזלמודים בפלפול המים בדקדוקחכיתם
 דיקוק בבכרים אומרו ומעם הה/התנאי

 לבות החברם פולט פלפלםובנטמעים
 כנד לרהטו כי רב לפלפול עפחט לאשכלם
 קצת מדקדקים הם אבל הטומנכםבדברים
 מ בתלכרהם ק ואין עצמים,דקרהום
 תשק בהלכה שומם דרכים רטיםבחיככם
 מי לפלפל ושמרכו ולכן חלשן כשרברושתם

 צודק. מהכלתי הצודקלברר

 ומצורר אמרי תיק אם בני הכהונש,מן
 רצנה אצןי לדובשה להירקב אתך,תצפף

 ההן לחנונה וזקרש *ינה אם כי לתבונדעלטך
 וכממטונים כבטף חבורנה אםק"ל,

 אלהים ודעת וי עשת תבק אזתחפשמז,
 טצךא ש תהלה התזיח ט. נטשיהמצא
 אמר ה"ה פה, שבעל לתרה שישטש
 הא' התנאי הוא שמך לחכמהלהקריב
 דכא לתבונה לבך תמה הזק,יצועת

 עישמע אויי החש טעצש ערמןההחבאות
 לנכח אוצה הנשה שפיהן דעתי ולפימהם:
 עבשם ושכמון ההשש שבוערת לנקטה רקהזכר
 4אז דצנה עצמה דלמשה עששותיו אחעשק

 מפלפל עדה לא שאצרף קטמנה,ט"
 וזה לפלפל, הבעהו עצנה דווושהבמבעו
 אם כי המהה. 6שק לחשר רצה המהשאטר
 חלוא וצפוין, דג' ושזנאי ההא תקושלבעה
 עני וזעזעם אקריע אליהם וי אל כףל4כהישגן
 ההא השלעצת כל פתח בי להזויע רצהאגו*

 שמעו ל; שתשע עטי לו כאומרו ושקשגועת
 גדולה בכותה עיכוב אם כי פשולכם,והוד
 אה הכמנה אותה הכעפר יוצרו רצקנגשות
 הדכא תכוונה עם שמצהצמרף בא"עלבו

 החצאים ויחוברו דג' התנאי כהואוזקירה
 אז הנגיעה, עם דגפלא חמה4חהאחרונה

 ה'. יפשעהבק

 כי ופי[ למעלה הךתי השר התוהוא
 בעילית רב צק האדם נשמידאוצי

 ב ש ש היו תלמתם ובעיעתהמצות
 השם אהבת העתך שוא האחרעמנים,
 עמודים היפני השלה ער וכר יראהויתברך
 אסייתית אה נמושש[ 6שהפ נפשו אהיכינו

 ט"מ היתו עד וכר וסהיותמץ השרשנההתורה
 כנסת אגער שאמרו מה עם ממכשעליה
 וכו', כ6כמ יקהגד"א

 ווי
 הבק אז אסך 9ץ

 ובהשכל במבזק המצות עעוקז ה'יאת
 המצא, אלהים ודעת השכל, שמרו הואאלוף

 בשנהבה, דממות עערטז אותי.ירקע
 למ[ נתהים המצצד באוהו ערה המלךןז4ךז4

 האותיהז כשורשה כון )ס(כנפלא
 ד14ת מהיווה, בשה דבר 6כלהדאעוצת
 מקלת על שרפדת כע"ע האז אותהראעינה

 גניםמשץ
 : דרך תמימי אחזרי של * עגולה תצאי בהוך נכתב הראעינעג אוחית בשלשה ימ)ק
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 הגמגמנים והם דרך המנו ישרהמצות
 ההשכים דוקן* אץ אגל וקלה נ4התכומת
 מק צרופה אלוה אמרת כל בשטיו יבתרת
 ותרנם אשתלו רסאצז בכצ-רטה כי שמריצ(. )לוי בם*ר פורשתי שצד בה היצמיםלכל
 גם לעשוריה הים לאל בהיהז עולה פקיועאיא
 הטצירה שההטל בהנאי אבל מ4שושציםהם

 רואה אתה והדי רכר צרת אתה מאדןמעולה
 אם כי אמך דבר בה אץ הפץ האותכי

 4 כולה והצני והמית בלכד. המעשהשקפת
 במה תימורם ידעת והקו השנסקהמודנה
 אטו כי )1(אמך וכר, ארחו אח נערמכה
 וויא וכר מלטצצד *אר גד~א יוהרמעלה
 כי מדברת אעה האות וכל דינקוח4קגרסא
 על כלה השמיצי וושוח הלשוד. במדדנהאם

 התרה, מודות ושעת היא השווקיתהאודטה
 בנשותיה קררנו וזרזירה כאושרו תר עעי%
 ו4ומ העושה כי תר, הנה חרפה מעי גלכר.
 כאצתו צעץ*ום ומטרף מחיף פעםיוק
 למעלה כהבתי וכבר נדברו. בי שים הנכוצ
 במבע הנפש תשאלך יבאת ושדיקה אחיכי
 במרצעה לפני לעכור והכיהו יהמ-ה חיקאל

