
הכרית ספר
לאינטרנט והוכנס הועתק

W W W . hebrewbooks. org
השלםתש״ע חיים ע״י

ל ל ל בו ת כ מו כ ח ת ה עו די הי שר ו עו א כו , םSב תו ף ו צו  ר

שי ה חרו ר ר ,תו ס ל מו כ ש ת , ה מ כ ח ת ו מ א טי , ה פר  ו

ם רי ב ד ם ה רי ב דו מ , ה ו ם ב בי תו ר כ ע ש ה י ב שנ •ה .

 מוהר״ר ה׳ וירא וישר תם השלם החכם הרב חברו
ס ח הו פנ , מאיר^זצלה״ה טוהר״ר צדיק לאותו בן אלי

̂< ווילנא מק״ק יע״א
י י ^ ד W'?: ״י׳' I
'׳:ך

̂ יוםף| יעקב מוהר״ר וכו׳ הרב,המופלג בהוצאוח נדפס
/ ?ביחל^ק״יע״א איידענשכויץ נ״י שמשון ב״ר אליעזר יעקב מוהר״ר המופלג והרגני

א רש א ו . ו
׳ V נ״י גאלרמאן יצחק ר׳ בדפוס

ט שנס ״ כ ר לפ״ק ת

C E 0 E P ^  P A B P M C b׳

B A P I E A B A  

TH110rpa4>iH H. FoJiBAMaHa. 

1869 .



דית
ם והוא ל ש מפני ה

י ר נו ס ט י
[אליהדסו^ו

J •בווילנא

הראשק על יתר הוספות וחםשים מאות שלש עוד בו הוסיף שהמחבר

ק ראשון׳ חל
ר ב ד מ  הנקראים חור י כוכבי ,הקיימים כוכבים גלגלים, עשרה רקיעין, שבעה מענין ,

 מהוחן .לכח כוכבי ושבעה ,)הנקראין(קא^עטין טכבידשביכו טספרין), (פיקס
 .והלבנה החמה ליקוח .(ןלז;יק) הנקרא הגיון ע״ד והמקרה העצם והצורה החומר וענין '
 ,ואד קרח ,ושלג גשם ,וברד .קשת > וחוס קור ,והברקים הרעמים ,והזועות ה«יקים מן ,־
ש ארמ״ע יסודות הארלע מן < וערפל ענן ,וכפור מל י ח .אש מיני וכמה א  אויר רו

ם .ומשקלו ץ .ומבעיסן ומעינות נהרוס ,ימים ,מי אר ה  , הגבוהים הרים ,בכללו '
ם מן . (יעחגרא^יל!) 'חכמת ע״פ ,והמדינות הארץ גבולות ,אש והזורקיס מ דו  וכל ה

ק מהכת מיני : פר ם מן הארץ. בעומק הנמצאים ב חי מ צ  כחותיהס למיניהם ופרחים ה
I ם בעלי כל מן .חכמס(בחטחניקע) ע״פ וסבעיהס חיי  ,גחון על הולך וכל ,ארץ חיתו ה

מי כנף כל !צפור ר ומן .ועבעיהן ,איכותן ,מהותן למיניהם, הים ו ב ד מ  בו מדובר ה
 הגופניים כחושיו כל (אפטיק). חכמת הרחוקע״פ חוש בפרגי חושיו, ;'נכבדות;.מן,,ה׳

ח כ ל,‘הזן, | ד ג מ  המעורר, המדמה, הזוכר; הנפשיים,כח כחותיו ק .וכדומה ומוליד ה
 ,המוח ,והפנימיס החיצונים איבריו ,אדם של גופו בנין ,החלום מהות .וכדומה המשער י׳'
חהנקרא הגתוח חכמת ע״פ .וכדומה המרה ,הקיבה הכבד, ,המחול הלב, ׳. חנ )DיוH(יע . 
בק הוויתו ראשית ,  עדיץ אשר ונפלאות רבות חכמות ועוד .ויניקה עבור ,,אמו בחדרי,

 מקרוב וחדשים ,בעולם’ שנמצא החכמה כלי. כמה מן גס ומה .!צ״ק קפרי, בשום נזכרו לא
,לארץ מתחת במים בו שיורדים וכלי ,לרום שמיס בו עולים אשר בא(אן) כמן((ופט באו,

 !טארע^עטמר):אשר״יודעין .זעטער1(בארע ,וכלי .האויר את בו ששואבין, פיאפע) (ן!פט ־:
!האויר השתנות בו  הקורא וכל ,האומות מחכמי ספקים הרבה כקונה זה ספר והקונה .
 כמו רק המה אשר ,הנזכרות החכמות בכל ינפשו את ישלים כסדר, ושלש פעמים בו

 לתועלת המחבר הרב של ומבוקשו תכליתו הוא אשר הזה, הספר מן השני לחלק הקדמה
: עמנו בני ׳

שני חלק
י ' ■ י • ־ . . . V .• ;■ י ׳ I ■I ׳•

מז״כר  בחינת כל המעלה,: האדם נפשות ,היצורים כל מן והמובחר המעולה האדס מפגץ ̂'
 נשמה רוח ונפש ,הארץ יסודות מארבע שבו, ומדבר וחי הצומח ש5•פפשותיו,מ ״

ק סודות, כמה וגירד .עשיה יצירה בריאה אצילה ולמות1מנ חיה.שבו, 'יחידה או  העולמות מ
ק אפילו 'הקודש רוח והשגא 'הנבואה ,לענין ,הנצרך ;;כפי  איכותה ,לארץ ובחוץ הזה בז

ס בנפשו ־ בחינה באיזה .שבאדם’ והרעות ' .המובוח המדות ;כל:■ וחנאיה. למהותה  ה
ם,  גדולה וחכמה וישר זך בעיק ואופנו האמונה דרך שבהם.. הרעים ואופןחקנת גמולי

חה׳. א אהביר צ מ  באיזה ונורא נפלא ודבר ונצחיותה, הצדיק של הנפש השארה ענץ הנ
ר ענין מהוח ,מרעים'יכרחץ נפשוח זאופן מ ^ ל,• מז ק נפלא ה ע  הרע וילר סוב יצר ב

קוהיראה האהבה מאמר ,חז״ל בדברי וחתומים תמוהים מאמרים אמבארי־כמה ; . ; 
חכמה י ' ...... , 1 א הברית] [כפר ' ׳



 בענץ כפלא מאמר ̂ הקודש בדרך. השכל ומוסר הקבלה חכמס היא האמתית דזכמה
 האנושי מין חברת חיבת וחובת ריעיס אהבת בענין ונכבד גדול ומאמר ,והשמחה האהבה

 כזביות דעות , חוקר הוא תכלית 5כ ובמאמר .ספר בשוס עדיין כזאת הוזכר לא אשר
 מספרי ספרים הרבה לו יש כאלו הזה הספר לו ים’ואשר עוקר. הוא המתפלספים של

 ,ואמונתו ,ה' דרך.אותו וילמד אשר,יורה מורה.לעצמו וקונה האמתיס, ישראל חכמי
 .באמת יקראהו אשר כל ויגיד בו מעיין כל יעיד כאשר ,ותורתו חכמתו ואהבתו, יראתו
 כך ,והדלת הפתח על תחלה יכקש בלתי פתאוס חבירו לבית לכנוס שלא מהראוי וכאשר

-השניה עס ראשונה ההקדמה מקודם בו יקרא בלתי הזה בספר לקרוא אין :

 נמלה בחנני וההודיה השבח יתברך לאל אבל זה ספרי חברתי ^"פחות.נבזהאני
■ . : אמן נצחים לנצח ישתבח ותבונה ודעת מאד רב ישע איץ מקמני ;

י' י המחברת אני - ' אומרת זאת ־ ־ ■
 דמה להבל אדם מאת האדמה סני על יצאתי

תולעת אך איש לא בדעת קלה בדיה מתוללני ; .
, ושט־ הוא הבלים הבל וגשמו ברוחו שפל מולתי

ס ח הו זה פנ לי  תתה^ היא ה׳ יראת אשה ילוד זלהיה מאיר ר׳ וקדוש צדיק איש בן א
ה סרת ' ט ענ ׳ : המדינה בליטא אשר הבירה סורלנא , נ״ע י ־■-■ י

» י0ת« «■ס

ראשונה הקדשה
H li ir T ראה הי היה הזה הכרית ספר דנרי כל את סככה אשר והסיכה החכור זה למכר העירני אשר 

ק ספר :־ראיתי ך;  וויטאל חיים ר׳ הרב להי הא המקובל מסכד ה׳ לקדוש ורב,האיכות הכמוס ק
 ט אשר קדושה. שערי. הנקרא ז״ל לוריא האר״י הקדוש הוא ה׳ בו יבחר אשר האיש תלמיד זלה״ה
 ; אפילו הקודש רוח למדרגת ויגיע ויבא שיעלה. יטל אדם.מישראל שכל עד הקודש לעס ישר. דרך מורה
 I פסקה ומלאכי זכריה מגי שאחר בו ו׳) שער ג׳ (כחלק ידו, יכתוב זה כי ,לארן וקהוצה הזה בזמן

/ (נשער דכר אשר וזאת עכ״ל. הקודש רוח ונשתייר לגמרי נכואה ו ב ( ׳  ̂ הנה כי האדם יתייאש אל ז
טרה בפסוק ק שמיס על' אני מעיד אליהו דכי תנא .ד') (שופעים נביאה אשה וד א  . אמה בין איש בץ ו

 I שמענו באזנינו והנה שורה.עליו, רוח.הקודש מעשיו לפי הכל שפחה בין עבד בין ישראל בץ כותי בין
 ;בעלי ומהם עתידות מגידים והיו זה בזמננו הקודש רוח למדרגת השיגו סגולה יחידי ראינו ובעינינו

פס עכ״ל. אלינו שקדמו בדורות נתגלית לא מכמה  לשלשה אותו חלק מאד קען הספר כל כסותו היות ו
ה ואין.לי חיים וארחות השכל מוסר דברי כותב בו הראשונים החלקים בשני והנה ואלא .חלקיה  דבדכז

 ,נפלאיס דהרים אומר בו הג' בחלק אמנם .להבין וקלים חיים ודבריו לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו צי
! ^ונוראים 'י - . י



כ ראשונה הקדימה
ל במהות בו ידובר ונכבדות ;׳ונוראים ה וסוד האדס במהוח1 שלמות ה א ט  ופגץ ומדדנתה ואיכוחה מ

 האדם והנהגת האדם אותה ימשוך ואיך זמהותה לארץ בחוצה ואפילו. הזה בזמן אפילו הנוהג הקודש רוח -
 ממהמי דברים מ שמביא ־מפני ההוא בחלק בו יחכמו רבים כי.לא הרבה ולבי־;ראה, . הזה המעולה

דס הטבע מחכמי ודברים -הפילוסופיס דב  המקובלים'מביא חכמים מסוד שהוא ומה .. המקובלים מחכמי ו
 עניינים איזה אבאר וז״ל בו ז׳) בעצמו(בשער כתב ושוב.כאשר וברצוא דקות ורמיזות קצרים בדברים
 אינו והפילוסופיא הטבע חכמת מבינים דעת שהוא.מלמד ומה .עכ״ל סדקית ממט פי כמלא ;ואפתח

 .ספריהם על יחנו שם אשר המקום אל ידו והניף לבד בשמם הדברים זוכר רק אך קצרה בלשון אפילו -מביא
אע״פ וז״ל בו ה') שער ג' (בחלק כתב כאשר והסבעיים; הפילוסופים בדברי המבואר על בו סמך כי

 בחכמת כנודע החי בנפש הס גס אשר ז״ל שם עוד עכ״^ הטבע בחכמת כנודע אותם ,שאינו;רואה ■
 אשר הפילוסופים ומדברי גדול בקצור פה יבנו אשר המקובלים מדברי ההקדמות ואלה <•עכ״ל ■הטבע
 דבריו אלה כל ובחוסר ההוא בחלק דבריו להבנת מאד האדם צריך כלס לבד בזכירה אס כי• פה •איננו

ד -בו ; ב ד  איננו .לפתח מסך ויעש ״ אחריו .סגר והדלת הדברים וחתם סתם כך כל ובקוצר החתוס ספר פ
ת. מחט סי כמלא אלא דלתותהעליה •פותח  ט ׳שנכנס בכוהל) יתד (שהוא לגודא כסיכהא ואק סדקי

ארחות ארחו אה נער יזכה במה כן ואס ננעלו*. קדושה ושערי כלל מובנים בלתי דבריו וע״כ גדול -_בדוהק
 להוציא הקודש׳ רוח המשכת של הנכבד הענין מלבד ה׳ לעם ט יש גדול תועלת כי הרואה ואנכי קייס
 ולא ההיא העליונה הברכה .בתועלת רוצים הכל לא אשר מחברו.־ בזה שהתכוין מה הפועל'ממש אל ;מכח
 והנכבד הגדול הדבר יודע האדם בהיות רק אך: .כי . השס את ליטול רוצה־ כל ולא אחריה רצים הכל
 ואמונתו מתוקה בתשוקה בו לדבקה ה׳ אל מסותרת מאהבה הרוממות יראת בו. יבא ורעד יראה הזה

 גדול וכמה מעלתו רב כמה יודע ובהיותו בו־. ושתוליס קשוריס ונשמתו רוחו נפשו אשר גדולה־באלהיו
 הגופניים תענוגי וימאס הבהמיות ממעשה לבבו יפנה אז כשירצה. להגיע יוכל מדרגה איזה ואל •כחו

הפילוסופיא ומופתי העיוני והקשי, האנושי שכל חקירה לידיעת יד לשלוח בעיניו ויבז .הרשת במדות ויקוץ
 לכן . מספר( ג' בחלק בו מועטים:המבינים והמה עליה בני וראיתי . כוזב אדם כל רוח כנפי על המהלך ■

סדקית מחט כפי בראשונה שהיה מה אולס־ של כפתחו אלהיס בישע קדושה שערי לדודי לפתוח אני קמתי
ק אס בלבי אני ואמרתי .-בטצש ז״ל המחבר. כעדות .  הקדמה כמו' ספר׳שיהיה אכתוב • יצליח בידי ה' ס

 בו השמים ארובות את לכס אפתח .* קדושה בשערי נוי.צדיק ויבא שערים יפתחו ידו על אשר :אליו
. יסגרו לא ושערים ד  'שצריך המקום בכל ־ואבאר לבריו.^ להבנת -הנצרכים ההקדמות כל בו אביא כי : ש

■ :אדם יכל דבריו'בו את וישכיל שיבין כדי הענין ואשלים הדבור ארחיב שקיצר ובמקום .באור
ם מנ א  במלץ לעצור כי כלל. הנזכר לספרו נצרך שלא ונכבדים רבים דברים זה בספרי באו אגב_נררא -

 בצד זה של ראשו כי עמו ואחר עצמו מושך ממנה דבר שכל תורה של דרכה היא וכך מי.יוכל ; •ד־״י
סf של עקפו ה מ -  אמרתי הבלתי'נמצאים.כי ישראל אלפי מראשי וחשובים מספרים.קדמונים ,דברים ה.

 ט אלהיס יהנני ואשר J לבנין ייסוד מהם לעשות עליהם עיני. ואשימה .הכשרים אחרי באמרים אלקטה
 לב חקרי דברים'מגדולי־ ומהם המנין.ל עס ואחברס עליהם אגנה לקנין לי חסדו יצוה אשר. כפי -גענין
 איד אשר טהורות אמרות כמה וחלקי לבבי צור חנן אשר־ ומהס . והאחרונים הקדמונים האומות־ ;הכמי

. אדס קדמני שלא במה ראשי נרי:עלי בהלו השכיל עלי ..ה' ו להסרו, הנצרך ׳מהדברים יותר שהם ואפשר ב
 התועלת מצד בעצמן לכתוב נתנו אמת דברי יושר וכתב להאמך הדברים ראויס כי ה' בחסדי י אבטח .אך ־ ,

 ותסישס ישרים דברים כי .׳ ה׳- באוצרות הנותר כל. והיה ה' דרך על ממנו דבר בכל המכוון והתכלית
 כספר וכלשונו ככתבו כסדר הנזכר ספרו העתקתי־ לא לכן העקר. על מרובה התוספת כי ועל .בה למתרו:
ספר דברי ינואר זה ספר. דברי ידי על רק בלבד עליו פירוש הספר.הזה ^ן באמת כי ־תה.  ההוא ה

טת פעמים נדפס כבר והוא ..מעצמו  במקום ל פרק כל פרקים'פרקים ‘העתקתיו יאבל .רבים ביד וישנו ר
 ,גורם שהמקום ׳ולימוד כסי'הענין קצת בתוספות ולפעמים י .ממש כלשונו לספמיס .הזה בספר .לו ;הראוי,

 החכמה אחם אשרי ודין דת יודע' כל ולא:לפני זקנים ונגד וחכמים לגדולים הזה המיר־ חגרתי דלא
 מלינה ובעבע.'ובמכתב גפילוסופיא וחכמה ספר״ בכל המשכילים אל ולא י והוראה בהלכה תהמדע־
ס; ומדינה שנ ם.וכל תב ס ככ ה׳.' הקבלה'הבאים מחכמי חן ליודעים לא ג ד סו  א«* הבאתי מה כי ב

ם אלה כמו׳ י אין מהם מי ואת התכוננו לא אשר הדשתי ומה .ידש ,לא מנ א  בחכמה לקטן חברתיו' .׳
ה ־כמוני/אס ר או  הוא מך ואם כערכי ולאנוש אשר׳ידמהלי אדם לבן שמועה ״אבין מי את דעה ש

j■ ־"י " • ■■':ל־ ;’והוא״הצעיר מערכי ׳ *י :׳־ ־■
ף א  הדשתי ולא ;׳ לי אדם בינת ולא חולפת אנכי כי לדעת יש ולי . מאד עניתי אני כי האמנתי אס ד

^ י ::י א  עגף החדלהי:את ולא סלה מנעתי בל שפתי ארשת זאת בכל . קלים ועניניס קטנים דברים :
ת אותסעל מכתוב ן. בעמו ה׳ רוצה כי הסס  ונכון׳לכראיש שראוי יתברך לפציו במחשבה עלתה וכך כ
 ^ןאלהים:אותו אשר ה' מוסר או והכמה תורה מדברי דגר כל לכתוב אדם כל י כן^.וחייג לעשות ישיאל

 ש דבד לעונשא המה' וז״ל ב׳) עבר מ״ו (עלה תזריע חז״ל'בזוהר■ שאמרו כמו יענש; ענוש לאו ואס
׳ “ דפנים'לההוא בנין מליל ולא למללא ויכיל ■לידיה דאתי עבא- מלה בנין שנשיה טשאיכך בצץמלה
ממללא • . •



.r ׳ ראעתה •הקדמה
̂ימא בארחא לץfא טמא אי כש״כ .כקדושא כלא1 לסתא ולמללא לעילא למללא אתתקנת • זהא ממללא  פ̂י

מכ החשיחי דומיה נאלמתי דכתיב דאמינא כמה מליל ולא ושתיק להו. <«ללא יכיל ;-והוא  נעצר וכאני מ
ספר וכתונ .עכ״ל ל״ס) (סהלים ■ יעש^ ססריס כמה האדם על גוזר הקכ״ה ז״ל הק״ל) (סימן d'tdd נ
.ג' או ב' ויש אחד ספר. עליו שנזר יש ,י  לכתוב ויכול כותבה ואינו בתורה דבר הקב״ה לו שגלה מי וכל .
 (קהלת נעלם כל על במשפש יביא האלהיס שכתוב וזה .לכתוב אלא לו גלה לא כי לו שגלה מי גוזל הרי, <

 שיחה אפילו שכר הקב״המקפח אין סז״ל אמרו ובאמת פכ״ל; ההוא הדבר שנעלם שגורס כלומר י״ב)
ה א נעמו כי אמרי שמעו ובכן יהיב^ לכתיבה נעימה אסירה אפילו לכן ומתקפל. נאה דבר מכש״כ ..נ

■ י ■ : בינימו ■גדולות אץ אס •אף .......... : ~ :
i &  ממתני עבה קמנו אשר קשישאי' מרבני קדמון חכם איזה על השגה זה בספרי תמצא •לפעמים אס ג

o'שפל.אנשים איך החסן על תתמה אל ; ■ p כרצונו אליו הבא ויעש ונלחם ויצא יעמוד שרים שר ועל 
למרחוה אשר ענק צואר על הרוכב ננס בן דרך כן כי .הארי את מפגיע. הזבוב ואיך .לפניו עומד ואין ;
ה אם אף עצמו הענק• עיר השורר, שלא מה יבימו עיניו • ב הו, ארזים מו ב  על ונשא רס הוא כי על ג

ואור ידע, ממרחק וגבוה קומה וקצר מרחוק עד יראה ושפל ורם גבוה מעל וגבוה לו ממעל הענק גני
ר . יוציאם אשר ומדה חכמה בכל אדס הראשון כי והאבוקה, הגחל המאור מן יותר לבדיקה יפה הדקה מ
ח ומן היש אל האץ מן יביאם ואשר •  דבריו שבכל בטבעו אפשר אי אדם הוא השר ונודע .הפועל אל הכ

מצלי.יגיעה לפניו ערוכיס הדברים ימצא .■והאחרון שגיאה בשום באיזה.פרש-בו יחטא ולא יעשה.סוג
גנתי הנה ואני• למושיע. לו ויהי לעזרו או.בא מעלה ויט יריע אף יצריח מליו אס התימה מן -לכן.אין

 ואדע'■פי ובהמה אדם אנכי, עירום כי אדע .לשבת המגביהי מסעם כותבת והיד קסנתי הננס מן לי •
 שהאחרון'שואל תורה של דרכה היא וכך צריך אני וללמוד היא תורה אך זרוע,רעה.. בעלי המה ׳כרובים

 ■לאמיתו שבה האור להוציא מגעת שידו מקוס עד ובודק -הקדמון בדברי לפעמים ומשיג וטוען מפרק :ומשיג :
איזה על, לכתוב מותר שס, דבר אשר וזאת .יאיר חוות בתשובת שכתוב כמו לשמים, לפו שיכוין ובלבד

 לכבודו כי פדי בשמים והנה .עכ״צ הטעות מן ימלט לא האנושי שמץ. כיון שטעה הראשונים מן מחבר -
' . ־■'׳̂■ . אנכי: גס ותחשך עלץ להחשיך אני באמירתו'רשאי זכאי('fp כל כונת'לכן י

ת. מחכמי והקדמות . והטבעיים הפןלוסופים מדכלי הקדמות הנזכר לספרו נצרך כי הא̂נ
הפילוסוסיס, דברי בו־ הבאתי. הראשץ בחלק . חלקיס לשני הזה הספר חלקתי לכן המקובגיס. _

ב שמי קראתי לכן /והטבעיים, ת ר כ ש ו ק האמת לזכמי דברי. בו הבאתי הב׳. אמנם.בחלק .י  קראתי ל
ל שמי ל כ י ד ת מ  בסוף האותיו-יז־אשר ועל.כי י״ג). (קהלת אמת דברי משר וכתוב הפשוק שם על א

ר ככללי הספר טם. תיfpק •לכן .בק-ית ת״נות:אלה,הם '1. פ ל ס ע ־ ת י ר ב  ססר ויקח הפשוק שם ח
 חלקתי ממנו חלק זכל .כ״ד) (שמות ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל• ויאמרו באזני.העם מקרא ,,הפרית

ל ידובר אפר הפנץ כפס סס ולו אחד מאמר הוא ענין,בו כל אשר t-למאמרים ■ כ ־ו  חלקתי מאמר בו.
 ■לחבר מתחיל אר. הספר דברי ואצה הקורא. וינסש פענץ בו לדבר דבר בין ריוח. היות, למען .׳לפרקיס

ח וכותב . עשיה עולם הנקרא הזה עולה מתחילת האלהיס בעזר בו ולדבר ,׳ ע  זמההומר שבו עיסpר הז' מ
 מעשרה נדבר ואח״כ ההם:. והצורה החומר ונבראו נחצבו וממה נעשו, שמיס ה׳ בדבר אשר ^ור,צורה
ס הנקראים אור וסכבי שלם של ברומו ■העומדיס הקטנים מהכוכבים ואח״כ . ,גלגלים ק פי  כוטערין) (

טין). ובלשונם דשפיט כוכבי הנקראים. הזנבייס מהכוכבים ;^אחר.כך, פ אוז ק מי משבע p ואחר (  כו
 ביוצר הנאמרים השורה בפסוקי נפלא דבר שם לך ומדעתי ,■האור ועהות השמש מן ::ל<ת<,ובפרט

 ואח״כנדגד .הלבנה ולר\ת־ החמה נלרךת נדבר ואס״כ . שבעת,הימים באור חז״ל ובדברי . •:המאורות
:יסודות הד' ;׳מן ם ,סש ,•אשר-המה• . מי ח,׳  ההומר ונכראו נחצבו וממה .שלהם וצולה .ומחומר ,עפר ,לו

 .(|לזןיק) הנקרא ההגיון דרך מל והצורה והחומר והמקרה •פגין.העצם מבואר ובפתיחה . ההם :<הצורה
ק) בלשונם שנקרא הטבע. מחכמת סלק פס אזכיר יסודות מעניןהד׳ לדבר אכלה טרם ,ואני ז י פ  וכסה (

ת בטכע אלהיס.לעשות ברא אשר פלאות ונסיומת בחינות  בפיך דברי ^!יס הראשון ביסוד , הד'יסודו
 במ^ם השלישי יסוד ואצל . וכדומה משקל לרוח לעפות איך לדעת רוח בו נותן הנני ה.שני וביסוד .•לאש
ס ומעיטת ונהרות וימים מיס מיני כמה• על אדבר. המים היון על נצב אנכי י. ׳אשר רי או  ועל עלסי

ת אזמר והאלן העפל יסוד ואצל וטבעם. ומהותם איכותם מים מקוה כל ועל -האגמים  ■סחל^תהאק ידע
ה בחלק ואיזה זה נחלק איזה יאמר בו המדינות ועל .־הג^יא(יעלז^ר־אפיא) כלל בדרך■ ,־לגבולותיה  ז

ס .מהנה  במקריים נדבר ואח״כ .אש והזורקיס הרמים ההרים וכל האדמה משפחות לכל רחוקים איים ג
 הזושק ועל הזיקים על ויצוה דברו ישלח אשר גפי מי בגזרת מהם ומתפעלים יסודות הד׳ מן ־הבאים

 וערפל,וגשם ופק והכפור והסל והאד והחום והקור הקרח ועל ועל.הברקיס, הרוחות ועל הרעמים ועל
 וטבעה מהותה מהם אחד כל בשמים. הנראים האדומים ועמודים הכוכבים והקסת:וירית וברד ושלג,

מס ,המה אשר יסודות מהד' האדמה על הברואים מן כלל בדרך נדבר ואח״כ . ופעולתה וערגה מ  ה
חי ול\מה  בבמימז ג״כ הן ממעל. בשמים אשל מעלה ברואי כל וכאשר .ספה צבאי הנקראים ומדבר ו
ם .ית' שסו צבאות ה' ק על אשר השמים צבא או. מעלה צבאות הנקראים .רוחניים מדבר הי צומח יומ

ודבר • י



ג הקדמה;ראשונה: ,
ס מדבר תי צומח דוסס כי . מאמרוה בספר,עשרה ראיחי מצאתי פלא ודבר  צבאו״מ נימנודא הכולל פ

ג הזן כח בהס שבצומח הכחות :וכל מהצומח וכן מהדומם <דבר ואח״ק מ ^ד ־וכח המגדל ו מ  וכל ה
פרפיז דלך נדבר:מהחי:.:ואח״כ בפכעיהס משונים וצמחיה. ופרחים נצנים וכמה; פרס,. סבעיהס-דרך

ך . למינה איז וחיתו ורמש בהמה כנף כל צפור כל חיים נעלי, כמה'מיני ל ת׳ הים ודגי עלגחא ס  א
 ■• הכחות וכל■ הנפשות וספעיהס;:ומכל ואיכוחס למיניהם המיס שרצו אשר האמניס עם הגדולים התנינים

 בד׳•־ בהינות ומאיזה .גופו הרכבת על הדבור ארחיב ובו מהמדבר^ ואח״כ חי. אשרבגעל החושים וכל
 ^שונס׳ הנקרא וגידיו׳ ־ האדם אברי כל דעת הוא הנהוח הכמת אזכיר ושס .׳ גופו נתהוה יסודות

 ז המרה והקיבה הכבד םריאה-והפהול והלב המוח המה אשל הפנימיים אבריו בפרס . (אנרוםאנזיא■)
ק בחדרי ־ההדס יצירת וראשיה העין בפרט החושים כלי ובנין .מעים ובני הכליות ושחופית  אמו׳ .ב

י המהפשט ומוח העומד מוח ומוחין וגדלות. קטנות ויניקה. ועיבור  ‘י7ע ושיבה זקנה עד י יודרכו וטבעו ,
ת, חוש המה אשר חושיו כל על. ונדבר יו&מותו■. או  כ״א׳ והמישוש. 7והריח;:־והסעס ̂ והשמע הר

שמ הנפשות כל על ק גס ונדבר .והשמע הרחות בפרט המוחשים משיג ואיך .וכחו ענינו,וטבעו מה
ש.נאח״כ בו נתהוה יסודות בד' בחינה ומאיזה . פרט דרך ם.כחותיוהנפשיים סכל נדבר כלנפ ה  כמי ו

 אדבר בהלום השינה בעת ענינו על ואף .וכדומה המשער כח ,המעורר כח ,המדמה ׳ כח ;הזוגר
 נדבר־ ואח״כ .השגותיו וכל העיור .משכלו ואח״כ .שבו המדיי ושכל הסעשיי משכל נדבר ואח״כ .ט

 והראיה־ הנקנה ומופת הראשונות ומושכלות והמפורסמות והמקובלות המורגשות שהס ידיעותיו מכל
ם מי. לדעת צדא במאזני ידיעותיו כל אשקול ואח״כ .החותך ומופת 'יותר דברו מאמת מה  ‘עלול ומי .

הר. היו ע ט ה  זהעולם• האדם נדבר.מתכלית זאח״כ וצדק. אמת מהמר האמונה דרך על נדבר והח׳כ ה
 בגלנל' הפועל שכל אצל בארץ אחד אופן .והמקובלים הפילוסופים דעת על ואופניו הנפש השארת וסיבת
׳וראשון מרום ישועת הת ראשון חלק .הגמור ובו .שדי בצל הכרוב אצל אהד ואופן .הלבנה  ונעזר• .

) הראשונים. הפילוסופים דעות א) הס. ואלו דעות. ג׳ הדברים מאלה דבר כל על אניא י^להיס  דעות ג
 ׳סחרו .הקדמונים והסכימו קיימו אשר• וכל .מהם הרהשוניס את פוסל אלה כי . האחרונים הפילוסופים

) . הדברים בכל אתם אחרה רוח עקבהיתה הוא לא ואמרו כחשו . האחרונים  בתלמוד חז״ל דעת הוא נ
 חוט' תהיה אשר כסי חז״ל בדברי והנה הנאמנים;. להמקובליס הקודש וכתבי והקונים ובזוהר ובמדרש

 לשאול׳ אס ,הכוונה ולפרש להסביר אס.• , אדבר אותו בפי אלהיס ישים אשר בדבר עלי ה׳ חסד של
ה. ולהתיר כונ ק סז״ל לדעת מננדיס חינם אשר במקום הפילוסופים בדברי אמנם נ  לדרוש־ אקלבי א

 האמון אקבל ארדוף צדק צדק. ואנכי האחרונים, עם ■ או הראשונים עם האמת מהם מי את בחכמה ולתור
עד .תאמצנו זרועי אף. עמו תכון ידי צדקתו בו■ וענתה שאמרו סמי  קסתי אדרוך צודק הבלתי. דפת ו

 אצ̂י אמרתי אשר אכל .בעיני יכשר מהדעות מחד. גס אין ולפעמים .ארצנו ולא בו תהי יד; לר^יאפו
ו ישועתנו האל לס יעסה אשר כפי חלקי אני אף ואענה .דעי אחוה בענץ בו׳ בלבי אס .נ  לקבל• רצונך ו

 ערין^ ככל דבריו לך. הכאתי. פניו:כי־ קדמה לא.לצרינו, לנו הס אשר המקום בכל פילוסופות.חברינו פני
ס כי ;ברית להס־ אכרות לא קדמונינו חז״ל.וקבלת לדעת וינגדו לנו לא אשר המקום בכל • אך  בנקוד א

 :עשתונותיו ואבדו מחשבותיו יבטלו על דעוהץ אביא במשפט אך .כופר כל פני אשא לא .ימין עין כל להם
י ונקרא .יושיעני וה', ,השני חלק אתחיל האלה הדברים ל ב ת ד מ  על דבריו רוב כי א

 בספרו ז״ל תייסוויסאל ר׳ הגדול חיים,ותלמידו ע! בספרי ז״ל לוריא להאר״י הקודש כתבי -■דעת • ■ •
 1■עלימ ואספה כדיתהון,־: להתזיא ■יוכל מלכא מלת די יבשתא על אגש איתי לא כי .הנזכר גןדושה שערי
 סיבים דברים וכמה העניניס באותן המדברים וקדמיניס קדושים משאר טהורות ואמרות יקרות ןעות

 ובראשים לישועה לי ויהי הברכה חת ה' יצוה שם אשר כפי עבדך את אלהיס חנן אשר חביבות ומאמרות
 אשד יחידה. חיה ונשמה רוח נפש שהם המעלה האדם נפשות כל על אלהינו ישועת את אדבר השני החלק•

 נוראויז הקדמות פי על .מדבר בכל אשר המדברת נפש מלבד vעשיר יצירה בריאה אצילות מהעולמות לו יש
 שסה לני חכור עוד הנזכר. ז״ל וויסאל חיים ל' ותלמידו האר״;ז״ל של חכמה פליאות מנתיבות .• בצדק
 נדבר אח״כ .המזל מערן שס לך ונודעתי זה בחלק אתי מקום הנה נס .הרע ויצר הטוב יצר ^ענץ

 אל^ט שבהם־. הרעים תקנת •ואופן שתולים כנפשו בחינה. באיזה . שבאדם והרעות הטובות מדות על
א. בפנץ.האהבה נכבד יבא.מאמר■ ואח״כ . נחמד מאמר ה׳ מצות על נדבר הי ^ ה' מ א ר  אשר הכמה־ ד

 ; במפלה זה על זה בקדימתן החסידים ועל הצדיקים על נדבר .אח״כ . הנה עד, משלם אוזן שמעה לא
 ובהכרת : מאיכותם ואח״כ׳ .מתנאיהם ואת״ה . הקודש רוח או הנבואה המעכבים מהדברים נדבר אח״כ

 של הנפש השארה וענין .יכרהק מרעים נפשות אופן באיזה גדול וסוד נפלא ענין שס תראה רשעים
 ומושכל משכיל שכל מערך גס זה בחלק רואות עיניך והיו .הר,ודש ירוח הנביאה מידיעת ואח״כ ,כצדי^

w מסוד וסת״כ .והנביאים הנבואה ,ממדרגת ואח״כ ,האמת בחכמת ונבונים חכמים מסוד, הוא אשר 
ד מאמר יבא לרות.הקודש..ואח״כ המגיע ואה״כמדלך הקודש. רוח ב כ  ומברס ריפים׳ אהבת בערן נ
 •♦®ד ומה: סובו מה. נפלא מאמר בהם והשמחה האקבה יבאבענין יאח״ה • שלוסצגוים דגל האנושי■ מיך

ד ולדבקה הקודתפנימה אל לגשת האדם על יד;.נקל אשר-על ע ה׳ עליו זצלח כו. ה־  •ממרום רמז מ
.והנה :המושיע האל בעזר הספר אשלים ונו .וקמש ::• ־■ ' '
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ה נ נ3 את'נפשו 'ישלים ושלש פעמים ־ אלזריתו סד נו:מראשיתו שיקרא מי נמ^א ,ה סו ה ל'  זכרנו אשר כ
x ־;■והערניסהמוניס .; ׳ n: תי ירכה פן הנה לכלס זכרון אץ ס לאזכרנו-פה ר מ א ק׳ כ הו מ ד ק ה  די ה

ה המגיע.־מםפר והתועלת : בשמם עוד ׳.יזכרו׳  בראשית שזכרתי מה א) : דברים ג׳ הוא בכללו מ
 אפי׳' להשיג אדם לכל אפשר אשר הקודש רוח השנת דרך ־ הזה ספר ע״י ולהגלות להתוודע ההקדמה

ק  אשר' התורה פי סל ה' אל לבבו את יכץ אשר■ וכסי מדרנתו ■כסי. איש איש לארץ בסוצה ואפי' הזה בז
ת ז״ל ורעאל חיים ר! קדוש פה לנו יורה  י בספר אצבעותי מעשה יתדותי תמכתי עליו אשר הנזכר בספ
 צו‘ולדבקה ואהבתו יראתו לתורתו ה' לעבודת להרבס כמוני אדם לבר להועיל בו שכוונתי מה ב) :הזה

 ימאמינים^ בני מאמינים ומרשיו דור מדור בנים לב על מהאבות המסורה כפי ט ולהאמץ רבה בשמחה
 מן ה' מאת התורה וקבלו אמנה־ מראש סיני זה• עלהרהאלהיס רגליהם שעמדו הדור עד ואילך מקבלה
^' כפי הגיון עלי הנבנה בו הסילסופיי בעיוני האדם התחכמות כפי לא פה אל ופה • בפנים פנים השמים  א

) :בגרונם יהגו והמהגיס המצפצפים  אלהי׳■ כבוד ■ הזה ספר מדברי • יבינו ‘והמשכילים שהחכמים מה נ
 על מהשגיח אשר עד יעלוהו והפילסופיס ינשימהו דבר עמא אשר הסולם והיה שאמר מי ויכירו ישראל
 כחוברי' לא .אדונינו ה' אלהינו אלהיס העולמים חי אל לכטד זה ספרי את חברתי כי .יסלקוהו העולם

 ודם יבשר איזה לכבוד ההוא הספר שחכרו מחברתם שער פתח על בפירוש ־־הכותבים מקרוב חדשים חבורים
 אחותו לכבוד אשר ויש ונגיד/ אדונו לכבוד או וידידו ריעו לכבוד או . יורדס ובקבר. נדם עובר אשר,לצל

 לעפר וכבודו אנחנו עפר כי זכר ונקבה.ולא זכר תבנית ושיבה זקנה ועד מנופר .חמותו לכבוד אשר ויש
 יסודות בד' אשר המבע בסתרי ה' מעשה גדולים כמה האדם שידע זה׳ מספר תועלת עוד סלה ישכן

 ולמקוה מיס *מעיני ^ אל במדה תכן מיס ואיך האויר. ומבע הרוח דרך ומה . נופח לא אש עצים באפס
ק מפר בשליש וכל המיס א  לעשות מפליא ואיך . כרצונו ועם עם גבול בכל וינח פסים גבולות יצב ועליה ה
 העולה החד ומהות .הנורא וקרח סערה רוח ומהות הארץ תנוע נוע אשר הרעש־ במהות היסודות במבע

 כבד וברד שלג ואוצרות גשמים וגבורות וערפל ענן ילדו/ומהות -מי שמיס וכפור המל הארץ.ושכבת ק
 בשמיכ/' הנראה יום או לילה אש ועמודי ומבסס הברק יתבונן^וחצי גבורותיו ורעם והברק .הקשת ומראה
כי ה' מעשה כל את ויראה מל.  וצמחים ודומם מונות ־אבנים והנס . עשה אשר יצוריו בכל הוא נורא הנ

 כל ובבהמה בעוף' במבעס למיניהם החיים וכל . רענן וכל-עץ עךמאכל כל השדה עשב וכל ופרחים
^ המדבר בבריאתו חקר אין עד גדולות עושה וכמה במים; אשר החיה נפש ומכל הרמש כל הנדה  א

 במן חדרי כל ואבריו,הפנימיים חושיו וכלי דמו ומרוצת וגידיו איבריו כל נפלאה .בחכמה האדם ילראת
 בבריאש דעים תמים מפסלות רבו שבו.ומה הנפשיים בכהות ה׳ מעשה נסלאיס וכסה . וכדומה ולב כליות

 במסילותס וכוכבים ירח שמש ומהלך האור ומהות .ויושביהם איים ומלואו הים ומלואה הארץ בכללו העולם
 אלהים^ מעשיך נורא מה לאלהים יאמרו בשמותם.וככן קורא מזרות צבא גס הקפותס ורחב גדלם ורוב
 מהם ■ היו לא עדן אשר האומות חכמי מספרי נעתקו וכולם .־ זה בספר מובאים הנזכרים הידישת וכל

ם זעיר שם זעיר קצהו אפש המפמ מן מעמ אס הקודש.כי לשון בספרי ה מ ם.ו  נגע לא אשר■ ספרים ש
 כזה נעשה'ספר שלא המבינים באמתאמרו כי . הקודש ללשון • אחת אות אפי'■ נעתק לא כלל יד. בהם

׳ ■ • • :מארצנו גלינו מיום הקודש בלשץ . ־ ״ ■■ ■ ־ ■ •י
נספרים לקראות זמנו לבלות הישראלי איש יצמרך שלא מאד היא וגדולה" תה מספר נמש̂ך תועלת עוד

־קץ אין הרבה •־ •  זה בספר הקורא כי .ספרים) (בייא הנקראים התורה גופי שאינם בדברים .
ס/׳ הרבה. בספרים כ^רא ה  ישראל לבני החלון מראשי■ ונכבדים ■ רבים ספרים ' ט מפני׳'שכללחי מ

 המקובלים וספרי השכל מוסר בעלי היראים וספרי ׳ והידיעות קהחקירות־ המדברים המשונים-והאחמניס
ס ט כללתי וכן .. הנאמנים ט  ישנים גס חדשים והשבעייס והפילוסופים המחקרים האומות מחכמי ׳הרבה ספ

ךכי .בלה״ק ה^עתילר דודי  יכלו הנייר כי אעשה צא וכלה תכליתה עד וחכמה ענין בכל הארכתי לא: א
ת. מן אחד ולשום לתסנה קצה ואין יכלו גא והס  ש• הגיש לא ג״כ ללשונותס בספריהם המה ואף החכמו

ד לא־ ועדיץ תכליתן ע או  ממעס ירעה ורובן יפה משפן ובאמת יותר הרבה וכתבו בהם אבלהאריכו קצן נ
 לקרואת שצריך מה כי תדע לנסח אמנם .* ראשון) י״ד:חלק פרק י׳ (במאמר ספרה באכה תדע אשר.