 בי תזדהה. יד אל שפחה כש"מ רבובשפלות
 הטצות מעשה ערך הכסף אל האהבערך

 תירצד סיעת ממנו שחמיה מי אלהכהלמני
 איודע עדך וההב אל י5רג4א תךךוצצווק
 השלה אלה תלמודם. העדע ערך אלמבההם
 השיק אל דצותיה ושטעעאה ומעולזםיטודוחם
 חץטש הכההל בחעת השנטו הכחעה ההאאשר

 הכשהרצה הכהצלה הצה כיצוריו שהצרתפארת
 בהן ישוו לא הקפצי חסצץי 4"ה אברץאנשר

 ק אמצא למק טועי אלת רם יוהש
 בס לשלמה עשה דור הששי שו תיבשנן,

 הצודם. אבקי אלוף אהדע

 חרה חרב ואם במפ"ם, לעצור כח קצורמי
 ילצוהו או אים של "שרו 4נהתה

 ש אשו הורתעו דבר בהעתק הנחלש,4
 כנכפלים תשלום, חלצות להכר גף לכלצעה
 אבות על ל"מ ההנטשו דנושה~ם, בריבויהמפור
 במתר מראש לא המכשרים, טזעצהעולם
 בשכח יתחיח מכלים, ואץ בפרטות רקיצדו
 עד השתפים * למשך במות,ועועצ
 דבריהם את בצמא חמתות לסימה,שישך
 להיות בכורש בחנתן, ותמכר יץ הואכאלו
 ר%ז*צד, בטפרי עומקים מהיפז גלמוד,בתיהם
 למי רומה רב, דבי שפי קרב מהם א"צוזשם

 1ממשץ ונשמע במפר ולעמיד עקות,שעקצו

 ממם ירחקו חשם חש, לאכל כנשראוסמו(
 שבמ"צ לכר דומה )מ*(, והמושש ההחטמפר
 התנצנה ופדור רנגון, רבו ק עלנחש,
 טעון לא יזרמו ההורה בדיקםנתלם,

 מנלה באצתו מגמע מ הזוב הפעום,בשעוי
 בחושר ההנט-ם כל מצ-דים בתורה,8מם
 חק סדה, הבו שמעם הנופשים חשלרצודה,
 אשך הברוק קול הנא במעי דצשמעוהלל

 האמשים סירך" כשהי פסו נשחיץשהוטע
 לא פ(, 91דהה פוערה בן כלשמר קערםהאלה
 די 4פן 5וה, תדהע אוציחם כי לבם אלשמו

 ואם כפרדע תצל * תותה למרקבחשודץ
 משך, נחש עקני 4 קש רנ4 בחץעצהף
 אנהר עלקי, התלמד בפי הם אשךהדמתם
 כרוך: מכיוץ יד ארק-, נלתי קצ*במושדי

 היםמצץ
 נ"ל: לבחור - עגולה תצאי כחוך נכתב ישאר. גדיה דהר פעלה איזה שי אפיה



קם

 תיצדק הצביהגהות
 בספרו כתב כלשמת כמעט דלהלן הערן כלשח(
 והלאה. כיז אות א' מ"ע שקודיךדרך

 בעל הקדוש דברי הביא שם מקודיך בדרךפס(
 חשקה נפעם שאם לבך יקחך ואל שכתבהקנה
 בידו אין ימיו כל בו ונדבקה עזאי כבןבתורה
 וביאר עזאי, כבן הגלות בזמן ימצא לא כיעת
 לקיים רוצה היה עזאי בן גם דודתי רכינושם

 ,שאמר רק דאוריתא ממ"ע פטרו דנההמצוה
 להיות דרצ"ל בתורה חשקה ונפרף אעשהמה
 לא כתורה ונפש כלב הנכבדת תשרקתודעא
 ולא כיהו על ונשען לגופמות מבוא  עים לוהיה
 הסריס כמו זצוס דהנר אעשה מה וז"שיעמוד
 ליה אית דמה צון בידו שאין חהמודח"ו

 בדבקיהם ג"כ הפוסקים דקדקו ומש"הלמיעבד,
 בוררה נפשו שחשקה מי בזה"ל בשו"עוכ"ה
 רצ"ל דייקא ינהו כל ונדבקה דווקא עזאיככן

 לתקוע כרגע תשוקהו להפרד לושא"א
 כח שיתפעל כדי הזה בצסק לדעהומחשככן
 ושם עת. בירו אין כזה איש כטדעהמוליד
 דבוק אם דוקא ונ"ל בקיצור כתב ז'באות
 לו א"א כהודה תתרקחו שעא עזאי כבןבתורה
 הלשק וכ"ה המוליד, לכח וכו' א"עלהפריד
 רח"ל בהורה חשקה ונפשי אעשה מהשאמר
 מחמת כי המצוה לקים אופן בשום ליא"א

 כח להתאוות תתנקה לי אין החגרהתסרקת
המוליד.

 מאת ושמעבו כתב רגבה עדך יומרה טרגי"
 סמקרנו"8 הקדודי החסיד הדב אדמוכבדד

 בטל דיבור אדם שבדבר זצלה"ה,מךימנאג
 חמעמ %8 מק יפ לח ההש שאו

 ארתית ארתן יתז עזיא צית עה~מהקומה
 על איש יקים כאשר הוא החיצבתם אלהדבזר
 נופל קוהדיבזר הזה הדבור כן נפש ורצחורעהו
 אשד עד ח"ו המיתה למקום השבירהכסוד
 וכן והבן, נדחיו יקבץ השם אל האדםישוב
 ובדדך ליי, אות מהרמ"א בהרצחןהביאו
 אדמו"ר מכבוד וקבלתי כתב ל"ד מל"חמקודיך
 דברים האדם בדבר דגם מהרמ"מ הקדושהרב

 תרצח לא דאזהרת אביזריהו בכלל הואבטלים

 יוצא שלימה קומה עף9דד הוא דיבור כלכי
 הקומה שסדיק מבטליתו והוא נפשו כוחותמכל
 הקומה אותה ספח אז ובטל, הוהו למקוםהלט
 הלשת ברית אשר ותבין נפשו, מכוחותחלק
 מי וכמו זה כנגד זה מכוותם המעזרובוית
 נקרא לבטלה המעור מברית השפעשסדיק
 מה כפי הלשת בבדית הוא כמו"כ דמיםשופך

 בדברו יצאה נפשי בפסוק מרבותינושקבלה
 וכו', חיי ימי כל ידבר כסה לאדם ערעורערש

 וד"ה עוד, הרמוז ד"ה עקב פ' בשד"רוע"ע
 תועבה. אביאלא

 רז"ל אכוו כס צת מ"ע פקודיך בדרךצא(
 ורבו פרו ואמר האווה ולא ת"ו על מצווההאיש
 מדכתיב חז"ל הכסיחו דהנה וכו' ולאשהלאיש
 8"ו על מצווה לכבוש שדרכו האישוכבשה

 לשדן ורבו פרו אמר למה וא"כ האגיה לאאבל
 בודאי האשה דגם לאדם הבסחה הוארבים,
 סמה הותר דו טן לנכתב רטב בטבעהתסכים
 לעשב. רוצה אשה לישא דוצהשהאיש

 זה. לויקק א"1 שלפרע הגירסא לפיצב(



קנאהחיים 18פיק ר 1א

 ראשך8רק
 התגמא מעי מ הצנום צנימםהרוע

 )6(וודא המרע חממת האחדעגע4
 חכמה ירשני סטמ1ת, מעשה יתנטהאשך

 חכמה יחשבוה אשר )נ(היאהאתמצת
 עוזיא עאיערת חכמה עוד ויש כוכצ71מעשה
 תמוהת, חכמה תשואת העשץים לאלוכהכרה
 שתו רמלמדת העש אח מעלת שהשמפר
 מדרשת דטאה לחכמה יש דטשיהיות.להערג
 עלק ונשום תיפבטע7 התכומר, שמפר,כשן

 מדהצת שוע צבעם המבע, לחכמתמדתות
 לשני מרחצת עוף ואע'פ וכלהגרעלחממת
 מכמנת המלה אחר לכל "8ההכסא
 הדפהשה כשאטע כי בשה המשללעשבית
 רגציאות ע1זשץ חלקים, עא1 הגצצקהנהיתה
 ממטע רופא שמההא וכמו החשי,והסרת

  ועגנת עצאמר הכריתחה עצםר רופא חהכן וששהי

 ש בכשוים שגיצי אשי הפלה גל מ(פ
 הועלת רש מפקה וו אגי כי עגךאעום
 צי1 עוך בם מ הדבשת באלה שמשלתאי

 עד הכר"ת מלאות רשמל ועקהמצטית
 מעשה שהן העמתות החנקת לשרשעק

 נר רכי )ג(יע קי ומתך ומשכבהבראשית
 העולם: ווניהשאמר

 שניפרק
 לחכור כלם להום היו החצצת מ צפקאין

 שהטה זכאי בן יוחנן רבנן השצדהורתיצ,
 תשמרו להלל לו עיפיו תלמעים פ' מ84ותםקיק
 ואגרחע והלכות ומעיטה מקהא דיהה עו"שעליו
 בקיאים והיו טסן. וסוכה קהל והבר גרולהבר

 הישח אפלא "1"ויה כמו הגמ"רבהפשע
 בחטא ובתששי טצדה מלכא רשמךאטה
 השמעאל דר טציא כ:4 ותה ידךהלא

 גניתמעין
 18ןפרק

 בראשית. מעשה חשכוהו אשו תיק)א
 דורשין אין פרק חגיגה תוס'עטן

 הנרמז מ"ב שם החש  בדבשיתמעשה
 ה' עד  בראשית )מהתחלת בראשיתבמעשה
 צם כנודע( ביחות אלפי חילופי עפ"יובה"ו
 כי הדברים יובצ האמת לחכמי הידוערצפיי
 החוהו עולם על הכוונה כראפריתמעשה
 קורם כמדע אדום מלכי הכליםבשבירת
 מ"ב כשם נרמז ו1ה החיקק עילםשכנהוה
 והנה הההמיה. מעץ להטועמיםכנוון