 מחזיק מועע והוא .לצמצם הקודש לשן מבע כך כי עלץ. בעשרה זה בספר נכלל תמצא עלץ בססריהס,מאה
 הקודע בלשון‘המלות מעס ולפי מעם כתבתי׳ ואניי .׳ מליהם הבל ובקצה להביא הס־ מרגיס, כידוע מרובה

 כלשונם’ ספרים בפפחף היום בחון . הריה בשר יגיעת' אם כי י העדיף;המרבה ולא החסיר לא מממעיס
̂ר כן ועל .מלי שקר לא י כי ותמצא  'וש״ס משניות המה הן תירה בגופי לעסוק וסנאי לה׳ לפשות עת ישג

טסקיס  כתבי כל־ נדפסו שכבר כעת בפרמ -.’ז״ל האר״' בכתבי האמת ־־ וחכמת והזוהר־ חז״ל ומדרשי ו
ד בזולת הקבלה׳ ספרי גם כי שלו, הקדש פ  יכול והאדם באיכות ■ ומעם בכמות מאד הס רכים האר״י ס
 דבריו וכל מאד הוא'רב ממנו שהסעפ ז״ל האר״' ספרי ק .״'לא נחת ידע ולא רכים שנים בהם לבלות
 הזה הברית ספר על ככתוב והידישת החכמות ידעו ה' עם ליד הזה ספר כבוא ופתה : וצדק אמת
 תועלה עוד :ה׳ בתורת לשלם עתם ויהי הורה ה'בנופי את •לדרוש ועת רב זמן להם וישאר קצר ■בזמן

 בפז המסולאיס היקרים קדמונים מספרים־ הם ככולם רובם אחרים מספרים כו הבאתי אשר הדברים כי
•■י ■ ■ ־ ־־ ־ י ■ •■ ■׳■ ■ . ובלתי ■ ■ ;



ד ראשונה הקדמה
 מאלף״״הנה אחד לאדם כ״א מדעים כלתי הדנרים ולכן כמשפחה ושנים כעיר אחד כ״א נמצאים וכלתי
 אשל מלכד .שומעת אוזן על ומקובלים עיניו לנגד הם חדשים כי להקורא ולתועלת לעוכה זה גם כי נמצא
 ה'עלי מיד אחריתם ועד מראשיתם ועוכיסאשר גדולים ומאמרים ונככדים י רבים ופרקים דברים בו יכאו

 ולישרי ה' אל הנגשים לכל האלהים בעזר האלה הדברים והיו .מעולם בהם אדם קדמני ולא בחסדו השכיל
 בחכמת לך קהי' ויד אמת בתורת מה חלק ותשכיל תבין ושלש פעמי׳ בו תקרא שאם תועלת עוד שמחה: לב

 דרך על מרכבה ומעשה בראשית מעשה סתרי ותעלומות העליון עולם רזי יודע אתה ונמצא . הקבלה
 כמה בו שתמצא תועלת עוד : קדושה בשערי ז״ל וויפאל חיים ר' הגדול ותלמידו חיים בעץ ז״ל האר״י
 או .בזוהר המשובצים או .במדרש השתולים או . באגדותיהם בתלמוד יגידו חכמים אשר עהורות אמרות

 להיות שא״א ישפוע עיניו ולמראה עליהם משתומם האדם אשר ובתקונים .הנעלם המדרש בבית האסורים
 ואיך דעת תיעיב חכמים לשון וכמה .בו דעתם יקר מה ה' ישועת את במישור ואוכיח דעת אחוה .כן

, ' : מאד נאמנו מאמריהם :
ד עו  שתשיב מה שתדע כדי ועעותיהס ודעותיהם סברותיהם המכחישים דברי כל בו שהבאתי מה תועלת '

ד :שואל אשר למין תשיב ובהשכיל לאפיקורס . ו  שיקובל ואבטח בו הנמצא השכל מוסר מדברי תועלת ע
ת/ יקוצו. ולא מוסרי ח כ תו  והוכיחו יבואו עליהם באימה אשר מוסר ספרי רוב כדרך דרכי שאין מפני ב

 ומלאך ושרפים נחשים אש ומקלות מרצועות פחד פחדו שם .טערות אש וגחלי אש תנור הגיהנם. במכאוב
 ואין עמדי כן לא ואנכי .לשמוע יאבו לא המוסר מן אנשים כמה רחקו זה מסעם אשר .וכדומה דומה

 לפעמים כותב אני .יקרא מאליו חיים ותוכחות הרבה ודברים ענינים שאר פי,ידבר רק חמה תוכחת בפי
 אאלפנו הברואים של העבע בדרך אני אף אתכם ויסרתי .ממנו מאליו יוצא ומוסר חכמה לדעת מנין

 האדם של הדס ומרוצת האברים בעבע חכמה העלומות לך ואגיד .וכדומה השמים ומעוף ארץ מבהמות
 . אפחד ולא אבסח והשמחה והעונג לצדיק יגיע אשר העוב ועל .הדברים מאותן מעצמו יוצא גדול ומוסר

 העם באזני דברי שיכנסו נפשי קותה לו תוסרו •לא באלה ואס . רעה מפחד ושאנן ואמת שלום אך דברי וכל
 : באמת ה׳ אל וישוב מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזב זה שע״י לתועלת ויהיה .בלבותם ולישרים יה לו בחר
 חדש דבר איזה יקבל ממנו פרק ובכל עלה שבכל והוא קורא לכל עובו ומה יקרו מה כללי תועלת עוד־

 דעת היודע גדול אדם שקורא ואס ,הנה עד ממנו שנעלם מה ענין לו ונודע .גדול אס קסן אס
 ספר זה כי והשמעתי הגדתי וכבר .חשוב דבר או ענין איזה בו יש פנים כל על ל̂ו הוא חדש לא הרבה

 ראיתי אשר ספרים ככמה לא .כמוני קלה לבריה אס כי גדול לאדם הובר לא• דמה להבל אדם תולדות
 עוג ולשון דברים אריכות והנה וארא זה אחר זה רצופ־ס עלים וכמה פרקים כמה לפעמים וקראתי

 בידי עלה ולא שלשום מתמול ■ שידעתי ממה אפילו ענין בו מצאתי ולא חדשה ידיעה לי נתחדש לא אבל
 ויש .דברים קול רק דבר חצי ולא דבר לא ישן ולא חדש לא כלל ענין שם שאין מפני נחת אחת כף מלא
 בספרים רבים מקומות ומראה קן אין הרבה בספרים וקריאתו בתורה בקיאותו רוב בץ המחבר יורה אשר
 כתובים והנס חסר ועקר עיניס מלאות ספרו ונמצא שם ועיין שס עיין פעם בכל וכותב לספור חדל כי פד
 ואץ פרק שאין רואות עיניך והיו הזאת במחברת הדבר את נסה אחי ואולם :הקורא ביד שאין הספר על

 ג״כ מקומותיה במראה בעיניה ואקל הוא שם גדול או קשן אמד דבר או ענין איזה בו תמצא שלא עלה
 כשלימות הענין הבאתי אחר ממקום שהבאתי ומה כלל אחר בספר דבר להראות שלא לעיני כרתי ברית כי

 בו ימצא חוקר אס שיהיה מי יהיה אדם לכל תועלת הוא הזה והחבור .וכלשונו ככתבו לעיניך ואערכה
 מן בו ימצא דעת אוהב אס המקובלות, מן בו ימצא מקובל אס תורה, דברי בו ימצא תורני החקירות,אס מן

 ינעם ולמוכיחים .השכל מוסר בו ימצא מוסר אוהב מן,החכמותןאם בו ימצא חכמה אוהב אם הידעות.
 אוהב אס ימים, יאריך למען סוביס מנהגים בו ימצא ימים אוהב חיים,ואס לתוכחות הקדמות בו ימצאו כי

 ריעיס, אהבת בו ימצא הבריות את אוהב מעלתם,אם בו ימצא ישראל אוהב ה',אם אהבת בו ימצא אלהים
 כי הזה בספר ונחלה חלק לו אין אשר אחד גס אין ,ה' בנועם השמחה עונג בו ימצא שמחה אוהב אס

 ויבא החלקים אחד לעומת ישמח אחד וכל ישראל איש לכל ויחלק אדם לכל ה' ישועת את להועיל כוונתי
■ , . . , : חלקו את ה'ולשאת על להתענג : ■ .

ן ע מ ל  ודרך וקלה נקייה לשון ובחרתי הנכריות המלות ועזבתי הזרות הלשונות הנחשי בו הקורא ירוץ ו
אגל הספרים רוב כדרך תיבות ראשי בספרי לכתוב שלא נזהרתי אף קצרה, ולא ארוכה לא אמצעי :

 הס שלמים לכל וידוע גלוי הס אשר תיטת ראשי אפי׳ בראשי-תיבות בלשוני מלה אין נפשי כלסתמלאמו
 אותם עיניך ראו אשר מפורש היה פניך נוכח כבר ואשר יהיו מזעיר מעס ר״ת איזה בו ימצאו ואס אתנו
 איחור,לא בלי התיבה אל ובאת בו בקראך תתמהמה שלא כדי התיבה כל ותשלם היעב באר פעמים כמה
 בתיבה אחו אשר האותיות כל תמו כאשר רבים פעמים עיניך לנגד היה כבר אס עד ממנו הומתו אסיר

 הספרים ברוב כנהוג האחרון אות חסרון על המורה קו עליה ולנעות בתיבה האחרון אות לחסר אפי' ונזהרתי
ק’ יהיו תמימים בו התיבות כל אבל הזה בספר כן יעשה לא עליה ינסה וקו בתיבה אות שמחסריס מ  ל

כי שיחי עליו יערב כי לו אוחיל לבד.ע״כ ובמשנה במקרא מבין רק חבר איננו אפילו איש כל בה ויבין ידע
..............: חקוקה היא מתוקה ובמליצה למודים לשון לי נתן עלי ה' כסמלת י- .

’ ואת '



i ראשונה הקדמה / ״
 גו ימצא כי והיה משל/ שאיצס ועניניס בדברים אמרו בשם דבר להגיד פושה אני אבמר מאמר ואח■

 אס> פי בספרי ז5שכי לא שזה אבסח כי אף אומרו שס נזכר ולא אחר בספר דבר'שנמצא לפעמים י י;
 אשי מצאתי־ זה ראה תאמר ואל זכוה שתדיננילכף ובאמת בצדק משכיל קורא 7לסנ אתנצל במספר מפס
 מה לפפמים אלהיס נשני כי השכחה מסעם א) :סכות מכלש בא זה כי .בזדון רעהו במלאכת ידו שלח

 רעיוני על שעלה לי ונדמה נשכח הכל הבאים הימים לי ארכו כי ויהי ספר באיזה נעוריי בימי שקראתי
 לסה הא קדמוניות/ משנים בו במסהריס סגור זכרוני זוית כצד הדבר היה ומונח כרוך ובאמת חדש דבר

 ולא ביתו אל אספו מי ידע לא זכרונו ומקוצר בתוכו שמור צבי ונמצא לשמרו ביתו את לנועל דומה זה
 בביל»' הוא ולכן במצודתו שעלה מה זה אף הסתם מן בי חבב אבל וישכחהו המביאו האיש את זכר

בספר■ ונכתב מקום באיזה הדבר שראיתי זכרהן אס אף ולפעמים צי̂ד הצד הוא אפוא כן ואס וברשותו
 הזה^ רוב-ספל שכתבתי מפני / ההוא מחוקק ונשכח ספר אותו שכחתי יען אמרו שס להזכיר יכלתי לא

 ההוא הדבר ומוליד מחולל כי שידעתי מפני ב) : אתי אין ספרים גס עמי בל ולבי אחרת בארץ בצפר
 הגיד בלי סתם ההוא הענין מביאים האחרונים מחכמי הספרים וכל פלאי והוא קדס מחכמי אחד היה

 גס פלכי ודורשיו:ג) ודור דור לחכמי מראש הדורות מקדמוני כן ומשתלשל נעתק ויודבר יצא מי מבען .
̂יי באמת שהוא דבר יש  לא ואנכי ספר באיזה גס לזה קרוב או כזה נמצא אבל בזה אלהיס שחנני מה מכ

 שעולה להעמיס סברא או דבר יש כי מספרי אמהנו בזדון אס לי וחלילה הנה/ עד ראיתיו ולא ידעתיו
 המה שלשה תראה הלא ,ג״כ לסעמיס בזמן זה אל זה קרב ולא מזה זה ידע ולא אדם בני שני בדעת
 כא) (במדבר השרפים הנחשים את בעם ה׳ וישלח פסוק על א׳ דבר וכתבו לב וישרי צדיקים צפד מכויבי

אמד• לדבר התכוונו כולם כי מפני אמרו בשם מגיד ואץ אומר ואין ה' ומעשה יצחק ותולדות האלשיך והס
 והוי עמיתך את תשפוס בצדק חביב קורא לכן מזה, זה ידעו ולא אחד בסגנון המה גם ויתנבאו בפסוק בו
 כ״א בספרי תמצא לא וכאלה אלה כל כי ודע נעלם/ כל על במשפס הבא אל זכות לכף אדם כל את דן

. : מעלי תלוניתס ותכל מעשו כי התלונות ובטלו מזעיר מעט • ׳
ה הי  כולו הזה הספר כי מפני החפץ על תתמה אל לשון וכבד דחוקה מליצה לפעמים לשוני תדבק חם ו

 חול■ לשון והוא אמי בלשון לגי על עלו השתרגו כולם ומלבי בו אלהיס אשר^חנני הדבריס כי ■העתק/ ' -
 בלשון הלוחות על •וכתבתי הקודש בלשון הספר על כותב ואני פולין במדינת אשר היהודים בו שמדברים

 אפוא יתן מי בספר נכתב אשר הלשון אל לבבי מורשי מלשון לשון אל מלשון במכתב העתק זה והרי אחרת
 אשי הדבריס ואותן .וטוב רך לשון ממחליק כלו ספק בלי היה בלבבי אשר ככל עמי בלשון מלי ויכתבון ,

 כבדה מלאכה היא שההעתק ומפורסס זאת מודעת ממש.וכבר העתק הוא האומות חכמי מספרי בו הבאתי
 המה הלא השס אנשי כתבו כאשר נעיס, אף יפה רכה ולשון נקיה במליצה הכל שיצא אפשר שאי עד מאד
 אני נפרס .הלבבות חובת וספר ז״ל הרמב״ס לספרי בהקדמותס ז״ל חבון אבן יהודה ורבי •שמוא̂ל רבי

 ככתבם העמים בספרי אשר הדבריס לפני קורא ולשון ספר בכל היודע אחד איש שהיה זאת במלאכתי
 הספל' על ומשם עמי בלשון הנייר על העמיס לשונות מכל • תחלה מעתיק הייתי לי יקרא אשל וכל וכלשונם

 וכבדי שסה עמקי בספרי ימצא לא כי עליון בחסד אבטח זאת בכל / להעתיק מאד קשה והיה הקודש בלשון
 בו אות איזה בשנוי אבל בתנ״ך הכתוב לשון שהוא בעבור אלא אינו זאת גס ואף מזעיר מעט כ״א לשון

 מענה ומה׳ השמים מאלהי אוחיל והשאר .ותמצאנו סליו זכרונך ממעון השקיפה ,ונמרא משנה לשון או
■ :לפניך יערב שפתינו וארשת בעיניך וטוב מבחר מליצור,ינו שיהיו לשון ,

ה הנ  רק חסידות או ענוה מטעס זאח עשיתי לא אך עליה/ שמי את זכרתי ולח ספר במגילת גאתי ו
 גאליציא במחוז אשר בוטשאטש בק״ק הספר זה כתיבתי בתחילת היה/ וכך שהיה מעשה משוס ■ י

 ואני . 'מאד ומתמיד במלאכתי מהיל הייתי הזאת המחברת לחבר הנפלאה ותשוקתי נפשי חשקת מרוב
 על מעיני שנתי ותדד גדולה בהתמדה כאורה כחשיכה ולילה יומס האלה הדברים את הספר על כותכ
 ונפלתי . לראות יכלתי ולא עיני מבבת המאור עתקה עיני מכתוב עששה כי עד הלילה חצי עד הרוב

 ולא החורף■ ימות בל ברפואות שס עוסק והייתי עיני ועל ראשי על בעונותי וחליתי,מאוד .למשכב
 ,במדינה מטרפולץ היא אשר לבוב לק׳׳ק משס ונסעתי .בוטשאטש ק״ק אנשי לכל כידוע ומרפא ארוכה עלתה

כר. מןרייס הקצץ המופלא הרבני בבית שנה חצי כמו ברפואות שמה ועסקתי הנז  קוה כי ובהיות .ר׳-נח
 השמים לאלהי ונדרתי צרה בעת נודרין האומר דברי זכרתי עיני מאור מיאש כמעט והייתי ואין לאור קויתי

 וה׳ . הספר את לכתוב שאוכל עד לי ורפא ושב עיני מאור לי ויחזיר עמדי אלהיס יהיה אס ^מרהי
 ט וישעי אורי ה' וברוך לבוב. ק״ק לאנשי כידוע בפירוש עליו שמי את אקרא לא אוהו לגמול ץשיפני

 ונהורא גופא בריות לי ונתן עלי רחמיס נתמלא עיני את ה' ויפקח וירפאני דברו ושלח תחנוני קול שמע
א/ וטוב עיניס יפה מעליא  פי עד עלי גדול חסדך כי לעולס שמך ואכבדה לבבי בכל אלהי ה' אודך ר
 גהאלאנד אשר הבירה האג בק״ק זה מספר מה חלק כתבתי בספרי/ואח״כ מפס שמה גס אח״ז כהנתי

 לנמורי ונעזרתי עיני אורו כי מאתי מסדו הסיר לא אשר ה׳ וברוך . דשם בהסכמה כמבואר המדנה
דק״ק הגדול הגאון הרב יעצני כאשר גדולה חרסה פתח זה על לי יש כי היות ואם . ולהדפיסו אותו
 בממון היזק שיגרום אפשר ועתה .הכבוד לממע אלא היה לא הנדל באמרו נדרי את להתיי ישן אוכץ
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הראעונה הקדמה
 לאמור. מכירך שאינו אדם גן איזה לג על שיעלה שאפשר רבים מכשול הוא נס והוא .הספר מטרת בעת

 ירבס. לא וזהנ וכסף כך כל . מחירה כסף ישקל ולא ככשרים לחשוד יד נותן אחה ונמצא חכרתו אתה לא
 שמטרים. לי ודי נדרתי כאשר ועשיתי לי בצר פי ודבר שפתי פצו אשר נדרי את להתיר אנכי ירא זאת ככל ל̂ו

ס סן חון זכרתי אשר הקודש נקהלות הדרים ישראל אלפי רבבות אותי ד ד  בישראל ואם עיר בעירי ה
 יודעים וכלס■ ספרי על הסכתתס ונתנו פלי קודש ידיהם אתי סמכו אשר ונכבדים הרבים הרברס ומלבד

 אדס כעוזרי היה ולא סוף ועד מראש יסדה ידי אף אחר ולא הוא אני אלהיס בישע חברתיו שאני
 נפשי בסומכי אדני היה רק הכתיבה פורח מעלי להקל בעלמא ידו בכתב אחד עלה לכתוב אפי׳ מפולס

 , ה' שם יהי .אחטתו עד מראשיתו לכותבו כותבת ויד למודים לשון לי ונתן ■ ובינה דעה וחנני עזרני וה׳
 ה'.׳ דבר את והירא עולם. ועד מעתה מבורך עין בת לאישון ומאיר ותבונה דעת ומפיו כח ליעף הנותן

 על עובר לאו ואס ט כתוב מה יודע איט א״כ אלא חברתו אתה לא מכירו שאינו לאדס אפי' יאמר לא
 לכל■ ושנית אמת דץ שידין לדיין אחד מצות שתי מזה הז״ל שדרשו יס) (ויקרא עמיתך השפע בצדק
 לא ה/המאמין אמר הזהב ולי הכסף לי רב בכסף מכרם ומל . דבר בכל זכות לכף חברו את שידין אדם
 הרוקח בספר רואי אחרי אך כסף^ סחרו.מסחר עוב כי מלא בכסף יקנה קנה זה ספר ערך והמבין יחוש

 להזכיד שלא אלא כוונתי לא יעקב לאביר נדר ובנדרי .בחבורו שמו את לרמז מהבר לכל ונכון שראוי
ה :יבין והמשכיל בראשו עירו והחכס שמי את רמזתי לכן עליו בפירוש את,שמי ז  איש שכל בעח אומר ו

 דופס יהיה והחמורות אוחו יבין לא אשר דבר בו לו יהיה לא סופו עד מתהילתו זה בספר יקרא אשר
 ערבים על לבו וישמח כדבש בפיו ותהי נבחר מחרוץ ודעת סעם עוב ה' בעזרת ט ויטפס כקלות עליו

ק הפרקים על מדלג פסחי ועשה הדולג כל אך בדילוג ולא כסדר בו יקרא אס ודוקא .בתוכה ק  על• מ
 לא ̂ לאחור מה לפרס מה למסה מה למעלה מה אחד ומזה אחד מזה ויקרא וכה כה ויפן .המאמרים

 אחד ענין כלו הזה שהספר מפני .כחמורות עליו דומה יהיה והקלות .בו הפשוטים דברים אפי׳ יבין
 אליו הקדם הפרק לפי לו שראוי למה סמוך פרק כל הנכון^ הסדר ושמורה בכל ערוכה ומחובר דבוק

 ע״ס בו.אלא ומאוחר מוקדם אץ לו הקדום במאמר האמורים הדברים ע״פ לו שיאות למה מאמר וכל
 בישע המערכת על עיוני את ואשימה הסדר אשמרה כי .הרךרא להבנת הנכונה וההדרגה הראוי הסדר
 והשרה השרה אל האדם את מניע הראשונה אשר הסולם כמדרגת אחותה אל אשה משולבות וכלס אלהים

 אין וכמעט שאחרי/ למה ועוזר בו המאוחר לדבר מחזיק בסדר המוקדם דבר וכל . הראש עד הג' אל
ו באו קבצו■ כלס ההקדמות ואותן הקדמות מבלי היסב מובן יהיה אשר אחד סרק אפי׳ אחד מאמר בו  ל

 בסנץ .המחבטס עמנו בני ברבת שנמצא מה זה בספרי תמצא לא וע״כ . ההוא לענין שקדם במה כבר
 אשר במקום וישטל שיבץ כדי . בשפר בו את״כ שיבא במה לעיץ הקורא את שמשלחים מקומות המראה

 הנשארים בפרקים יבא מאשר הקורא את ומבטיחים ביותר במובן מקצרים ולפעמים עלי/ עומד הוא
 וזה בספר לקמן מזה שד אכתוב כאשר וכותבים סתם אחר מקום אל אותו וישלחו .אח״כ והנסדריס

 ולפעמים איה. מקומו נודע ולא מקום באיזה כתב לא ט מרץמו שד יכירנו ולא עדיין הקורא ידע לא מקום
ק אכתוב כאשר וכוהביס אח״כ שיבא במה ידוע למקום אוחו משלחים ק  המקום את ויראהו פלוני בדף ל
 ההקדמות לו ■ חסר כי ידעי ולא .שם הוא באשר בענין בו הבנה חסר הקורא נשאר כן וע״י מרחוק

 המקום את אהרT אם אף כי מזה כזה נחת ידע ולא ראה לא עדן אשר בספר באחרונה יבא שבא והידיעות
 יתבלבל אחדו יחפש ואס המחבר לו אמר אשר המקום אל ולחפש שמה לעיין מתעצל הרוב על הקורא

מד כן לא ממקומ/ואנכי נודד איש כן כי ם מן הקורא את אשלח אינר במקומנו ק יעשה לא ע ד ק  אל ה
ס אל חס כי . יבא מאשר דבר על מבטיחו ואינני המאוחר ק מ  המאוחר ומן בספר בו היה כבר אשר ה

ם אל ד ק קס אל ה מ כי את ידע והוא בו ושנה קרא וככר בתחילה שם עמד אשר ה ו מו. ק  ככה. ימצא מ
 ההוא הדבר פעם עוד להביא אצטרך לפעמים אשר . יהיה במספר מעט כה אקרה ואנכי הזה בספר

ה כל מבואר בו הראשון שבמקום ובחופן בהכרח ד אכתוב אזי היטב באר המנ מ מר בו דברי ו  אזכרנו ז
ס שד ק מ שת היא שגס מפני הפתיחה אפי׳ כסדר ט שיקרא הקורא מכל אבקש לכן סלוני. ב  ופצשס ^י

 .ט הפשטיס הדברים אפי׳י יבין ולא ודעת טעם בו ימצא לא לאו ואס הזה לספרי הנצרכים והקדמות
^ יקרא במאמר בו ויקרא הברית ספר ויקח בו אחד מאמר לראות בא ואס  עד המאמר אותו הפחות ל
 זה וכל ישנא. ואחריתו שנמרה למי אלא מובן הענין אץ כי כלום ולא קרא לא באמצע יפסוק ואס סוסו

א אבל כסדר אותו שקרא למי ר ק  .הנכון על יבץ ולא משכיל לכל הראוי העיון חובת ידי יצא לנ) למפרע ה
א כל ידע זאת גם אף ר  המאמר ק האחרון בסרק יתחיל אלא כו לקלות שמצה במאמר יתחיל שלא ק

 ירצה אס וככה אחריו^ הבא למאמר הקדמה כמו הוא מאמר כל בסוף אשר שהסיק מפני .אליו הקודם
 הבא לפרק הקדמה כמו שהוא אליו הקודם פרק בסוף שורות איזה להתחיל נכון החד פרק אפילו לקרוא
 וטוב בו האחרון לחלק הקדמה אלא אינו ממנו הראשון חלק כל שאפי׳ עד זה ספר של דרכו כך כי אתריו
 אס בלתי הזה השפר כוונת תכלית עד לעמוד להקורא אפשר שאי מה די לא ובכן .מראשיתו דבר אחרית

 עד הנכון על בו אחד ענין על אפילו לעשד לו אפשל אי לפעמים אלא כסדר סוסו עד מתחילתו בו קרא
 א׳ (ס' תקרא אם בלתי תדע לא המעלה האדם נפש ידיעת כגון אחריתו עד הספר מראשית ט יקרא אס

במאסר .



. רא^טונה הקדמה ׳ ־ ־ ■
 חדע לא ככה בו) שני בחלק א' במאמר ופ״ב ראשון בחלק י״ח במאמר וס״א י״ז במאמר ופ״א ס״ז במאמר
 ראוי אבל כן לעשות נכון לא אלי האמר וכי כסדר. הספר כל תקרא אם ג״כ-עד■ לפעמים אחרים דברים
 משכיל כל כי אליך אשיב שוב .בספר המקומות באחת דבר כל וענפי אחד מקום אל ענין כל פרסי לאסוף

 •הפנינים קשר אשר וקשרו המסגרת לעומת הספר,הזה לכללות ,הראויה המדרגה בסדר הערך דבר ^
 סוב ימצא (הארמאני) הנקרא בכללו יחד הקכוריס כל את זה לעומת זה ־ את וחלקים ומאמרים ופרקים

 הסדר הוא■ הוא כי בחרתי אשר מקום אל הדבר נכון אמת ואיך הספר לו הכין אשר מ^מו אל דבר כל
 סוב שהסדר .אותו משלים כל ויגיד כסדר בו קורא כל יעיד כאשר יבא מקומו על דבר כל אשר האמיתי

 המאמרים כל אס אף ובכן . סוף ועד מראש גמר כי עד ערכו אנוש ידע לא כי מאד דרכיו יכק הוא וישר
 כמה תדע לא מעגלותיה נעו בו המבואר והענין הדבר כפי אקרא בשם לכלם יקראו עניניהם שם על

: בדילוג ולא כסדר הזה הספר כל תקרא אס עד מכונס על הרבה ודברים עניניס
 ענין איזה על לו הקשה דבר להוציא ימהר אל ולבו פיו את יבהל שלא משכיל קורא מכל אבקש ובכן

 ענין שום שלם לא כי פרק איזה בגמרו לא המאמר, אוחו כל הפחות לכל שיגמור עד בו המבואר . •
 מהרה עד עלי תתפוס ואל מהד לריב תצא אל וראש אחי כן על . במאמר רק בפרק נגמר ולא ממנו
 השאלה אותה יבא בא כי אפשר לשאול תרצה אשר כל כי המאמר, כל תם עד רק הפרק על העמוד אל חושה

 . זכרנו כאשר במאמר אפילו נגמר שלא דברים לפעמים ויש .בצדו ותשובתו במאמר בו הבאים בפרקים
ק ב  ובאמת בשלום שובי עד ברוחו מושל ולהיות הספר כל תם עד אס כי עליהם להקשות ראוי בלתי ו

 והדר אינש ליגמר אשה) במה חז״ל(בפ' אמרו זה ועל ,בספר בו אחר במקום לו הקשה הדבר על בעצמי
.ליסבור  בלוח לראות חסדך נא יהי ממנה פרק או עלה כל גמרך שאחר כן גס פניך אשחר זה ומטעם .
 הקולמוס פליסת השממה דבר וזה סופר וטעות הוא משגה אולי בדפוס הנופלים השיבושים המתקן הסעות

:הכוונה את ומשחית הענץ את המבלבל הדפוס והשמטת . ■ ■
א ל  שהוא אומר אבל ענין באיזה שגיאה בו שימצא אפשר ואי זאא במחברתי כלל שגיתי לא אומר שאני ו

 על לכתוב שמותר נאמר ושם יאיר הוות תשובת בשם בעיניך הראיתיך. כבר כי ות6המצי באפשרי
 נפלה בארזים ואס עכ״ל. הטעות מן ימלט לא האנושי שמין כיון שטעה הראשונים מן מחבר איזה

ק ,יבש כסוחים כקוצים איבש כעשב ואני כמוני יבש כחציר אנוש יצדק מה ,ובלחיס ההסעה שלהבת  ל
 לעולם אמוט בל במחברתי פעם בשוס אשורי תמעד לא מעות מכל ספרי טהרתי לבי זכיתי אומר אינני

 גס אם כי .תושיעני לא ושכלי אבטח בקסתי לא כי .וחכי לחטא אתן לא ופי אנכי כן לא עמדי גמאמד
 מכל להזהר עטו את האדס ידע לא כי . ואפשר אפשר אומר אני אדרבא יבין מי שגיאות בהס נזהר עבדך
 גמרך עד תשגני אל ואומר קורא מכל ואתחנן אבקש אך ישמור. לא ה' אס שומר כקד שוא בשפר שגיאה

 בני למצוא מהרת זה מה כי לסופו תגיע במרס עבדך את במשפט תבא אל הפחות לכל המאמר אותו
 באמצע בני תשגה ולמה לפעמים ישרים משגה ישמע בטרם דבר משיב כי שמעת לא אס ידעת הלא שגיוני■
 ותמשול ההוא המאמר כל גמרך אחר באמת שגיאה בו תמצא כי אמנם החתום'. אחר הולך והכל הענץ

 הכל דבר וסוף המלאכה כל ותשלם הספר דברי כל תמו כאשר ויהי הספר לסוף הגיעך עד ג״כ ברוחך.
 ומה אחריש ואני הורוני יפות פנים בסיר שאמרו ממי האמת .אקבל עומדת במקומה והקושיא נשמע
 ככה הקורא וצדקת והמדות המעשים כשרון כפי עלי.ואולס יכפר 6רחו והוא היא שגגה כי לי הבינו שגיתי

 זכות לכף ידינני מרע וסר אלהיס ירא איש יהיה אס להטיב או להרע יצא מלפניו ומשפטי אותי ידץ דן
 מאלף אחד מצאתי ולא ראיתי הכל חת כגדול כקטן המחכריס רוב כדרך . לשגגה נעשתה זאת ויאמר

 טובים דברים כמה אמנם .כן גס בשגגה לפעמים החיל אנשי והתעותו מאומה אחריו האדם ימצא שלא
 יראת וסופו שמיס יראת ותחילתו לנו ידרש ומטיב סוב בכללו הזה בספר נמצאים יקרים עניניס וכמה
 זו.לבד ראה ויאמר חוב לכף, ידינני השנאה בו ורבצה ההוא כאיש וקנאתו רשע אדם יהיה ואס . שמיס

ך מזה וינר מצאתי א. ברע כי להרע אך וישמח יסיר חלבה כל ואת שמריה א  לעובה אלהיס ויזכור הו
 הזה .בספל ורובי ראשי סמכתי עליו אשר ז״ל וויטהל חייס ר' הצדיק וזכות חובה, לכף ידינני שלא למי

 .רע וחבר רע מאדס פניס מעזי ויצילני שמו למען צדק במעגלי וינחני בהודהו לבי יפתח שהקב״ה לי יעמד
 מכבש על ולהביאם אלהיס בישע חברתי אשר ספרים ושחר הזה הספר לגמור ויזכני בטובה. לחבר אלא

 עבדך על פניך האירה אתפלל אליך ואלהי ליוצרי.מלכי רוח נחת לעשות כדי הרבים חת בהם ל)כות הדפוס
 שלא ושמרני להושיעני וימינך לעזרני ידך תהי שאחבר. מה הבינני .שאדבר מה הורני בחסדו הושיעיני

 אורחותיך הודיעני ה' דרכיך תשמרני; שגיאה ומכל הרחיקני שקר הדבר כהגיוני, אנקש וגא בלשוני אכשל
ך ,שלם בלבב ולעבדך רצונך בהם לעשות והשכל בינה דעה ולמדני באמתך הדריכני .למדני ־ מ א

- :תקנ״ז שגת של בהדפסה בחחלה כאשר הראשונה הנרפה דברי כלו



שניה המדמה
ץ ר א  .נאה מאד יבולה את והתר יפה חצמיח זרועיהי וכאדמה פוצה צמחה חוציא כ

ו'מנ פל שמיו'יערפו אף בעתו'יורה'ומלקוש. י וחוס קול ונתן הברכה את ה' י• י ׳'

ו
צוה שס כי על

 נדבות וגכס ומסר פל שמיו'יערפו אף . ומצקוש יורה בעתו וחוס קול ונתן
 ומובות מלאות ושעוריס דגן לתבואת השדה תנובת פרי ועשו והצליחו גדלו ובכן ,ההיא האדמה ^ על
 בריאות אחד בקנה שבליס הרבה כאלה המדינות וככל הארץ בכל נראה לא אשר יפות נעשו חסים גס

 ואת אדמתו פרי יופי שומעי וכל רואה כל ההוא שדה איש מן קנו כי עד חפה כליות חלב מס וסובות
 לאמר בלבבו האכר התברך לא אתf ובכל . השדה בעל עליו ישית אשר ככל קונה כל נתן שברו כסף
 הימיס לתקופת■ בלבו.ויהי שמחה נתן ולא הנחלות מכל לי צפרה נחלת אף השדות משאר שדי תנובת סוב

 קרובות ממדינות עליו קמיס רביס עליו " נצביס אנשים הרבה והנה וירא עיניו וישא השנית השנה בהגיע
 ומדינה' מדינה בכל תבואות רב יש כי אף אחוזתו משדה תבואה ולקנות מאתו לשבר'אוכל באו רחוקות וגס

 תבואתו' ממגד פעמו לו אשר הפובה הארץ כיבאכלסמעבור אליו באמרס פוביס. כן וגם אחריס בשדות
 הנחלות מכל נחלתו השדות מכל שדהו מיפב כי ההוא האדמה היש האמין אז .מתוק ופריו מאד פעם פוב
ה צמחה שלו השדה כצין חסדו וכל סובו כל על לה' והלל שבח ונתן נכר י אדמת מפלי אדמתו ופרי  פונ
 ותאוה ביפיו אליו דמה לא נחלתו גבויל אשר.על תנובה וכל השדה שיח וכל הארץ בכל כמוה אין אשר

ק ה' לעיניס"כגן א  יגע אשר וכל סרחתו לתהו ולא ולשמרה לעבדה עמל לריק לא כי ידע ואז מצרים כ
 בחלקו ושמח שש מאד יגיל מה ובישועתו , לישועה לו ויהי ה׳ הצליח עשה אשר כל חך השדה, •פני על

 שם יצא ואשר .ה' ברכו אשר כשדה הארץ משמני דגן ורוב ושעורה חסה ארן לו אשר השדה חלקת
 חפירות ועל הארן על וברך אדמתו פרי הארז וכל תנובתו תבל פני ומלאו המדינות בכל ופריו המקום

 למראה ונחמד מוביחואר גס כתנובתי לשבח סעס ונתן פובה חמדה אכן לי הנחיל אשר ה' ברוך ואמר
 כי.נתן בראותו מחבר יכל לב ישמח ככה ל• להתפאר ידי ומעשה להתאר מסעי נצר היות וחנני תבואתי