 שישראל קדחנה מצוצי מפארומהשכירה

 מעשיהם עא פעם בכל אותםמעלץ
 תמיד יום בכל מחדשם והש"יהטובים
 אומרים רוח תועי והנה בראשיתמעשה
 לא כי הטבע חכמת הוא בראשיתשמעשה

 מעשה חשבנה איטר הגיא )ס י ד' בסודבאו
 התיקון עולם ה"ס מוכבה מעשהפרכתה.
 זה הצהית ובהרכבת אין בתיקטשמזהןה
 מן ואין למשכילים הרבד יובן זהבחוך
 מימע מאחיות ראה שלא למיהחרמה
 ננזק )למי( האמשי שכל לפיאיאמר
 הצוח. וודה שאמר פי רפק נ"צ 4( !שירצה
 י הדברים סים לקמן ה1' דעתם לפי זהכל



החים 18פרק ר ואקסנ
 אטצים כמה תלמידת * ששאלו מ2(נמיה
 רצ"ב תצצאו ברקו המ"ח להם שמר באדם"פ
 שר שפט בדקתם באשה שמא לועםאמר
 סתוא, מכמה טפשה חק דלתות, ושניצירש
 הם לכמה המינים בבל ושקילה עלקמרו
 וכבדםיולדים

 בא"י
 שלא מה ת(, נבעתת הבכר אמתה עלתגדו 1" צשש שמ

 יום: אתנו אשר המעך מפץ בכל קכמנא

 גפרק
 מקוברת להם היו ההם החצצת גיידוע

 עאק וכיק הנבשיל, מק האבותק
 מותר רבר הד"א בשטור הע שלא אגובמתקים
 ושיפ"כ הית, מעיטיי והסאה ומזורהפהצת
 פיכרה במעשה דמשק אץ א:( נינעהאכלו
 א"כ אלא בשנש מטוית בבחשה ה"מבועטי
 ג( נתעה אסיו ועוד מדעתו, ומכץ חכםתה
 והטש בזד לאב אלא תהנה מתרי מוסיעאנן
 *סוד בעמן שאפיו כהו בי%4 השגשלנו
 למוד שיצא אוחית ושהק איבעים קשם
 ההמבים פ5 לפי האלפית היצצשה נקורוע
 האוחית חילל פם8בג ח-א נסע לבהמהצלום
 חזאהשץ הוצא, היאמוד על וסכני הוראהרטנם

 *חידש אלא ללסת שלא ש.[ נישהחי
 עסו, בוצי ועומד צפע וויל המשיםהמצתים
 אץ כי הרצ( פ-ר התוה יפיץ 1ה5 המורהתטזב
 כדיתו ,טעאהש עד בפרדם לעל לארםואוי
 לפרדם ושכנמו דך4 כק חולא המבושר,כאיזם
 זולתי בעצים שנכנן אחד 3ם אץ י:[ותעה

מעץ

 השסח מלשכי בקשו הוא וקש עקיבארבי
 גוששים אנעים וט-ב"ז -עען תשהלדוחפו,
 ולא בשך מעם פעמו לא אושרמההמים
 רשע לחם לושו רק עצרם, לאת דחהץוצ
 לעבט-ה עד שתו הגאוה חמם רץהתשוה
 תקוה: להם תהי של שמש טתחותיאבדו

 דפרק
 מנת על הק עלם גדוף שהצדה הר'אלו

 עשי כק ע*ו אומדים אק ת6צדשאני
 כל אבך מהם תלך ש:(, ניקה ימא בבןאו

 נק חוץ דיגום כלתפת בעיני -שראלחכך
 פ2(, ובמתה הוההקרח

 141הי
 עא~8 לפי נענשו

 הטפת, לחכמה הצריכים הוצרם לכללהגיעו
 ומצות לוחצת ע-צו שנים ברובכי

 במרומז מצד הפוקדות בק בעקוץהמצדית
 אקדחי רבי נתיהא ועץ רהצק, בעוניריץ
 פשק החכימי פובינא רב עליה לקראאעשנ
 נמה ףיעלאל דארעא מדיה מתיי חזיה%:(
 דכה עגים לכלל פגיע עו"ש כית אעפ"יכ:ן
 לק שאיע כמו לו יצע שלא בנפעריא
 חשם בחשמל דרהש חטה יטיש לההשעטם
 מעשה אגרפך הא לרשא יוחק ר' אשלנאמר

 ע,(: נתעה קשי לא אכהי אזלמתצה

 הפרק
 ותמחיש קלם כמה שליחש לצ שטעתה

 מצצתה השה תשוכר עליהםקאשץ
 הטי השהאל חגנר מפלץ לקוחהעאזש8
גנים

4 עגולה חצאי בהוך נכתב הד'. אלו דפרק  לפרדסי  שנכנסו 



קסנהחים 18פיקאור

 צבאות דישם ללוקקך ושנהמוםהגרובים
 במחיצתם ליכנם שעררם ע"א בעשמטיהולהומץש
 דבשם וכקרטעה בחטרה השלם הארםירגזי
 כשנא% וכעש כשש עטיו, בחשי ועתשרצורע
 84כני ה"ששהא ההבורים כהצלת הדבשלרדדם
 מכשר הצרי ה"%5ות הפחדים בואששישהם
 ולברוח ממטעמך *11 % ע1שהאימצה

 םלח"טוק: ל% )6(אוימהנהנתן

 ופרק
 באמץ ככמש חלמתאבדה כארצי שנ*% מעם שהיבעונותינו

 כבשתו שש המתרים בענץ המחירשטפרעו
 הם אושר הרירים כק בזעיר תגשם עולם,של

 במשי מהם נעורנו תכויץ בשערהכהררים
 משף קצת והם בנרם ויתערבודגימות

מעין

 הפרק
 הדבר תחבוק מכאן מלחישתן. ל% אוי)א

 הספר חהבוק בהג"ה כתב%אשר
 המחבר הרב שהפליג מה שכל א'בפרק
 הקבלה בחכמת העוסקים על לאייםבדבריו
 ומדות המעלות בכל ממולאים יהעכשלא
 בעבור לשרטות הפליא זה כל ומצות.בהורה
 דורו, ב1 על לאיים בכדי הזה וחומדהקל

 האמיתית בהכשה אם עולם לבניבהראותו
 כעוסקי שכן מכל מיחוש בית "4הקבלה
 באמת אבל מלב. כרוית כחכמותכאלקות
  ומתגעגע מתרפק הוא הקדדש המחברהרב

 מדבריו כ%דצ הלזו הקדושה הכמהכאהבה
 בדורותי% ובשרט ספריו, וביתר הליהבס'
 מוטל החיוב התלך של"ה מערתזה

 מעם בהם נמצא אם יק, חכ1 שדהרוהמוקר
 רכש נון כה נמשי עגה שלמה שאנו הרכשק

 דגמו המופה נקח תשום רתך אכולמצאה
 השהקת חשחדוהו יתברך הגטםבבימאית
 הצפק חהמוב וודית הדבש נהוהשצנות
 נקרב ואע- נעשה מה אבל ההם,בם8ים
 כרקן ודוקק )6( דבש של כחבית יעםאליהם

עליהם:

 זפרק
 לכלם ו"נ דרה יה לפלבאי יאשארםטו

 אכסנת ההש בהעגנה, ד84מץלא
 ועוד ד%4"ץ, את ה' קצב האומריםדבופר*ם
 תחלה, לו הצויר לא קהממ העולם ביד4שכ1ן
 וכוכב פלנל ממלק- בלו המציאות ביואמו
 ממודרים כלם וזימם ושתשח הי ובעלחשרם

נים
 המפוארה בחכמה לעסוק דגבדאאקרקפתא

 זה וע"י ומצותי%, חורתינו עיקר והיאהזאת
 שבכתב כותרה אורה שערי ל%יפתחו
 ונעלמים, סתומים דברים להבין פההנבעל
 ומאירה הנפש ומטהרת המצחצחתוהיא
 ה' בנועם ולהזות החטם באור לאוראותה
 הקודש טהרות בספר וראיתי כהיכלו.~כקר
 המחבר מדברי הא' הפרק כלשהביא
 בני כך כל הרחיק איך עליו מאדומתמה
 שם עטן הלזו הקדושה מהחכמההעולם
 גם אבל לנפשך, הועמו הטהוריםדבריו

 : ותשכח דוק אמתדבריו

 ופרק
 כרי ודרקת)ט

 לדעתי דבש כאז איז עלי.
 : בבה"ד מתחיב לדבריהם והטוב צרי כאןואין



החים ש:רקאורק8ר

 הפנינסדר
 .כ4 הע ק האהד פושנה

 יפיתי, הלא "אהט לא תנחית כלי ומזיהשששו
 כל )6(ובטל החפתים כל בם6ולדעהו
 וענף: מערש לה ישאר לא אעךההורה

 חפרק
 ונלהג במפריחם העמק צדק השרההרכ

 חובו עצר לאלהי קטש ההםבגוים
 אלהים "ש כי ~אהיע לירעסץ8כהאל

מעין

 זפרק
 לה אפאיר לא אשר התורה כל ובש?)6(

 של רבו אפלטון וענף.שורש
 שמהראוי המזוהם בשכלו ומצא חקרארסטו
 אחת ]אומנות[ אמונה בעלי לכלכבהיה
 על ולעג ח4חק כשותפות, מצים להםשיהיה
 התפלה קבלת אמונת ועל התורהמשפטי
 שאפילו עד הנימוסים חקים וכמה כמהועל
 בעעע היה כעצמם גדר גדרו שהגויםחה

 לגשת לכו נצרב האיך המשכיל הנהלשחוק.
 כרגע, ועולמו תורתו יאבד הלא דבריהםאל
 עחצמע על למינות שנתפס בר"א תדאהוהנה
 מינאה מיעקב טוב( )והוא אחד דיבורד"ת
 רפא ה' לקדוש היה כך ואם סכניא, כפרא"צ