 עולס׳ הליכות רחוקים ים ואיי הארן קצות בכל ספרו ונתפשס .תיל יושבי כל מחברהו'בעיני חן את ה'
 פעם למכור תמו כאשר ויהי .הארץ כנפות בארבע בכבוד ונתקבל ונגבה צפונה וקדמת לו'ופרץ'ימה

 בסוד בשמים ראשי כל עם הפוב כשמן ריחו נתן וחוצות ארץ פני על הבית מפתח הספר יצא יצא אך ראשונה
 כבודו זקנים 'מפי בשמעו רבים ואנשים יהללוהו זקנים ובמושב יפארוהו ועדה קהל בתוך ישבחוהו ישרים
 פני את ויחלו נמצא ולא יבקשוהו ואין לאור יקוו מחברתו לעומת האנשים משס ויפנו הס אף לקנות רוצים
־ י :ואומר ,פי ה׳-יידבד ותהלת בישועתו אגיל בה' אשמח אנכי וכן .שנית להדפיסו המחבר י'

 ולהדפיס הזאת המחברת לחבר נפשי בסומכי היה אשר העולם ועד השלם מן ישראל אלהי' ה'
 כל בעיני הספר הן ה''אתי ויחן תקנ״ז שנת המדינה במעהררין אשר ברין בעיר ראשונה פעם ^

 אלהיס ברצות כי המקומות. בכל גדול בכבוד ונתקבל העולם בכל נתפשס מהרה .יועד יהודה (פוצות
 והנה .המדינות בכל שם לו ויעש היס הארץ'ואיי כנסות על ואורו ישמעאל ארצות פארן הר' עד" הופיע

 עד הגיע 'ענגלאנד האלאנד אשכנז אונגריא פולין מלבד כי הארץ לכל נפצו ואלה אלף' שנים אז הדפסתי
 המה לכן .במאד נתפזרו תוב״ב וירושלים וברבריאה אלגיאור וארס דמשק עוץ וארץ ואיסליא צרפת

 ובקשו נמצא ולא לחפש'אחריו רביס ישוססו אשר שנים כמה זה והנה במדינה. ושנים בעיר אחד מעסיס
 והלכתי קמתי סגולה עסי אמוני תוך הוא הביב כן כי רואי ואחרי הרבים את לזכות שנית להדפיסו ממני

 ה' זכני כי אחר בלבי אני ואמרתי סוב דבר 'רחש ער ולבי ישן אני במלון בדרך ויהי .שנית להדפיסו
 ולתקן הברית דברי את להגיה גס הראשונים על רביס דברים בו להוסיף לי ראוי שנית להדפיסו בחסדו

 תורה יגדיל י למען מרובה תוספת עם בתרא מהדורא ואעשה חשכי יגיה ואלהי נרי ה' יאיר אשר כפי אותו
 עם ההוספות ושם'כתבתי משכ״ן לי ונתן ל״ד משה ר׳ הקצין הרבני אהובי לבית סרתי ובכן הדעת. ותרבה

■ ׳ :ביתו כל ואת תח' בלומה מרת המהוללה' הנבירה אשתו עם אותו יברך התקוניס.האלהיס ■
ה מנ א בו את וידעת הכמה והוספתי מעשיי הגדלתי כי וראש אחי תדע ונ  את ואף . עתה בספר ה'

 בזה אלהיס לי נתן אשר התוספות עם והתימנים יפה בתיקון בהיסיביאותו תקנתי בריתי י 'י'׳
 נכבדים ענינים הזאת השנית הברית לוחות על נתוסף’ לך ייסב ולמען . והמשים מאות אלש במספר עלו

 חסד של חוס המלך שרביס בראש והגע ידי תשיג אשר כסי רוחי את אלהיס העיר אשר נחמזייס וידיעות
 ומפורד מפוזר אך יחד ומחובר דבוק' עצמו בפני בחלק ולא עצמו בפני במאמר זאת יהיה לא כי אפס אל

 הן הדברים נשאר הן חכמה בכל שמה.הן המדובר הענץ ולפי המקום לפי ׳הפרקים ותוך המאמרים בתוך
 ושורותיהס הוספה יש פורה בכל כמעס דפים'אשר תמצא עוד ונוסף מפזר יש שני בחלק הן ראשון ^חלק

 ונוסף חדש אחד במל\ס׳ יחד רצופים ושורות שיפות הרבה אשר הראשון.'ויש על יתירה בינה מיניקותיך
 זה אחר זה ■י רצופים יחד וגדולים רבים' פרקים בו הוספתי אשר מקומות ויש הראשונים. על הוא גס

 ס״ה) י״ב שני(מאמר ובחלק פ״ו) י״ז ל״ב)(ובמאמר פ' כ' ס״כ)(ובמאמר י״ז ראשון(במאמר בחלק כמו
 בידך נקוט זה וכלל .לרוב מקומות בשאר בספר בו וכהנה .יהיה כפול ריעיס א׳הבת שהוא י״ג) (ומאמר

̂  הוא חדש דבר אס אמנם הוספה. לא תיקון נקרא זה חדש כל ואין שורות או חיבות איזה נתוסף אס
 בגליון שמתי ולא .הוספה נקרא זה פרקים. או דפין אתה גס מה .באו מקרוב חדשים יחד שורות איזה

 דף בכל שכמעט הוא.מפני חדש זה ראה באצבע ■מורה' הנסויה היד וזאת ההוספה מקומות י'אצל יד חבלת
׳ י ודף י -



ד1.'' ' י! | ךן0^

 ;׳ ידנקו יחדיו דסיס הרבה לפעמים כי מפעם ושד_ י בו כל ויד בכל ידו לגסות דרך ואין הוספס יש ודף
 גמרתי' '•ובכן׳ ■תיד מקום אפוא.איה כן ואם החדש אחד בדבר כתובים המה ומזם מזה ימשגי;עבדיהם

 העלענה; הברכה האלהיס בעזר יהיה והתיקוניס ההוספות אלה כל על כי ודע .יד נו תגע לא ואמן^■
] אור החמם.על אור כיתרון תקנ״ז' שנת של קמא מהדורא על הזה בתרא למהדורא ויתרון ה1^»  הלבגה̂/
 בהראה. סעמא פסיק אברהם אברהם חז״ל כמאמר y הראשון לא י בשלמות זה הוא כי עליו יאמר , א(שר

o ’i הראשונים על מוסיף. ואלה הראשונים את פוסל אלה וההוספות התיקונים כי שלים לא ,קדמאה 
ת ספר שמו בקראי פעם והנה רי ב  וגם ל וראה'שמה ימין הבם ראשונה בהקדמה עיניך לנגד ידי כבר ה
ק יאשר הנחמדים הידיעות וכל החכמות כל; כמעס בו מקושרים כי בעבור הוא הפעם ̂ עיקר אמנם  י

 מקום; בכל כתרגומו קשר בו הכונה ברית מלת כי זאת ומודעת בכלל. ועד העליון העולם ועד העולם ׳
כן אשר באנד) (איין אשכנז בלשון בתנ״ך.  זה., ספר קראו ברלין וחכמי אשכנז נבוני כל על.

 וכל והאלהיות והלמודיות הפבעיות וידיעות החכמות לכל מאסף ספר לומר לצה (ע^ציקלאפעדיע)
 כמעש שיהיה סוג ומאיזה שיהיה ענין מאיזה ויהיה שיהיה מה יהיה לדעתו איש לב על יעלה אשר דבר
 אהרותו עד מראשיתו לנד אחד מענין מדבר ספר הספריס''אשר.כל שאר כמו לא בספר בו נמצא הכל
 ועני{ אחר דבר בהם תמצא וצא ,וכדומה מוסר כולו מוסר מן ואם דיניה כולו דינים מן מדבר אס

לדעתו' לבו אל יתן וחי האדם יחפץ אשר וכל איש בלב מחשבות רבות. הזה הברית' ספר אבי' כן זולתו.לא
"' ' : אלהיס בישע בו ימצא הכל את כמעס ■ . ' - נ ;י - .

ל ע ■יד; על בשלם' ויהיה הזה בתרא במהדורא המלאכה כל ותשלם הראשון הברית ספר שלם לא כי ו
 לפנוך,, נאמן לבבי את ומצאת הראשון כמכתב ולברית הזה לברית הבס תvהוסכ וחמשיס מאות שלש :■

א הראשון הברית ספר בידו יש כבר אשר למי גס אף לכל יפה זה בתרא לכ^מהדורא הו  לכל ו
י ■ . . ■ישראל 'איש •' . ■ • . ־ . .

ה ת ע  מספרי הדפיסו אשר און חורשי הרשים מעשה אודות על אתכם דברי אודיע ועמי איזי לי שמעו. ר
 בסוף והציגו ידם שמפו השני ומחלק והסכמתי ידיעתי בלי חקצ״א) שנת ברין (בעיר לבד ראשון חלק ' : - ״.

שמיפו ;הספר דברי תמו הח״א גוזר. אני ע״כ .השני החלק שהוזכר מקום בכל ממנו מקומות בכמה ו̂י
J . . :ישראל בר שוס בו יקרא ולא ירצה לא יהיה שסגול ;עליו • י.

חרי א  אנכי אשר הזה בתרא מהדורה השנית הברית ספר על חתימתי; את נתתי פרוץ הדור כן כי דאי ו
 בכל מ־אשון בדף גרשום יחתום חותם פתוהי עליו שמי את ושמתי אלהיס בישע היום מדפיסו

ד. ספר פ ס  שיה<' מי מיד לקנותו ואסור מאתי. הוא גנוב חתימתי בו ימצא ולא יראה לא אשר ספר וכל ו
 לא זה בעבור הכבוד למנוע הפעם היה הנדר ידי על הראשון בדפוס שמי ■העלמתי,את והגס-כי.

 מה ועל זה מה. לדעת שמה וראה עיניך נא שא הראשונה בהקדמה האמור כדבר , שם שמי יהיה אמדתי.
 תהבוצע זולת עצה אין מרעיס עם לי יקום מי לבי עס אני דברתי רשע למטה קם החמס כי בראותי. אך זה.

 בראותו ישר אינט ואשר הכשר הברית ספר ,אח ולהכיר להבדיל קונה כל לעת למען והרשימה הוזתימה
 והלכתי וקמחי . האסור הוא נרשמת הבלתי ולמי הכשר הוא החותמת למי באמת וידע בקרבו שמי כי

 בפעם גס שמי את להעלים רצתה'נפשי בבחירי אשק יודע הוא אלהים ואל הנדר. את לי והתיר חכם אצל
 למנוע רק הלא כן לעשות כראשונה בהירה לי זה ולמה בחירתי את נסבו חמס אנשי אבל . הזאת השנית
 ועל ממנה לברוח קדמתי מנעורי מעולם אני הכבוד מן בורה כי הזאת כשעם עתה* גס בה וחפצי הכבוד

 ׳'.על תפקדנו אדסיכי' תזכרנו.ובן כי הסופר ומה סלה אשכין לעפר וכבודי אותה השונא הוא אני זקנה
ר בלשוני מלה אין בהפך והאמת . מאלהיס ותחסרהו תעטרהו והדר וכבוד הספר ^ ה ל כ ב ר ב ד אין.  ו
 ותבונה דעת והנני לי אזנו הפה כי קולי ושמע קראתי פי אליו כי בחסדו השכיל עלי ה' מיד הכל• רק; משלי
 בליעל.לשבר בני אנשיס יצאו עתה אך לי. לא לה׳ והלל הכבוד וכל שלו כלו ונמצא למודים :לשון לי ונתן

 ואחר .לי יסלח וה' נדרי את התרתי ובהכרח טבעי נגד מתהפך מסבות והוא האמתי ורצוני בחירי
 הסכימו אשר הרבנים מן הסכמות שלש זה על שיהיה עוד נצרך לא' אותו מכירין והכל המחבר שנתסרסס

 המ^!ר מי נודע בטרם נצרך היה זה כי הראשון; בדפוס ראשונה בהקדמה כתבתי כאשר ,ראשון פעם עליו
 החכם כי אמרו מפה' ואלה חברו; בווילנא המפורסם החשיד כי אמרו מפה אלה ואז .איה מקומו נודע ולא

 לאדם א״א כאלה רבות ידישת לקבן כי אחד אדם חברו לא ‘אמרו ואחרים חברו. בבערלין המשרסס
 אנשים כלם בינה'הרבה בני נאסש בחכמתו;'רק תבל מבין אשר האיש מי כי אותם מאסף איש ואין

 .. אחד בבית תחכמוני ' בשבת שנים כמה בחכמה ולתור לדרוש אחרת בחכמה אחד כל ויודעים חכמים
 ההס אסופות בעלי. ונשנים חכמים מסוד ;בזו וזה ;זו בחכמה בקי היה זה אשר אלה כל שמה ונאספו

 תנור מאחורי כי, ידש לא והס לב. משמחי מחמדיס וכלס רביס וענינים בדברים הברית ספר זה לחור יצא
 ן ^ומא!מה. אץ בקרבו חלל לבו בעצמו והחליל נעים אף יפה־ קול ומשמיע לפניהם מכה החליל ונירים

 רגס לו ממעל בהגיע אך היער פצי מכל וקטן דק יבש ען ומהותו נקבים ומלא מתום בו אין וחיצוניותו
 I בספר הקולות את רואים וכל'העם סשמוע אוזן תמלא לא כי עד וערבים נעימים קולות משמיע אז נדיבה

אתיו אל המחבר בהתודע ועתה בתוכה.'ערבים על ומשתוממים• בה נועם אמרי* לראות עין תשבע ולא
'' ונודע



זשניה הקדמה
 עדיס שלשה או, שנים לפי עוד נצרך ולא סחר חדס ידסיסנו בלא החשש נסכסל הוא שיהודה־מי 'זנודע

 ולהרתיג להרחיק בא איני ההוספות עס. השניה בהדפסה סrה בדיתי זאת ואני : הראשודס ׳סהמסכימים
prJ נתונה •והרשות אדס לכל והלאה,סותר תקע״ט שנת השנה מראשית רק רבות. שניס איסודההדפסה 
 בזאת אך .עמי בתוך הדעת ותרבה חכמה ויאדיר תורה יגדיל למק רצוני הוא וזה להדפיסו ׳מדפיס •־לכל

 סהדורא ידפיס א׳ והוא: הנה אזכיר אשר התנאיס את יקיס אס מדפיס וכל הדפוס אל מביא כל לי יאות ■י
 האותיות ג׳ חזק: אף ויפה סוב הנייר-יסיה הראשון:ב׳ לא בשלמות הוא זה כי הראשון הברית לא הזה בתרא .־■

ק בספר בו יגרע ולא עליו יוסיף לא ד' קפניס: לא בינוניס או גחליס ;־יהיו  בשניה וגס ראשונה בהקדמה ו
 ראשון חלרך סוף אחד דף על נדפסים יהיו שני חלק ההחלה פס ראשון חלק סוף ה׳ :דבר חצי ־ולא דבר י

 יזח ולא יתפרדו ולא יתלכדו עצנגי,למק ך7 באותו השני בעמוד יתחיל השני וחלק הראשון בעמוד :יכלה
 להיות יוכל אשר חלק לו אין כי הראשון מעל השני ולח השני מפל הראשון מלק יסור ולא הלק מעל 'חלק

ם בשאר אשר החלקים כדרך לבדו- ד  ישועת את בו הסדר מאד שמרתי כי הזה בספר חלק כאלה לא הספרי
 כל וכן אליו והקרוב הקדוס במאמר אחוז מאמר כל פני חלק כלה עד ראשון הלק מהחל מקושר ׳.־ה׳יוהוא

 החכמים ־לא׳ אף חלק.ראשון ובזולת ראשון חלק דברי כל ועומדים תלויס שני חלק דברי כל ככהr;פרק
 דק בידו לבית.־ואשר כשער לבד והוא ,שני לחלק הקזמה רק הוא ראשון וחלק דבר. ׳יבינו,בו דו-המשכילים

א ^זזלק הו ^ון  ויהי אחד דף על ידבקו לק זה ספר יחלק דרך איזה וא״ב . הבית בעל לא שער בעל איש ר
 פרק באתה רשימה בו יהי' לא ו' :שלם בברית העס כל ויעמוד עולם אהחת יחד אחוזים להיות אמיץ׳ ־הקשר

ק ימצא דף או פדק ובאיזה זה ענין ימצא מאמר או  למצא רשימה שיש ספרים פאר אצל כנהוג אחר פ
פ/ או בתחלתו חפן :דבר סו  לא זה בספר הדברים דוב כי מדא מפמים^ משד הזה כספר כן תעשה נא ג

 וחלמיו פרשיו ומפורד מפוזר הרבה במקומות ונזכר. הענין נחלק דק ט אחד במקום כשלימות ענין נגתר ־
ס כמאסריס שאר *כין ד ר פ ה ר .כן על זה. אל זה קרב ולא ומזה אהד מזה ונודע ו מ  איש על. י

 שם על אשר והחלקים המסמרים שמות אפי' הזה בספר כי .רשימה שוס יועיל ולא מפתחות כל ע״י :יפתח
 יה' ויראת סירה דנרי הרבה תמצא זה כל עס כלל.ואולס דרך אלא זה אין י יקרהו בו. המדובר הפנין ־.

 תורה,וחכמת המיוחד.לזבד שני בחלק אדם חכמת דברי והרבה לדברי-חכמתאדה ססיוהד ראשון בחלק
 ־על בעטר־שמו זה בחלק או זה במאמר להיות אפשר שאי החשוב אשר פנץ לפעסיס ככה 'אלהיס^יזעל

 ■דברים תמצא ולא. ענידם כמה, תדע מעגלותיו נעו דבר סוף .ההוא ובחלק במאמר דוד,א זצא5י הרוב
ל חפן דברי למצא האדם יוכל לא כן תחת אחד במקום בשלמות :הרבה ע ס  .מי גם דטמות,מף מאה פז ג
עr לא עדץ הרבה ופרקים מאסרים כמה זה בספר ושנה ;שקרא ס ל  ־כי .בשלמוס<עד־ בו .יאחד ענץ:cיrע
 זחלקי׳כל פרשי וכתבתי אספתי לא מדוע והשיבה בדילוג. לא כסדר כלה מד מהחל ׳הזה הספר סל ייקרא:

ק פדן הוא xא בסתור לא בספר ט המקומות־ ^י׳ן־באחס  המתחיל בדבור. הראטנה בהקדמה זכרתי כבר ר
ף‘ א א הנציגים ודוקא.סדור מאד מזב זה בספר זכחנותינו סדד איך גס־זאת) ( ל פ ה . ־ ע ד  בגלל ט

 נא.עעיך,.ודאה שא בכללו.הנקרא(הארמאגי). החוברת מול אל ומקבילות שט כלהעניניס ■משולבות ־עבות
 גדול והוא.ג״כ.נופם עמדי כמוס רשימה. עשות לו נכון אין לאשר השר והשעס ותדמנג המקום.ההוא ■:ען

א היריעה רביעית היא יהיהבקווארש הספר תבנית יששי:.ז' לא רואחרידעל ר ק ץ ה טג  לא פאפיר) (
 חיבות ראשי בספר בו יראה לא ח׳ :הדבר ויפה ושוב מוהר כיריעה השמיני' על להדפיט אמנם כוגי̂ן כחצי

ע :מלע.ראשי.חיבות א  ט תיבות ראשי׳ מסיף לא אפס ההוא במקום ודוקא מותר. בספר ייט ישט סבר ־
ס ־אף אחד ■אפי'  ולא מאד יזסר וככה p אס לוסר שרצה יודעים א״כאשרהסל כסו אדם .bל היתננ ג

: ב'־ אות - וכן דאשק־ תיבת במקום או אחד ■תיבה במקום ;א'' אות .;*לפיס ס ^  שניס או; :שני תיבת ע
ת דברי את להקים יבא אשר ישראל איש.־מטס ואיש ׳וכדומה. עי ס מתוכו ויסיר הדפוס מכבש על ה  ראשי ג

מ אפר התיבות כל פלפיס ויעש המיסות עולות ויעל זה בספר אשרכברישנס סיטסי עי ה ר: פ ס  בשח כ
^ ירצה ידיו שכרו!פועל ישלם.ה' ט ,ידע ס ויהי ומעלה ההוא היום ק אותו יברך. שט. ו כ  אשר בכל ה', ע

x סיכה.אשל בכל״הספר ימצא לא .ישלו:וכצ־אשר:יעשה.ה'.יצליסבידו:ט' n ינסה וקו, האחרונה אות בה 
ה ל מן על המורה אהו ־קו ^ ס ס נשאל לפעמיס כנהוג. הסיכה ק האחרונה אות ח י ע ס  מלי^: י

ה ^־-מעפות ס מ ד ע כ ס ה. ב שס אל המביא או המדעס ישגיח מ  לצרף היודע המדבק על בזה מאד הד
ס האותיות כל טדבק (זפצר) הנקרא ועוע־ח ברזל מן האותיות־ את ל כ תו ט תי ה ל  זה כי יהיו סמיסיס ע

 הקל למען הפורה בסוף אשר התיבה p נפרס ירצו אשל תיבה מן האחרונה אות לסעמיס לחסר דרכם
 צורף כל הוביש זה ובדבר נקלה מלאו וכסלס כראוי שנית פעם ולישרו השורה את לקלקל העבודה מעליהם

 לעשות ישגיח'על(הזעצר) גס תמים. אהבת ישראל בלב כי העולמים חי אל דברי קודש ספרי ומנבל משחיה
 ריק מקום במלאות יעשה בעיניו, הישר אשל לפעמים המדבק מנהג כי ומיושריס; שלמים השורות סופי
 מתחתיו שורה בו יתחיל אשר באות ר.קומו וימלא השימה יישר והוא יתירה אחת באות השורה בסוף אשר

 בה׳ הדבקים ואתם . שזה איננו זה וכל רע בדרך ומשוה בעיניו ישר אויל דרך בוגד ישרים ותחת
 אחד תיבות ראשי להוסיף לבבכם את תעוררו ואם תעירו אס אתכם משביע אני אלהיכס

למלאות או אות חסרון על המורה קו מלמעלה עליה וליהן תיבה מאיזה האחרונה אות לחסר או זה נספר
המקום



 בספל האלה בדבלים הזהלו אך ,■ אחליו הבא הסולה• יחחיל אשל כאות השולה בסוף םמקוס
 מיושר ומיושליס תמימים הפכו השורות וסוסי הכסף את׳ כצרוף וצרפתם חיבה •בכל האותיות כל־ תדבקו

מחוקק סני על חוג המחוקה על  ופוסלת ברזל, אותיות נקבעו בו אשר מרובע p הוא חלקת.
 בבית זו.הדחק הלהז את לאיתי י : ל5ןי באמת טשויס כלס העץ.ההוא על אותיות צרוף שיהיה .־ותשגימו
 ולא הרוב מל הס נרפים כי ודוחקיהם לוחציהס מפני בחיי וקצתי ציהער) (פרעסין חוממת היא הדפוס

Tשלייב לכתיבה לאוי הנייר אס בסרמ בדיו הספר על כראוי נקלסו לא האותיות וע״• גברא בכח חקון) • 
 מכילים העם־ ואין ללבן ונהפך לבנות בהלות בהרות מלחיס האותיות כי יפה אלה אותיות נכרו לא סאסיל)

 •מאד עד לכן־ המכבש על יקימו רפאים אס הנייר על■ מקלטו לגבול הדיי יגיע לא כי הרשום את אס כי
 כבוש למען קהfח ביד המכבש את וידחקו ילחצו■ אשר יהיה לוחציו כל על ופקודתו המדפיס עליהס ישגיח
 מגיה בעל על מאד ישגיח יא : תמיד. יחזק רפות .וידים כח ואמיץ • בגבורה האותיות על הנייר
 סחורה דבלי צרכים דברי בו לדבר גס מה אסורים הרהורים יפה בעיון הקודש מלאכת מלאכתו יעשה אשל

ב :מגיה 'שהוא בשעת מלכים דברי אף  או הספר מזה קיצור לעשות ידו את איש יליס לא הארץ ימי כל ־ עוד י
 . מאד מוגה שיהיה הכל ועקר לבד̂ו אחד חלק או ממנו אחד מאמר ידפיס כלא גס מה בו מחלק׳אחד ■י.

הנני  טלס כי האמורים תנאים פשר שנים כל על ירא שבועה כאשר בשבועה ומביא בריתי את מקים ו
 לגו אל ישים אשל וכל .התחתונה על ידו המשנה וכל לשנות ואץ ולקיים לאשר אשור דרך על זכרתי ־

 אך t יעשה אשר בכל אלהינו יברכנו ישלים חפצי וכל במאמרי וקייס בבריתי נאמן יwויר הנזכרים ,■התנאים
. : . ־ ; יעשה אשר בכל מצליח איש ויהי ירדפנו וחסד טוב ■ ■ ■ .

י ל א  האפיקורסים דברי כל בו הזכיר אבר המחבר עשה יפה לא אמרו אשר אנשים איזה בשם יגונב דבל ו
 ואומר ואען אשיב זאת על . בזה יפה ושתיקה וכדומה השמים מן ותורה האמונה בדבר ודעתם ־•

 אזכיר לא אס דעותיהם לבטל דבריהם על להשיב וראיתי אוכל איככה כי בהשכלה ולא ידברו בדעת לא
 ארן תבלעמו עד יזלו רוחי תשיב ואמסס דברי אשלח כן ואמרי בענץ בו ומחשבוהם דעתם ־בראשונה

 לעקר דבריהם על השיב למען אפיקורסים ודעת רשעים דברי על לחזור מותר אמנם הקהל. מתוך ויאבדו
 ההעיכו השחיתו אלהיס אין בלבו נבל אמר באסרו דבריהם את דוד חזר כאשר דעותיהם ולבטל סרשיהם

ק יד) (תהליס :  ה׳ אה הזכיר גס אף חזר כי די לא צד) יסקב(שם אלהי יבין ולא יה יראה לא *ויאמרו ו
 כל ודברי דעות חזר ובו ז״ל גאון סעדיה רבינו מן והדעות האמונות ספר אתנו הנה גס בדבריהם.

 כדבר ומשונים שונים ממידס מינים ,קדמוניות בשנים לעולמים היו ואשר בעולם אשר האפיקורסיס
 אס לי אוי אומר אס לי אוי הספינה) (בפרק זכאי גן יוחק רבי ואמר לגסלס. עליהם השיב למען האמונה

 בקיאים חכמים תלמידי אץ הרמאים יאמרו אומר לא אם הרמאים ממני ילמדו שמא אומר אס אומר לא
 וצדיקים ה׳ דרכי ישרים אמרה קרא ומהאי אמרה יצחק בר שמואל רבי אמר אמרה לא או כממשינעאמרה

ס ראה וחגי אהוכי ואתה ״ כס יכשלו ופושעים בס ילכו אס נ  ללמוד הרמאים יוכלו השר בדברים ראה,
 היד מפני עוד■ נהם להכשל אדם יוכל לא אשר ואמרם'בדבר לפה יד שם יכשלובם,לא ורשעים להרע

 ותשובתם טענותיהם כל לשברולבטל דעותיהם ולשרש לעקר לקרב ידי המלמד צורי גפזרה בהם שנשתלחה
ק האחרונים ועל הראשונים על הזה הדבר היסה וסוב שסותר וכמה כסה אחת על גצדס• כ אשית ■לא ו

•.'־• ; • ■ ־ . : כאלה הבל דברי עיני לנגד ־ : י י.............. •'
תה ע  ישועת את ססחחיורביתי אשר ההוספות עם התיקונים כי הרואות עיניכם לעד לבבכם יחי ישראל ו

 הראשון בריתי את הקימותי וגם כמספר/ עלו וחמשיס מאות שלש כי עד הם רבים זה בספר אלהינו ־ ו
 רק ממנו,מאומה נפקד ולא: חצידבר ולא דבר לראשונה נו היה נזאשר זה־ נספר עתה חסרתי לא בתחלה 'כאשר
 ישישו •כי אבסח ־ ובכן הראשון. על יתירה ובינה ה׳. את ודעת בסכמה השובה ברבות אלהיס בישע נחוסף

 יכן הראשון ברית על כלמבץ שש כאשר והיה ה׳ דורשי וכל תורה אוהבי חכמה-וכל חפצי כל בו ־וישמחו
 את להראות• החלות אשר החסד ה׳ לך הפלתי ואר הזאת. השנית הבריח ספר דברי פלכל כסלים ־ישיש

ם ימינך תמכה וגי מאז עכדך ע  את גס הצוה ואהה .עתה גס ה', קויחי לישועתך להדפיסו הראשונה מ
 מהרה לראות אלהי ה׳ לך אקוה •ע״כ מעולם לי אתה ישועות פועל אל כי יפה אשר גטוכ להדפיסו •השני

 עלי ־חגמולוהי כל לה'על אשיב מה ואני הראשון מן האחרון חסדך ויגדל השני בדפוס הספר בתפארה
ק / ועד לעולם שסך ואהללה אברכך יום בכל אס כי זאת אין . י ׳ :רצון יהי כן א

פתח



ח פתיחה

ח א) ת  דכל סתימא עלאין כל על פלאי הוא אנת כחושכן ולא חד הוא אנת עלמין רבון ואמר אליהו פ
 ספירק עשר להון וקרינן תיקונין עשר דאפקית הוא אנת כלל גך חפיסא מחשכה ליה סהימין

 לון לקשר הוא ואנה נשא מבני אתכסיא ובהון דאתגלין ועלמין אתגלין דלא סתימץ עלמץ בהון לאנהגא
 שננד אמרו הס הקדמונים והמשכילים .הקדמתו) בסוף זוהר הזוהר(בתיקוני לשון כאן עד לו̂ן ומיחד

 סוג תחת נכנס שאינו ית׳ הבורא מן -חון הנמצאים לכל הכוללים סוגים עשרה יש ספירות העשר אלה
 כל כי ז׳) (שיר בשושנים סוגה כנאמר היקף בו הכוונה סוג ומלת . הבורא את שיקיף דבר שאין מפני

 ית׳ הבורא אמנם , ההוא בסוג שננדר אחר תכלית בעל בלתי איננו אשר הוא בהכרח הסוג־ מן המוקף
 הסובב הוא הדברים כל את מקיף הוא אבל .אותו שיקיף סוג ואין דבר אין לכן תכלית בעל בלתי הוא
 ואלה כלולים לשונות בעפרה הנמצאים כל כי מאמרות; עארה הס סוגיס עשרה ואלה .הסוגים כל את

 / הקצין ההנחה;,לז) ז) ;המתי ו) ;האנה ה) ,הצירוף ד) ,האיכות נ) ,הכמות ב) ;העצם א) ,שמותם
 שבסורו עד שהוא מה הוא ובו הדבר אותו המקיים הענץ ר״ל העצם .ביאורן הנפעל.וזה י) ;הפועל מ)

 אמות ב' או אמה זה עצם כמה ר״ל הכמות . אחר מעצם נבדל שבו מה והוא עוד דבר אותו אינו ממנו
 מבש או העצם תואר ר״ל האיכות .לזה וכדומה במשורה הין ב' או הין במשקל. שקלים ב' או במדה.שהל

 לזה. וכדומה ועם מלך ועבד אדון ובן אב ר״ל הצירוף לזה. וכדומה קשה או רך מר או מתוק לבן או שחור
 שוכב. או יושב או שמד כלומר מצב באיזה ר״ל ההנחה זמן. באיזה ר״ל המתי .מקום באיזה ר״ל האנה
 ;שעל בעל אומר.איש ואתה השערות כמו בגופו דבק שהוא מה בין וברשותו ועמו שאצלו מה ר״ל הקנץ

 החיש או הבדים לבוש האיש אומר ואתה ובגדו עשרו כמו וברשותו הוא כלו אבל בגופו דבק שאינו מה בין
־!בצו ואפשר הנעשה. ר״ל הנפעל .העושה ר״ל לו.הפועל מאמר לזה קוראים ויש .העשיר  לפעמים כלס ש̂י

 ומכה יושב בשבת באחד בירושלים העשיר הלבן הארוך. יעקב בן ראובן אמרך כגון אהד; במאמר יחד
- . ■ . • ̂ : לבו על עצמו את ■
( ג נ סו  והוא מקריים כלם סוגים התשעה שאר כי שבהם גדול ויותר מכולם הוא נכבד מהם הראשון ו

 לפון כלומר משניהם. והמורכב והצורה החומר הס; ואלה דברים ג׳ כולל הזה וסוג כשמו. עצם
 והוא קסנה אחת המדמה שתדע צריך הדברים אלה שתבץ וקודם אלה; משלש אחד כל על נופל עצם

 בהם וצר -יחד חבר ואלה אחת יפשוסה צורה וכן פשוע אחד חומר בתחילה ברא יתברך שהבורא
 יחד וערבם יסודות הד' אלה יתברך הבורא לקח זה ואחר .עפר מיס רוח אש הנקראים יסודות ד'

 הנמצאים סובות ואבנים מתכות מיני והס .הדומם תחלה ממנה וברא שבתערובת גרוע היותר חלק ויקח
 ויחזרו שבהם יסודות הד׳ יתפרדו לבל ענינס על והמעסידם סותס המחזיק אחד כח. בהס ושס בארן

 יותר הוא אשר חלק הנזכר יסודות הד' תערובת ק עוד לקח וחח״כ . הדומם כח הוא וזאת לשרשם
 הנצנים וכל והאילנות הארץ ועשב דשא כל הוא הצומח ממנו וברא הדומם אש בו יצר אשר החלק מן יפה

ד הדומם כח הוא ענינס על והסעמידס המחזיקם אחד כח בהם בתחלה שם1 עו  נפש בהס הוסיף •
 הכמות מקטן ונעשה צומח שבו מה ר״ל והמגדל והשפעתו מזונו ר״ל הזן והס כחות נ׳ בו אשר הצומחת

 יסןדות הד׳ מתערובת שד לקח אח״כ .תבניתו דמות בצלם בו כיוצא זרע שמזריע מה ר״ל והמוליד גדול;
 וכל באפו נשמה אשר כל הוא החי בו וברא הצומח את בו יצר אשר מהחלק יפה יותר חלק הנזכרות

 שגס וכחותיו חר!ותיו בכל הצומח מנפש שם עוד יסודותיו; בו המחזיק הדורס כח בתחילה בו ושם החיים;
 והם כחות כמה ובו החי נפש עליו לו.והוסיף בדומה ולהוליד ולגידול למזון צריך: חיים רוח בו אשר כל

 מישוש טעם ריח שמיעה ראיה הס אשר. חושים בה' ההרגש וכח למקום ממקום שמתנועע מה ר״ל התנועה
 ויצר שט יפה היותר מלק הנזכרות יסודות הד׳ מתערובת לקח אח*כ המעורר. וכח והזוכר המדמה וכח
 כחותיו בכל הצומחת נפש בו שם יסודותיו.עוד המעמיד הדומם כח ט ושם מדבר הנקרא האדם את שה

 כח ובו המדבר נפש עליו והוסיף ג״כ באדם נמצאו שכולם והרגשותיו כהותיו בכל החי נפש בו שם שד
 הזה בספר כי ספרה באכה אותם תדע אשר ונכבדות רבות כחות באלה וכיוצא והבחירה והשכל הדעת

: בחסדו.: ה׳ יד שם עלי. תהיה אשר כפי היטיב באר כחוהיו כל את אבאר :
( ר1 : ח  והשרפב והצורה החומר ענין ולהשכיל להבין בו שהייט למה נשובה האמורה ההקדמק דעתך א

 וצורה חומר הוא האחד וצורה; חוסר מיני ב׳ שיש ונאמר העצם סוג תחת הנכללים משניהם ־
 שבו מה שט הסבעיי כח הוא וצורתו וגשמיותו האילן גוף או העשב גוף הוא הצומח חומר כמו טבעיית

ש מלאכותי וצורה חומר הוא והשני ומוליד. וזן גדל  ממנו המבוקש הוא וצורתו ברזל הוא חומרו הסכין כ
סכין. פעולת שהוא החיתוך כלומר  י המןשג ותמונתו הסכין וציורו.תבנית האילן תואר וצבש העשב כתמונת ה
 המלאכותי של המבוקש על הוא הכונה צורה באמרנו אבל צורה. 'לא ותננית תואר נקרא הראות בחוש
ץ• אצל החיתוך ענין הוא  צמח/ כל אצל אשר ומוליד ומגדל הזן כת. הוא־ של,הטבשית עצמותו ועל הסכ

 אין־הכונה .באסרנו.צורת.סמדגר וככה לבד.; בשכל• מושג אבל הראות בחוש מושג אינו הזה אמיתי וצורה
ט ־ ׳■



■ ,׳פתיחה ך '
מו והנהירה והחכמה השכל על נו הכונה אכלי ואכריר פרו על נו ק א כ  נסש על הכונה החי צורח שנו.ו

ו. יחד ומחזיקס שגו הד'יסודות המרככת כח על הכונה הדומט וכאסרנו^צודת שט. המרגשת  ואלה נ
 צורה עוד יש אמגס אותם. ישא אשר דנר נזולת נעצמן ולעמוד להתקיים אפשר אי זכרנו אשר צורות השתי

 יכולים המה אפר המלאכים שהם הנפרדייס והשכליים השכל והוא פשושה צורה ונקראת כמציאות שלישי׳
׳ : עליהם שינשאו אחר לדבר צריכים ולא בעצק ולהתקיים לעמוד י ׳
ך ד) נ י ב ה ב ד כן, החומר חכץענין הצורה ענין י ס שהיה מה היה אשרכו דכר הוא הצורה כיהנה נ
שכנר אחר כמלאכיות אם עוד עצם אותו אינו ממנו בכסורו עד אחר מעצם כו נכדל ־

 ר״לברזל, חומרולבד הוא אבל סכץ עוד איט הסכץ לפעולת יצלח .ולא עוד חותך שאינו עד הסכין קהה
 לבד חומרי הוא בו הנשאר וכל אדם עוד חיכו המדבר מן וההכרה השכל כה יעדר אם בסבעיות וככה
ק שבו כמותיו וכל החי נפש ממנו זה בשביל נעדר לא המדבר מן השכל שבהעדר הגס  וכל הצומחת נפשו ו

 שהיא שבלו בערך חודר נקרא אלה כל הן כי אדם עוד נקרא לא זאת בכל שבו הדומם כח וכן כחותיו
 בחי אמיתי צורה היא בו שנשאר החי שנפש אע״פ או.מדבר אדם במלת הכונה עליה אשר האמיתי צורתו
 וככה הדומם. של האמיתי נפש היא שבו ההרכבה וכח בצומח אמיתי צורה, הוא בו הנשאר הצומח ,ונפש
 חומרו הוא שבו הדומם ונפש הצומח נפש אבל האמיתי צורתו נקרא הוא שבו המרגשת נפש חי הבעל

 נפש וככה הדומם. של האמיתי צורה היא הדומם וכח הצומח אצל אמיתי צורה היא הצומח :אע״פשנפש
מה זה יעדר ואס האמיתי צורתו הוא בצמח הצומח  צורה שהוא אף הגס לבד חומרו הוא בו שנשאר ממנו.
 ממנו זה כח ובהעדר האמיתי צורתו היא שבו ההרכבה המעמיד כח הדומם וככה הדומם אצל אמלתי

למקומו: אחד כל ושבו שנפרדו יסודות הד׳ שהם לבד חומרו ישאר ־ ״
ר ה) ח א .זו על זו מעלות שהם מדברים המורכב דבר שכל להבין חכמה לבב נביא הודע כן כי ו

שלו, החומר הוא בו במדרגה ממנו ושלמכוה שלו הצורה הוא ובמדרגה במעלה מהם שהגדול ׳״ י
 צורה מכל נעדר חומר שנשאר הכוונה אין מוסר, שנשאר המדבר מן השכל שבהעדר שבאמרנו הבץ זא״כ
 צורת שהיא יסודות הד׳ ועירוב הצומח צורת שהיא הצומח ונפש החי צורת שהוא החי נפש בו נשאר שהרי

 בלי חומר שנשאר הכוונה אין כן גס חומר שנשאר הצומח מן הצמח כח שבהעדר באמרנו וככה .הדומם
 ,ובדומם בהי הענין הוא וכן הדומם. צורת היא אשר שבגופו יסודות הד' עירוב ט נשאר שהרי ־כלל •צולה
ה אבל מונ  נכבד הא' אשר מדברים המורכבים כל על מזה לסד נמצא מדרגה, באותו מומר שהוא מה שנשאר ה

 למדרגה צורה נעשה עליונה מדרגה הומר שכל זכרנו השר מדבר חי צומח דומם כפגין במעלה האחד מן
ם שאמרו מה היסב תבין ובזה במעלה. ממלה ■טשחתוצה  בעולמות אשר הקדושים הרוחריס שבאצילות המובלי
 בען כדאי׳ במדרגה ממנה למפה אשר בעולם ועצמות אורות במדרגה העליון עולם ?ל מכלים נעשים ־העליו-ני׳

 עולם של שהכלים אלא וכלים עצמות שהם וצורה הוסר יש עולם שבכל דע ז״ל י׳) פ׳ אבי״ע קיצור •חיים(שער
;תאמין אבל דבריהם תבין לא שכתבנו מה ובזולת עכ״ל. ממנו שלמניה עולם בערך וצורה אור הוא 'העליון

ה י ד) ת ע . מזה זה בהפרדס בו האמת על אחד כל החומר וענץ הצורה ענץ דעתך אחר וראש אחי ו
הסכץ קהה שלא עוד כל . במלאכיוה הוא ואס יחד משרהם המורכב ענין להבין עליך קל י

 פועלת היא בו והצורה .הברזל הוא בו החומר אשר וצורה/ מחומר מורכב דגר בו והכוונה סכץ נקרא אז
 ■ ועבץ מחכים יודע הוא אבל המדבר סן והמדע השכל נעדר.כח שלא עוד כל במבעיית־ ואס החיחוך.

 הצומח ונפש החי נפש הוא בו החומר אשל וצורה. מחוסר מורכב דבר בו והכוונה אדס, נקרא הוא
 דוממים הז המורכבים לכל הקיש ומזה .ודעתו בינתו חכמתו היא בו והצורה .שבו יפודוה הד׳ והרכבת

ל .משניהם והמורכב והצורה המימר הכולל העצם סוג נתבאר הרי .מתנועעים הן נצנים ■יק ס  עצם מו
. . . . :משניהםיחד, המורכב ועצם הצורה ועצם החומר ־ ' ' *י־ .

כן ז)  משיגים אנו אין משניהם המורכב הצולה ועל החומר על מפל עצם מלת כי בשגס תדע ידוע א
 בלי החומר עצם מהות .לא אף חומר הצורה.בלי פצה מהות לא לבד המורכב עצם מהות רק

 יכולה צורתו אין מורכב וכל מורכב אם כי חזשייס אשגה נמצא שגס משיגים אנו אין כי בעבור צורה
 החיתון במלאכיית אס צורה, שום בלי בעצמו לעמוד יכול אץ החומר כאשר החוקר בזולש בעצמה לעמוד

שר ח. שהוא כמל בלי לעמוד ■ אפשר אי .הסכץ צורח היא ̂ז מ  שנעדר.ממנו אחר אף הוא גס והברזל סו
מס לו יש אבל נזרה שום בלי להית אפשר אי .החתוך פעולת ח ה ת. ר  יסודות הד' הרכבת המעמיד ״ צו
 הצומח הדבר בזולת להיות אפשר אי הצומח צורה היא אשד ומוליד ומגדל הזן כח בעבעייש ואס שבה,
 צורת אצלו נשאר אבל .צורה שוס, בלתי נשאר: לא זה כס ממנו שנעדר לאחר חף והצומח חזמרו שהוא

 אינה במורכב והצורה החומר ט המכמיס ־אסרו באמת p על אשר / ה') (סימן למעלה כמובא הדומם
■ . • P המורכב העצם חלקי ■ . ■

ם ח) מנ  מהבינך תבין ,מקלה הנקראים המה אשר האיכות שהוא הג' וסוג הכמות שהוא הב׳ סוג א
 הדבר אמיתה ומשלים דבר.המעמיד כל הוא העצם. גדר. ט הפכו הס כי ■על העצם פנין י -

הצומח מן ומוליד ומגדל הזן כח ועדר, אס כמו, אחר,׳ דבל זישוב ■ההוא העצם יעדר פדשבסורו ההוא
ס לטות ישוב אכל צמח עוד אינו הארז מן המשב שנכרת לאחר כגון מ ) כמובא ח ז׳ סי' ה( על מ  הק■ ל
ממט • ‘



טפתיחה

 הצנעיס מן זולתו או לבן או שחור הצנע מקרה שהוא המראה כמו האיכות או הכמות שהוא המקרה ממנו
 העצס מן יעדר זאת אס .הכמות ממקרה והס אמות כ' או אמה המדה וככה , האיכות ממקרה והס

 מראהו הזה והאילן הען הנה באמרט משל ודרך ,זאת בעבור אחר עצס להיות ההוא הדבר ישוב לא
ק אבל שחור בלתי מראהו בהיות ממנו בסורם אחר עצס להיות האילן ישוב לא . אמה ומדתו שחור  ל

: העצס גדר שהוא מה הפך הוא המקרה שגדר ותבין לבך תן ובכן .אמות ב' אבל אמה בלתי ומדתו
 היוצאת אחת הקדמה שתדת צריך זה על זה וקדימתן מעלתן ומקרה ועצם וצורה בחומר שתבין וכדי ט)

ק הודס א) הס. ואלה ,הן קדימות חמש והוא ,ג״כ חן ברוח ומובא הקדמונים חכמים מסוד ז  ב
 שהוא לפי במעלה לראובן הוא קודם שמעון כמו במעלה קודם כ) .אחיו לשמעון בזמן קודס הוא ראובן כמו

) לו שראובןקדס אע״פ יותר חכס ג מן.  למלך שני יושב שמעון מדרגה,כמו איזה ר״לבערך קודסבמערכה בז
בסבע^ חי לבעל קודם הוא הצומח כמו קודסבעבע ד) .ובמעלה בזמן לו קדס שראובן אע״פ שלישי וראובן

 f ומוליד ומגדל זן שהב״ח מה שהוא בהכרח כחותיו בכל הצומח כח בו שיהיה מבלי במציאות ב״ח אין כי
 בזולת הצומח מציאות מצוייר כבר אבל ב״ח מציאות יצוייר שלא כש״כ הצומח מציאות יצוייר לא ואס

 לצומח ודומס לדומם בעבע קודמין יסודות הד' וכן ,חיים לרוח נצרך הצומח אין כי חי כל .נפש מציאות ־
 כמו ,בסיבה ר״ל ; בעילה קודם ה) כן. גס בזמן לזה זה קדמו אלה כל ע״כ ,למדבר וב״ח , לב״ח וצומח
 שאי כמו אור בלי לשמש אפשר אי שהרי בזמן זה את זה קדם שלא אע״פ ועילתו האור סיבת היא השמש
שהשמש נאמר האור מן נמשך שהשמש לא השמש מן נמשך שהאור על זה כל עס שמש, בלי היות לאור אפשר

: בעילה לאור קודס
ת י) א בז  הברזל ואין לברזל נצרך הסכין צורת במלאכיית אס בשבע. לצורה קודס שהחומר ותבין תדע ו

ת הרכבת היא לדומס נצרך הצומח בשבעיי'צורת ואס הסכין, לצורת נצרך דו סו  ואץ שבו הד'י
 בלי לסכין בזמן קדס הברזל במלאכיית אס .כן גס בזמן לצורה החומר קדס ובכן .לצומח נצרך הדומס

ך, לא ספק פ ה  יסודות הד׳ שהרכבת הגס לצומח והדומם לדומם בזמן קדמו יסודות הד׳ בשבעיית ואם ב
במעלה, לתומר קודס הצורה אמנם .למדבר והחי לחי והצומח בצומח באו כאחת הצומח עסצורה בצומח

 שהוא במערכה לו קודס וכן .ספק באין הגוף על הנפש כמעלת החומר על הצורה ,מעלת היא רבה כי
 בסיבין הצמח נברא כאשר בהפך לא הצורה בסיבת אלא החומר נברא לא כי בסיבה לו קודס וכן !בערך

־ , : בהפך לא הנפש בסיבת והגוף ,החי
א)  למקרה קודם העצס שאין ר״ל ,הזמן מקדימת חון האמורים הקדימות בכל למקרה קודס והעצם י

 בלתי למקרה אפשר שאי כמו מקרה בלתי המורכב גשמיי עצס לשוס אפשר אי כי בזמן
צס,  יצוייר אזי הען יצוייר אס כי ,בשבע למקרה קודס העצם ובמערכה ובעילה ובמעלה בשבע אבל ע

ס מדתו גם ס משקלו ג  גשם שאר או ה״ז יצוייר לא אס הדברים אלה יצוייר לא אבל ,תבניתו גס מראיתו ג
 המקרה סיבת הוא וכן ,המקרה על העצס הוא נכבד שהכי ספק בלי והמערכה והמעלה ,אוחס נישא עצמי

 הנזכרות,: קדימות מחמש א׳ בשום העצם את יקדים לא המקרה אבל ,ג״כ בעילה קודם הוא לכן בהפך לא
( ב ע י ד  והמורכב והצורה החומר תחתיו הכולל העצס סוג תחת נכללים במציאות אשר הנמצאים שכל ו

 במציאות נמצא שלא ומפני ,מורכב או צורה או חומר או שיהיה מבלי נמצא אין כי ,משניהם
 מחומר מורכב או פשושה צורה או הנמצאים כל כן אס נשארו וז') ה' (בסי' כאמור כלל צורה בלי חומר
ס סוגים שני או גדולים מינים שני ונקראים מחלקות, לשני הנמצאים כל נחלקו לכן .יחד וצורה  מץ ,קסני
 פשושות צורות המה אשר השכליים כל וכולל הרוחניים הנמצאים כל את הסובב הוא פשושיס נקרא האחד

ר, בלי מ  אשר הגופים כל וכולל , הגשמיים הנמצאים כל את הסובב הוא מורכבים נקרא השני והמין חו
ד. וצורה מגולם המורכבים המה ח הסבו, ממה כלל משתנים אינם כלס הפשושיס מץ שכל ודע י  אבל ש

ש הגלגלים כמו ,כצל משתנים שאינם בו מהם יש המורכבים מין  כמו תמיד שמשתנים בו מהם והכוכבים;וי
 נחלקו בהם שבו יסודות הד' אמנם . תמיד ומשתנים ונפסדים הווים המה אשר מדבר חי צומח הדומם

 צומח והדומם הגלגלים בין זה בסבע אמצעים שהס אמרו הקדמונים .והאחרונים הקדמונים הפילוסופים
 האויר חלק ׳ כסו ,זה אל זה ובסמוכין . לזה מזה משתנה מרובה בזמן מהם מה שחלק מפני מדבר חי

 אמנם .הרמב״סז״ל הגדול הרב דעת הוא וככה ,כלס וכן ובהפך מיס הזמן באורך נעשה למיס הסמוך
: והכוכבים הגלגלים כמו כלל משתנים שאינם אמרו הס האחרונים י '

ג) ן י מי ה  על , פשושות צורות או נפרדים שכליים הפילוסופים בלשון נקרא ,הרוחניים הפשוסיס ו
 ובלשון ,כלל חומר בחינת צד בהם אין ולדעתם ,בגשם מחוברים ולא גשס לא שאינם

ם אפס ,בגשם מחוברים ולא גשם לא שאינם ג״כ ואומרים ומלאכים קדושים כחות נקרא המקובלים  ה
 כדאיתא מאד רוחניי הוא חומרן בחינת שגס עד הדקה מן דקה הוא אבל חומר בחינת צד בהם שיש אמרו

שער‘חיים צען ס כי המלאכים לענין ונחזור ז״ל, ח') פ' אבי״ע קיצור ( ס ג  שחומרן אלא וצורה הומר ה
מק המקובלים ,הרכבה בחינת צד בהם שיש ואלו אלו ומודים ,עכ״ל מאד זך א  הם והפילוסופים , כד

 כלומר מעילתו קצת ומשיג עצמו את משיג אחד שכל מה ר״ל מושכליהם מצד הרכבה צד בהם שיש אמרו .
 צורה במציאות אץ הכל לדברי נמצא .סיבתו מהות שמשיג לא ממציאי הוא אפר סיבה לו שיש משיג

ת] [סשר רי ב פשועה ׳ 2 ב ה



' &תיחה י ‘׳■
 צורה שהוא ית׳ הנורא זולת הננראיס בכל הרכבה'כלל בחינת צד שוס בלי לבדו אחד באמת ?שומה
 עאליס מצדשהס הרוחניים כי זולתו, לא אחר, דבר על. שינשא צריך שאץ והואהע^ס באמת אחד השועה

 אלא כאן כתיב אץ ההיית ואתה (במדרש) ז״ל צורתם,כאמרס עילתןוהוא המקיימןהוא זולתן להם יש
 כחג וכן ,וצורה עצם דברים ב׳ בעליי הס והרי ,תמיד הוה משמע מ׳) (נחמיה כולם את מחיה ואחה

 מן הם מחודש בכל■ הנקראים אותן ואפילו ז״ל, אגוז) גינת (בספרו גיקסיליא יוסף ר' הנאמן המקובל
 זאת ובכל עכ״ל, הוי׳ב״ה הוא והנושא ונישא שכל דברים ב' בעלי הס וא״כ וקיומן למציאותן הגולם הוי״ה
מין נגד במאד סבועיס שהם מפני , פשועיס להפילוסופיס ובין להמקובליס בין הרוחני המין נקרא

■ ; ונרגש מוגשם וגולם עב בחומר ומחוברים רבה בהם ההרכבה אשר המורכבים ■ ׳ ■
 הגלגלים הוא הא' ,י״ב בסי׳ למעלה האמורים דברים ג׳ תחתיו כולל הוא המורכב השני והמיין יד)

אתי מקום והנה מדבר. חי צומח הדומם הוא הג׳ יסודות. הד' הוא הב' והכוצביס. ■ י
 מן הורכבו כלם מדבר מי צומח הדומם אמנם .והכוכבים הגלגלים הורכבו ממה לך אבאר שבו הזה בספר

 מחומר הורכבו יסודות הד' ואלו , עפר מיס רוח אש המה אבר בלשונם(עלימענסא) הנקראים יסודות ד'
 .הראשונים וצורה חומל נקראים והמה ב') למעלה(בסי׳ האמור כדבר להם קודם אלהים ברא אשר וצורה

 חדא ברגע שניהם כי הפילוסופים ואמרו פרימא). (מאעעריא ובלשונם היולי יון בלשון נקרא החומר וזה
 חומר לא לצייר אפשר אי כי ,כלל בזמן האחד את האחד־ קדם ולא יחד נתחברו ממש רגע ובאותו נבראו

 צורה שוס בלי החלה נברא הראשון שהחומר אמרו הה המקובלים אבל , הומר בלי צורה ולא צורה בלי
 אחר בשם לקראו נמלך עליו לגזור רוצה אדם אשר שם כל כי תוהא מלשון תוהו התורה בלשון ונקרא

 בחומר ונתחבר הראשונה הצורה נברא כך ואחר ,הוא מה ידע לא כי ונמלך מספק זה אחר בזה וכן
 בחיי בספר כדאיתא ,הוא • מה ניכר בו כלומר הוא בו מורכבת מלה והוא ,בוהו נקרא ואז הראשון

ק חומר ז״ל י׳) פרק אבי״ע קיצור (שער חיים, ובען בראשית) (בפ' ח  בה ניכר אין כי תוהו נקרא ה
 ואז בהו בשם יחד, והצורה החומר נקרא הנפש שהוא הצורה שקנה ואחר שיורכב עד ענינו מה ציור

בלי לבד הארץ חומר בהיות כי שניהם יחד בהו נקרא ואז וצורה בחומר ארמ״ע יסודות הד׳ נתהוו
הו, נקרא צורה ' ; עכ״ל תו

י טו) הנ מ ת  בו שקדמה מה בזמן לבד חומר הבריאה בשעת היות להאמין הממאנים הפילוסופיה על ו
ה. בלא זה לצייר אפשר שאי מסעם לצורה • ' ימנע האדם בדעת יצוייר שלא דבר וכי ז
 ומשתומס בו הוהא שאדם מה שפירושו זה מסעם באמת תוהו אותו קורא התורה הלא הכל יוצר ראעשה

 המורכבים הנמצאים שכל וביען יען כן נותנת שהסברא אלא עוד ולא בדעתו, אותו לצייר יוכל ולא עליו
 קודס הברזל במלאכיית אס ,בזמן לצורה קדמה שהחומר בסח ילענו אותם משיגים שאנו וצורה מחומר
הפך, לא ספק בלי בזמן '־לסכץ  והדומם לדומם בזמן קדמו יסודות שהד׳ זאת מודעת במבעיית ואס ב

 שלהם הבריאה בסדר בראשית בפ' אשר קודש במקראי האמור כדבר למדבר, והחי לחי והצומח לצומח '
 ההיא הצורה שקבלה קודם או הסכין צורת ממנה שנעדר אחר אף הברזל והגס ,י') (בסי' למעלה וכנזכר

לו יש הצומח מן ומוליד ומגדל הזן כח שנעדר אחר בעבעיית וכן ,הדומם צורת היא צורה ג״כ לה יש
 הוא הברזל , בס המדובר העצמי צורת בזולת הס הרי זאת כל עם ז') (בסי' למעלה כנזכר הדומם צורת ■

 שמורה מה זה בזמן לצורה קדמה החומר אלה בכל ואס הצמח, צורת בזולת והעשב הסכין צורת בזולת
 עבע ויהיה היסודות של הראשונים והצורה החומר אצל הבריאה בראשית ג״כ הדבר היה שככה באצבע

 קדמה בראשית היוצר ביד כחומר הנה כי היסודות, מן שנעשו מה כטבע היסודות נעשו שמהם מה
 להודות צריך בהכרח דעתי ועל , היסודות מן הנעשים בכל קייס למבע זאת נשאר כך היסודות של לצורה

 יסודות הד' במבע גס ,עולם וחק קייס מבע זה היה הראשון בחומר הצורה העדר קדם לא שאס לזה
 הווים הנמצאים היו לא וא"כ ,היסודות מן שנבראו מדבר חי צומח הדומם במבע גם מהם, שנבראו

 כל הויית הגורס הוא הוא החומר מן הצורה העדר כי אחד. ענין על תמיד קיימין היו אבל ונפסדים
 בזה תמיד אחרת צורה ולובש צורה פושט להיות טבעו בהיות דבר כל הפסד הגורס ה\א והוא דבר
 הצומח צורת ולובש צורתו פושט והדומם הדומם צורת ולובשים צורתן פושטים היסודות כמו זה אחר

 המדבר מן נאכל החי ובהיות החי של והבשר הדם צורת ולובש .צורתו פושט החי מן נאכל ובהיותו
 שלט אשר בעת הזרע צורת ולובש צורתו פושט ואח״כ באדם והדס הבשר צורת ולובש צורתו פושט

 צורתו הגוף פושט הנפש ופריחת המות ביוס ואח״כ אדם ונעשה זאת צורתו פושט ואח״כ באדס האדס
 אל תשוב והרוח ,יסודות הד' אל שובו עד צורה ולובש צורה פושט לדבריט והדברים לדברים ופג

 שהם מקיס מכל נדהיו ויקבץ היסודות מן ההוא הגוף חלקי לכל ה' ישרוק התחיה ובעת ,האלהיס
 אס אבל .לנצח שד ויחי רגליו על ויקוס ויחי יאסף אליו ונשמתו ורוחו היה כאשר ממש גופו לו ויבן

 יחליפנו לא לנצח אחד ענין על תמיד קייס הכל היה כדבריהם הראשונה ברגע מתחלה היוצר וזכרם
 מה כל נקבל לא אם ושד יסוסו. אף יאגדו יחלופו אף יבלו כי רואים ואנו לזולתו, אותו ימיר ולא
 ז״ל הרמב״ס כתב כאשר ,ארצה אמת ותשלך רבות פעמים נעדרת האמת יהיה האדם בדעת יצוייר שלא

אבל ,כלל יציירם לא בדמיונו האדם כשיכחנס דברים יש כי לע ז״ל ע״ג) סרק ראשון (חלק במורה
יתצא . '



פתיחה
 וזה / ההיא הדבר מציאות .במופת . pית^מ כך וחרזר ,הפכים שני התקכז כהמנע דמיונם המנע ימצא

 התבאר וכן ;מהם אחד יטל ולא־ זה ■נוכח זה למעלה,ולמעה עליו עומדים אדם ככני הארץ בכדור
 אשר וכל אהד רוחק יציאותם בהחלת ביניהם יהיה קוים שני ההרועים'יציאה מספר השני במאמר במופת
 לבלתי יצאו ואפילו .לעולם יתכן.הפנשם ולא . האתר אל אהד,מהם ויקרב ההוא הרוהק יסתל ירחקו

 ושניהקוים הדמיוןכלל^ שיפוליגשנכת ולא שידומה יתכן לא וזה .’יתקרבו ירחקו אשר שכל ואע״פ תכלית.
 ז״ל הרמב״ם זכר אשר המשל כן וכמו .עכ״ל שם שהתבאר כמו מעוקם והאחד ישר מהם אהד ההם
 מאיי ■אחת לאי והגיעו האניה ונשברה ים בלב אניה דרך הים למדינת י הלכו אשהו עם אהד איש והוא
 איך אביו לו ספר שנתגדל ואחר הבן את גדל והאב תיכף ומתה בן האשה שמה וילדה מיושב בלתי הים

ק סגור שהיה ב  לצייר יוכל שלא באמרו זה כל מכחיש היה אבל להאמין הבן וימאן חדשיס^ נו' נקבה אדם ב
 יכול היה ולא בקרבו ימות מיד חי צפור אדס יבלע אס כהרי מנגדו והחוש והשכל אופן בשום זה דבר

 לא הבריאה עיקר, י כל הרי יצוייר שלא בדבר יש ראיה מה ועוד .האב עם האמת זאת ובכל הדבר לצייר
 והרע הפשוס מן וההרכבה האחד מן יצויירהרב איך כי אלהים אין בלבו נבל אמר זו ובמענה יצוייר;

 מאלף ישוב לא הקבלה מן אהד ודבר לעולם יקום אלהינו דבר כן על מטהור, ממא יהן ומי הטוב מן
 אינו לאיצוייר ראיה אינו ראינו לא יצוייר, שלא מה מפני ישוב שלא מכש״כ של'הפילוסופים, מופתים

לעולםיעמוד: המקובל והדבר מחליט, ־ י • • '
ה טז) הנ  מה שכל הגס ,והגשמיים וצורה ממומר המורכבים הנמצאים כל תחתיו הכולל השני המין ו

לשני הוא אף ונחלק ,גדול מין או קטן .סוג הוא נקרא זאת בכל מורכב הוא שתחתיו •
 ביאורן, וזה שבו, המורכב מין ערך נגד פשוט נקרא בו והאחד מורכב נקרא בו האחד אשר קטנים מינים

 כי ,מורכבים נקראים מדבר חי צומח הדומם אבל ,פשוטים נקראים יסודות והד' והכוכנים הגלגלים
 להם היה והחומר לצורה להם הצורה' לבד הראשונה וצורה מחומר אחת הרכבה אלא להם אין יסודות הד'

 פשוטים נקראים הס לכן מהם, יותר הרכבתם שאין מהם למעלה אשר והגלגלים הכוכבים מכש״כ ,לחומר
 בכל יש שבהם והצורה החומר מלבד כי , בהם רבה ההרכבה אשר מדבר הי צומח הדומם ערך נגד

 והכוכבים מורכבים, אלה נקראו לכן ביותר עב גשמיהס וגס .ביחד הד''יסודות כל הרכבת ג"כ מהם אחד
ת והגלגלים י ■ ■ : בערכם פשוטים נקראים והד'יסודו

ר יז) ב כ  אשר קדושה שערי לספר הקדמה כמו היות הזה בחבור שכונתי בהקדמה עיניך לנגד ידי ו
 הקדוש האלהים איש תלמיד ז״ל וויטאל חיים ר' האלהי המקובל מכובד ה' קדוש חיבר

 רוח סוד מבואר בו אשר ,הנזכר בספרו בו שלישי בחלק דבריו שיובן וכדי ,ז״ל לוריא יצחק רבינו
 צדיק מפי יצא כאשר ,לארן ובחוץ הזה בזמן אפילו עליו להמשיך אלהיס ירא איש כל שיוכל הקודש
 ביאת עד חוזר ואינו ומלאכי זכריה חגי מות אחר ונפסק נחתם כבר שהנבואה באומרו בספר בו ההוא
 ,משיחנו ביאת עד הזה בזמן אפילו דור כל בחסדו ונוהג לעולם נפסק אינו הקודש רוח אבל , צדק גואל
 לעבודתו האלהיס מול ולקרבם כמוני הערך קטני האדם ובני כערכי אנוש שם דבריו בכל שישכיל וכדי

 נושא הוא ואליו האלהיס אל לבבו את שיכין מי קדשו רוח ולהשיג בו ולדבקה ואהבהו וליראתו לתורתו
ת דברי' הנקרא הספד מזה שני בחלק יבא זה כל וביאור ,מדרגתו כפי נפשו את ט  כל על בו בדברי א

 הקדושים העולמות ועל , יחידה חיה נשמה רוח נפש המה הלא ,יכונה ישראל בשם אשר האדם נפשות
 ממין הוא אלה כל והן .שתולים שרשם שם כי מוצאם משם אשר ,עשיה יצירה בריאה אצילות .המה

ב הנקרא הספר מזה הראשון בחלק אמנם .והרוחניים הפשוטים הכולל הראשון ת שר כ  יבואר בו יו
 השני ממין וה?ןה ,מדבר חי צומח והדוכס והגלגלים מהכוכבים ומדבר יסודות מד' האדם גוף הרכבת

,נפכותיו ואח״כ האדם של הגוף בנין להבין צריך שבתחלה ספק באין כי והגשמיים, המורכבים הכולל  
 מן האדם מן המבוקש בתכלית ידובר בו אשר שני לחלק הקדמה כמו אלא אינו הראשון הלק כל והנה

 אפשר אי זאת בכל , הקודש רוח למדרגת ויגיע ויבא שיעלה עד ודעותיו השגותיו ומן ומדותיו מעשיו
 העליונים העולמות מכל הקצור וצד כלל דרך על כרחsבר מקדם אזכירה עד הראשון חלק להתחיל

 חכמי בכל כי ליראיו, ה' וסוד וצדק אמת דבריהם שכל המקובלים כדעת הרוהניי הראשון במין הנכללים
 הקדושים ובעולמות הרוחניים מעלה בברואי מה עד יודע אתם אין עיונם רוב עם מחקריהם ובכל העמיס

 הששי רקיע הוא , לבד התמתון וחלקו מנהו שמץ אלא .השיגו לא העשיה דעולס בשמים אפילו העליונים
 זה במחלוקת אבל ,מללו לא ברור שפתם דעת זאת גס ואף ,ומזלות והכוכבים הגלגלים שבו למסה מלמעלה .

 : והמרךבלות המסורה מן הסרים שהם מפני הספקות, בהם ורבתה בכה אומר וזה בכה אומר
ה ת ע מ  מל שיעזרני הגבור'והנורא הגדול ה' אל ואתחנן השמים אל כפי ואפרש כפיס אל לבבי אשא ו

 דעה ויחנני ,שגיאה מכל וישמרני ,שקר מדבר וירחיקני ,אמת דבר על ויעמידני ,המלאכה
:אמן ,יראיו וכרצון כרצונו ,בלימודים להשמיע אוזן לי ויעיר והשכל, בינה

הפתיחה דברי הטו

ר׳



ר פ ת ס י ר ב ה  
יושר כתב א׳ חלה

מישור ונחניבארח י׳׳ידרכך הורני
C H iS  H לידי מביאה ושהרה סהרה לידי מביאה נקיות נקיות לידי מביאה זריזות אומר יאיר בן 

 יראת לידי מביאה וענוה ענוה לידי מביאה וקדושה קדושה לידי מביאה ופרישות פרישות
 סוסה). המשנה(סוף לשון כאן עד הקודש; רוח לידי מביאה וחסידות חסידות לידי מביאה חסא ויראת חסא

 PJ בשום נפסקה לא הקודש שרוח משמע זמן בה גבל ולא סתם הקודש רוח לידי מביאה חסידות ומדאמר
 לבו ידבנו אשר לכל ודור דור בכל נוהג הוא רק ומלאכי זכריה חגי מות אחרי הנבואה נפשקה כאשר
 ת״ר דסנהדרין) (נפ״ק חז״ל אמרו הלא תאמר ואם למדרגה ממדרגה האלה הנכבדות במעלות לעלות

 בבת משתמשין היו ואעפ״כ מישראל הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה חגי האחרונים נביאים משמתו
 שראוי אחד כאן יש השמים מן קול בת עליהם ונתנה ביריחו גוריא בית בעליית מסובין היו אחת פעס קול

 תען זה על ;הזקן בהלל עיניהם חכמים נתנו לכך זכאי דורו שאין אלא רבינו כמשה שכינה עליו שתשרה
 מה במעלה מנבואה למסה אשר האלהית ההופעה לא נבואה בו הכונה כאן שזכרו הקודש רוח שזה לשוני
 יושפע א״כ אלא איש ינבא לא כי בעבור הקודש רוח נקרא הנבואה גם כי ; הקודש רוח קוראים שאנו
 יספו ולא ויתנבאו הרוח עליהם כנוח ויהי כמ״ש הקדוש; מהאל הרוח עליו ותנח וקדוש ממרום רוח עליו

 עליהם רוחו אש ה' יתן כי נביאים ה' עם b יתן ומי לי אתה המקנא יהושע אל אמר ומשה יא) (במדבר
 רק כונו שלא האות לך וזה י) א (שמואל עמס והתנבית ה' רוח עליך וצלחה שאול אל אמר ושמואל (שם)

 שאין אלא רבינו כמשה שכינה עליו שתשרה שראוי אמד כאן יש אמר- קול בת שהרי ממש הנבואה על
 בו להיות זכאי הדור אין כלומר לבד; רוה״ק בעל לא היה נביא רבינו משה כי זאת ומודעת לכך; זכאי דורו
 ;נביא היה קודם או הדור באותו היה ואלו מלאכי של בדורו תזון ונחתם הנבואה נפסקה כבר כי על נביא
 ספק בלי הקודש רוח בעל היה המיוחד אחד אותו ואף ; למרבה הדור באותו היו הקודש רוח בעלי אבל

 זה פנחס ר׳ והנה ; לכך וראוי הקודש בחיבת דאתכשר איש ימצא אס ודור דור בכל הקודש רוח הנה כי
 בראשית זכרנו אשר הוא אליהו דבי ותנא דאמרן הא יאיר בן פנחס ר' זאת; על נאמנים עדים אליהו

 רוח מעשיו לסי הכל שפחה בין עבד בין אשה בין איש בין וארן שמיס עלי אני מעיד שאמר . ההקדמה
 והנסיון ד) (שופסים נביאה אשה ודבורה פסוק על בילקוס והובא תנחומא) עליו(מדרש ^שורה הקודש

 קודש מאנשי האחרונים בדורות גס עמו את ה' יסוש לא כי רואים שאנו מה עדים כמאה זאת על מעיד
 הגדול תלמידו העיד כאשר בדורו והרבה ז״ל לוריא מהאר״י ידענו כאשר עליהם הקודש רות הופיע אשר

 ספרו כאשר השמועה מעתיקי הדת מוסדי התנאים בימי קדמוניות בשנים מכ״ש ;ז״ל וויסאל חיים ל׳
 ברוח התנבא והלל שמאי של חברו מנחם ואיך ;הנה זכרם שיארך מה רבים מעשים וביוסיפון בתלמוד

 שמתו לאחר ידעו אשר העתידות מן לזה וכדומה ישראל על למנוך עתיד שהוא בנערותו להורדוס קדשו
 ההפרש רק ;לארץ בחוצה אפי׳ מקום בכל נוהג הוא כך זמן בכל נוהג הוא וכאשר האחרונים. נביאים

 בקביעות עליו להיות תמיד ה' לפני הוא שראוי אדם על אפי׳ ובתמידות בקביעות אינו לארץ שבחוצה הוא
 ידענו כאשר תמיד. מצחו על והיה בקביעות עליו שורה הקודש רוח לכך ראוי הוא אס ישראל בארץ אבל

 לא מזומנות בעתים רוחו ותפעם לפרקים עליו רה״ק שרתה במצרים כשהיה בתחילה ז״ל לוריא מהאר״י
 ורוה״ק יכסנו הענן תמיד אבל זמן בשום ממנו רוה״ק זז שלח א״י חכמי כל עליו העידו לא״י וכש& תמיד ־

 שתשרה היה ראוי כלומר לו גרמה שבבל אלא שכינה עליו שתשרה רבינו היה ראוי קסן) ילבשנו.וז״ש(במועד
 עליו תמיד לבא מעון לצור להיות הוא ראוי כזה קדוש איש כי זמן בשום ממנו יסור ולא תמיד עליו רוהיק
 זאת מודעת כי ולפרקים; מזומנים לעתים יבא אס כי היום כל. עליו חופף שאינו לו גרמה שבבל אלא רוה״ק

 בתשובתו ז״ל הרשב״א וכן ז״ל הרא״ש כתב לזה תמיד.וכדומה לא אך היה גדול רה״ק בעל שרבינו ומפורסם
 באקראי אבל בקבישת לומר רצו ועשיר גבור הכס על אלא שורה הנבואה אין שאמרו שמה הנבואה בענין
 וכן היה ע״ה מנוה עליו שאמרו מנוח מציגו שהרי חלו מעלות ג׳ בעל שאינו מי על אפי׳ הנבואה שורה

 ר' בו אלהיס רוח אשר איש קס ע״כ אשר ;עכ״ל שעה ולצורך באקראי שהיה ובלעם לבן וגדשן אבימלך
ק פתח קדושה שערי בספרו לנו ופתח ז״ל ווישאל חיים  אור ישכון דרך איזה לדעת סדקית מחע כפי ק

 היום באתי רגליו אבק בנועם ומתענג מתכבד איש ולא תולעת ואנכי ; הקודש ברוח האדם על האלהי
:והוא ;ה׳ ישועת את הישב באר דבריו את ולפרש ה׳ שער פתח להרחיב ראשון

 בה׳ בו הכונה ב׳) (בראשית בהבראס והארץ השמים תולדות אלה הכתוב סוד כי חביב קורא אחי דע
 ברא עולמות ה׳ הדבר וסוד בראם. בה' אלא בהבראס תקרא חל הקומץ (בפרק שאמרו כמו בראם

 מהם וארבע ; המציאות מחוייב הפילוסופים ובלשון ; סוף הין המקובלים בלשון הנקרא העליון המאציל
קדימות המשה בכל האחד■ את האחד קדם כאן שזכרנו הזה ובסדר ;עשיה יצירה בריאה אצילות גקלאו

אשר



יאהשמים מוסדות א׳ מאמר
>cfהעולמות כל דכללות יסודות ד' סוד שהס כ״ה הוייה קומיות ד׳ סוד והס ס) (סימן בפתיחה זכרנו ר 

' : הרוח יסוד סוד יצירה ו' : האש יסוד סוד בריאה ה׳ :המיס יסוד סוד אצילות י' :כלס  עשיה ה
 נשמה בריאה חיה אצילות השלמות כל דכללות חיה נשמה רוח נפש סוד ג״כ והס , עפר יסוד סוד

 ויחיד זך אחד שלס אור מתעלס ובתוכס הע\למוח כל הכולל אחד הויה סוד והס נפש עשיה רוח יצירה
 קוצו וסודו כלס שורש והוא נפלא באחדות הנזכריס עולמות ד' כל שורש בו אשר וקדוש ומרוס נורא עליון

 והנה ,קדמון אדם שלס ונקרא העולמות כל דכללות יחידה בחינת והוא הנזכר דהויה העליון יו״ד של
ק ביחד הנקראיס שבה יסודות הארבע אשר עשיה עולס הוא כלם של התחתון העולם  חוסר הוא דעשיה א

 ישועתנו האל לנו יעמם אשר כפי הספר מזה הראשון בחלק נדבר הזה התחתון ונשלם ,העולמות כל של
 הד' הס והארץ רקיעץ השבעה הס השמים , והארן השמיס והס בחינות לשתי נחלק שהוא ונאמר .בו

 במעשה נזכר לא זה ומסעם , שבהם האחרון שם על ועפר ארן בכללם הנקראים הגשמיים יסודות
 פירוש חדע ובזאת .הארן ואת השמים את באמרו הארץ במלת נכללו כי ורוח ומיס אש בריאת בראשית
 לד' חלקיהם כל ונתפרדו ונרקבו מתו שכבר אדם בני גופות לאותן כלומר עפר לישני אמונתו ומקיים
 או השדה חיות מן שנאכלו או באש שנשרפו אדס בני אותן הן האדמה בתוך שנרקבו אותן הן ,יסודות

 לישד וקצתם האש ליסוד קצתן יסודות לד' שבו כי עד לאחרים ואחרים אחרים לדברים ושבו הים דגי
 חלק כל של מקומה אח ידע והוא פנו אנה ית' לפניו וידועים גלויס כלם לעפר וקצתם לאויר ומצתס המיס
 בו מקום ומאיזה בו אבר ומאיזה הוא אדס גוף מאיזה ויודע ומכיר הוא יסוד באיזה נקודה וכל דקה

 אפי' כטדו כסא לפני שכחה אק אצלו ספורות כולם בסופו או באמצעיתו או האבר בראש אס באבר
 אשר שבשלה מה מכל נקודה שוס ואין לשלה יהיה הוא האלהיס מעשה כל את כי ,אלה מכל אחת
 קז עת ובהגיע ̂ המציאות מן נאבד תמיד יום בכל ומחדש ומהוה עושה ואשר הבריאה בראשית ברא

 לכל ה' ישרור! ההוא וביוס עפר. הנקראים יסודות הד' לישני אמונתו ומקיים תחיה של הניל מוריד הימין
 יחליף לא בראשונה לו היה אשר ממש גופו את עצמן מהם לו ויבן נדחיו ויקבץ יסודות הד׳ מן הגוף מלקי
 ישונה לא אף ,בגופו שלם בשלום מקומו על יבא אחד וכל לאבר ומאבר לאצבע מאצבע נקודה ימיר ולא
 יפה לא אשר וכן היו כאשר יפיס ופניהם שמדים מראה יפי שהיו אדם בני ואותן ,היה מאשר פניו
 ויקום יאסוף אליו ונשמתו הרוח ומשיב מעל השמים אל ויקרא ,בתחלה כאשר רע ומראיהן שמדים היו

 הסדר על ואכתוב .יב) יקיצו(דניאל עפר מישני ורביס הכתוב כוונת כן גס וזה ,לנצח עוד ויחי וילך
 שהם השמים ומיסודות השמיס ק תשמע ואתה רקיעין הז' מקדם אזכירה כי . באחרונה אזכיר והארץ

ת המאמר זה קראתי ע״כ אשר ,נעשו שמים ה' בדבר מהם אשר והצירה 'החומר ח ס א פו הו שס-םו  :ה
ם ב פרק י מ ש  וזה ,וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות ושמוהס / רקיעין שבע הן דעשיה ה

 האלה השמים נבראו וממה דורשין) אין (בפרק לקיש ריש כדאמר למסה ממעלה סדורן
 ואת השמים את ברא ומזה יחד אותם וחבר להס קודם ית' הבורא שברא סשיסה וצורה פשוס מחומר

 לך תדע לא ואס , רקיע הנקרא למסה ממעלה הבשי ברקיע אלהיס אותם ויחן עשה אשר הגלגלים
 ומיס אש מבחינת לוקח שהחומר המעלה אדם לך אגיד ההם והצורה החומר הקב״ה ברא ממה אחי

 שמיס מאי דורשין) אין (בסרק חז״ל שאמרו כמו ומיס אש שם על שמיס נקראו ולכן הבריאה דעולס
 דבריאה ומיס אש על וכונתס רקיע מהן ועשה בזה זה וסרפן הקב״ה שהביאן מלמד ומיס אש תנא במתניתא

 ומיס אש אייתי רקיעא קב״ה עביד כד ויקהל) (פרשת בזוהר אמרו כאשר דבריאה^ וגבורה כלומר'חסד
 בלבד ומשם דבריאה כסא מבחינת ומים אש נסל כי כתב ג) פרק העולמות ציור (בשער חיים ובעץ .כו'
 הד' נעשה שממנו מחומר זך יותר הזה החומר ולהיות ,עכ״ל דעוה״ז שמים מהם ועשה השתלשלותו היה

,הגשמיים יסודות ד' של מהצורה זכה יותר הזה הצורה וכן ,דעשיה ארץ ביחד הנקראים הגשמיים יסודות  
 ומיס מאש הורכב שהחומר אחד תאמר ואס ,הארץ יסודות ד' נגד רוחניס ונקראים זכים הס השמים לכן

 כי כלל זה יקשה לא ראשונות תזכרו אס אבל ̂ פשוס שהוא קדמנו מאחד.ומדוע יותר מדברים הוא א״כ
 המורכבים הברואים בערך אלא פשוסיס נקראו לא שהפשוסיס י״ו) (סימן בפתיחה עיניך לנגד ידי כבר
 ובערך . השאלה ע״ד הוא אבל האמת דרך על שאינו פשוס מלת שנזכר מקום בכל תדין וכן ,מהן יותר

 יו״ס) פרק (ר״ה חכמים כלשון אחד בו הכונה פשוס שמלת שתדע צריך כי ,ממנו מורכב היותר הדבר
 מקולות מורכב לא אחד קול' החקיעהשהוא על והכונהבו באמצע ותרועה לאחריה וסשוסה לפניה פשוסה

 משולל אחד על יתר כל כלומר ו) בגדיו(ויקרא את ופשס מלשון והוא התרועה או השברים כמו רבים
 ככה ית' הבורא אצל אלא אינו ובאמת הנבראים בכל מושאל לפון הוא אהד שמלת וכמו ,ממנו ומופשנן

.הפשוס רצונו או סשוס רצון ית׳ הבורא רצון על באמרס המקובלים של הזהב לשון תבין ובזה ,פשוס מלת  
 ע״דמשל לו חוצה זולתו מרצון או מורכב הוא אבל אחד אינו ב״ו של רצונו כי האחד בו'רצונו שהסנה

 עמו מדבר אינו הוא שמשן כס ולספר לדבר וברצונו לפניו במחשבה פלה כך כי שמשן עם מדבר ראובן
 שחוצה שמעון רצון עם מורכב רצונו נמצא ראובן של רצונו בעל שמעון נסתלק אליו מדבר ששמעון בעוד אלא

 כי איננו,ככה ובאמת הוא כך לבד שרצונו האדם ישפוס עיניו ולמראה המכריהו בו פנימי מכח או ,לו
/ רוצה אינו הוא אף בפנימיותו אשר המכריחו הכח בסור וערב סוב מאכל לאכול רוצה האדם עד״ס ב

י אינו ' ,
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 שהוא בעה מעמו הרעבון בסור כי זהעד חאוה ומתאוה רעב להיות בעבעו המוטבע פנימי אלא.מכמ אינו י
 מורכב רצונו ונמצא כלל, בו רוצה ואינו אליו מתאוה אינו למר. מתוק נפשו.ושם תתעב b*או כל אז שגע
 אלה משתי מאחד מורכב מהיות ימלט פלא נברא מכל רצון כל .הוא. וככה / המוטבע בו פנימי מכח
חד זכרנו ־אשר א מ תר- א:יו  מרצון לא מורכב שאינו מפני ית' הבורא של הרצון הוא כן.אבי לא .בקהו

תו  ובזולת ,פשוט רצון נקרא ע״כ באמת: אחד. הוא רצונו אבל. פנימי טבע ממכריח לא אף לו חוצה ^
- ■ :לשונך. על ומלתס קאמר אבל המקובלים בדברי זאת את תבין לא שכתבנו מה ■

ה ג פרק ת ן ! המלאכים פורש כי דע והוא, , ההיא הצורה ונעשה. נחצב ממה המפלה .אדם לך אגיד •
, ובספרי,המקובלים להרמב״ם במדע הנזכרים כתות עשר בהם ויש היצירה בעולם הוא . • ..........