 וחלילה חלילה אכתריה מטה מה אנןהגדדל
 ובבר הכסא. ככיח אפילו בדבריהםלדבר
 גדר דוב מהוד"ר הקדוש הרבכתב

 מבהכר ספר מתוך ללמוד שחיןזצוקלה"ה
 כי מוכים( דברים כו שכתב )הגם רשעאדם

 עי"ש טובות לא מדות כנשמהומתדבק
 למי לוה מקום עתן והשכלבדבריוצי",
 בכלל זהו כן אם כנפעל. היועל כחשמבין
 למלאך רופה הרכ אם חז"ל 12אמרוהדברים

 דלתי על והשם יוח 1141 וצליעהכישראל
 וכתב קדקוד, אף שוע וטוף לשקוד,ראיתיהם
 עצבו את המעה לא אווש18 כי המגרכמפרו
 אח כי העלמם קשרות על חוחך מופתלמצהר
 הוא אם1 הושפלה ענץ כ* אפשר, בלתידבר
 הרץ כי אתשצ תאה וכאיך השכל.מעמר

 ודרדק עשי ושוקיה ע"ר מסופק אשלוהענע
 % * קי אשמע ש רתעת חהנששבקבלתו
 נמצא: בלתי דבר השא )6(כי הגצפתררך

גנים
 אל לאו וכאם מפיהו יבקשו תורה צבאותה'

 הדבר כן אם הנה מפיהו. תורהיבקשו
 בבדית עמנו נכנס אשר מא"בכהשלומדיס
 הענינים ובכל הדת באמונהומאמין
 תקפו שיצרו רק חורהיע לדתהשיכים
 ירצה אם שכן סכל לו, יכול ולאלעכירות

 טובים דברים אפילו דבר אתה ללמודח"ו
 וכיצא הדת שהכחישו המינים ספרימהוך
 מי וכל הש"י. על כן לא אשר רבדיםשתפאו
 הוא הרי דתיט מבני אפילו לדרכיהםשיחבר
 מה חוץ מדבריהם ללמוד ואסורכמוהם
 בדרך דברים כמה עלקצים מקדושישיתחבר
 כרכרי עין מזה, דברע וכברפילוסופיא

 אגור תכין ואתה שם. ובדכרימ לעילהרב
 כך כל מסוכן אינו הללו הקדושיםדברי
 הזמן לפי קדוש מפה התצאו להיותלנפש

 לנו חוב יותר אבל לכך הגורםוהמקום
 : בזה חץ אלהיך, ה' עם תהיה תמיםלקיים

 חפיק
 עגולה חצאי כתוך נכהב צדק. המורההרג

 הוא 5י 3א י ז"ל הרמכ"פ מרן הוא-
 לעיל ז"ל הדב המליץ כבר מאטב ביתידבר

 בשזרעו גם וע"ש י"ל מרן בעדכארוכה



קמההתיש 18פרקיד

 פפרק
 משחן הל תצ האית משם"בסמה

 מ ילשמם השים אהצצס8י
 ,ק ש4 קשת, 4 מופת עעשהארמש
 ןה"מנים בהטיסכם, צהל שלא מץבמפוים
 שכשש במגש לעק שלא כהב חבה אבן לרשבאגרפו
 רוב כי אכרע הבמה השגרן אבן של בכדכדוכשא
 רפד 1 חבור ואם היום אצען אגשר המבעספי*
 ואו בשווק מועם ועעשה ארסנו מרייניקצר
 בהשגרם מטפר שעשה הבש46ף בספרראיתי
 לפי תצום מפתש כמה ט שהדחכעילם"
 המ נלת* שנצא מכרכר תרם שדשי
 שזיוה הם כי וכברע תדשא מגו,%א

 הקטות: ש חווני תצפתגמדית

 יפרק
 5א יעפי דגתכם ע5 א"צ החלמעתה

 5א הזעיו דבומר ההשכלהשועה
 הצעתי ואםהתהנה,

 החצית בם8ץ אשם
 ראה חשמבי64*ם קרביה. א5 באר כי מדעיא מעגלותם %ו פתאום הצנעה הנפשותאשך
 בטפרי חתיה א8 אשך צדק מורה היהכע

 להק, מצו מדירתך בשנעך יר וולאהיאנש
 עררקא חיא כרבי באף כבר זול ה"נכי

 הקידשה דנר"נה כע רסיפה וכמהצעובעונש

 ק חיא בחצה מחף שהא ידהשישלם
 משקה מורה כמסע תו שנזם, השמתהעשיש
 אלהש יראה מהשל צדיק ככרעם נפשהשרתה
 אמונה. יין ריהט שגדמה 4%מו טצצשמוצו
 בנותו: לפקפק תשץ ממצותו לסור אץ קל

 יאפרק
 בפרדם ערפלך ז"ל רתק בקנםראיתי

 צמוק בפיהם וכתב כגדולרנימ
 מם תל י( קש ]שלש י לאת חכמהראשות
 תחלה נויידה[ הפיומווא הכמת אדםלשד
 ושצתה[ להכחדם מצחו יעץ רוחו יבהלנשלן