 ומחומר ,אישים כרובים אלהיס בני אלהים שרפים מלאכים חשמליס אראלים אופנים חיות שמותם ואלה
 נקראו וגלגלים דעפיה השמים גס ולכן דעשיה וגלגלים לשמים פשוטה צורה נעשה אופנים הנקראים המלאכים

ס אופני ג ו ס, מ ש על. ה פי ע  ומיס מאש שחומרן,נעשה הקודם בפ׳ שאמרו שמה שתדע ראוי אמנה ה
 השתלשלות מלת כתוב לכן מעשיה והתגשמו ■יצירה שנשתלשלו..למטה.דרך אחר ■הוא ■הכונה ,דבריאה,

 בלי שהם כמו, .הוא דיצירה האופנים מלאכי שמחומר צורתן אולם , הקודם הנזכר.בפרק ז״ל האר״י בדברי
 תדע עוד , יעשה לא וכן הצורה מעלת על דגה החומר מעלת יהיה כן. לא שאס והתגשמות ־התעבות

 מאש והוא יותר גבוה וממקום נכבד יותר מדיר נעשה הארן שעל. לג״ע ממעל אשר השמים שטה שהומר
 :והיא ,דעשיה דשמים ספירות עשר בחינת הם רקיעין השבע איך וישמע הסכת אצילות,ומעתה דעולס ־ומיס
.בינה חכמה כתר המה אשר הראשונים שלשה כולל והוא ערבות נקרא מכלן העליון 5?הרקי ד פרק
סד, הוא ראשונים,מכון שלשה של האחרון שם על בינה ונקרא - '־. . ' , גבורה הוא מעון ח
 נצח שהם שנים כולל שהוא ולהורות להבין שחק לא רבים לשון שחקים. נקרא החמישי תפארת,■ הוא זבול
הס נצח שגס והוד הוד.  שהוא השביעי ,יסוד הוא רקיע נקרא הששי ,חשיבי וכאחד גופא תריפלגא ו

 כגישה אלא כלום משמש ואינו דעשיה .השמים דבחינת ומלכות■ העטרה סוד הוא ו,ילון נקרא בהם אחרון
 צריך אמנם , ספירות,דעשייה עשרה הם רקיעין הז' ביסוד,ונמצא כעטרה בששי דבוק והוא. לבד ויציאה
 ציור (שער חייס בעץ ■ כדאיתא דעשיה עצמו דיושר י״ש לא דעשייה יושר מקיפי ספירות י' שהם שתדע

 עץ ספר על כתוב וימצא הדבר ויבוקש ביאורן מקום כאן אין ויושר מקיפין וענין ב') .בפרק עולמות
מהדורא היכלות (בשער ויושר עגולים בדרוש חיים  דשמיס־^דעשיה ,י״ס בחינת הס וכאשר קמא) ענףג׳

 הס זו דשמיס מלכות ת״ת בינה סכמה כלומר , דעשיה השמים מבחיצת. כוחניים ישודוס ד׳ כוד ג״כ ׳הס
 עוד מתעלס בתוכה■ אשר זו דשמיס היה נשמה רוח■ בחינת.נפש ג״כ והס רוחניים עפר מים רוח אש

 מקום שבכל בידך נקוט זה כלל כי ,זו דשמיס כתר והוא יחידה בחינת היא בהם,אשר העליוכה בחינה.אחת
 מים רוח אש יסודות ד׳ הס מלכות ת״ת ובינה חכמה ,.שהס הד' אלו בחינות וה' לד׳ מתחלקים י״ס שם אשר
 אלהיס הודיע ואחרי .ויחידה כתר הוא הה' ובחינה חיה,, נשמה רוח נפשי בחינת ג״כ רואנייסוהס עפר

 אזנך הטה הגלגל, בינות אל בא מעתה ,זה במאמר דברתי השמיס מן כי השמים בענין זאת b את אותך
 יתארהו ובמחוגה יסבב המרכז מן שוה בהקף גלגל כל כי ועל דעשיה הגלגלים בענין הבא במאמר. ־ושמע

־ :■ והוא , c'cz'הו; הבא המאמר קראתי לכן ..................................

/ ̂ ׳ שמים חג ב׳ מאמר . • ■’ י
 כו ,הקודה בפרק זכרנו כאשר דעשיה דשמיס יסוד סוד הוא אשר רחיע הנקרא שהששי א

• דישוד ספירות עשר בחינת הס הידועים גלגליס ועשרה , והכוכבים הגלגליס כל קבועים ׳ ל
ם, ואלו , זה  נקרא הב' , זה דיסוד בחינת.כתר הוא עצמו הרקיע שהוא השכל גלגל ■ נקרא העליון ה

 תנועת כי הכוכבים כל תנועת הפך למערב ממזרח יום בכל מקיף על'שהוא היומי שהוא המקיף גלגל
 תנועתם הפך למערב ממזרח עמו כלס את מגלגל והוא למזרח ממערב הוא במסילותם הכוכבים כל
 ונוסע ההולך זבוב בזה והדמיון למערב. ממזרח הולכים הס כאלו הכוכבים וכל וירח שמש נראו לכן
 בגלגל ואין , עמו הזבוב ומביא ומוליך הגלגל וירוץ לאחוריו ומתגלגל מתהפך והחופן זה לצד האופן פל

 נקרא הג' , זה דיסוד חכמה בחינת והוא . כלל כוכבים מן צורה ולא כוכב לא הזה והיומי המקיף
 לי״ב המתחלקים מאירץ ושאינן מאירין הקיימין הכוכבים כל קבועים שבו בינה בחינת הוא המזלות גלגל

 מאזנים בתולה אריה סרגין תאומים שור טלה צורתן, שם על ששמן הידועים מזלות י״ב הנקראים צורות
טיהר וכל״א צאדיאקוס) (עקליפטוק בלשונם נקרא הזה המזלות וגלגל דגיס^ דלי גדי קשת עקרב  קריין) (
 ממזרח ההולך (עקוואטאר) הנקרא היום משוה קו של סביבותיו על צפון אל וסובב דרוס אל הולך והוא

 שמות ואת .הצפוניים מזלות ששה הס . בתולה אריה סרטן תאומים שור מלה משמותם וששה ,למערב
 תתראה תאומים שור מלה ולנוכח , דרומיים מזלות הם דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים הנותרים הששה
 מהשנה השני רביע תתראה בתולה אריה סרטן ולנוכח , אביב הנקרא מהשנה ראשון רביע השמש

דלי גדי ולנוכח בציר, הגקרא מהשנה שלישי תתראה־רביע קשת עקרב מאזנים ולנוכח קיץ, הנקרא
דגים



יב -■;■- חוג;שמ'ם, ב׳ מאמר '־־־ .
 ̂ מפהr מסה המזלוס חגורת •צדי משני צורות ל״ו נו עוד , הורף הנקרא אחרון,;מהשנה רכינג •תתראה דגיס

 בו. אשר המזלות גלגל ותחש . להזכירם מקומן כאן ואין בססריס המנואריס צורות מ״ח המה הכל. סן־
תיקם הנקראים הקיימים הכוככים,  ונקראים, . אחד כוככ גלגל ככל גלגלים.אשר ז' יש כוטערין) . (

 ר״^ חנכ״ל, שצ״ס ושמם טטערין) הנקראים(וואונדין, סיינותם על הולכים שהם לכת.על כוככי. שבע
 נהי״ם חג״ת בחינת והס למשה מלמעלה •ג״כ סידורן וככה לבנה כוכב נוגה חמה מאדים צדק שבתאי
 ואלה . נפשו שהוא מלאך לק יש אחד וכל מלטת. יסוד הוד נצח תפארת גבורה חסד זה-ר״ל דיסו!

 . סמאל מאדים צדקיאל. נפשו שהוא מלאכו צדק . קפציאל נקרא נפשו שהוא מלאכו שבתאי ̂ שמותם
אל. רפאל, חמה  אבי״ע■ קצור (שער הנדפס חיים בעץ כדאיתא גבריאל; לבנין .כוכב,מיכאל נוגהענ
הו (פרק נוגה קליפת בשער הוא יד כתב חיים ובעץ ח'). סרק  לדעת ומסכים המקובלים דעת ח').ז

 מזלות ב' שולעים לכת כוכבי מז' כוכב כל ועל , הגלגלים את מניעים שהמלאכים האומרים הפילסופים
 .אריה שולש ממה על . המזלות מן אחד שולש מהם אהד כל שעל ולבנה חמה מלבד הקיימין מהכוכבים

 ועל בתולה; תאומים כוכב ועל ומאזנים; שור נוגה ועל שלהועקרב; מאדים ועל סרטן; לבנה ועל
 הששי נרקיע הכל ; לכה וכוכבי והמזלות והכוכבים הגלגלים, וכל וקשת. דגים צדק ועל ודלי; גדי שבתאי;
 א) (בראשית השמים ברקיע הלהים אותם ויתן שכתוב כמה למשה מלמעלה הששי רקיע,שהוא הנקרא

 ומזלות.ואלה. כוכבים ולבנה חמה שבו רקיע לצדיקים מן שבו.שיחקיס שחקים דורשין) הז״ל(פ'אין שאמרו כמו
 בסוף הנזכר רקיעים 'הז' בכללות אשר י״ס נגד מטוניס הם זת דישוד ספירות עשרה המה אשר גלגלים עשרה,
מעוןזבול; מכון והיומיוהמזלות.ונגד השכל גלגל הוא ראשונות ג׳ הכולל ערבות זה.ננד באופן הקודם מאמר

 : לבנת וילון ונגד כוכב. רקיע ונגד . ונוגה חמה שנים הכולל שחקים ונגד .מאדים צדק שבתאי :
ב ק.  וכל העמיס חכמי■ בכל הקדמונים כל שאמרו מה הדבר את נדע איכה בליבך תאמר י3ו פר

 חכמי אומרים הזה בזמן כעת הלא ; עשרה והגלגלים הס שבע הלכת שכוכבי ישראל חכמי ,
 הקמ״א שבשנת והוא ,עשר לא הס עשר אחד כן גם הגלגלים וא״כ המה שמונה הלכת התכונה.שכוכבי

 גדול מחזה כלי ע״י (ענגלאנד) במדינת ■ (הערשעל) ושמו התכונה מחכמי אחד חכם הששי.מצא לאלף
 צ' גופו וכמות שמו(אוראנוס) את ושמו השמש סביב שבתאי מכוכב למעלה וסובב הולך אחד טכב עוד

 פעמים י״ס כמו רחוק והוא שנים פ״ב במשך שב סביבותיו ועל הולך. סובב והוא הארן ככדור פעמים.
 הנקראים אותו המשבבים ירחים- שני מסביב לו הניח וה׳ . השמש אל הסרן מכדור ,כמרחק.אשר
 ומצעדיו שלו הירחים ושתי אותו רואים הנזכר הכלי וע״י ;הארץ לכדור אחד ירס שיש כמו (טראכחנטי)

ס בין השר במקום כי וראש אחי לך •להוי ידוע ואומר ואען אשיב זאת על . בדיוק כיי ט  אשר הקיימין ה
 בלכתן יסובו הולכים כלם אשר מאד רבים כוכבים אלהיס ברא לנו הידועים לכת כוכבי והז׳ המזלות. כגלגל

 למעלה זה סביב אותו יסובו השמש הוא מסילותם ומרכז ,הקיימין ככוכבים שעומדים לא לכת כז'.כוכבי.
 ממין כבירור ידענו כאשר יהלטן כמסילותס משבתאי למעלה והמה לנו הידועים ■לכת כמו.הז'.טכבי מזה
ל  נקרא ההוא והמין ;מהן וכמה כמה לנו נתגלה כבר אשר הזה במקום ג״ב שיש ההולכים מהכוכבים ה

 ותראנו ה') פרק ג׳ אזכרנו(במאמר זכור בו דברי מדי אשר ובלשונם(קאמעט) דשביט כוכבי, הז״ל כלשון
 אחד הוא ובאמת הוא הראשון מהמין הנזכר כוכב(אוראנוס) זה ט אני אומר זה ולפי ;ביתו כי.שם משם

 לכתהידועי.ם' כוכבי הז' וכמו כמוהו הס לכת כוכבי כלס הזה המין כל הלח בלבד הוא ולא לכה; מכוכבי
 אותם השיג שעדין.לא מה גבוה מעל וגבוה (אוראנוס) מכוכב למעלה לכת כוכבי הרבה יש ,ועוד ; לנו

 יתגלה הזה הדור אחרי שינא אחר בדור כי ואפשר . מחזה כלי שוס ע״י איש עין שזפתם ולא הראות חוש
 (פערו הנקראים מהזה וכלי הבטה כלי לאחרונים שיהיו עם אותם וישיגו הזה ממין לכת להם,עוד.כוכבי

 ישראל וחכמי לכת; כוכבי הרגה ידעו הימים והיה'באחרית בידינו אשר מאלה טוטם יותר גלעזיר)
 או הקודש ולוח ההופעה ע״י אבל כלי ע״י ולא בשר בעין לא אותם והשיגו מהם ידעו כלס הקדמונים

 משבתאי למעלה אשר לכת. הכוכבי שאין בעבור אותם פקדו ולא זכרו לא אך העולס מאבות מסורה.
 לכם כוכיי הז', אבל ,פרטיים ובדברים רחוקות ולעתים מזעיר מעט אם כי הלזו הנשמה בארן פועלים

 הרבה עליה יושבים אנחנו אשר בארן פועלים לארץ קרובים להיותם ולמשה משבתאי שהם מכלם התחתונים
 תבואת וממגד שכתוב כמה והנצניס הצמחים בכל פועלים והירח השמש כמו ̂ תמיד פעולתם וניכר ונודע
 הס צאצאיה ובכל הארץ בכל שפועלים לכל נודע החמשה שאר וכן לג) (דברים ירתים גרש וממגד שמש
 אץ כי הקדמונים ישראל חכמי אותם זכרו לא לק ,מדבר חי בצומח וכן הדומם שהם מתכות מיני הז׳

 הכוכבים כל קבועים שט המזלות גלגל אמנם ; שלהם הגלגלים גם זכרו לא ק ועל בהס לנו שייכות
ס בלשינס הנמראיס בלילות עליה ולדרים לארן המאירים הקיימץ ק פי  בעבור בחשבון בא סטערין) (
 א) על,הארן(בראשית להאל השמים ברקיע אלהים אותם ויהן הכוכבים ואת כנאמר ההיא פעולה
 גס באו לכן פגגולתס; לפעול כח׳בכלם הנותן הוא השכל וגלגל , הפעולות כל הגורס הוא היומי וגלגל

. יותר לא שבע לכת כיכבי ומספר יותר לא עשרה לגלנלותס מספרם ויהי אותם ומנו בחשבון הם . . . :  
ח ג פרק נ עד הלבנה מגלגל הוא הנאמנים והמקובלים ישראל חכמי לדעת השמים ושמי השמים ה
מגלגל הוא גשמים לראות המשכילים הסילסוסיס לדעת אמנם . כלל3 וערבות ערגות . . י......

הלבנה ’



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר
 לא ממנו שלמעלה מה כי סעלעסטים) (גלאבום בלשונם הנקרא יוחר לא והיומי המזלות גלגל עד הלבנה
 בית בבור ונחגדל שנולד לאדם בזה נדמו שהשיגו במה אלא אינו השמים בחינת כל ואצלם .כלל השיגו

 הסוהר בית רק ממשלתו מקומות למלך שאין שחושב השמש עליו זרחה ולא מוצה יצא לא ומעולם הסוהר
 כאריסטו בהם הקדמונים / מחנות לשני נחלקו והכוכבים הגלגלים' כהוא שהשיגו הזה ובדבר ;הזה ,

 רוחב אורך שהוא הגשם גדר בחוש בהם נראה כי על חמישי מגשם שהם הסכימו יון חכמי יסיעתו
 או מאש כלומר הארץ יסודות מד' כאחד גשמם להיות אפשר אי ואמרו , נשה שהם גזרו לכן זטבה

 או המרכז מן או רק הארץ יסודות בד' נמצא כן ולא הסבובית התנועה בהם שנמצא בעבור מרוח או ממים ^
 א״א גם למסה; הנמשך שבאויר ואכן למעלה הנמשך כאש בשוה למקורו נמשך אחד שכל מה ר״ל המרכז אל '

 א״א מורכב שכל ידוע שככר מפני בו וכיוצא ורוח אש או ומיס מאש כמו יסודות משתי מורכבים שיהיו
ס כן על רוחניי ולא היסודות מן מורכב ולא יסודות מד' כאחד לא אינם לכן סבובית בתנועה לו  אומר גז

 ולא כבד ולא קל לא חס ולא קר לא סנעו על נאמר ולא מהותו נודע שלא גשם ר״ל חמישי מגשם שהמה
:בכחו אותם ומקיף בשלם חוזר וגלגל בגלגל קבועים שהכוכבים אמרו עוד ,דקר שוס •

;חמישי מגשם לא אך גשמיים הס ומזלות שהככבים אמרו הס הסילסופיס ק האחרונים אבל י סרק
 שכל ואמרו הקדמונים של ההוכחה וסתרו ;מארן ומהם ממיס ומהם מאש מהם רק

 ארציים הס בהם מאירין והאינס העולמות אותן של השמשות הס בהם המאירין ;עולמות הם הכוכבים
 יותר והוא לארן הסמוך מאויר למעלה אשר בחויר פורחים הכוכבים וכל ;ההם שלמות גופי שהם וימייס

 כלל במציאות אינו היומי גלגל אף כלל במציאות גלגל שוס ואין (איתיר) אוהו וקוראים ממנו וזך דק
 להמיניס הסבע ובמקרה כס להמאמיניס קונס ברצון באויר(האיתיר) וסובבים מתנועעים הכוכבים כל רק
 וקוראים זה) מאמר א' (בפרק האמור להקדמוניס אשר היומי של ההפכיית לתנועה למו ישחקו ; בס

^ כנקודה אלא אינו שהכוכב בהיות ואומרים .היתול דרך אכזרית תנועה אותה ע  והמבוקש גלגלו ב
 ולא ותחבולותיו אדם מחשבות ועלילותיו איש מעשה אלה כל והן לכוכב תנועה שיגרום אלא אינו הגלגל מן

 יסבו שלא התנועה להם ויצו כונן אשר וכוכבים ירח אצבעותיו שמעשה אל איש לא כי זאת יחקור אלהיס
 צוה השלם והיה שאתר ומי גלגל ובלי כלים בלי עשה חפן אשר b בשמים ואלהיס גלגל בזולת בלכתן
 פורחים מעצמן והמה גלגל בלי שיסובו לכוכמס צוה הוא מה בלי על ארן ותולה העפר כדור ויעמוד
 תפקידס.והמיניס את ישנו ולא כלס וכן גלגל בלי מבואו ידע שמש הקפתס משמרת ושומרים חי בגזרת באויר

 תנועה ע״י לא תנועתם בעצם למערב ממזרח מסכביס הכוכבים וכל ,הסבע מעשה על כן אומרים בס
: הקדמונים זממו אשר היומי של אכזרית

ם ה פרק נ מ  גשמיים כלס ומזלות שהכוכבים הוא ומזלות וככביס הגלגלים בענין ישראל חכמי דעת א
שנברא וצורה מהחומר ונכבדים עליונים וצורה מחומר שנבראו אחר כי חמישי ומגשס ̂ ’

 ויותר בהם כיוצא מהם המורם כן אס א׳) מאמר וג' ב' (פרק למעלה כמובא הארן יסודות ד׳ מהם
 וא״כ כלל, כסבעס ולא מהם כהמורכב ולא הארן מיסודות כאחד לא אינם ולכן ,הארן מיסודות חשובים

 כסה במציאות גלגלים שיש דעתם הגלגלים בענין אולם ,ואיכותו מהותו נודע שלא חמישי מגשם הס
 הלבנה גלגל שהוא התחתון בגלגל ר״ל הגלגלים מן‘בגלגל ופירושו ע״ז) בגלגל(תהליס רעמך קול שכתוב
 ,כלל רוח ינשב פלא בעת לפעמים הרעם כי יתכן ולא (ווירבלווינד) שפירש מי ויש ,ז״ל הרד״ק כפירוש

 הס פורחים המתנועעים והכוכבים כלל תנועה בלי שם הס אשר במר\ס והבועיס רוחניים כלס אבל
 ,ית' הבורא לו שם אשר וזמן בחק שב סביבותיו ועל שלו הרוחניי בגלגל וסובב חולף אחד כל חי בגזירק

 במציאות יש היומי גלגל בו.וכן חוזרים והמזלות המזלות גלגל הנקרא קבוע רוחניי בגלגל המה המזלות וכן
 אותו שקוראים ומה ,מקיף ואינו כוכב שוס בו שאין הגס תנועה בלי אהד במקום וקבוע סחניי והוא
 כי , כן אותו קראו הקדמונים פילסופיס רק הימנו נוהה חכמים דעת אין היומי גלגל או המקיף גלגל

 לבל הקפתס משמרת שומרים ויהיו בס ילכו שהכוכבים בעבור נבראו לא הלכת כוכבי של הגלגלים גס
 קונס רצון באימה ששים וכלס עבדיו הכל כי כאלה לתחבולות שיצטרך אל איש לא כי מגבולם חון יצאו

 התכלית יודע אתנו אין כאשר לנו נודע לא אשר לתכלית נבראו אבל הפקידם את ישנו לא דבריו ואחרי
ידענו רק דבר ולא כוכב לא בו ואין קבוע ועומד עצמו רקיע הוא כי ודאי רוחניי שהוא השכל גלגל של

ומאציל המשפיע כתר כדרך היומי גלגל ע״י פעולתם לפעול כלס וכוכבים ירח בשמש כח נותן השכל שגלגל
 ע׳׳י לא למערב ממזרח היא תנועתם עצם הכוכבים וכל. עשית בחכמה כלס כנאמר חכמה ע״י הכל

 השמים מן הגשם ויכלא כלל גשמיית בחינה שם אין רוחני הכל היומי מן למעלה שהוא מה וכל היומי
 וכוצבי והכוכבים המזלות של הגלגלים שמסיופקיס,במהות ישראל מחכמי שנים רק מצינו ולא ולמעלה. משם
 הגשמיים וכוכבים ומזלות מהם למעלה אשר והשכל היומי גלגל כמו וקבועים רוחניים הס אס לכת

 קבועים ומזלות והכוכבים גשמיים כן גם הס הו ,ישראל חכמי כל כדעת בס דרך ושברים בהם חוזרים
 יעקב גר אחא רב האחד שם ,הקדמונים אומות חכמי כדעת חוזכיס והגלגלים נסועיס כימסתרות בס

אושת וחכמי מוזרים ומזלות קבוע גלגל אומרים ישראל חכמי רבנן חנו שהיה) מי (בפרק כדגרסינן
בדרום שלה מצינו לא משלם לדבריהם תשובה רבי אמר קבועים ומזלות חוזר גלגל אומרים העולם

ועקרב י



שמים תג ב׳ מאמר
 ק כי ואחר ,דדשא כצינולא אינמי דריחיא כבוצינא ודלמא יעקב בר• אחא רב לה מחקיף בצפון ועקרב
 ממגו למעה אשר הלכת כוכבי בגלגלי גס דמתס כן מסתמא המזלות בגלגל ישראל חכמי כל דעת הודע

 מלגל, כמו בהס מסופק יעקב בר ׳אחא ולב שלהם הרוחנייס גלגלי באויר ופורחים חוזרים שהכוכבים
 אס יודעים אנו אין ו') (פ' רבה בבראשית לשונו זה כי יוחאי בן שמעון ר' הוא השני ובס , המזלות
 לעמוד לבריות אפשר ואי מאד קשה הדבר כדרכן הן מהלכין ואס ברקיע שפין ואם באויר הס פורחים

 משס יציאתו חרffל כי הנעלם המדרש בבית להתבודד למערה כניסתו קודם היה זה ומאמרו .עכ״ל עליו
 דברים נס מה דאצילות שבילי לו ונהירין לו אניס לא רז וכל שלבשתו הקודש מרוח פניו אור קרן כבר

 ואומריס שניס אחד פה כלס אבל בדבר מסופק ישראל מחכמי אחד גס אין אלה שתי ובזולת , שבעשיה
 וז״ל השירה בתוך פסח של אחרון ליום ביוצר הפייע יסד וכן ,בו חוזרים ומזלות קבוע שהגלגל בפשיעות

 אשר באויר הפורח כעוף הוא והדבר רוחניי והוא גשמיים שהם מפני צומחים) ומזלות קבוע גלגל (עכס
אשר בגלגליהס במפילותס והכוכבים הגלגלים שאר וכן ,רוחניי גוף והאויר גשמיי נוף שהעוף אתנו

: המזלות מן למעה
 (בסרק שמקשה . עולס בחינת לספר פירוש והוא תקנ״ז שנדפס העוין בספר אני י“וראי ר סרק

מכירץ) אץ אס בירושלמי(פרק ידו יכתוב וזה אדרשב״י דרשב״י ורמי מספרו) א׳
 במרומיו שלוס עושה הה״ד זה עס זה ודריס אש של והכוכבים מים של הרקיע יוחאי בן שמעון ר' אמר

ק סביב הגלגל רקיעת ר״ל הרקיע כי ,ממיס הגלגל עצס ר״ל כ״ה) (איוב א  הרמב״ס שכתב כמו מלמעלה ה
 הן רקיעין ז' ב׳) עבר י״ב (לוח בחגיגה רשב״ל שאמר שמה א׳) הלכה פ״ג תורה יסודי (בהלכות

 בגלגל יושב שהכוכב חושב פה כי רשב״י דברי על ותמהתי , אש של הוא בו היושב והכוכב הגלגלים ר״ל
 הם פורחים אס יודעים אנו אין רשב״י אמר וז״ל כתוב ו') (פ' רבה ובבראשית הישניס החוקרים כדעת
 וא״א - מאד קשה הדבר ברקיע שפין ואס זמננו חכמי כדעת בגלגל קבועים ואינס הכוכבים ר״ל באויר

 לדבר אמר הנ״ל ובירושלמי ,הישנה או החדשה הדעה את האמת אס שמסתפק ראינו עליו, לעמוד לבריות
 בדברי הסתירה ומה התמיה מה לדעת אוכל לא ממני נפלאו המה ודבריו .עכ״ל הישינה כדעת ברור

 אס באויר הס פורחים אס יודעים אנו חין רשב״י אמר הוא כך ו׳) פ' רבה הלשון(בבראשית כי רשב״י,
 תביע בעיניך רק עכ״ל, עליו לעמוד לבריות וא״א מאד קשה הדבר כדרכן הן מהלכין ואס ברקיע שפין

 מסופק שרשב״י .הוא פשוע הנראה והפירוש פה העתקנו כאשר הוא כי.הלשון ותמצא רבה בבראשית בו
 על ־נוגעים ואינם זמננו חכמי כלעת גלגלים בלי באויר פורחים וכוכבים ירח השמש אס א) ספקות. בג'
 הנקרא השני לרקיע ממעל אפר באויר ופורחים עצמו הרקיע מן הס מרוהקיס רק השמים רקיע פני

 ברקיע שפין אס ב) הם. שם ולבנה חמה ומזלות הכוכבים שכל שאמר י״ב) רשב״ל(בהגיגה כדברי רקיע
 (שבת המשנה בלשון חכוך לשון הוא שפין כי ;יהלכון רקיע פני ועל השמים בעצם נוגעים הם כלומר

 רק גלגלים להם אין כלומר ,הצפורן את בו שפפין כרשינה בורית וכן אותן שפין ולא ג') משנה כ' פרק
ק על המתגלגל ככדור הרקיע שעחבבנונית על ומתגלגלים מתחככין א .הואר היפה פירש וכך בארן ונוגע ה . 

 והס כדרכן שהוא יהלכון הגלגל תנועת וע״י בגלגל הס קטעים אס כלומר כדרכן הס מהלכין אס ג׳)
 ומפירסם זאת מודעת וכבר ,עצמו ברקיע נוגעים ואינם השני לרקיע ממעל אשר באויר נתונים. גלגליהם עם
 .הגלגלים וענין אחד דבר הוא הרקיע שענין כלס ישראל קדושי על עינך תשים אס התורה חכמי ספרי בכל
 גלגלים בזה הכונה הן רקיעין ז' באמרו י״ב) שרשב״ל(בחגיגה שכתב ז״ל הרמב״ם זולתי ,אחר דבר הוא
 אינו והאמת אל בצל ומעונתו סוכו בשלם ויהי מונח במקומו הגדול כבודו זאת לשמועתו יאמין מי אבל

 ומז^ת כוכבים ולבנה חמה שט רקיע ויוצא נכנס' אלא כלום משמש אינו וילון שם אמר רשב״ל כי ,כן
/ בנוי המקדש בית שבו זטל לצדיקים מן שוחקים שבו שחקים ו כ  הגלגלים על זה כל שהתכוין אפשר ואיך ו

 או רקיע בשמו הנקרא מהם אחד ברקיע רק נתונים כלם וכוכבים ולבנה המה של הגלגלים שכל אמר הלא
 רקיע בכל ונעשים הנזכרים הדברים שאר וכן גלגל איזה בתוך בנוי המקדש שבית להאמין אפשר איככה
 גלגל שוס שאין האומרי' האחרון הדור חכמי וכל מזה. המלא לא הנפש גס זה סובל אינו הדעת ורקיע

 אפוא ואיה וגלגל גלגל שבכל הדברים אותם פנו אנה הזאת דעת מרחיק אינו נמי רשב״י אשד במציאות
 גלגל ט הכונה אין רקיע חז״ל שזכרו מקום שבכל דרכו יורה האמת ובכן , עתה יחנו אשר.שם המקום
 שפין אס יוחאי(בב״ר) בן שמעון ר' שאמר מה וא״כ רקיע בו הכונה אין גלגל שוכרו מקום בכל כאשר

 מתחככיל רק קבועין שפין במלת ה׳כונה אין גס ממש רקיע רק גלגל רקיע במלת הכונה אין ברקיע
 הגלגל הכונה אין ג״כ מיס של הרקיע הנ״ל בירושלמי רשב״י שאמר מה וכן ,תואר יפה וכפירוש ^מתגלגלין

 לו ממעל עליו אשר והאויר מיס של הוא ומזלות כוכבים ולבנה חמה בו אשר כמשמעו הרקיע רק מיס של
 למיס(בראשית מיס בין מבדיל ויהי המיס בתוך רקיע יהי כנאמר העליונים המיס מן מים רסיסי מלא ג״כ
( א׳  פורחים או עליו ומתגלגלים ברקיע ושפין השמים בעצם נוגעים שהם בין• וא״כ אש של והכוכבים .

 כדרכן גלגליהם בתוך הארד באותו הן מהלכין או זמננו חכמי כדעת גלגל בלי עליו אשר המימי באויר
 עושה שהקב״ה לולא יחד ולהתקיים יחדיו שבת מכלו שלא הראוי מן היה כך או כך בין ,הראשונים כדעת
.בן שמעון ר' דברי מחמתו נסתר ואין תמיה אין הירושלמי מן מידי ולא קשה לא וא״כ ,במרומיו שלום

יוחאי .

%■



כתב..יושר א׳ חלק הברית: ספר .־■■
 שהוא אמיהחו על ועניט הזה השלום סעס ומבין זה מאמר ה׳ פרק של בראשו עיגיו י^חאי(בצ״ר)'ואחכס

 מחומר ונכבדים פליוניס: ־וצורה מחומר הקב״ה ברא ממעל בשמים אשר ^כל המיס האש'או צי בעבורי
 ומיס ■אש־ כשבע שבעה ואץ איכוחס אין הארן/־ע״כ ד':יסודות מהם לעשות 'אלהיס אשר'ברא וצורה
 יחדיו כאחים ישבו יצירותם שבע פי ועל לבד בשס אס כי במהותם ישתוו לא אף משה של הדברים ושאר

 אותות לעשות צריך אינו הקב״ה כי ופלא נס בדרך שהשלום'הוא לא , מזה זה והפסד מכשול ואיןלמו
וpבא אם י כי בשמים ומוקת־יס ^aמהנJii!.J-להרמב״ם ספר על כתוב וימצא אשר לכ שלדעתם אנגליםהבגה 

מנולהום אץ .עליו הוא כן שהוךאי1ז)״-ל_יםשגוך א̂” נמנע^; והפכו ך£גרדע1א ועמ  אבל^האמת י5כך
ה כיון העניניס צכל שלא הוא ב ר ה רו כ ד ל ^ ל ^  שרים ־כתבו כאשר האמת־ הפכ^מ׳א בז?רידאשר ^ש ל

 ועבודת שוב שם בר' שוב שם לר' הקורא עין ספר כמו ,הקדושים בספריהס ישראל מחכמי ונכבדים רבים
אשר הגדולים בשם הרבה ספרים לאלה וכדומה הסדאי לר' ה׳ ואור שלם נוה ונעל גבאי מאיר לר' הקודש
שהוא מאמינים וכל אני גם מלא עולם לפני חרדל כגרגר כבודו לפני ונקלה רש איש ואנכי \ החיים בארן

 מורה כמוהו מי כי יהד וכוללם יכול הכל והתורה והמדע החכמה וישראל ביהודה דוגמתו ואין בלתו ואין
 דברים כמה בו יש ברך כל תכרע לפניו אשר, החזקה היד בספרו אס זאת בכל התורה במצות■ ודין בדת
ד בשאר שכן מכל כמוהו- פסקינן שלא ב כ ו ס/. י נ י  מה שהסיבה ספרו בהקדמת המורה גבעת בעל כתי ענ

 הנפלאה ופרסומו (אריסניו) הפמת גודל בעבור היה רב זמן שלמותה אל להגיע הפילשופיא שנתאחרה
 על כחולק עליו החולק בחשבם והנחותיו דעותיו אחר רב זמן בעיונם ודור דור חכמי כל נמשכו כן ידי• ועל
 הוא ■רב זמן באומתנו להגיע האמת שנתאחרה מה השיבה ממש ככה , עכ״ל באמיתו ספק ■שאין דבר

 ; באמיהו ספק שאין דבר על כחולק ז״ל הרמב״ס מדברי דבר על החולק כי חושבים שרבים בעבור
 כידוע בעיוניות י בעקבותיו הלך ז״ל ■הוא כי לאריסכיו אשר העיון משפע דבריו כל כי הך היינו' וכמעע
 אהוע אריסעו אהוב התכס אמר כאשר יותר האמת ואוהב ז״ל הרמב״ס אוהב הולך ישר איש כל 'אמנם*

 אחא ורב רשי״י שבזולת בו י שהיינו למה ונשובה דרכינו נחפשה 'ומעתה יותר•/ אהוב והאמת סאקראע
ע שהגלגל בפשיעות אומרים אהד פה כלם אבל בדבר מסופק ישראל מחכמי אחד גם אין' יעקב בר  קיו

 הוא שאם זה) מחמר ה׳ (פרק למעלה האמור כדבר רוחניי והוא גשמיים פהס מפני בו חוזרים ומזלות
׳ י : ׳ . ־ , ■• : ; , י . : בו ויעבור בגשם הגשם יפעול איך גשמיי ג״כ -

א ז .פי־ק ל מפני שאמר ימים) שבעת (בפרק לוי ר׳ מאמר אמונים ואיש משכיל ■קורא בעיניך יקשה ו
■ברקיע המנסר חמה גלגל מפני בלילה שנשמע כדרך נשמע'ביום אדם של קולו אין מה ■

 גלגצ כוונתו שאס .פשועו פי על כלל מובן לו שאין שמי^ לא דיומא חירגא והאי בארזים שמנסר כחרש
 באויד מתנועע הוא איל כלל עצמו ברקיע נוגע אינו הגלגל הרי ברקיע ■ומנסר גשמיי לדעתו והוא ממש

 בדבר כ״א מנסר גשמיי דבר שאין זאת מודעת הלא הרקיע באויד שמנסר שדעתו לומר ואין ^ הרקיע '
 ככדור הרקיע גינונית שכיח על מתגלגל החמה שכדור שכוונתו לומר ■ואין ,באויר לא גשמיי אחר

 ,ברקיע שפין אס הקודם) בפרק (הנזכר רבה בבראשית רשב״י וכדברי ,בארן ונוגע הארץ על המתגלגל
 דיומא חירגא^ האי להיות ראוי היה ק ואס שם) (הנזכר הירושלמי כדברי מיס של הוא הרקיע הלא

 וירח כמש כענין לחז״ל נמצאים מאמרים שאר לזה וכדומה .יבשים שהם הרוחות ועינינו לחוס ניןודות
 שאד כמו הכמה פליאות מאמרים המה שיאמת •מפני / מפשוען הרחוקים וגלגליהם במשילותם י וכוכבים

 על נכבדה צורה מאמר לכל יש אבל הדבר של פשוכיו על המאמר בעל החכוין לא ומעולם פליאות מדרשי
 ■ בעל דעת על עלתה ולא כפפועו כאינו תדע ונאמנה (הלעיאריא) בלשונם הנקרא מפוארה חכמה דץך

א/ בענץ כן המאמר הו  בעד הנכנש השקש בעמוד הנראה דיומא הירגא החי כי ידע הוא אף לוי ור' ה
 בהוא כל רוח תנועת ידי על באויר העולה הארץ מעפר דק אבק הוא נשקפה החלון ובעד לבית האשנב

 יש חך ,השמים מן שנופלים לא יעלה מאבק ופרחם בו ויורדים עולים ואנה אנה בבית'ומתנועע וסרח
 וקדוש גאון ביקר אדם על אתפלא ומאד■ ̂ לו חידות ומליצה שריון אותו וילבש הנשתריס מדברים בגו דבר

 לוי ר' דברי לפרש מאד שם התאמץ אשר ע׳) סי' העתים (מאמר מאמרות עשרה בספרו ז״ל הרמ״ע
 מנסרת ־:חמה וכשם ש̂ה ידו יכתוב זה כי דברי/ לפי אפילו בידו עלתה ילא כפשופו דיומא חירגא בהאי

 וערכית שחרית אלא שאינה מדבריו משמע מאחריך דיומא חירגא האי ונופלת ערבית מנסרת כך שחרית
 אדש של קולו אין כן על אשר היום כל שמנסרת ומהגמרא'משמע החלונות דרך וכניסה יציאה בעת

 ולא היום כל שמנסרת באומרו.שכוונתו זה לתקן רצה ז״ל יהודה יד ומפרשו בלילה; שנשמע כדרך ביום נשמע
 אחרי♦ חירגא מהאי אלה ניצוצות מושך השמש וחום וז״ל בפרק בו כותב בעצמו המחבר כי מאומה חיקן

 אשר הניצוצות אחריו שמושך משמע ;עכ״ל לחלון מנגד ומתרחק תמיד הולך שהוא אע״פ היום אותו כל
 שוה חירגא בהאי אשר הנקודות שמספר שם ידו יכתוב עוד ;החלון מן בצאתו שחרית של מנסירתו

 בהמה וכל אדם בני כל קשן ועד למגדול העולם בזה פה ישנם אשר חיים ובעלי היצורים כל למספר
 החיים נעלי שאר או אדם הן מהן אחד ויעדר ימות אשר ובשעה החיים וכל השמים ועוף ורמש וחיה
^ה הינף  כי ועז וכשב סור או בארץ אדם יולד וכאשר חירגא מהאי אחת נקודה המציאות מן ויאבד י
האי כי נאמרו זה לו ויצא ; עכ״ד חירגא בהאי אחת נקודה ניתוסף היכף חיים בעלי שאר או עלד

■ כתיב ד



•יד ^מףב׳ןחוגשמים:ד
אד וכל דכתיב  ;ומססר בחשבון שיה כלומר הול! חשבון מלשון חשיבין ד׳) (מיאל השיבין כלא ארעא ד

מא האי; שגקודוח ,הרואוח עי<ימ כי זר.מאד לבר והוא  ויורדים שליס הארץ מעפר דק הוא־אבק חי
 הנקודות יחרבו הרוח וכהחחזק שהוא כל ורוח האויר תנועת ע״י זמן ובכל מקוס בכל תמיד באויר ט

 כל יתנודדו יתנועעו ירדפו. מאת במקוס'.חמשה ■ לראשונה מאשר: רבבות■ ורבי כפליים כפלי רגע באותו
 ;יזרח לא אשר ־המקום בכל נכאים בלתי קפיניס לרוב והס חמה בעמוד,זהרי יפה בעין זה משיג בס רואה
 הס אף החזק הרוח כנוח ויהי בלילה :בין :ביום בין זמן■ ובכל מקום בכל. זה ובאמת עליהם. השמש

 אמנם בתהלה כאשר באדמה משכבותס על ינוחו בהם מן.הגדולים הרבה כי ונחת בשיבה יתמעש
 כבודו וב;ן < בעלי־,החיים למספר מספרם שלשתוו הפשר איך וא״כ • , תמיד יתנודדו והקעניס הדקים
 בלתי זה בענין ודבריו ר-עונוריס. בכתרים אשר צדיקים בתוך כה' תגיל ינוח׳בשלוס.ונפשו במקומו הגדול

. ■ • .■ ’ ■ ' .־ :יקדם מפז אשר בספר בו דבריו כשאר לא !ישרים - - .
 כיונו שלא החוש או ■השכל מן הרחוקים: במדרש או בתלמוד מאמרי,חז״ל שאר לכל והקיש תדין וכן

 ■חידה או נפלאה חכמה איזה בהם כיונו רק לשונם על אשר המלות של מפשיען שנראה מה בהם י
 דבר מחיצוניות שהנראה ידע הוא אף המאמר ■שבעל מפני (אלעגאריא) הנקרא עמוק סוד או נעלמת

 פנימיותו על לבו והגיון דעתו שם רק לזאת לבו שם לא אך האמת הפך או החוש מנגד הוא ההוא.פשוס
 כיונו לא כאשר והצדק; החמת הוא •השר נפלא סוד או גדולה חכמה רצוף תוכו אקר לבד בו המכוון

 ליסרב תיפוק ולא תעייל תחצד ולא דתזרע רעוא יהא יוחאי בן ר״ש של לבנו באמרס יהודה ור' יונתן ר'
 ; הדנריס שרומזים מה על רק אך הדברים של פשוען על קפן) דמועד קמא (פרק פתורך יבלבל ביתך

 וצפרניו נחושת של ופיו לינירין שני משקל שנה בן כנוזל היה ברומי עיכיוס של היתוש כי המאמר בעל וכן
 לאינעלס גם כזה גדול צפור ■להחזיק אפשר אי האדם מוח שמקום ידע הוא אף דגישין) (פ״ה ברזל של

 אס או צפור בלא מוחו להכאיב תקצר ה' היד . חנם על נםיס אלף לעשות יתברך האל מחק שאין ממנו
 לא ברזל של וצפררו נחושת של פיו דוקא ולמה מעצמיו עצם של וצפרניו פיו היה אם מוחו לנקר די אין

 שהחריב האומה מפלת אופן רמז בזה כי הדברים באלה לשונו תחת הסתיר גדול דבר אפס ;בהפך
 במשל ההוא .הסוד והלביש יהיה וכיי.ה יהיה מי וע״י הימים באחרית יהיה 'איך והקדוש הגדול הביש

 ההמק יבינם לא אשר בלשון הנפלאים. והענ'ניס הסודות את חכמים דברו אשר והפייבו ההיא; ומליצה
 ומליצה משל בדרך אם באמת נאמרים אם והכסות הלבוש על ישגיחו■ ולא יבינו והמשכילים החכמים רק
 ppb דברו הנביאים שהרי.רוב נביאים מנהג ■הוא הזה והמנהג , באמת נארח יהיה שפנימיותו רק .אך

ה נהג ובעצמו בכבודו ב״ה הקדוש אף אלא בלבד זה ולא כנודע; ומליצה משל הסז  ג׳ (בפ׳ כדמצינו מנ
 מפשונוו שנראה מה על התכוין ולא ,לעלמא דאהפכיה לך ניחא פדת בן אלעזר לר' הקב״ה שאמר דתענית)

 חלילה אהד צדיק כשביל בו שהיו הצדיקים שאר עם העולם •כל להפך הארן כל לשופש חלילה כי דבר של
 ההיא במליצה הנרמז הדבר של פנימיותו. על ההכוין אפל .רשע עם צדיק להמית הזה כדבר מעשות לו

 בפרק ז״ל גאון נשים לבינו כתב וכן ;• שימות ר״ל שלו־ העולם שהוא לבד אלעזר ר׳ כל צופו כלומר
 אמרוה פשפייה על להו הכין רבנן אמרוה מלתא דכל וז״ל. נוהא קעינא א״ר זועות מאי מאמר על הרואה

 דהא אדם בני. בלשון תורה דדברה כי.•היכי. העין למראית בינותינו שנודעים בדברים משל בתורת אלא
 בתורת ■אלא פשעיה על ולאו מפיו באפו.ואש עשן עלה■ ה׳ יד ה׳ עין הנה ואמרין ממתלין הכי נביאים

 באמרו שלמה הזהיר בזה חכמים מנהג ועל ;עכ״ל הגדה דברי אתיין הנין ואף אדם בני ולשון משל
 בהס ־ •אין חכמים דברי שבכל תדע נאמנה כלומר א') (משלי וחידותם חכמים דברי ומליצה משל בלהבין

 ציצים ופשרי. וחידה ומליצה משל שהם.דברי ותבין תדע השכל מן רחוק פשוען ואס ועקש נפתל’
 אחד הכס אפר בדבר שכן ומכל פנימה; אל-הקודש לבך ושמת והאמונה האמת הוא אשר ותוך, :מפנים
 חדא אמר מר רק' חיים אלהיס דברי ואנו שאלו ותאמין תדע כך שהוא הומר אחד וחכם כך שהוא אומר

; : והוא לדוגמא; מאלה אחד מאמר לך ואזכיר ■; פליגי ולא ח־א אמר ומר .
ק ו ח פי ר מ  אוסר יהושע ור'. העולם גברא בתפרי הומר אליעזר ר׳ השנה) דרחש קמא (בפרק א

נברא אס כי אמת שניהם דברי להיות אפשר חי. פשוש ולפי , העולם נברא בניסן ׳ ■
 אחת אמיתית הקדמה שתדע אחר אמנם ;בניסן נברא לא בתשרי נברא ואס בתשרי נברא לא בניסן

 זאת מודעת והוא ;אמת אמרו שניהם איך רואות עיניך והיו תשכיל אז בזה נמצא דבר שורש ומה
 בחינה לאדם שיש כמו ;לזה אירע לזה שאירע מה וכל גדול עולם הוא והעולם ,קסן עולם הוא שהאלס

ק עיבור בבחינת הוא כשהאדם והנה .ולידה עיבור בחינות לעולם יש כך לידה ובחינת עיבור ב  אמו ב
 שניהם•.יאמרו גס ; יש ישיב והשני יש לא האחד וישיב כעילם זה אדם יש הס השואל עליו ישאל אס

 כפועל לא בכח אם כי נמצא ולא ;בעולם נראה לא עדיין שהרי אמת אמר יש לא האומר כי ;האמת
 מרגישין ואנו שנין בין כריסה שהרי בעולם הוא כבר כי אמת אמר נ״כ יש ואומר ,גדול בהעלם והויותו

 העולם נברא בתשרי האומר אליעזר ר' בעולם הדבל ככה ; בהעלם עדיין שהוא אע״פ התנועה ממנו
ס שנתהוה השלם עישר,של בחינת על בו, הכוונה ^ ה  6העו נברא בניסן האומר יהושע ור׳ ; ובכח ב
יולדת לשבעה יולדת כי להריון השביעי בחודש ובפועל בגלוי השלם שנתהוה הלידה בחינת על בו הכוונה

, למקועעץ



̂טר כתג א׳ חלק הברית ספר י
ק לדעת חרצה ואס ,והריון הרה. לשון עולס הרת היום סוד וזה קיימא בן והולד למקועעין ב  יצא מי מ

 מעל תדרשנו כי ומצאת הנאמנים בספריהם חפש ה' בסוד הבאים האנשים אחרי רדוף קום העולם
 וימצא הדבר ויבוקש יחופש הנזכרת ההקדמה ומוליד מחולל לדעת תרצה ואס ,ז״ל לוריא האר״י כתבי
 השנה) דראש (בס״ג התוס׳ כתבו לזה וכדומה השגה) ראש תפלת (בכוונת חיים p ארי ספר על התוב

 ובפיות אליעזר כר׳ דשמ״ע גשס בפייע שיסד הקליר ר״א על ר״ת בכס מצלינן כמאן המתחיל בדיבור
ק עד נברא ולא לבראות במחשבה עלה ובתשרי , חיים אלהיס דברי ואלו שאלו יהושע כר׳ יסד דפסח  ני
 שאז הקיז ימי השנה עיקר כי ,ולידה עבור בחינת יש וליוס לשנה שאפילו החסז על התמה ואל ,פכ״ל

 והארץ פריס יתנו והאילנות פגיה מנעה התאנה ריח נתנו הדודאים הנצניס כל וצמיחת והקצירה החרישה
 בתרדמה יפלו אשר מייס בעלי כמה יש כי ̂ ויהיו יקיצו באפו נשמה אשר וכל ונקי זך והאויר יבולה את תתן

 לט יזכור עוד כאשר ,חלליס כסו כמתים כוכבים אבל כלל ממקומם יתנועעו ולא החורף ימי כל וישנו
 בבחינת הוא הקיץ החורף ימות כל והנה ,משם והראנו זה) חלק י״ג פ׳ י״ד (במאמר יבא מאשר מזה

 הסתיו והנה ניסן ימי ובהגיע ,נרגש ובלתי בכח והוא לאס לאע ומתקרב ויום יום בכל מתהוה עיבור
 , השנה של הלידה בחינת הוא אז בפועל הקיץ ומתחיל בארץ נראו והנצניס לו הלך חלף החורף עבר
 אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי כנאמר שלם אחד יום נקרא שלפניו לילה עם שיום נודע כי ביוה וכן

 הבתים אל האדם ובני ארץ יכסה החושך בלילה כי היום הוא והעיקר שלם יום כלומר, א׳) (בראשית
 על ואס וישנו ערשותס על ישכ̂ב אנשיס על תרדמה ובנפול בא ואין יוצא אין מעונתס ואל יאספון
 מלאכתו לעשות שיוכל כדי בשינתו כח ושואב ינוח אז אבל פועל ומכל מלאכה מכל בסל הוא המשכב

 אך יותר ושעה שעה בכל ומתקרב הלילה כל עיבור בבחינת הוא אחריו הבא ההוא והיום ,מחר ביוס
 ואז ולעבודתו לפעלו אדס הארץ'יצא על יצא והשמש אור הבוקר עת ובהגיע נרגש ובלתי בכח הוא עדיין
 פשוק כפי הנראים האלה חכמים אנשים שני במאמר בעיניך הראיתיך ,ובפועל לידה בבחינת הוא היוס

 ולא חדא אמר ומר חדא !אמר מר אמת שניהם דברי רק אבי כן ולא זה את זה ומכחישים סותרים
 זנב סבר ומה היתה פרצוף סבר מר חוה בענין ערובין) (במסכת ושמואל רב שנחלקו מה וכן ,סליגי
 בכל המדה היא וכך .רחל גדלות בענין ז״ל האר״י מכתבי כידוע שונות בבחינות אמת וזה זה היסה
 יודעים היינו ואלו ,אמת שניהם ודברי חיים אלהיס דברי ואלו־ שאלו לזה כדומה אשר חכמים דברי

 ידיעה חסרון מעכב ומי ,וחידותס חכמים מדברי דבר מאתנו נעלם היה לא הרבה אמיתיות הקדמות
bוהמ הגאון אמונים ואיש ביקר אדם והנה ,אמת דבריהם וכל אמת והס שכלנו וקוצר בנו אשר p 

 בדברים שאפי׳ אמונים) שומר והנחמד היקר לספרו שניה (בהקדמה כתב ז״ל אירגאס יוסף ר׳ המפורסס
 (בבבא דאמרו הא כגון ,עצוס ורמז פנימית בהס יש בדקדוק שלא או מותר דברי הנראין בגמ׳ שנאמרו

ק שומה חרש שור ל״ס) דף קמא ק  ר' אימא אלא עבידתיה מאי יעקב ר׳ נזק חצי משלם יעקב ר׳ שנגח ו
:עכ״ל נסתר סוד משלם יעקב ר׳ בלשון יש / נזק חצי משלה אומר יעקב

ר ט פרק י1ו נ ה  ימצאו אס אשר פניהס נגד עולס מחקרי עס משכילי בעיניהם חכמים אנשים על מ
 נחש כמו לשונם ישננו למו וישחקו חק לבלי פיהם יפערו הז״ל בדברי תמוה מאמר

 איננו אשר בענין ומדבר ושמאלו ימינו בין ידע לא המאמר שבעל מצאתי זה ראה רעהו אל איש ויאמרו
 צבאות ה׳ עם על ויגדלו יחרט ןגדופיס חרופיס חז״ל על ומדברים בהשכל לא ודבריו כלל במהותו יודע

 נפלא סוד או נעלמה חידה ההוא במאמר יש להס יאמר ואס ,בעיניהם העם חכמי יחשבו ולשוסים
 מערכות לחרף עתק ידברו יביעו אך דעת ישנאו בתבונה יחפצו לא מפוארה חכמה ישים פנים וסתר

 פליאה דעת תמוה דבר ימצאו אם אמנם . מגדף הוא ה׳ ואת עמו בוזה אדם וכסיל חיים אלהיס
 ומה חכמתו רבו מה יאמרו ופלאסא'וכדומה ופיסאגאראס אריססו בדברי הפילוסופים בספרי זר וענין
 חולשת מחמת אותו נדע לא ואנחט ימצאנו מי הוא עמוק עמוק אבל המאסר בזה מחשבותיו עמקו מאד

 לשנא לבס הפך ,הוא רב כי הענין דקות על ולעמוד זה להשיג יכולים אנו ואין דעתנו וקוצר שכלנו
 מק ותחת מק בושם תחת לחשך ואור לאור חושך שמים רע ולטוב טוב לרע ואומרים לזרים נהפכו עמס
 ומעט ,ג״כ הפילוסופים בדברי פליאות ומאמרות תמוהים ודברים זרות׳ דעות רבו כמו רבו הלא בושם

 רגשת בלתי בעולם דבר אין אמר (טאהלעס) , וכלה החל גדול בקצור לדוגמא מהם לך אזכיר מזעיר
 . תמיד הארץ תסבב המיס שמסיבת עוד ואמר . וכדומה ואבן עץ הדוממים בכל אפילו חיים

 ע״י הוא הפכיים תנועות להם שיש ומה הכוכבים הליכת סיבת הוא שהרוח אמר (אנאקסאגארעס)
 יתמידו לא וכאשר ,באבנים מקורה שהיא חמר השמים ועל שטהיי. שהיא אמר הארץ ועל , הרוח לחיצת

 עצמיים אמר (דעמאקראטוס) .גדול גל ויהיה השמים כל יפלו רגע כמו וירפו תנועתם במרוצת השמים
 שולט כליון שאין עד מאד ’ וחזקות דקות נקודות והם (אטאמן) הנקראים מאד הרבה יש הפרדיים

 נעשה בעצמן ומחלקיהס נפסד ידועים לעתים אחד כל אשר מהם נתהוו מספר אין ועולמות בהם
 מיס רוח אש יסודות ד׳ כי אמר (עמפעדאקלעס) .קץ ייין עד הדבר חוזר וכן אחר עולם ונבנה

 (פלאטא) . ועגולה שטוחה היא והירח אש של גדול גוף הוא והשמש התחלה בלי קדמונים הס עפר
 ויישוב יבשה עתה אשר וכל קדמון העולם אמר (אריסמו) .הבורא כקדמות קדמון היולי חומר יש אמר

היה •



טועמים חוג ב׳ מאמר
ה להתהפך 3חשו וכה יכשה לפנים היה הימים וכל ימים מלפנים היה לנו  לזה והסיגה ,וימים עתים נ

ק מן החול ומחסרים הימים לתוך ועפר חול תמיד עמהס שיוליכו הנהרות גמכור א  .הים לתוך ונותנים ה
 אשר וכל בשוק וישן בשוק אכל כבהמה הכלם ידע לא בעצמו והוא סכלות היא הבושה מדת אמר (דיאגענום)

 לפני עמוק בור ראה אס אפילו לא אס נמצא אס בספק שהכל אמר (פיררא) .ברביס עשה חסן
 f בור אינו שמא כי עלץ לדרוך או אחרת דרך ולהסב זה ממקום להרחיק ראוי אס מסופק היה רגליו
 ובאמת הוא ארוך חלום כי אפשר באמרו במציאות הוא אס מסופק היה בכללו הזה העולס על אפילו

 הסה ומעולס (מאנאדין) הנקראים מאד הרבה דקות נקודות יש אמר (לייננין) .במציאות דבר שוס אץ
 קצת רק ,בכללו העולם משיג מהיס אחד וכל השגה ובעלי תנועה בעלי והמה והמרחק מהזמן ומופשעיס

 הרבה וזרות פליאות נמצא לזה וכדימה ,ממנו נעלם וקצת בספק וקצת בבירור משיג העולס מנמצאי
 רוח לדברי קן ואין יכלו לא והס יכלה הנייר הס רבים כי אפשר אי כולם ולהביא הפילוסופים בדברי

 הנראה זולתי לשונס חהת פנימיות ואץ בדבריהם תוך אץ ואצלם ,בדבריהם הנמצא הרבה והבלים
 בזולת ולשון כתב אין אף ענץ תוך וענץ דבר בתוך דבר להלביש אצלם מנהג אץ כי הדברים של מפשוסן

 ובמציאות בשכל מקום אין ואס !בפנים פנים ישא לא אשר הוא ומטבעו .לזה מסוגל הקודש לשון
 בהם אין הבל נחשט ותהו אפם רק מאומה ממאמרם קייס נשאר לא הדברים של פשוק ולקיים לאשר
 בדבריכם הזהרו אין ואס לי היידו זה בענין עולה ^שוני היש בי ופנו הואילו אמת אנשי ועתה ,ממש

 שכל ותאמינו תבינו ומעלה הזה היום ומן ,התמוהים ס״ל במאמרי רוחכם על העולה וגמחשטתיכס
 או בחיצוניותו או מאד נאמנו דבריהם וכל בפיהם היתה אמת בכתב הרשום לחז״ל אשר טהורות מאמרות

 אנו אשר בענץ המכוון הגבול שעברתי כמעט עד זה בענץ הארכתי ולכן ,ממנו פנים ובמסתיר בתוכיותו
ש נתנה ובכן ,בו עתה :והוא ,חוזרים ומזלות קבוע גלגל בענץ בו שהיינו למה ונשובה ^

י י פרק נ א  מגדולי ספרים בהרבה ראיתי שמצאתי מה להבין אוכל לא נשגבה ממני דעת פליאה עני ו
אומות לחכמי ישראל חכמי הודו שלא להוכיח ומתאמצים זה בענין מדברים לב חקרי . ■

 שזכרתי שהיה) מי (בפרק פסחים בגמרא מפורש כתוב כאלו חוזרים ומזלות קבוע גלגל בענין העולם
 ולא ^ל בגמרא כן נזכר ולא ,לח״י חא״ה שנצחו או לחא״ה ח׳׳י שהודו זה) מאמר ה' (פרק למעלה
 ,וכן דריחיא כבוצינא ודלמא באמרו בדבר מסופק אלא אינו נמי יעקב בר אחא רב אף ,כן משמע
 ומזלות קבוע שהגלגל בפשיטות אומר גזרו רק כלל בדבר מסופקים אינם ישראל חכמי אבל .רשב״י

 ח״י הודו שבזה וכותב זה בענץ מדבר כ־׳ה) וסי' י״ג (סי' ונעים נחמד בספר הרואה ואנכי ,חוזרים
 קבוע גלגל בענץ דעתם שהניחו ח״י עשו יפה לא ראשיי חיי הלשון בזה כתב קנדיא והר״י ,לחא״ה
 בר״י ראיתי וכן .עכ״ל בסלו באשר ובחרו קבלו באשר בחלו החכמים רוב שהרי האומות דעת וקבלו

 בספרו ז״ל הרמ״א הגדול המאור על אתפלא וביותר .ספרים ובשאר ל״ו) שער כ״א (בפ' העקידה בעל
 נצחו לא והס לחא״ה הודו לא שח״י להוכיח הוא אף מאד התאמץ ששס ב׳) סרק א׳ העולה(חלק חורת
 זוכרים ולא זוכרים והיו חוזרים ומזלות קבוע שהגלגל יודעים היו ישראל שחכמי שם באמרו ,אותם

 דרך על התכונה בדרכי רבים ספרים אז היה ולהם חוזר שהגלגל שהורו יון חכמי עמהס וכשנתוכחו
 חכמי מתכונת ללמוד הס גס והוצרכו הגלות בסיבת אז נשתכח התכונה של האמיתי ודרך העולם חכמי

 ובראותי ,הודו ולא חזרו לא באמת אבל לח״י חא״ה שנצחו וכמו להם שהודו כמו נראה בזה .. העולם
 שלא אחר לח״י נצחו שחא״ה או לחא״ה ח״י שהודו להם יצא מאץ לדעת נפשי כלתה וגס נכספה כזאת
 בני דברת על בלבי אני אמרתי אשר אבל , דבר חצי ולא דבר לא רמיזה ולא רמז לא בגמרא מזה נזכר

 פרק ב' המירה(חלק ספר על ז״ל הרמב״ס בדברי כן כתוב שמצאו היא הזה בדבר הערך גדולי האדם
 וכבר חוזרים ומזלות קבוע גלגל האמנת הלשון בזה פרק באותו ישראל בני אל כן משה וידבר ח׳)

 את חא״ה ונצחו בפירוש אמרם והוא האלו התכונה בענץ דעתם על א״ה חכמי דעת הכרעתם ידעת
 מה יאמץ ולזה העיון עליו שהביאו מה כפי שדבר מי כל בהם דבר העיוניים העניניס כי אמת וזה ח״י

 ואינט מקומו על והתבוננת בגמרא נמצא שכן וחשט במורה בו כן ראו והמה .עכ״ל מופתו שהתאמת
 ומזלות קבוע שהגלגל סללו ברור שפתם דעת אבל ,דפסחיס בתוספתא ולא שהיה מי דפרק בברייתא לא

 y זה) מאמר ה' (פרק למעלה אסרתי כאשר רוחניי והוא גשמיים שהם מפר ט דרך ועוברים חוזרים
 בכתב שהיה העת באותו לפניו הזדת אשר הגמרא בנוסח כן כתוב שמצא ספק בלי ז״ל הרמב״ס והנה

 בגירסא גמרא העת באותו הרמב״ס כבוד לפני שהיה באמרי תתמה ואל / טועה הלמוד איש יד
 פי׳ ז״ל ורמב״ם וז״ל טומנין) במה פ' א' (במשנה הברסנורה הגאון כן כמו כתב כבר כי משובשת

 בגמרות שנמצא מהופכות וגרסזת הנוסחאות שיבוש מפר סובלתו הדעת &אץ פירוש קדרות בסתם
 נתחדש הדפוס מלאכת (כי בדפוס לא יד בכתב אז היו הספרים כל כי לזה והסיבה .עכ״ל שלפניו

 ובשנת העמים ספרי להדפיס והתחילו .באשכנז אשר (מינץ) בעיר לפ״ק ר' אלפים ה' בשנת באירופי
 על רלב״ג וספר תהליס על הקמחי ספר בעולם נמצא והנה .ישראל ספרי להדפיס התחילו רצ״ה
 מזה ידעו לא (חינא) במדינת קודם רב זמן הדפוס היה שכבר אע״פ לפ״ק רצ״ו בשנת הנדפס איוב

X כלל כלצב זה היה לא העת שבאותו הגמרות כל שבשאר ספק ואין ,)הנזכר שנה באירופיעד to
' אין -



בתנ-יושר א׳ הבריתיחלק׳ ספר ■ב '
 שחא״ה לסיפא בפלוגתא טצמו בדף בו שהרי כלל ההיא הגירסא נכונה לח כי ,שלנו בגברות אתנו אין

̂לה אומרים ע למטה מהלכת הממה שבלי קי ר ה  דבריהם ־ונראין רבי אמר הרקיפ■ מן למעלה אומרים וח״י ק
־־מדברינו  גלגל ובענין הודו בלילות ־החמה מהלך שבענין משמע לדבריהם־. השוגה רבי אמר ובכאן;

 גמרא בשום כן היה'כתוב שלא בסח אומר ובכן , ־ההיא לטרסא מקום איפו ואיה הודו לא •קטע
 שהיה לך ויאמר הנה יסור פתי ומי / ההיא ובעונה־ - בעה לפניו היה אשר זולת ז״ל הרמב״ס p,בז

 אתה אף הכמים כבוד בעבור' זאת השמיטו הש״ס שהדפיסו בעת ודורשיו הדור וחכמי בכלס כן כתוב
 הר״י אבל חכמיס^ לכבוד ג״כ בסיפא כן שיעשו ראוי היה א״כ עשו זה בעבור אס לו ואמור שניו את .הקהה
 אמרו באמת והס ’ יפה לא אמר יופי תחת כי ישראל חכמי על p בכתט עשה יפה לא ראשי היי ז״ל קנדיא

 הנקראים האירו בגלגל אשר הקיימין הכוכבים מן מעתה נדבר ,■הגלגלים מן שדברנו ואחר :יפה אשר ;טוב
... . . ■ ־ : והוא ,)שסערין (פיקס בלשונם .

V ■ השמים כוכבי ג׳ מאמר - - ;
עולם של ברומו העומדים מרוב יספרו לא אשר הקטנים הכוכבים וראה השמימה נא הבט א פרק

ריחוק אותו שמורים בשביל שטערין) (פיקס ובלשונם הקיימין כוכבים נקראים אלה.................. .
 בו שהיו מהנקודה יפה מרחק כבר נסוגו שהרי ממש אחד במקום תמיד שקיימין לא , ומקדם כמאז
 אחת מעלה יוחסין ספר ולדעת שנה במאה אחת מעלה (בטלמיוס) לדעת ותנועתם הבריאה., ׳געת

 בעצמן אור להם ויש ,קיימין נקראו רב זמן במשך אס כי נרגש בלתי שתנועתם על אך ,שנה 'בשבעים
 במספר ובאו נמנו ׳כבר להמנות שיוכלו מהם שהגדולים ודע־ . הלכת ככוכבי השמש מן האור שמקבלים לא

״ב, 'אלף כ  משלשה יותר בעין הנראים לכוכבים מספר ומנו יותר .האחרונים דקדקו הזאת בעת אבל ו
ם,  ח״י הס שבהם קטנים והיותר ,ט״ו מספרם שבהם וגדולים מבריקים היותר אור כוכבי וכל אלפי
'הארן ככדור בגדלם פעמים  עד המה רבים ההבטה כלי ידי על כ״א יתראו לא אשר בהם והקטנים ,

 הנקרא בלילות בשיזקיס בהיר הוא אשר הלבן בקו אף ,שטערין) ערפל(נעביל כוכבי ונקראים מספר .אין
 ערסל מתוך הלב לבנת כמראה רק לגו יתראו לא הרחקתם לרוב אך מספר לאץ כוכבים יש החלב נתיב
 אור מפני הוא גיוס נראים שלא ומה גלילה., כמו ביום עומדים והכוכבים ,(מילךשטראז) נקרא לכן

 וכוכבים האבוקה בפני הנר כאור לנו אורם מרחקם לרוב והס עוזו בתעצומות ומאיר לנו הקרוב ־השמש
ק מעומק אבל . נגהס .אספו א  מן ריחוקס אמנם . ג״כ ביום אותם רואה אדם (שפופרת דרך או ה

 קרובים היותר אך , קרובים ומהם ורחוקים מאד רמו כי כוכבים מהם אבל ,לכל שוה אינו הארן
 פרסאוק מיליאן אלפי ות״מ אלפיס אלף שהוא ,הארץ מן השמש כרוחק פעם אלף ששים הוא בהם ■לאק

ק ־מן א  שאין מה חשבון לך יצא אפם , השמש ע״י מאתנו רהוקס לשער אמנה תוכל בהם והגבוהים , ה
 שמונה זמן במשך אלינו מגיע השמש מן היוצא הזיו כי לב חכמי כל אצל זאת מודעת והוא ,לדבר יוכל הסה

 ברזל כדור ומורה השמש על עומד אדם היה שאס מדות אנשי אצל צדק חשבון פי על ונתאמת ,בשעה דקים
 היוצא כדור כל ודרך ,רצופים שנים כ״ד זמן במשך לארץ מגיע היה הארץ על וגפרית אש בכח ־מן(קאנאן)
 משעה עינינו אל מגיע ואורם זיוס שאין כוכבים יש והנה ,פרסה דקים שמונה בכל שילך ׳סן(קאנאן)

 תוכל ומזה ,לחשוב יכול הלב שאין מה וחשוב צא ועתה , חדשים ששה במשך אס כי מהם וירדו שנאצלו
 מה הבורא גדולת להתבונן לבך תכין אחי וא״כ , הנברא הגלגל מקוס ורחבת תחת ועומק רום עומק ־■לשער

 :אלהינו מעשה גדולים כך אס אדונינו ה׳ הוא אדיר וכמה נורא ומה הוא איום ' ־ '
̂ בפילוסופיא ועצומים גדולים חכמים והמה , הכוכבים את מגשימים התוכנים מחכמי יש ב פרק

אדם ובהם ממש גשמיים עולמות הס הלכת הן הקיימין הן הכוכבים שכל האומרים • ר
 שאינם שהכוכבים אומרים ומהם ,ממש הזה בעולם כמו ונפסדים 'הויס והדומם והנצניס רפה ובהמה

 שמצן הוא המאיר כוכב וכל העולמות לאותן השמשות הס והמאירים ,והעולמות הארציים הס מאיריס
 מן אורם ומקבלים ארציים שהמה אמרו לכת כוכבי השבעה שהם הנבוכים כוכבים .ועל ,שאצלו ■לעולם
 ערך כפי הוא ותנועתם הארץ כדור על הזה כעולם ממש גשמיים עולמות והס ארצנו כדור כמו .השמש

 מהם אהד כל בעיני הזה העולם בשגס ארצנו, מכדור כמו אדים מהם יוצאים וגס ,מהשמש רחוקס
 ויאיר השמש מן האור שמקבל הירח כמו להם ויאיר אליהם ויופיע השמש מן האור יקבל כי כוכב הוא
 ,כש״כ לא הגדולים מיושב הקטן אס באסרם הוא וראייתם־ ,עולמות הכל גס כוכבים הכל וא״כ לנו,

 והשאר בלבד הקטן זה אלא מיושב יהיה לא אלהיס ברא אשר והגדולים הרבים הכדורים שבכל היתק
 עוד ,נזרעת אחת שגולת אלא בה פרסאות'שאין אלף גדולה לשדה דומה הדבר הלא ,ושביתין במלין יהיו

 ובהרות כהות גלעזיר)^בהרות (פערין הנקראים ההבטה כלי ידי על בהם הנראה שהכתמים •יאמרו
 כי שבהה; והימים והגבעות ההרים הס מראהו,לבן, ומקצתו שחול מראהו הכדור. מן לבטש,.במקצת

 מראה כי ואומרים להפך דורשין ויש , והימים המיס הלק הוא והלבן הארץ הוא שבהם השחור מראה
 שברים לא אבל המיס ושברים בוקעים השמש אור שקוי בעבור הארץ, הוא והלבן המים• חלק הוא השחור

את ׳



טז■׳: כוכבי;השמים ג׳ •מאמל :־
 שהס שיורה מה זה כך או כך נין ̂ שחור והימים לנן הארץ נראה לכן לאחור .חוזרים רק הארץ את ;

 בספרו(סעלענאנראפיא)-להוכיח מאד מתאמץ (העפעליוס) והחוקר כתוכס־, הדרים האדם בנ> ;־בשביל
 הנדולים הכחמיס מלבד כי באמרו , ממש ארצנו ככדור. ונהרות סלעים'וימים וגבשת הריס בלבנה ׳;סיש
ס, כתמים מחזהג״כ כלי ידי על בתוכה נראה לעין •הנראים בה מני  מאיריס קסנים חלקים נראה גס ק

 בה ג״כ ויש ־,אחד במקום חמיד שמדים כתמים בה שיש שד ואמר . ישבה הגדולים הכתמים בתוך
 המתחלפים הכתקיס על ואמר ,יום אל מיום בה ומצנס ומדתם צורתם מפונים מתמלפיס קסניס ׳כתמים

 ויאמר ומיס; ימים שהם סכה החשוכייס חלקי סל ויאמר ,בה אשר הגבוהים וסלעים הריס מן צללים שהם ■
 כאלה דברים לספר והרבה הימים באותן אשר האיים שהם הכתמים בתוך אשר הבהירייס המקומות -על

 ידמה בו הוא אשר הזה בשלם ידע או שראה מה יוכל ,ויספרה ראה אז ובעיניו וירד שמים עלה :כאלו
 מראה מצא אשר מאן) (וואלד הנקרא יערי לאדם בזה נדמה והוא ;כן כמו בלבנה שמה המה כי לו

 אשר מאנשי(אירופא) אהד סוחר שמה שכח אשר גדול הר בצד עומדת (שפיגל) הנקרא גדולה .מלוטשת
 ;וילך וישכחהו יומיס או יום ההר נגד שם ויחן היבשה על ויצא היער אותו אצל ים בלב אניה דרך ,עבר
 גס כמוהו בידו ומקלו■ שחור אדם צורת בתוכה וראה המאירה באספקלריא הסתכל היערי אדם זה והנה
 ההר בתוך מלא עולם יש אכן ויאמר ויירא המראה לנוכח ביער שם שהיה אחד נהר צורת גס האילנות צורת

 גס הכל נמצא ובתוכו ותלול חלול שההר אס כי זה אין ואמר בדעתו והעלה והתפלסף והתחכם הזה; הגדול
 ממש כמוהם כמונו שהורים ב״א גס איש בני גס בתוכו ואיים נהרות גם שלנו כיער רבות אילנות גס יער

 למחקרים כה קרה כאשר ראה; עצמו ואת דבר בנפשו כי ידע ולא כמנהגנו. בידו מקל מהם לכ״א שיש והעד
 מתחת אדם בני להיות ושא״א המשוה .p תחת ישוב שאין הגיונות שכליות בראיות חייבו אשר הראשונים