 הקדש, בכהבי הנמצארם הגדמםנוווצפהים
 עווא התורה 4כצד להקוים צרע4לפיכך
 בה, הכתוב כל להאמן בלבו רשש וייששע
 באוהות המבע הונף העלםחמש

 מצא בתורה האדם *הבוק ומנשרונמופתהן
 הוא כי שכתוב כמו החכמה חיכ*בה

 התורה צ"ל אץ כי וכר, ובינהבםחכמחבם
 גם מ השכך רך ש בניסע יאקוושמצהע
 מעם, להם שאץ עגיהם מזמך אשךההחדם

 המועצק החכם אבל אדם, בר להב ישהק
 מאחר ]שכהה[ בחד פעמם וצחבהם

 חימה התוה בדמי הממן וחכםשטירק
 הדוהם לש-נ מלכו והחשל לחכמהקי

 כן אוצי הךענשץ ולמוד הרעת א5הרחהום

 גנשמעץ
 זה שכל לך דע העיקר אכל האמת.ותתבתן
 את בדוהו חזדתיק שמים ליצם הרבעשה
 כעיניו רצוים רבוים בכמה ארסינודברי

 חכמת קבלתו קודם היה וזהלחבטה,
 ארססו רבדי שכל לך דע והעיקרהאמיר

 להם אין הפלוסופים דברי וכלואפליהן
 מאבד אחריהם וההולך בישראל ונחלהחלק
 קולך אס במו הנס פי על זולת וחורתונפשו
 לחוטא גם אירע והנה וכר. הגחלים עלאיש

 כשכיל וכי האש מן שניחולו המויהמישאל



החיים סצפיק ר דאקמו
 לצקי הורגיו, בלמוד רעתו המבשלא

 ה': יאה חכמה ראייתאמך

 יבפרק
 התנץ צ% טון צניור)6(באמת

 גד%ובמכרח
 ואפיני

 4פבח
 רע דבר בהם שאץ אע"פ שלהםהמאמרים

 וע" איידן לפני בפרק דאמרען כההי64כלל,
 ונתפסת וועאך לידך בא ההצת דבר שמאת.[
 פעם דהכרהני עקבתא רבי אתל למצועעלו
 ציפוף של ע*ק בשוק מהלך היתיאחד

 סכניא כפר א"8 יעקב אחד אדםומצמחי
 זונה אתק חגהא לא בתורחבם כהום אגלשמו

 לכשג הכסא בנע מכש לובשות כוצ צרומחי
 "8"ו למדני קי * אמר כלום לו אמרתיהמא

 יטה אחנן ועד קבצה זונה מאהק כיהנוצרי
 מקום ועד ב4צ הגורפת ממקוםישובו

 הרפטתי הויו הדבר הענפתי טיובו,ששטפת
 אץ ק4 הדץ ימה שלא אע"פ ובאמתלטהצת.
 הי החש, ק4 עןע-ץ וק"ש סה"ת דברטה
 דהי ", נפקא קיא בממחש דלאו קראכהשום

מצין
 במו לילך סבנה שאין איש יאמר אמורזה
 ז"ל למרן נס נעשה אם תתבתן כן כמואש,

 הנס: על לסמוךחלילה
 יבפרק

 הרב רק התירו, אנה ידעני לא באמת.)6(
 שיאכלו מוטב ררך עלדהור

 בם ודברת ת"ל וכו'. כשרות תמותותבשר
 היא הו - הגליון על נ"ב מתוכם. לפטרולא
 בה הנלה וסיב אבות במסכת ההנאמ"ש
 למדתי תאמר שלא כלומר תעע לאומנה

 נק רוסקים פטלכם כמה רז"ל בדבףמ1ט
 עט4 שיפ"כ אסמכתות דרך על באיםהענץ
 חשל עען4 שתם עמק בם כצדת בם8ץואזיל
 אלא ומתעי מוטעי יד64 שלא מפלהתעשם
 שמא אחרים, דברים בהם תעדב שלאבהם
 העשר אלך הש"ל חכמת למדתיהאמר
 %א בם ניצדת[ להגר תחשוד האמצתחכמה
 תנא מ"ש טונה ההא וזו מקק, מתוכם.*פמר
 תיע לא וכרנה בה ובלה ומט אבותדממכה
 שאץ וכר כרה למדתי תאמר עלאכקומר
 במים אלא האושת ונטת ללשדמותר
 המרחץ בבצע )נ(כטן בדתש להרהרשאסור

 עפ"י פרק במנרצת תרסכן הכהא, בכהיאו
 של ארותו בן דמא בן עשאל שם:( נימיההלחם
 כל שלמרתי א1 ה8מעאל ר אח ישמעאלר

 עלע קיא יפית, חכמת ושאלמד כוטהתורה
 וטן מפץי התורה טפר עשהש לא הזהועשטיא

 כק היא היום כק לא שאעה שעה וברוקצא
 לבד למלכות עלובים שהם רלאותםדיקלה
 כהאמףק יומת חכמה ללמודההיו

 וב"
 פנן

 שהם )ג(מפני יומת ל16ד ההרץ ת"נ מתשל
 למתצת:לשיבים

גנים
 הא אני אומר המרחץ. בבית כגץ )3(וכו':

 היינו הכסא ובבית המרחץ בביתדהתירו
 וכיוצא ויכוח לענין מאד הנצרכיםדוקא

 וכמ"ש התורה לענייני הנצרכיםבדברים
 אבל לצורך, הטו מחכמוה שלקחהרמב"ם
 בפיתות לככו יפתה פן אסור זהבזולת
 להרמ"א מהרא"ל בתשובת עיןהאצה,

 בית ש5 צח: מפורש וחדתה הרמ"אובתשובה
 נבת"ע התעי. גטייא5רבן

- 
 פזרני 4( להם.