 לחוקר זה בענין קרה ככה הרבה. ישוב ושם שם יש כי לנו נתגלה זאת ובכל טעמי׳. מכמה רגלינו לנוכח לארץ
 בכוכבים ההוזים ע״י שהשיגו אמרו והם בו שאין במקום ישוב הגיוניות בראיות לחייב להפך; .(העפעליוס)

 תנועתם אין וע״כ אותם המקיף אויר להם ויש האיץ ככדור יסודות וד׳ וצורה מחומר מורכבים שכולם
 ממנה הנופל יפול לבל בפרץ שמד אותם המקיף האויר כי יושביה את משכלת ארץ בס ואין ■מחריבס

 בכחואת אליו ימשך אשר המושך מהסכח אחד לכל שיש מטעם ועוד עליה הדרים את התנועה יזיק ,ולבל
 הרוצים (קופערניקוס) לדעת עליה יושבים אנחנו אשר לארץ ככה הוא כאשר בו אשר והנמצאי' הגופים כל

■ : והוא שאומר; כמה יהיה בזה עבדך אל יראה ואשר האלה; מהלכים בין ונתנה הארץ של במרוצתה
ה ג סרק ז ח  מטעם ולא ;ברואים בהם ויש יצרו לשבת אבל בראו לתהו לא ספק שבלי לבי אשית אנכי א

מאין יהיו והגדולים הרבים שהכוכבים יתכן איך ואמרו שזכרו הגדולה שדה של המשל • י
 והכל הזאת הארץ לתועלת אלא נבראו לא שכלם להם אשיב זאת על כי מיושב; יהיה הקטנה והארץ יושב
 ■ אותם ויתן הכוכבים ואת הלילה לממשלת הקטן המאור ואת בנא׳ כמה ; באדמה האדם של לכבודו ברא

 אלא נבראו לא בהם אשר וכל שהם באמת הוא כאשר א׳) (בראשית הארץ על להאיר השמים ברקיע: אלהים
 הברואים מן משיגים שאנו התועלת מה יודע אתנו שאין אף ; הלזו בארץ האדם של מקונו ,להשלמת

 ואופנים מלאכים ממעל בשמים ־ אשר הברואים מן לנו המגיע התועלת יודעים אנו אין אשר5 ;:ההם
 הבחירה בעבור הזה הכבוד וכל תועלת האדם מושך שמכולם הקבלה חכמי כל אמרו ובאמת ; וחיות

 אשר אבל .כבו החיות בעבור והרבים הגבוהים יער עצי מכל הוא נכבד הכי הקטן היתוש כאשר ; שבאדם
 כל אשר והאצילות והבריאה היצירה מעולם רבים שלמות בו מהיות עשיה שלם יגרע למה הוא אני אמרתי

 הש״ם) ובמשנה(סוף רבים במקומות בזוהר המקובליס;ונזכר אצל כנודע מספר אין שלמות בו כולל מהם אחד
 אלף בח״י כרוב על רוכב הקב״ה ראשון) ע״ז(פרק ובמסכת ; עולמות ש״י צדיק לכל להנחיל עתידהקב״ה

 מרוז אורו פסוק על מגלחין) ואלו (בפרק שאמרו מה הדעת לזאת נכונה ראיה ראיתי זה גס ; ■עלמץ
 לה ואמרי הוה טכבא sלר אמרי ה׳) ה׳(שופטים לעזרת באו לא כי יושביה ארור אורו ה' מלאך אמר

 אותו ומקלל וקמארר ישוב בהם שיש מכלל יושביה ארור וכתיב כוכבא דאמר ולמאן ,הוה חשיבא גברא
 רעה משפיע היה ממקומו אחד שכל הכוכבים כשאר כגבורים ה' לעזרת באו לא למה יושביה כל עם ,הכוכב

 אמרו הלא ;ההוא לכוכב משחת בארץ היושבים על הוא שהכונה לומר אין כי ;מחנהו ועל סיסרא יעל
 . שלמות והן ישוב בהם שיש דעתי לכן יושב. אחד כוכב תחת כולו הישוב כל שהיה) מי :חז״ל(בפרק

ק  להזכירם יפקדו בו ובריות שבהם; היצורים במהות אני אף דעי אחוה הבא ובפרק זוהר< מתיקוני משמע ו
, . . • : לאו;והוא אם כדמותנו בצלמנו הס אם :■

ה ד ®־ק נ מ  בלי ממש העולם זה כמו בהם אשר וכל שהם שאמרו מה והוא ויכסלו יבערו באחת א
 דברו בזה ,ונפסדים הווים ודומם וצמח ובהמה בחירה בעלי אדם ובהם בטבעו שנוי

 אם שלמות לרבוי צריך למה כי ,דבר לכל יאמין פתי נקרא ככה והמאמין ;פיהם יפצו והבל שקר לשון
 ;באחד והוא כולם את שיחזיק עד במאד גדול הזה עולם יהיה בריות והמון רבה ובהמה אדם רבוי בשביל
 שלשת הס אס אמנם אף ונפרדים רבים כדורים שהם אחר ע״כ גדולה או קטנה לעשות דבר מה' היפלא

ובסרט בכלל מחבירו שבדל אחד כל אבל אחד בטבע מהם שנים ואין ספיו בלי לחבירו שוה סהס אחד אץ



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר
 וכל אופנים כמה בל״א (אוהר) הנקרא השעות מראה בכלי יש שהרי y בו אשר הבריות הן בעצמו ק

 גהס אחד נובע אץ ובכן ,אחת פעולה שנים שיפעלו לא אחר תכלית ממנו ומכוון אחר לדבר ממחד אחד
 “ וגשמיים יסודות מד' מורכבים שהמה אמרו ושקר ,עוה״ז של הבריות כמי שבו הבריות ולא עוה״ז כשבע

 ובקר בצאן חוס וכל אותם ישרוף לא השמש וחום חמה יושבי כמוס אדם בני להיות אפשר עוה״ז^כיאיך כמו
 המאור של זוהר בתעצומות מראות עיניהם ישרו לא yb האחרונים כדעת בשמש חום אין ואם ,ויחיו

 מי קרתו ולפני שבתאי יושבי ב״א להיות אפשר איך או ,אחד רגע בו להביס נוכל לא ואנו תמיד הזה הגדול
 ונכבדי' עליונים וצורה מחומר נבראו שהמה ב׳) מאמר (בס״ה עליהם לך והודענו לפניך אמרנו כבר יפסוד^
 יותר אחרים אחרי'ובריות דברים בהם כיוצא מהם והמורם הארץ יסודות ד' מהם 'שנבראו וצורה מחומר
 הבריות כל שלנו העולם ג״כ שהוא אף בים הדוגמא זה ראה הזאת^ הארץ מבריות והרכבתן במהותן משלים

 שטי בעבור בים יש ביבשה שיש מה ̂כל כי אף היבשה של מהבריות ובסבעם בעצמן הס משונים בו אשר
 להיות יכול כי אף .בחירה ובעלי כדמותנו בצלמנו אדם בני בהם באחד שאץ ספק אין וא״כ בו היסוד
 הזה האדמה פני על האדם במזג אלא הבחירה להיות אפשר שאי נודע כבר כי ומרע^ שכל בעלי שהמה

 בשה״׳ז רק ועבודה לתורה מקום אין ע״כ ,היצירה בנזבע ממנה שלמסה במה ולא תמנה שלמעלה במה לא '
 ולכן מעוה״ז/ רק רוח נחת מקיל הקב״ה אץ ולכן ; מבודה ולא חורה לא שייך לא בחירה שאין במקום כי

 הבריאה כעולם והעליונים הקדושים שלמות אפילו כלס העולמות מכל והמבוקש הבריאה כל תכלית הוא
 כשם המכונים העולמות אלו מכש״כ ,השה״ז בשביל אלא נבראו לא בהם אשר העולמות ורבוי והיצירה
 מזל כל ועל ברקיע בראתי מזלות י״ב בתי הקב״ה אמר עומדים) אץ (בסרק חז״ל אמרו כאשר כוכבים

 בראתי לא וכלן כוכבים רבוא אלפי שס״ה בו תליתי וגסנורא גססרא כל ופל כו' חיל שלבים בראתי ומזל
 מרבבות ואתא השפל שה״ז בערפל לשכון אמר ה' לכן כלס העולמות כל תכלית הוא כי ועל ,בשבילך אלא

 ובזת ,תהלתו והוא הדרתו ישראל על מסה בדרי ומקדש משכן לו לעשות ויצו נוסה כיריעה שמיס קודש
 בהס שאין אחר כי אחרים. עולמות שיש יאמרו שלא אנכי ירא באמרו ז״ל העקרים בעל שנתירא היראה סר <

 והרי כלל לעניננו נוגעים אינם ועבודה תורה בהם ואין באיש קיימץ אלא ונפסדים הוים ואינם בחירה בעלי
 לא״ם בספר'חזיון החלום בעל לדברי תשמע ולא תאבה ולא / ממעל בשמים אשר הברואים שאר כמו הס

 אמרו הלא■ / דבר בכל כמוהם כמונו ונפסדים הויס שהם באמרו ומדוחים לךשוא חזה כי זה בענץ
 אלא כלום משמש אינו וילון י ערבות מכון מעון זבול שחקים רקיע וילון הן רקיעין ז' חרשין) אין (בסרק

 ברקיע אלהים אותם ויתן שנא׳ קבועים ומזלות כוכבים ולבנה חמה שבו רקיע ערבית ויוצא שחרית נכנם
 הז/ במנין למעלה ממסה השני ברקיע הס כבר הקיימין הכוכבים וכל לכת כוכבי הז' וא״כ השמים■/
 כלס הארץ על אשר וכל במין לא באיש קימים כלם בשמים אשר השמים צבא שכל נודע וכבר , רקיעים
 ה׳ ויאמר תמות מות הכתוב סמך ולזה / הלזה בארן אלא ונפסדים הווים אין וא״כ באיש לא במין קיימין
 צריך באיש יתקיים ולא שימות אחר כלומר ב׳) עזר(בראשית לו אעשה לבדו האדם היות סוב לא אלהיס
 ̂ בראשית) פ׳ הורה הנזכר(בלקוסי פסוק על ז״ל האר״י כתב כאשר במין שיתקיים אשה זו עזר לו לעשות
כוכביס ונקראים הקיימין מכוכבים ולמסה הידועים לכת לכוכבי ממעל אשר הכוכבים בענין נדבר ומעתה

' , : והוא / החדשים ’
 לכת וכלס במאד רבים כוכבים / הידועים לכת כוכבי שבעה ובץ הקיימין כוכבים בין יש כי דע ה פרק

 האחד סין / מינים ב׳ יש ובהם ,הקיימין ככוכבים שעומדים לא ,בלכתן יסבו כלס כי הס
 הסובכ מקו אחד לצד קרוב שהשמש עד השמש ק הרבה רחוק מרכזם אלא השמש אינו מסילותס מרצז

 ממנו יתרחק וכאשר אותו לראות נוכל השמש לצד מהם אחד יתקרב כאשר ולכן ,השנית מצדו מאד ורחוק
 שנראה בעבור התוכטס(קאמעפין) ובלשון / דשביס כוכבי חכמים בלשון נקראים הזה והמין / מעינינו יסחר

 שאינה וחשבו ברואה שנו הפילושופיס מן והקדמורס , השמש לנוכח בשביס מושכים ארוך זנב כדמות בהם .
 דרך יחד האלה המותרות יתקבצו וכחשר שלהם והפסולת הסכביס ממותרי לשעתן נולדים רק ממש ככבים

̂ דברכות) ס' ז״ל(בפרק יו״ס תוספת הגאון דעת ג״כ וזה , באויר ויבסל יפסד מועס ובזמן הזה כוכב
 הזנק אולס ,מרכזם סביב בלכתן ויסוכו ממש אמתייס כוכבים שהם התבררו האחרונים הפילוסופים אמנם *

 השסס לצד מהם אחד נתקרב כאשר כי / השמש חוס ידי על לשעתו נולד הוא השמש לנוכח בהס הנראה
 מזהיר והוא ועשן אד השמש חוס ידי על הכוכב p פולה החמה אצל הגבול ונסב שלו הסובב קו ידי על

 ההוא השביס השמש יתרחק.מן וכאשר / ושביס ארוך זנב כדמות ההוא לכוכב ונראה ושביס שביב לו ונוגה
 נגד לשלם הזנב נראה הזה ומסעם .מהשמש התרחקו עד ההוא שבס יסור לא כי תומו עד וחסר הולך

 דלא דשביס מכוכבא לבר דנהרדעא כשבילי דשמיא שבילי לי נהירא הרואה) שאמר(יפרק ושמואל ,השמש
 יתראה מתי בתחילה לחשוב יכול איני כלומר ומסילתו/ שבילו ידע שלא הוא הפירוש מאיניהו/ ידענא
 מהות ידע שלא שפירשו ודעמו ז״ל יו״ס תוספות מדעת לאפוקי , ויתראה להשמש סמוך יכא זמן ובאיזה
 לחכמי נודע כבר בהם החקירה זמן אורך מחמת הזה בזמן אמנה , אמיתי כוכב שאינו כעבור הכוכב

 וסביט מהם אחד כל של המהלך היסב הדק מכוון ובחשטן בבירור במסילותס הקפתס זמן מהם כמה התכונה
והתוכניים / כעת נודע זמנם אשר ס״ס וע^ האלה לכוכבים מספר מונה אחד וחכם / מאד נשערה

מושבים ־



יז השמים כוכבי ג; מאמר
 שנה, נאיזל דבר החריש מראשיה ומנידיש כל לעין ויהראו האלה הטכביס צאת עש מקוד: רב זמן חושבים

 זמן ואיזה זו■ במדינה יתראה זמן איזה יאמר בו המדינות ועל מהס^ כוכב כל יתראה שעה ובאיזה יום ובאיזו
/ במדינה  במדינת סבת ברזודש תקמ״ס שנת מהס אחד כוכב שיתראה קדמוניות בשנים אחד תוכן כתב וכבר ז

 לחשב אפשר איך במקרה לשעתם נולדים אלא ממש כוכבים היו לא ואס ,היה כן פתר כאשר ויהי (ענגלאנד)
 מכל דבר נפל לא רבות פעמים בנשיון ועמדו דבריהם נבחנו וכבר ,דבר אחרית מראשית ולהגיד מחשבת בו

 אס היא הסובה בעולם בשולות מבשרים שהמה באמרס הקדמונים של שקר בדברי התעו ואל .אמרו אשר
 סני כראות תחתו אל השמים ומאותית בא בזמנו אורח רק הדש כל ואין כן אינו ,ישמיעו וחדשות רעה

 או .ז״ל עזרא אבן שזכר המערכת הן והן ,השמים כוכבי בין חדשה מערכת תהיה אס רק ,דשביס כוכבי
 מקום של רצונו שעושים בשעה ישראל יחת וחל עסה' יירא אל מאלה גס ואף ̂ נלקה והחמה כשהלבנה

 f י') (ירמיה מהמה הגוים יחתו כי החתו אל השמים ומאותות שנא׳ הישן) ז״ל(בפרק חכמינו שאמרו כמו
 משבתאי למעלה מסבבים והעה הידועים הלכת כוכבי כל כמו השמש הוא מרכזם אשר הס הב׳ 'המין אמנם
 אהד משום ועשן אד מוציא אינו השמש ובכן השמש אל להתקרב להם אפשר אי יען , זנב להס אין ואלה
 הנזכר (אורחנום) הנקרא לכת מכוכבי השמיני וכוכב , שביס או זנב לו ואין אשו יגהשביב ולא מהם

.פרק באותו המין וזה הכוכב זה מענץ וראה ימין הבס ,המין מזה הוא ב׳) מאמר ב׳ (פרק למעלה
־ : והוא ,הכוכבים מכל למסה המה אשר לכת כוכבי משבעה נדבר ומעתה .

ה י פרק ב מ  ובלשון גלאסין(פלהנעסא) הנקראים הידועים לכת כוכבי שבעה הס הכוכבים מכל ל
נוגה המה מאדים צדק שבתאי ,הקודש בלשון שסותם ואלה שסערין) (וואנדיל אשכנז '
 יען והנחה^ שבת לשון שבתאי y אומר כאשי שמותם וסעם , למסה מלמעלה סדורס וכך ,לבנה כוכב

 ועוד ! נח הוא כאלו ונראה שנה שלשים עד תנועתו נרגש ולא לכת כוכבי מכל כבדה יותר שתנועתו
 ודייני השופסים על שמושל לפי צדק , רבים דברים לבשל וממונה ומכלה משבית הוא כי השבתה מלשון

_הצדקות ועל צדק  ז״ל כאמרם דמים שפיכות על שמושל לפי, גם , במראה אדום שהוא לפי מאדים ,
 , השמים כוכבי מכל יותר מזהיר שהוא לפי נוגה y החמימות שמהוה לפי המה y'(TPnrn מי (נפרק

 y וסופר מבין בן הוא בשעתו הנולד שכל לפי כותב אותו קוראים ויש ,המין שם על הפרס שס שכב
 השמש את כנאמר שמש כן גס נקרא והחמה y ירח כן גס נקראת היא אמנם .לבן שמראה מפני לבנה
 נקרא והלבנה ס׳) (איוב יזרח ולא להרס האומר כנאמר חרם השמש נקרא וכן ד׳) (דברים הירח ואת
 שלשה של תיבות וסופי אהד לכל שמוה שלשה וירח השמש והנה , פיהרא תרגומו ירה כי סהר כן גס

 ס״ה). שולחן(ישעיה לגד העורכים כנאמר נד כן נם נקרא וצדק y החמה ימות כמנין שס״ה השמש שמות
y(צדק ,)(סאסורנום שבתאי בלשונם שמותם ואלה (:rp ’Dr (זונא) המה ,)מאדים(מארס y ,(פענוש)נוגה 
 וכולם השמש זולתי בעצמן אור להם ואין כדוריים והם yראבאנס)p(גס ,)לבנה(לונא y (מערקוריום) שכב

 ודע .השמש מן אורה שמקבלת הלבנה כמו y השמש בהם יבינו אשר ההבסה כפי השמש מן אורם סקבליס
 ולשבתאי לבנות ד׳ לצדק יש כן אחת לבנה להארן שיש שכמו ההבטה כלי ידי על ברואה השיגו בכוכניס שהחוזים

 והמה בחוצות ונכרים לכל נראים לבד לכת כוכבי הז׳ מן ושנים yשניס הנקרא(אוראנוס) השמיני ולכוכב חמשה
 פועלים והירח שהשמש לכל נודע פעולתם בענין הוא וככה !להיודעים אלא נודע לא ושאר והלבנה החמה
 וממגד שמש תבואות וממגד כנאמר הארץ פ^רות והלבנה ,העץ פירות מכשלת ה,חמה ,העולם בזה הרכה

 ומחמם■ האויר אח ומזכך לארץ מאיר השמש y ודלועין קשואין ז״ל רש״י ופירש ל״ג) (דבריה ירחים נרש
 השמש לצד תמיד נוסיס יותר בהם פועל השמש אשר והאילנות הפרחים ע״כ ,צמחים בהרבה ופועל
 y שושנים במיני הרגה והס ,המערב נגד חצות ולאחר המזרח נגד פניהם היום חצות לפני ר״ל y מעצמן

 ונהמת בימים המיס וחיסור כתוספת כיעלת שה,לבנה לכל נודע וככה , והזית הערבה הס ובאילנות
 מהות אבאר וגו ה׳) מאמר ה' בפרק חתי מקום (והנה y ומלואה חסרונה לפי פלוהס) אונד הנקרא(פבע

 קסוריס מסנה שמוציא השמש ע״י החרן ברסיבות מפעולתם נודע וכן ,ביתו שם כי ,ופלוהס עבע מנין
 יותר חיים בעלי וביצי מוחי כל ולכן ביותר הרסיגות פועלת החודש ובסוף ,הארץ מרסבת וכזה לחים

 וההקזה ההרקה זה ומסעם ,הלידה וכן ההריון יותר אז לקבל הנקבה מוכשרת וע״כ החודש בסוף רעוביס
 y שוביה מעשה בספרו ז״ל הרופא החכם זכר כאשר ,ההיא בעת מלאים שהגידיס מנועם יותר משובח אז

 העוללים או הרסיגות מן בהן שיש החולים ולכן ,החודש כסוף נזרעים לרסיבות הנצרכים הזרעונין ולכן
 מזיק השמש זה ומסעם y להוסיף בא וזה רסוביס המה שכבר מסעם החודש בסוף יותר מצסעריס ויונקים

 הרי y הנזק מקבל בקל לס דבר וכל העבר החורף מן כבר לחים שהגופים מפני אדר בחודש לאדה יותר
 כוכבי שאר אבל ,ינוחו המולד ולעת ולילה יומס ישבהו לא עז לא עם הנמלים גס חיים. בבעלי גם שפועלת

 ■ , העולם בזה הרבה פועלים החמשה שאר כגם והאמת , להיודעים אס ש בארץ פעולתן נודע לא לכת
 כוכבי משבעה כוכב שכל אומרים יש y בחרן הסוכות והאיניס המתכות שמולידים מה פעולתן בדומם

 , רבתהבהס ולבנה החמה :פעולת רק בצומח אמת פעולתן וכן ,מתכות מיני משבעה באחד פועל לכת
 ישמח שהאחד באופן ידועים באברים אפי' פועלים מהם ויש ,רבים בדברים ג״כ פועלים חיים בבעלי וכן
 ואומי מבאר יצירה ובספר .המוח את מסמסס ואחד השכל מחדד אחד ,אותו יעצב והשני ,אנוש לב

פעולת 3 ג הברית] [ספר. '



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר
 אחד אנר כוכב לכל ומיחס בממשלה ומי כעושר מי בחן ומי בחכמה מי ,באדם מהס אחד כל פעולח
 בסכפס היא אבל ;ברצונם ואינה בבהירהס אינה סעולהן שכל שחדע צריך אמנה ,בשנה מיוחד ויום באדם
.בו החוצב ביד כנסן בידו והיא יתברך הבורא כלי היא הכיבע כי קונם רצון שהוא  דורשי אמרו ולכן .

 חק לו שה ושם הסבע את ברא שהבורא כלומר ,המבע גימסריא אלהיס ,אלהיט ברא בראשית רשומות
 מה בצד להם נצרך היא אף ככה ,השמש אל נצרכים לכת כוכבי הששה שכל שכמו ודע .כרצונו ומשפש

 חנכ״ל שצ״ם בסדר לכת כוכבי השבעה והנה .לעם צריך הוא ואף אליו צריכים העם שכל כמלך ספק בלי
 לכת כוכבי השבעה יסובבו ולדעתם הקדמונים האומות חכמי כל ■וגם ישראל חכמי כל לדעת הוא הנזכר

 מתחדשת והיא בקירוב שעות ושמונה יום בכ״ז לה סמוך הארץ את תסבב (לבנה) האופן בזה הארן הת
 אי״ב מאבותינו בידינו מסורת אשר כפי בשעה חלקים תתר״פ מן חלקים תשצ״ג שעות י׳׳ב יום כ״כי אחר

 ג״כ (נוגה) תסבב ועליה ,בקירוב שעות וששה יום בשס״ה •הארץ את (כוכב) ׳תסבב ועליה / השצ״ג
 הסבב ועליה ,דקים מ״ס שעות ה׳ יום בשס״ה (המה) תסבב ועליה ,בקירוב שעות וששה יום בשס״ה

 (שבתאי) הסבב ועליה , שנה עשרה בשתים (צדק) תסבב ועליה , ומחצה שניה בשתי (מאדים)
 ואת הגדול המאור את האורים במשפע ונביא הלכת שבכוכבי מהמפורסמות נדבר ומעתה . שנה בשלשים

■ : והוא ,הקסן המאור ■ י *

המאורות שני ד׳ מאמר * '
ש א פיק מ ש  לכת כוכבי מכל להאר; קרובה יותר היא הלבנה , הלכת כוכבי הגדול'שבכל הוא ה

 מאד^והיא במאד ממנה גדולה יותר השמש ובאמת כשמש גדולה לנו,שהיא נדמה לכן
 אלף תשעים ואורה לנו האיר האור ובזה הלכת כוכבי שאר כמו השמש מן אור ומקבלת חשוך גוף בעצמה

 פעס קונורה סביב סובב השמש .(אפסיק) הנקרא ההבסה חכמי מדידת לפי השמש מאור חלוש פעס
 אשר בהס הנראים כהות ובהרות הכתמים ע׳׳י לנו נודע וזה ,•בחודש אחת פעם והירח יום בכ״ב אחת

 בימים היא מאשר לארץ קרובה יותר היא והניגוד המולד בעת הירח , מעינינו יסתרו ופעם יתראו פעס '
 זה והנה ,ולבנה חמה מושב בית הנקרא מבעת כמו סביב לפעמים נראה לירח או בחודש.ולשמש האחרים

 ע״י אם כי ישר בדרך השמים מאורות קוי לנו לרדת יתנו לא אשר באויר הלחים האדים רבות מחמת בא
 זכוכית בעד בה נביכו כן אחרי מבעת בלי צלולה הירח את נראה אם כזאת/והעד לעין ידמה לכן נסיה
 ולפעמים .למודים בראשית כמובא הירא סביב עגול כמו נראה אז הבית מקיסור רסיסים בו'דבוקים אשר

 באד רבים מיס חלקי יהיו אס בא וזה ,ירחים הרבה וכן , במרום שמשים הרבה כמו אדם לבני נראה
 מן אחד כל אז ההם המיס על זרחה והשמש קראסנן) ר״ל(שפיגל המראה סגולת להם אשר ובאויר

 שמשות להם ונראה צד ומכל ומשמאלם מימינם חמה להם והמים השמש צורת מצייר המיימיס הרסיסים
 השמש והנה .החמה וכן היא אחת הלבנה ובאמת צד; מכל לבנה צורת בלילה עליהם יצמייר וככה ,רבות

 ככה הגורמים והעבים הלחים האדים מן הנצוציס שבירת מפני והוא ביצה בתמונת לפעמים נראים והיכח
 המיס דרך לנו יראה מיס של צלוחית בתוך לבן כדור תשים אם והעד כדוריים המה הראות^ובאמת לחוש

 ׳ האופק תחת עדין הוא ובאמת האופק על שהוא השמש לפעמים אדם לבני נראה וכן .ביצה כצורת תמונתו
 אחי לך תדע לא ואס . לבד דיוקנו דמות רק שמש חזו בל והמה למעלה האדים דרך ניצוציו ששולח מפני

 גדולה ושדה מישור בארן העומד לאדם ומתדמה הנראה הסובב וקו עיגול שהוא לך אומר אופק זה מה
 קרית) ובל״א(גזיכס האריצענסאליס) בלשונם(לינא נקרא העיגול וזה לה סביע מתחת בארץ נוגעים .שהשמים

 הירח .(נאדער) בלשונם זה מרכז ונקרא ממש האדם רגליו,של כסות תחת תמיד הוא זה אופק ומרכז
 הס הפילסופים ולדעת .ולבנות כהות ובהרות בגופה כתמים אלא אינו ובאמת אדם פני כמו בה נראה

 ב' למעלה(פרק כמובא שבה וימים וגבעות ההרים שהם אשר'אומרים בגופה והשוקעים הבולמיס דברים
 נקודות עם מראות שאר או לין' מראה בו אשר בעולם גשם באיזה מרחוק רואה וכשאדם ,׳)ג מאמר

 לו ומצסייר ואזניס^ עיניס פה,והשחר השנית ועל ,חוסם שהיא, אחת נקודה על במדמה לו נדמה השחרות
 משאר יותר בתמידות הפועל הוא הראות וחוש החוש אחר תמיד נמשך שהמדמה מפני ;להנה אדם פני

 יראה בעיניו גשם לאותו בהתקרבו אמנם , אדם פני לו נדמה ע״כ הדס פני לראות הורגל ולמרבה החושים
 אמרתי בלבנה דברי ומדי עורף. ולא פנים לה לו הדר ולא תואר לא ומנומר ומנוקד גשם פאר או עץ שלוא

: והוא הלבנה^ ברכת בנוסח ומתקבל נאה דבר נא אדברה ורעי אחי למען
ק  פיו וברוח שחקים ברא במאמרו אשר אמרו הלינה ברכת בנוסח לדעת נפשי כלתה מעולם ב פי

ברקיע המה הלא ולבנה חמה כי , רקיע ברא במאמרו אשר אמר ולא ,צבאם כל .
 שבו רקיע דורשין) אין כדגרסינן(בפרק ,החמישי שהוא בשחקים לא רקיע הנקרא למסה מלמעלה רשפי
 פתח פמים ודלתי ממעל שחקים ויצו שנאמר לצדיקים מן שוחקין שבו שחקים ומזלות כוכבים ולבנה חמה

 שחיקה מלשון שחקים קדרש לאכל הן עליהם וימסר. אצל סמוך כי על כלומר ,לאכל מן עליהם וימסר
וכל הלבנה אצל ענין לו שאין שחקים כה; פרס למה וא״כ י״ח) כעפר(תהלים ואשחקם כנאמר וכתיפה

צבא



יחהמאורות שני ד׳ מאמר
 , א') (כראשית כרקיע אלהיס אותם וישן וכנאמר ,כשהקים לא כרקיע המה נתונים שסלם השמים צכא
 שם הוא כאשר שמיס כרא כמאמרו אשר לומר לו היה הרקיעין כל הכולל שם להזכיר שכא תאמר ואס

 צכאם(תהליס כל פיו וכרוח נעשו שמיס ה' בדכר כנאמר הכתוכ לשון שהוא גס מה רקיעץ, ז' כל הכולל
 וזוכר נאמר'שמיס שכו דקרא רישא ולא צכאס כל פיו וכרוח ואומר דקרא סיפא תופס והוא ̂ ל״ג)

 חכם המודות איש ידידי נפשי שאהכה את שמצאתי עד .כלל הלכנה אצל שייכות לו שאין שחהיס כמקומו
 ושאלתי/ענה הכירה כלונדון ז״ל אכרהס ר׳ כן הארס כמהור״ראליקוסגעסשליק הקצין כתורה ומופלג מופלא

 דאמר יהודה כרכ ליה סכירא זאי^הכרכה מסדר אבל לקיש ריש לדעת אלא אינו זה לידכל ואמר דודי
 כמקרא הנמצאים שמות ושכע קלה׳אלהיךהשמיסושמיהשמיס/ הןדכתיכ שנירקיעין התס(פ׳איןדורשין)

 נקראו שלהס^׳שמים והפעולות הבחינות עלפי המה אלה לשתי יהודה דעתודר׳ לקיש^על ריש זכר אשר
 אשר חוקים שס כי על שחקים למיס, מיס בין ומרוקעיס ומתוחים נסוייס שהס לפי רקיע מיס, שם כי על

 (ירמיה וכוכבים ירח הקות יומס לאור שמש נותן שאמר כמה חקות הנקראים וכוככיס ולינה חמה המה
 והבחינות הפעולות שס על הכל השמות כל שאר זבול,וכן נקרא בנוי מעלה של המקדש בית שס כי ל״א),ועל

 כנאמר חקות כן גס נקרא השמים עצם לכן חקות הנקראים וכוכבים ירח השמש שם כי ועל , שם אשר
 דריש לא והוא , ל״א) (ירמיה מלפני האלה החוקים ימושו אם וכן ל״ח) (איוב השמים חקות הידעת
 ,וחקות הק לשון הוא לדעתו אבל וכתישה, שחיקה לשון שהוא לאכול מן עליהם וימסר פסוק של סמוכין
 מיס שם שמיס דאמר בחגיגה חנינא בר יוסי ר' לדעת שמיס של השי״ן כמו שס במקום משמש והש׳׳ן

 כמו רכים לשון שחקים נקראים אלה ושתי ,וכוככיס ירח חקות המה אשר חוקים שם שחקים נמי הכי
 לה' יערך בשחק מי כנאמר שחק נקרא מאלה ואחד ע״ח) (תהליס ממעל שחקים ויצו שנאמר

 אמר וכן , וכוכבים ירח חקות לבחינת המיוהד שחקים שם זכר הירכה בזאת ולכן ,פ״ס) (תהלים
 אליו אמרתי הדברים אלה ובשמעי . הלבנה קידוש בעת בעתו לדכר הנאות שם והוא להם, נתן וזמן חק

 קסנה באצכע אפי' נהניתי לא אבל היו פותרים אותו פותר ואין שלמים וכן רכים לחכמים שאלתי זה דבר
 ,לאמת קרוב שהוא מפני לי הנין ודין ,כחוקים שבא אחד ואין כדחוקים כא וזה ברחוקים בא שזה מפני
 יהודה רב הוא הברכה זאת שמסדר אני אומר אלא יהודה כרב ליה סבירא הברכה זאת שמסדר ולא

 ברא במאמרו אשר ברוך יהודה רב דאמר יהודה כדרב אלא בודקיס היו (פרק וכדגרסינן ! בעצמי
:לשיסתו ואזיל וגו' תפקידם את ישנו שלא להם נתן וזמן חוק צבאם כל פיו וכרוח שחקים

 ישראל תפלות סדורי בכל שכתוב מה כי להחויא קדמי שפיר הלבנה כרכת בענין מדבר שאני יבעוד
 שימות אנT לא שקדשה מיום הלכנה שקידש מי ,הלשון בזה הקדמונים בשם הלבנה ברכת אצל

 מעיד היומי הנסיון כי באמרס הזה קדמונינו מאמר על יתפלאו והכל ,ואילך יום מאותו חודש באותו
 אני אשר אמנה החודש, באותו ומתו הלבנה את קידשו אדם בני כי.כמה הרואות ועינינו ההפוך על

 אדם כידי חודש באותו שימות ידאג לא להיות צריך וכך תיבות שני השמסה כאן יש כי הוא בזה לי אחזה
 במלחמה אס או להרגו ורוצים עליו הקמים ואויבים שונאים או מזוייניס ור״ללסמים ואילך, יום מאותו

 יומו אס מבעיית ממיתה לא אך ,בחירה בעל אדם מידי ולהציל להגין זו מצוה סגולת כי וכדומה ירד
 ואיני כנגדך רוקד שאני כשם בעצמם הקדמונים קבעו אשר הנוסח הוא אלה לדברי הנאמן והעד ,יבא
 ,כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד אימתה עליהם תפול לרעה בי לנגוע אויבי כל יוכלו לא כך בך לנגוע יכול

 על היא הכונה כי ומובן ,כנען יושבי וכל מואב אילי אדום אלופי על נאמר זה פסוק כי זאת ומודעת
 שהוא והלואי ובמלאכהו במשלחתו ופחד אימה עליו תפול לא כי המות מלאך על לא אדם בן ואורב אויב

 שקידש ידי על מידו ונמלס להרגו שרצה מרוצח שניצל אחד ביהודי מעשה חז״ל זכרו וכבר ,יפיל לא
 משאר■ ולהציל מלהגץ יותר קשה זה דבר אשר בחירה מבעל ותציל שתגין המצוה מזאת הפלא והנה ,הלבנה
 הסבעיים, ממות תציל צדקה עצמה, בפני סובה י סגולה לה יש אחת שכל המצוות וחביבים רעות, םיבות

 אשר סוביס מצות ובספר ,כלס וכן ונד נע מסלסול תציל סוכה ,בחירה בעל מאדם תציל הלבנה וקידוש
: בזה הארכתי המצות מל חברתי

ק  אלה שגס להבין חכמה לבב נביא הודע כן כי אחר אמרתי זה בענין לדבר אכלה סרס ואני ג פי
בתקופות לחשוב אדם שחייב מניין שם הגידו חכמים אשר גדול) כלל (בפרק לחכמים, י.

 רק ואמרו האלה החוקים כל את -ישמעון אשר העמיס לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי שנאמר ומזלות
 חשבון זה אומר הוי העמיס לעיני שהיא חכמה איזה ד') (דברים הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם

 אמד הלא ובכאן הס חוקים ומזלות תקופות שחשבון האדם יכפוס עיניו למראה ולא ומזלות, הקופות
 השכליות'למען ממצות היא אבל החוקים ממצות אינה לעתים הבינה באמת כי החוקים, את ישמעון אשר
 ה' פס בפרס הרבה זה בחכמה מתעסקים האומות אפי' ע״כ אשר / ולשנים ליתיס עתו את ההדס ידע

 אמת הס אבל , ושנים ולימים ולמועדים התורה מחפצי חפן לכל ועת !מציה לכל הזמן לדעת שצריכים
 כל תמיהות מהם סרו ובזה ,הקודם בפרק כנזכר וכוכבים ירח מחקות היא שחוקה אמת ודבריהם

 יאמרו עליהם משיבין והאומות ביהודה נודע מעמן שאין החוקים שע״י אפשר איך באמרס התורה מפרשי
 אמרי כי בדחוקים שנפלו ומהם לישבהדבר מצדד אחד וכל' הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק בגויס

יושר , ' .



יוער כתב א׳ חלה הברית ספר

ם ד ו י ן ב ו ש א ר  אלהים וירא אור ויהי אור יהי אלהיה ויאמר לאמר כחוג גראשיה למעשה ה
לאור אלהיס ויקרא החשך ובין האור בין אלהיס ויבדל סוב כי האור אה י

 רהוקה בדרך דרש הוא שלדעתם מפני , להם שוה לא הזה המצר מן יוציאם אשר הנזכר חז״ל מאמר יושר
 יומ^ לאור ושמש וכוכבים ירח חקות אלא אינה עצמה שכל התבוננו לא והמה ,החוקים מן שאינו מפני

 שבסלמיוס הזה^ הכתוב נתקיים וכבר, אמרנו^ כאשר ומזלות תקופות חשבון בענץ בו חז״ל דעת יקרו מה ולי
 מוכח שמזה באמרו בידינו אשר השצ״ג באי״ב והמולד המחזור לחשבון גדולה בהפלגה רב שבח כתב היו;י
 כל שתמהו כתב היוחסין וספר , הנביאים מאבותם קבלו זה ודבר הס נביאים ובני בישראל נבואה שהיה
 השערה אל קולע והוא ממנו אחד בחלק אפי' מעולם נשתכש שלא היהודים של המולד בענין העמיס חכמי

 הכוכבים ושבילי התכונה בחכמת מאד מחוכמים היותם עם העמיס וחכמי ̂ ועדו זמן בשום יחסא ולא
 עם שרק באצבע ומורה אומרת וזאת ,לוחותיהס חשבון לשנות נצ.רכו כבר זאת בכל , בזמניהם במסילותם

 ועתה .בו מלך ותרועת השמים מן ותורה הנבואה הגיע שאליו מפני הזה הגדול הנוי ונבון חכם
 סוב כי האור ממנו אשר בשמש עתה ונדבר והירח השמש בענין בו שהיינו למה ונשובה ראש נתנה
 אז והקפתו ביתו נתיבות תבין וכי ,מקומו איזה וחשך אור ישכון דרך איזה מקומו שחר תדע למען

בתלמוד הנמצאים חז״ל מאמרי וכמל המאורות ביוצר הנאמרים התורה פסוקי להבין באחריתך תחכם
והוא , שונים בפנים ובמדרש

״ ־ ־ ■ - ■ - ־ ■V ’ ■ ״
. גין ’ ■ ׳ . .