 נצת בגם' שין 5פ5פות. קראקסעמעם
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 יגפרק
 ל,א1ע ה~א ממפרדים 165ד אץטעתה

 מפיהםחכמה
 חשפני

 אמה אומרים
 אץ הגרודם לחככני אך להנע שומעשאץ
 הקמח אח ממניאים ונהם מפני ננצלתשרה
 )6(ונפש מץי שכל להם יש הם~ת אתקימץ
 הממשמרים לנפות מודעים ברפא וכדינאיפה
 כנ נטשי ע"ה שלמה אקף וצויהם מסת,בין

 תארת דעך תכמש רמי תטמע ארך הםט(

מעין
 טבעית ברפואה להתרפאות שאפילובו:(
 דמא בבן בגמרא כדאמרען מהןאסור

 סכניא כפר איש יעקב ורצה נחששהכילו
 ויצאה וכו' ישמעאל ר, לו ואמרלרפאותו
 שיצאה דמא בן אשריך ר"י ואמרנשמתו
 הדברים היכן עד עח"ש בטהרהנשמתך

 :מגיעים

 עפרק
 בדברים דוקא חריפא. וסכינא יפה)6(ונפש

 לא לדעתם %:[ שיה חושל שפתלרעתי,
 ר ןשמ[ דזצייק כההיא לחנות אלאחמר
 צק, ק4פהו אכל חתם מצא המק )נ(מאל
 בושנה עב"מים שאעם ארם בני שאיאבל
 למעמתם הכאים שש 6מל ומקולא

 עודו אל משהר ידעים ואעם ההיאבחכמה
 כיוצא ועל בקטפה, יחדת שמא הפנלק
 השם למלאך הרב דומה אם נשם( אז"לב"ק

 אל לאו חשם מפצי תורה יבקשוצבאות
יכקףטו:

גבים
 הסנהדרין וכענץ וכיוצא לויכוחהנצרכים
 נסמהדרין רז"ל כמ"ש כישוף אפילושלמרו
 רטט )נ( ולהורות: להבין למר אתה אבלסח.[
 לא הכי ואפילו זרק* קליפתו אמץ תוכומצא
 עד דר"מ מפומיה הלכה הש"יאמר

 רמץ ר"מ מטה של דין בבית עליושהמליצו
 הכי אפילו מקודם זה ידע הש"י והנהמצא,
 עליו שהמליצו עד משמיה הלכה אתמרלא

 : והתבונןבין

 כלצדק הצביהגהות
 ר"ת פי דורכתן אץ ד"ה ויס' יא: חגיגהצג(
 ומפסוק  מבראשית היוצא אותיות מ"ב קצםהוא

 י"ס ד' ורקת בתיקו"ז והענין ע"כ,שלאחריו
 רבון ואמר, רגלף על שמעון רבי קםע"א,
 אבא לעילא, בהון לאסתכלא עיני אפתחעלמין
 מפרש, דשמא אוצון והרין כארבעיםב"מ

 וכו', בראשית ורקתיה, על ואת את כללמנדע
 ית"ץי אב"ג וארנון ובוו, תהו היתהוהאיץ
 הק"ב צע"ג, נט"ר יכ"ש, נג"ד שט"ן,קר"ע
 כבוד שם ברוך צי"הנ שק"ו פצ"ק, ע"לטנ"ע,
 יוצא מ"ב שם ה1% צי"ש, וער לעקלםמלכוחו
 דבדאשיה היאקאצות אותיות ושחוםמארבעים

 בראשי"ת ובהו, דתהשת ה' עד וכףברא
 הארץו"ה מימוא"ת יטאתה"שבראאל"ה
 קרעשט"ן אבגית"ץ הם התהוו"בארץהי"ת
 שקושתת יגלפז"ק חקברנ"ע בטרצת"גמדיכ"ש

 מבואר הנצלוף וסדר כיוצת, אלפי חילופיע"י
 פרק השמות פרסי כ"א שער להרמ"קבפרדס
 ט' תמורתה ר' משכה"ד, א' תמורתה ב'י"ג,

 א' ב', בט"ב מאח"ם ב' ט' ותחתמתיב"ם
 מאח"ס ג' " ותחת בכ"א מאי=ק "הכצדפה
 מבואר האדא ובכחדי ע%"ש, חם" ג' הריבט"ב

 הירמז מ"ב שם עא היה השילםפצףטש?
 חרף.מבראשית