 אלהיסאת ז״לוירא רש״י ופירש .א׳) (בראשית אהד יום בוקר ויהי ויהי,ערב לילה קרא ולחושך יום
 והבדילו רשעים בו להשתמש כדאי שאינו ראהו אגדה לדברי צריכין אנו בזה אף ויבדל סוב כי האור

 בערבוביא' משתמשים שיהיו ולחושך לו נאה ואין סוב כי ראהו פרשהו כך פשוסו ולפי ,לבא לעתיד לצדיקים
 זמן היה שלא הלשון בזה זו ערבוביא פירש ז״ל המזרחי והרב ;בלילה תהומו ולזה ביום תהומו לזה קבע

 ג׳ שהיה יותר דבריו פירש ז״ל חכמים שפתי ובעל ,כך בזמן ופעם כך בזמן פעם אלא קבוע אחד כל
 ויאמר כתוב הרביעי וביום .יום אחת ושעה לילה שעות ג' בהפך ואח״כ לילה אחת ופעה אור שעות

 מאורות יהי ז״ל רש״י ופירש .(פס) הלילה ובין היום בין להבדיל השמים ברקיע מאורות יהי אלהיס
 האור משנגנז הלילה ובין היום בין להבדיל ברקיע להתלות עליהם צוה וברביעי נבראו ראשון •מיום

 ובגמרא , בלילה ובין ביום בין יחד הראשונים והחושך האור שמשו בראשית ימי בשבעת אבל סראנ^ין
 אור יאיז שמיס הן ואלו ראשון ביום נבראו דברים עשרה רב אמר יהודא רב אמר דורשין) אין (פרק
 שמיס ברקיע אלהיס אותם ויתן והכתיב איברי הראשון ביום ואור ,כו' לילה ומידת יום מידת וחושך

 אדס ראשון ביום הקב״ה שברא אור אלעזר ר' דאמר אלעזר כדר' ,רביעי יום בוקר ויהי ערב גיהי
 אור כתנאי ,לצדיקים וגנזו עמד והפלגה המבול בדור שנסת^ כיון סופו עד העולם מסוף בו צוסא

 הן הן אומרים וחכמים ,יעקב ר׳ דברי סופו עד השלם מסוף בו צופה אדם ראשון ביום הקב״ה שברא
/ יום עד נתלו ולא ראשון ביום שנבראו המאורות  ג' חנינא בר חמא ר' בפס לוי רבי רבה ובבראשית ד

 עוד(בברא' ,׳כו ומזלות ולבנה המה בד' כו' וחורה וארן שמיס בראשון יום בכל בורא הקב״ה היה בריאות
 ביום שליש אהד איססרסיגין שני לו שהיה למלך משל ממש הבדלה ויבדל אומרים ור״ל יוחנן ר' רבה)
 המלך קרא שולס אני ביום אומר וזה שולס אני ביום אומר זה מדיינים שניהם והיו בלילה שליס ואחד

 יום לאור אלהיס ויקרא כך ,תחומך יהא לילה אמר לשני וכן תחומך יהא יום סלוני לו ואמר לראשון
 איש נחום ר״עבשס דורשין) אין (בפרק לחכמים אלה גם תחומך. יהא לילה קרא ולחושך תחומך ■יהא
 ביום נבראו וארץ שמיס הולדות שכל , תולדותיה לרבות הארץ ואת תולדותיהן לרבות השמים את •זו •גס

 ואמרות במקראות הנופלים והספיקות השאלות והנה וארא .עליו שנגזר ביום נקבע אחד וכל ראשון
 אמרתי ואם ̂ מאד בהם ונדחקים נלחצים התורה מפרשי שכל רבו'עד כמו רבו האלה לחז״ל -מהורות
 למקראות הביאור של עצמו שכל גס אף ,בהם הדבור ויארך הס רבים כי אפשר אי ולפרסם להביאם

 דרך איזה בהראותי בשמש מדבר שאני ואגב גררה באכה אלא הזה מספר נתגלגל לא האלה והמאמרים
 האלה הקדמות שנים עלפי אשר האור של מהותו עמי בני לעיני ובהגלותי הקפתו ע״י וחושך אור יחלק
 עד הכא קחזינא גדולה ערבוביא אבל ;האלהיס בעזר מקומו על מאמר וכל אופנו על פשוק כל יקום

 אלהיםי(שםג׳) ה׳ קול אש וישמעו פסוק על כתב אשר ז״ל רש״י הוא התורה תופשי מכל ביותר תהפשק
 , אגדה לדברי המקראות באלה נצרך הוא אף ̂ מקרא של לפשוסו אלא באתי לא ואני רבות אגדות יש

 פלוני אגדה כדעת רש״י כתב שבזה ואומר רש״י דברי מבאר והמזרחי הן חלוקות שהאגדות אמנה וגם
 בצער לנו די ולא .בלכתן ישוו לא הס דרבנן חלוקה המאמרים ואותן המאמרים, מן פלוני כדעת כתב ובזה
 משנגנז הליל^ ובין היום בין להבדיל פסוק על ברש״י כתוב נמצא בידינו אשר החומשים שבכל אלא הזה

 , בלילה ובין ביום בין יהד הראשונים והחושך האור שמשו בראשית ימי בשבעת אבל הראשון האור
וזה ביום זה הראשונים וההופך האור שמשו בראשית ימי •בשבעת אבל כתוב ברש״י גדולות ובמקראות



יטהמאורות שני ד מאמר
 ויש^ וקייס נכון יהי החומשים בכל ישראל חכמי לוב גרסו כאשר הנוסח ז״ל רש״י הקודש יד כתב אס ר״ל

 קייס יהיה ז״ל והמזרחי הרמב״ן גרסו כאשר גדולות במקראות אשר הנוסח הקודש ידו כתב אם כן וכמו
 הבין כי ידי על ערב וגס מקומו שחר אעירה אחת .הצעות שתי להעיר עתה אחזה לכן , ושוב וישר

 להודיעך ואחת ̂ וזמניא מהשנא ואיך אור יחלק דרך איזה סביבותיו על השמש של תקופתו נתיבות
 חכמות ישועות לך יהיה האלה הקדמות שנים פי ועל בריותו^ ועצמת האור של מהותו אמת דברי קושס
 על אחד כל ז״ל ברש״י אשר הנוסחאות שני וגת ;הנזכרים חז״ל במאמרי שכל ושום במקראות להבין ודעת

 באור עיניס ולמאירת נפש למשיב לך והיה .עלי חסדו ה׳ יצוה אשר כפי אבאר זה כל בשלוס^ יבא מקומו .
r- והוא , הימים שבעת , י :

ה ק פר ן * צ; ו  כל כן זממו כאשר אלינו ומגיע השמש מגוף יוצא האור שמהות אצלם ובדוק לרבים י
וגזרו האחרונים מחקרי כל וגמרו נמנו כבר האור מהות אבל ככה; ואיננו ;הקדמונים י ,

 זב עצם והוא א׳) (בראשית אור יהי באמרו ראשון ביום עצמו בפני ית׳ הבורא מן נברא עצם שהוא חומר
 פגע ולא אחד‘סדקית מחש נקי דרך אור קוי אלפים רבבות רבי יכנסו כי עד במאד דק אבל וסשוגיוגשמיי

 ולעילא; לעילא עד כלהאויר ומלא הארן את סובב והוא מאד; במאד התנועה קל והוא בחברו; אחד נגע ולא
 בהיר שגופו השמש ידי על הרעדה תנועת בו ולכשיולד אלפים; ת״ר בערך האויר מן יותר ודק זך והוא
 קוים על סביב עכור גוף כל על וקרנותיו חציו את ויורה הזה האור יתעורר ארציי אש ע״י או בשחקים הוא

מבדיל;' מסך בלי מגיעים שקרנותיו במקום נגדו מנוגה המונחים הגופים כל את ויאיר יזהיר ובזה ישרים,
 את המשמיע שהפעמון וכמו ;יאיר ולא בכח אור ישאר ההיא התנועה ובהעדר ;בפועל אור יקרא ואז

 וכן מסביב צד מכל אליהם הקרוב האויר הניעו והס אליו שסביב האויר חלקי בהניעו הוא לאדם לו הקול
 האוזן נקב שבעומק דק עור על יכה ושם שומעת אוזן אל הקרוב האויר מלקי שהתנועעו עד זה אל בזה

 האור' לחלקי מניע השמש או האש ככה לנפש, ויושג המוח ירגיש ידו ועל ונקרא(עימפון) התוף כעור שהוא
 שבמשך עד נפלא במהירות ישרים תויס על זה אל בזה וכן צד מכל אליהם להקרוב מניעים והס לו שסביב

 ׳הרחק היותו עם השמש הרעדת ידי באדמה האדם לעין הקרוב האור חלקי יתנועעו מוענויס רגעים ־
 ר' אחת בסקונדא יעוף כי הנמצאים מכל יותר בעבעו ולהתפשס אורח לרוץ ממהר האור כי מאדם מאד

 כלל' לאויר נצרך לא הזה והאור הנראים, צורת (רפינא) הנקרא עין עור על וירשום ויפעול פרסאות אלפים
 קו מעקם הוא כאשר יושרו קו לעקם אותו דוחה הרוח נשיבת אין לכן לקול ישא כאשר אוהו נושא שיהא
 שם יאיר לא החושך למקום אור ממקום רוח ינשב אס והעד ללכת, הרוח שמה יהיה אשר אל הקול

 עליו שולע הרוח עד'שאץ סהאויר יותר רבות פעמים דק והוא נשוא, עצם ואין עצם שהוא בעבור זה, בשביל
 המימפון •מעור יותר דק הוא העין עור וכאשר ,הקול את הנושא להאויר רוח תדפנו כאשר להדפו
 וענוג רך שהוא בנין האויר ידי חלו ולו האור, הוא האויר מן יותר דק גשם ית׳ הבורא לו ברא כן שבאוזן

 שמש שאץ ובמקום הוא השמש ע״י העולם אור סוף סוף .כרגע נפסד היה תוכו אל לכנוס האברים מכל
 הכינות אתה הכתוב שאמר וזה לארץ להאיר הפועל אל הכה מן לצאת האור את מעורר הוא כי אור אין

 ובהיות ,אותו והמעורר האור כלו' ושמש מאור אלא נאמר לא השמש מאור ע״ד) (תהליס ושמש מאור
 לארץ האור יעשה ככה וזמניא, עידניא מהשנא והוא והלילה היום ידו על לכן הארץ לכדור וסובב הולך כי

 ראשון ביום שנברא האור זה היה הראשונים ימים בג׳ אבל והלאה, עולם לבריאת רביעי מיום השמש ע״י
 המקיף חציו אלא ממנו מאיר היה ולא חי בגזרת רק השמש הרעדת בזולת מאיר הארץ כדור כל הסובב

 שס מאיר היה ולא לפועל אורו הוציא לא שכנגדו הארץ כדור לחצי המקיף השנית וחציו הארן, כדור חצי
 וחציו ויאיר הפועל ׳אל יצא ממנו שחציו עליו נזר וכך ית' הבורא רצה כך כי חושך, והיה בכח נשאר היה רק

 לכדור וסובב מקיף היה הזה והאור ,הפנית בחציו ארן יכסה והחושך יאיר ולא בכח ישאר ממנו השנית
 שהיה הארן כדור חצי על המאיר האור חצי הגיע שעות י״ב אחר ונמצא בהדרגה שעות כ״ד במשך הארץ

 חושך^ וימש אור בתהילה שהיה הארן כדור חצי על הגיע מאיר הבלתי האור והצי שם ויאיר חושך בתחילה .
 ערב והיה ולילה יום הראשונים ימים בג' היה ולכן ,השלישי ביום וכן השני ביום שעות בכ״ד סבב וכן

. שהיה רק שעות בכ״ד הארן שיקיף השמש ע״י עתה האור יעשה כאשר בהדרגה טקר והיה השמשות ובק
 האור שעצם ודע .השמש בזולת שבו חלקים בשני עצמו האור בהקפת חי בגזירת הראשונים ימים בג' כך ־

 הוא החזק ההרעדה את המוליד לפי מאיר הוא אבל ,להפליא עד מאד במאד גדול באור לאור כחו הזה
 השמש הוא המרעיד ואס מועס באור יאיר אש הוא המרעיד אס כן על אשר ,רב אס הוא מעס אס הרפה

 ופל מסביב גדול באור יאיר שבקרבתו ורחקו המרעיד של קרבתו לפי ובא מאיר הוא וכן גדול, באור יאיר
 ולק / מעס אורו ^רחוק רב אורו האש אל החרוב לכן בפחות, ומאיר וחסר הולך הוא שמתרחק עוד

/1מועכ באור אלא יאירו לא הארן מן רחוקס לרוב זאת בכל ממנו ויותר השמש כמו המאירין הכוכטם
 בסמיו והולך סובב היה אבל הארן ק רחוק כך כל היה לא אס ההרעדה את המוליד השמש כן ואס ‘

 של השבע בדרך סוסו ועד העולם מסוף בו ומביע צופה האדם שהיה עד מאיר כך כל האור היה לארן
 דפר שוס ע״י לא הסועל אל ויוצא מאיר שהיה הראשונים ימים בג' ומעתה .הוא. עצום כי הזה האור כח

מאיר האור שהיה ספק בלי ,ית' ורצונו מכבודו האירה והארן הטלא של במאמרו אבל אותו שישרר ערא
בכל



יועזר כתב א׳ חלק הברית ספר י ;, ■
 4 סוסו עד העולם מסוף בו צופה אדם שהיה התימה מן אין ק ואס האפשר/ בכל הפעל אל ויצא כחו בכל

 שברא כמה הזה אורו מרשעים וימנע לצדיקים וגנזו רביעי ביום ממד והפלגה המבול בדור שנסחכל וכיון
 לא ובוקר וערב ולילה ויום הפועל אל ויצא האור יתעורר ידם על אשר ביום בו ברקיע והלן המאורות

 4 מאדם מאד הרחק ברקיע שתלן גס ומה חלוש נברא וכל נברא שהוא השמש של תקופתו. ע״י אלא יהי׳
 ביום לעתיד אבל . הגניזה היא בעצמה וזאת עליה ולדרים לארץ מוענו האור והלאה מאז שיהיה ובהכרח

 כאור הלבנה אור והיה ארן.אז יירשו לעולם צדיקי׳ כלס ועמו הארן מן רשעים ינערו עמו שבר את ה׳ חבוש
 להעיר שיפעל בלבנה כח הקב״ה יתן ל')^כלומר הימים(ישעיה שבעת כאור שבעתים יהיה החמה ואור החמה
 שהוא עתה של שבעתים לארץ להאיר האור שיעיר עד בחמה וכח אומן ויוסיף עתה של החמה כמו האור
 כאור גדול האור ויהי׳ דבריה) אלו (בפרק בפסחים ז״ל רש״י שכתב כמו , עתה של כאור פעמים שמ״ג

 ז״ל רבה בבראשית כך אמרו ומפורש , הימים בשבעת אשר הראשונים ימים ג׳ כאור כלומר הימים שבעת
 משתותי יומי לשבעת מפקד אנא וכך כך דאמר כאינש אלא הן ג׳ לא אתמהא שבעה הימים שבעת כאור
 אלא שבעה לכל שיספיק לא פלי המשתה ימי לשבעת הבשר זה מפקיד אני הוא אדם בניי לשון כלומר ,עכ״ל

 אבל והחינוך סוב דבק ״ עם הנדפס בחומש ברש״י הגירסא הוא וכן , השבעה בתוך ימים לאיזה יספיק
 לדעת צריכין אנו אין ומעתה .בלילה ובין ביום בין הראשונים והחושך האור שמשו בראשית ימי בשלשת
 והח״כ לגד הראשונים ימים בג' לשעתו אלא נברא ולא היה לא הראשון שאור באמרו אלכוזרי למלך החבר

 האור הוא הוא לדעתי המנס הזה. בדעת מחזיק הוא והאברבנאלאף , יאחר אור לנו יש ועתה נגנז
 המוציא היה הכה/שאז מן הפועל אל האור למוציא מגיעים הדברים אך לנו המאיר הזה בעת הנמצא בעצמו
 4 הנברא השמש הוא המוציא ועתה אורו כל הפועל אל ויצא ובעצמו בכבודו יתברך הבורא של מאמרו

 ר' דברי זא״כ .בעצמה הגניזה היא וזאת המעס^ רק הפועל אל בא ואין יוצא אין לכן מאד רחוק ובהיותו
 מהסבע יוצא ואינו כפשוסו מובנים וגניזתו גדולה בהפלגה אורראשון המזכירים (בהגיגה) יעקב אלעזרור׳

 הגלגל תנועת ע״י ובוקר ערב שהיה או הנפרדיס, השכליים הס מושכל אור על דבריהם לפרש נצרך ולא
 רב אמר יהודא ורב יעקב ור׳ אלעזר ר׳ ובכן .ז״ל הרמב״ס לדעת הראשונים ימים ג׳־ ישוער בו אפר

 הוא אף שאמר (בב״ר) חמא ר׳ בשם לוי ראשון^ור׳ ביום היה ולילה יום ומדת שאור שאמר (בחגיגה)
 אלה כל y ממש הבדלה ויבדל (שם) דאמרי ור״ל יוחנן ור׳yד' ביום ולבנה וחמה ראשון ביום נברא שאורה

: והוא ,חומר וכאשר ,כפשוסו במקרא יבינו החכמים
ר ו פרק מ א י  אור ויהי y הקודם בפרק כנזכר אור שהוא והדק הזך עצם כלומר yאור יהי אלהיס ו

 כי האור אה אלהיס וירא y המרעיד דבר זולת והאיר ית׳ במאמרו לפועל יצא כלומר
 ממנו חלק בשום הפועל אל יצא ולא בכח ישאר שאס הפועל אל שיצא מקודם ראה כלומר ,ויבדל סוב
 על בחושך הארץ כדור כל ישאר כי יכוסה שמו ובחושך כלום מסובו משפיע אינו הארץ כדור סביב אשר

 ולא כלל חושך יהיה לא הארץ כדור כל סביב לפועל יצא ואס הלק בשום לפועל מאופל אורות יוציא לא כי
 האור בין אלהיס ויבדל לכן ;לילה ובין יום בין והיכר הבדל יהי' לא כי והלילות הימיס ישוער ולא לילה

 חושך ויהיה בכח ישאר שם אבל השנית בחציו לא הכדור בחצי לפועל האור שיצא שצוה במה הוחשך בץ1
 יום ומדת וחושך אור יהיה בזה שעות בכ״ד הארץ כדור סביב שכנגדו והחושך האור וע״ישיסבב y ולילה

 אלהיס ויקרא וזהyשךyהח שעות בי״ב הלילה מידת ואח״כ האור שעות בי״ב יום מידת יהיה כי לילה ומידה
 בו משלו אשר והמשל ור״ל יוחנן ר' דעת יקרו מה האלה הדברים סי ועל , לילה קרא ולחושך יום לאור

 אומר זה מדיינים שניהם והיו בלילה שליגי ואחד גיוס שליס אחד איססרסיגין לשני החושך ואת האור את
 סוב המשל הם והודיעני אשאלך משכיל קורא וראש החי ואתה .שולס אני ביום אומר וזה שולס אר ביום
 כל נעור להיות מחברי אני אגרע למה כי משמש אני ביום בלילה המלך את המשמש שר אמר יפה אשר

ק בכל הלא שולנו אני ביום יאמר שהחושך אפשר איך כי בשכל כלל מקום לו אין הנמשל אבל , הלילה  ז
 אחר יום בידו נכון לא חושך יהיה ההוא היום אס כי יום ולא לילה הוא ארן יכסה החושך אשר ועדן

 מה לפי אבל , יחוה ולילה יביע ליום לילה ויעש יום מעשות הוא ונהפוך החושך אל מאור יהדפנו כי
 אך כי צוה הוא ית' והבורא גבוה מעל גבוה למעלה ועד לארץ מסביב האויר בכל נברא שהאור שאמרנו

 אמר יפה כך '*ועלy יאיר ולא בכח ישחר השנית וחציו ויאיר הפועל אל יצא הזה האור מעצם החצי רק
 ואהי׳ עליה ולדרים לארץ להאיר הפועל מכח^אל אצא אני כלומר אנישולס ביום בכח הנשאר השנית חציו
 אחר לילה ויהיה בכח ישאר הוא כנגדי אשר השנו וחצי ,הפכי מאופלואגיה אורות אוציא כי יום אני;
 מה ובזולת ,פולס אני ביום אמר שהחושך ובאמת ■ בצד.ק המושלים יאמרו כן על ,כמוהו האור עצם ■שאני

 הן הן סוברים שאינם האלה החכמים קהלת ולכל ,מעל דבריהם ונשאר כלל מובן זה מאמרם אין -שכתבנו
 ובץ האור בין ויבדלאלהיס הראשון ביום תכף כי על כלל ערבוביא הראשונים ימים בג' היה לא המאורות

 מקרא אץ בוקר ויהי ערג ויהי ופסוק yיאיר שלא וחציו שיאיר חציו על שגזר במה ממש הבדלה החושך
 יום ואמרו yעתה כמו ובוקר יערב לילה ומידה יום מידת הראשונים ימים בג' היה כי פשוסו מידי יוצא
 אור שאמרו(בזוהר) כמו ,עדן פלג - נקרא זה בלא זה כי עמו ולילה יום שהוא שלם יום ר״ל אתד
ולילה אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי דכתיב חד והוו כחדא לון חבר לבתר ,לינה אפיק חושך יום אפיק

ויום



■ ב י ׳ המאורות שני ד׳ מאמר
 האגדה גס .ראשון יום לומר ליה הוה הכרשה סדר שלשי הגס אמד יוס אמר ולכן ̂ עכ״ל חד אקרון ויום

 ומשם ד' כיוס המאורות שתלה במה כסשומה ג״כ היא לצדיקים וגנזו הקב״ה שעמד שאמר אלעזר ר' של
 של דנריהס פי ועל ,הקודם כת' למעלה כמובא הפועל אל האור. והמוציא המרעיד השמש יהיה והלאה

 להבדיל שגורשין והמזרחי והרמב״ן גדולות במקראות אשר ברש״י הגירסא ונכון ויציב אמת האלה התנאים
 ̂ בלילה וזה ביוס זה הראשונים והחושך האור שמשו כראשית ימי בשבעת אבל הראשון האור משנגנז
 בשבעת אבל המאורות ידי על ההבדל יהיה המאורות ונתלו ד' ביום הראשון האור שנגנז לאחר כלומר

 זה שמשו חי בגזרת רק השמש ע״י לא ולילה יום בין ההבדל היה הראשונים ימים בג׳ ר״ל בראשית ימי
 להודיעך אלהיס רצה כבר והנה .כמדובר ובוקר וערב ולילה יוס היה קדם ימי בג' גס כי בלילה וזה ביום

 דבריהם וכל המאורות הן הן סוברים שאינם התנאים כל לדעת ביוב כי האור בענין התורה פסוקי על
 המקראות גירסת כפי ז״ל רש״י דברי גם אף בעצמן המקראות ויפלו השבע פי על וצדק אמת בו ואגדותיהם

 הן וחכ״א עקיבא ר' לדעת שגס אזניך תקשיב לבך הכין ומעתה ,פשוסן על והמזרחי והרמב״ן גדולות ■
 ברש״י שנזכר הערבוביא הבין ובכן ,נועס בדרכי הישר הפשע דרך על הפסוקים כל יבאו המאורות הן

 ובין ביוס בין ייזד הראשונים והחשך האור שמשו בראשית ימי בשבעת אבל החומשים בכל אשר והנוסח
 דבר לעשות אוכל לא אך ה;יבע פי על כן גס היה שהערבוביא איך שמעני אדוני ואתה . בלילה

 בוקר ואתא אור ימלק דרך איזה הארן את ותקופתו סביבותיו על השמש מהלך תחלה אודיעך כי עד
: והוא / לילה וגס .

 אויר באמצע מרכזו על ותלוי כועררעספריס) (גלאבוס בלשונם נקרא .כדורי היא שהארן ז פרק
 חלק שגס באופן מסביב הכדור בגיח על יושבים אדם ובני הי בגזרת מה בלי על השמים

 מדינות יש שמה גם ,רגלינו ממול עליה יושבים אנו אשר והחלק הששה נוכה השני עבר על אשר הארץ
 יפרה רגל ורגליהם להם ממעל ושמים ראשם על רקיע כמונו זקופה בקומה ועומדים אדם מבני מיושבות

 ומדי ,השמים אויר לתוך האר; מן יפלו לא ני (אנסיפאדען) הנקראי' ממש רגלינו נוכח מתחת האר; על
 כשמש ממעלות מעלות עשר בערך מלבד .הדבר סעם לך אבאר אזכוי/שס והאר; העפר ביסוד בו דברי
 ובל״א אנפראקסיקוס) (פאלוס בלשונם נקרא הדרומי אשר ומפה מפה האר; בכדור והדרומי הצפוני בצד
 שם אדם ישב לא מדינה בו אין פאהל) (נארד ובל״א ארשיקוס) (פאלוס בלשונם הצפוני ואת פאהל) (זיד

 מעלות כ״ד שאינו'אלא ותקופתו השמש מהלך של השוה מקו בתכלית המה רחוקים כי על הקור מרוב
 אינו השמש וחוס השוה מקו צפון לפאת מזה מקצה מעלות וכ״ד השוה מקו תימנה נגב לפאת מזה מקצה
 אפי׳ האדמה משפחות וכל אדם בני מסביב מיושב הכדור שאר אבל ,יעמוד מי קרתו ולפני לשם מגיע

 ברוב בעבים מכוסים שהשמים משרב מגן הקב״ה.ברחמיו להם הכין שם כי המשוה קו תחת החס באזור
 יחד אלה כל ,שם הגבוהים שלג הרי גס שמה קרות.יפיחו רוחות נם שם ולחים קרים אדים גם הימים
 .החום מחמת ישוב שם שאין שאמרו הראשונים כדעת לא, שם לשבת עוב כי עד האויר וימזגו החום ימעיסו

 ונקראים האר; סביב כדורי כן נם לו ממעל והשמים .עוד אזכרנו זכור האר; ביסוד בו דברו ומדי
 עומד-על שאדם מקום בכל כן על צד מכל שוה מרחק ממנו מאד רחוק סאלעסעיס) (נלאבוס בלשונם

 רחוק האר; כדור את מסבב העולם אור שהוא והשמש ;השמים מפעח הכדור הצי יראה בעיניו הארץ
 על עומד שאדם מקום בכל ע״כ ,שעות כ״ד בכל הקפתו ומשלים שוה במרחק אותו ומקיף האר; מן מאוד
 ששת כ״ד הקפתו בכל שוהה השמש ואם לו, ממעל השמים חצי שרואה כמו השמש הקפת חצי רואה האר;
 רואה השמש השמש את רואה שהוא זמן כל כי יום שעות י״ב אדם לכל ולכן שעות י״ב הקפתו בחצי שוהה
 עליו שמד הוא אשר המקום לנוכח לאר; תחת וסובב הולך השמש השנית הקפתו וחצי לו. אור ואז אותו

 הצי כהוא משעם שעות י״ב ג״כ שוהה וזה ,ממנו השמש אור העדר בעבור לילה ואצלו ישופנו החושך ואז
 חכמי שהיה) מי שאמרו(בפרק כמו שמה, היושבים אדם בני לאותן ובא מאיר השמש העת ובאותו ההקפה

 רבי אמר הרקיע כן למעלה אומרים ישראל וחכמי הרקיע מן למנוה מהלכת החמה בלילה אומרים א״ה
 הוא באשר השמש כי יום הוא אז ואצלם .רותחין ובלילה צוננים מעיינות שביום מדברינו דבריהם נראים

 וכמו ̂ ממולו האר; על שכנגדו במדינה לילה הוא אזי זו במדינה יום כשהוא וא״כ , שם הוא זורח שם
 ולאילץ יממא לאילץ לאילין חשך לאילין נהיר כד בישובא אתר אית ז״ל יו״ד) דף ויקרא (בזוהר שאמרו

 מקיף שהשמש כמו כי , לילה שכנגדו וחציו יום האחת חציו תמיד בכללו האר; כדור וא״כ . עכ״ל לילא
 כנגדו אשר החצי תמיד מחשיך מקיף הוא אף אחריו בא הצל כן כמו מהאר; הכדור חצי תמיד ומאיר ובא

 הנאמרים בדברים הבן חמודות איש ואתה . אור מפני וחושך חושך מפני אור גולל תמיד והוא ונכחו
 אשר מקום ומדינה מדינה בכל רק בשוה היום מתחיל המקומות בכל שלק והכם, דרכיה ראה השמש במהלך
 בלשונם' הנקרא לה סביב באר; נוגעים שהשמים לאדם הנראה עיגול שהוא שלהם האופק על מגיע השמש
 לצד לאחריה אשר ובמדינה , היום לשם מתחיל רגע באותו קרייז) (גיזיכע ובל״א האריצענשאלס) (לינא
 ,אהה שעה לשם השמש הגעת איחור מפני כך אחר אחת שעה בשעור היום מתחיל פרסאות רכ״ה מערב

 בשתי היום יתחיל רכ״ה פעמים ב' פרסאות ת״ן והוא פרסאות רכ״ה מערב לצד רחוקה היותר ובמדינה
 איחור מעעס בשוה מתחיל המדינות בכל לא הלילה אמור.שגס לכן ,זה אחר בזה וכן כך אחר שעות

הנעת ' י' ’



יושר כתי א׳ חלק הברית ספר
 נמצא בעוח, בכ״ד חותה מקיף והשמש נעיגולה פרסאות ות' אלפיס ה' היא הארץ כל כי לפס, הצל הגעת
 המדינה כעסנורייך ווין המלוכה בעיר והלילה היום מתחיל כן על אשר ,פרסאות רכ״ה שעה בכל השמש הולך
 פרסאות רכ״ה מווץ רחוקה במערב ופאריז במזרח היא ווין כי ,המדינה בצרפת אשר פאריז קודס אחת שעה

 ויהי הלילה בו יתחיל אשר באדמה מקום לו שאין שעות כ״ד בכל הדקה מן דקה רגע שאין תדע בקירוב,ובזאת
 חלק לכל נשלס שעות כ״ד בתשלום הזאת ההקפה וע״י בוקר, ויהי ונכהו במקוסשכנגדו היוס בו ויתחיל ערב

 אלהיס ויקרא הכתוב ז״ש שלס יוס כלומר א' יום נקרא ביחד הלה שהי אשר עמו ולילה יוס הארץ כדור מחלקי
 י״ב שהוא ומידתו ותחומו שס הוא באשר מקום בכל אור של הזמן להמשך כלומר לילה, קרא ולחושך יום לאור
 , לילה קרא שעות שהואג״כי״ב ומדתו ותחומו מקום בכל החושך• של הזמן להמשך וכן יום קרא שעות

 אדס ולא אל איש ולא וחושך אור בשמות נקראו כבר שהרי לילה ולהעדרו יום האור לעצם שקרא לא
 לילה לך אף יום לך הכתוב שאמר וזה ,בארץ שמות שם כבר אשר את אחרים בשמות ולקרא להנחם הוא
 מאור הכינות אתה כמשיב ויהי ,ולילה יום עשית כיצד כלומר ע״ד) (תהליס ושמש מאור הכינות אתה
 האור את ומעורר שעות י״ב ערך שהוא בארץ מקום איזה על זורח שהשמש ועידן זמן כל כלומר ,ושמש
 : לילה הוא שעות י״ב הצל שם ומתעכב האור את לעורר שם איננו השמש אשר המקום וכל יום הוא שמה
 וחכמים עקיבא ר' לדעת ז״ל רש״י שזכר הערבוביא ענין ושמע הסכת חביב קורא ומעתה ח פרק

בראשית ימי שבשבעת החומשים בכל לפנינו אשר וכנוסח המאורות הן הן האומרים ■
 למעלה כמובא הראשונים ימים ג׳ על הוא שהכונה בלילה בין ביום בין יחד הראשונים והחושך האור, שמשו
 חכמים לדעת רש״י שפירש זה) מאמר ד' מראש(בפרק הוגד הלא ,והוא ,רבה בראשית בשם ה') (פרק

 בראתי אשר מאורות יהי הפי' יהיה וא״כ ברקיע, להתלות עליהם ציה וברביעי נבראו ראשון מיום מאורות יהי
 !הלילה ובין יום בין להבדיל השמים ברקיע יהיו הרביעי זה ביום עתה ברקיע׳ עדיין היו ולא ראשון שוס

 בהס שגער עד תכלית לאין והולכים ■נמתחיה השמים היו רקיע יהי הקב״ה שבאמור חז״ל מאמר ונודע
 אני דכתיב מאי שב״ל א״ר דורשין) אין (פרק וכדאיתא ,שדי נקרא כן על אשר די לעולמו ואמר הקב״ה

 ר' בשם נתן ר׳ ז״ל מ״ו) ופרשה ה' (פרשה רבה בבראשית וכדאיתא ,די לעולמי שאמרתי אל אני שדי אל
 והולכין מותחין היו כן שאלמלא די לשמים שאמרתי אני שדי אל אני אמר יצחק ר' בשם ברכיה ור' אחא

 של לבושו מאור נברא מקום מאיזה שמים אליעזר) ר׳ דפיקי ג' (בפרק אמרו וכן .עכ״ל עכשיו עד
 ירדו לא רקיע יהי השמים אל ה׳ דבר שתחילת והגיעם ,די להם שאמר עד י והולכין מותחין ■ והיו הקב״ה

 שפירש עד ה' רצון להפיק להס אפשרי היותר צד על קונם רצון להשלים רוצים והיו הקב״ה של דעתו לסוף
 ככה שגס הכמה לבב נביא הודע׳ כן כי ואחר .תוסיף ולא תבא פה עד די להם באמור בו דעתו להם
 להשלים רוצה והיה ית' הבורא של דעתו לסוף הגיע ולא עליה ולדרים לארץ להאיר שנברא בדעתו השמש עשה
 הארץ מן מאד הרחק הקפתו שם לא עשה מה הארץ על מאורו להשפיע לו אפשרי היותר צד על קונו רצון

 סמוך להקיף פעמיו לדרך שס אבל הארץ מן פרסאות מיליאן כ״ד מרומים בגבהי עתה מקיף הוא גאשר
 וכן ,אליו קרוב בהיותו הגדול עוזו בתעצומות לארץ להאיר במאד האור את שירעיד כדי הארץ לכדור

 אפילו בעינו עמד לא איל סופו עד העולם מסוף בו צופה אדם שהיה עד כך כל האור שהתעורר היה
 בץ לבך את הכינות אתה אס לכן ,הארץ ותחשך הוא אף אחריו הבא הצל ויעופה חיש גז כי קנון רגע

 הקפתו משלים קרוב בהיותו ההיא בעת שהיה שעות, בכ״ד הקפתו משלים הוא השמש אשר כעת אס בדבר,
 כי חושך מהרגע השנית ובחצי אור הרגע חצי בכל היה ולכן אורח לרוץ כגבור הוא כי ורגע רגע בכל
 אחד במקום האור התמהמה לא כן ועל ונמהר רץ הוא אף אחריו הבא הצל כך ונמהר רן שהוא כמו

 כברקים תמיד זה אחר בזה מבריק חדא ברגע -לילה וגס בוקר אתא אבל מאורו להנות ראוי שיהיה בכדי
 וזהו הרביעי יום עד הראשונים ימים בג' הדבר היה ככה וברק, ברק כל שבין רגע בחצי חושך וימש דב

 דעת על לילה ובין יום בין יהד הראשונים והחושך האור ששמשו אז לדעתי בעולם שהיה הערבוביה ענץ
 ישבותוולא לא הברקים כי ולילה יום בין י והפרש הבדלה היה ד''לא יום עד ׳ולכן וחכמים, ערךבא ר'

 החושך ידבר הרגע חצי אחר,זה בזה ותכופים ומבוהלים דחופים ובאים יוצאים חבל לילה ולא ןוס לא ♦נוחו
 דעתו הקב״ה גלה רביעי ביום לכן אחד, ברגע השמש ובא השמש וזרח הגדול האור נתיב יאיר ואחריו

 יהיה־ ואז הארץ מן מאד רחוק השמים ברקיע יהיה שהקסתו שרצונו ודעתו כונתו לו ופירש השמש אל
 בהקפתו לשהות בהכרה זאת בכל יצסרך אירח לרוץ גבור היותו שעם עד ,ורחבה רחוקה בדרך תקופתו

 לאת סמוך לא לארץ יאיר מאד גבוה וממקום א') (בראשית השמים ברקיע מאורות יהי באמרו שעות כ״ד
 הבדל כרחו על יהיה בזה שעות כ״ד בהקפת שישהה ידי על כלומר .הלילה ובין היום בין להבדיל כד♦

ק שעות י״ב הארץ מחלקי חלק כל על האור משך יהיה כי הלילה ובין היום בץ והבחנה  החושך משך ו
: והוא ,אומר כאשר במקרא יבינו עקיבא ור׳ וחכמים ,שעות י״ב י

ר ט מ א י סביבהארן, באויר המתלונן והדק הל האור עצם כלומר א') (בראשית אור יהי אלהיס ו
 והירח השמש שהוא אותו והמרעיד זה) מאמר למפלה(פרקה' כמובא ולעילא לעילא עד

 ונחהוה כן תיכף היה כלומר אור ויהי הפועל אל הכח מן המוציאו השמש בזולת שבכח לאור יתרון אין ני
וירא .הקודם בפרקי כנזכר לאק סמוך סבב כי במאד אותו עורר והשמש וירח השמש וגם האור

אלהיס



כאהמאורות שני ד׳ מאמר
 מקום תת מבלי בלילה בץ ביום בין בערבוביא שישתמשו ולחושך לו נאה ואין טוב כי האור חת אלהיס

 שתלה ידי על החושך ובין האור בין אלהיס ויבדל ולכן ,לעולס ונאה להס הנאה והפרש הנדל אל וזמן
 י״ב יהיה זה וע״י שעות כ״ד בהקסתו שישהה כדי הארז מן מאד רחוק השמיס ברהיע רביעי גיוס המאורות

 שעות י״ב שהוא ולמדתו האור לתחום כלומר יוס לאור אלהיס ויקרא וזה לילה/ שעות וי״כ יום שעות
 אע״פ ויקרא ויבדל ומקרא זה) מאמר ז' (פרק למעלה כמובא לילה קרא ותחומו ולחושך יום קרא

 ופרס נדרשת'בכלל התורה כי רביעי יום על אומרת זאת וחכמיה עקיבא ר' לדעת ראשון ביוה שנאמר
 חח״כ א׳) (בראשית האדם את אלהיס ויברא כלל דרך החלה הכתוב אמר כאשר פרגי ואח״כ כלל תחלה
 בוקר ויהי ערב ויהי ב׳) (בראשית האדה את אלהיס ה' וייצר האלז מן יעלה ואד אחר במקום לך פרג•

 ובתשלום רגע בכל השמש ובא השמש וזרח זה אחר בזה ובוקר ערב אלא היה לא שעות כ״ד כל כלומר
 ושלישי שני יום וכן אהד יום נקרא עתה של שעות כ״ד במשך עושה היה שהשמש ההקפות מן ידוע מספר

 אחת הקפה שיעור הימים באחרית היו כאשר ממעיה המחוברים שעות מכ״ד ונעשים נזכרים האלה והימים
 יום עד ידרשון יום יום אותו הראשונים ימים בג׳ עושה שהיה הקפות הרבה במספר הזה והמשך השמש מן

 הגלגל בתנועת אור שנתחדש ל') פרק שני (חלק במורה ז״ל הרמב״ס שכתב למה נצטרך ולא / הרביעי
 ל׳) הימים(ישעיה שבעת כאור שבעתים יהיה החמה ואור במקרא יבינו והחכמים .תנועתו ידי על וישוער

 מן הרבה רחוק מרומים בגבהי היותו עם לארץ להאיר לאור שיעיר עד בחמה אימץ הקב״ה יוסיף שאז
 להיות יכול אדם שהיה לאר! קרוב בהיותו קדם בימי העיר כאשר שעות כ״ד בהקפתו ששהה פד הארץ
 ולבנה בחמה הזה כח ה׳. נתן ולא כך כל ונמהר רן היה לא אס סופו עד העולם מסוף בו ומביט צופה
 עד הזה הגדול אורם מרשעים וימנע הפלגה ודור המבול דור מפני בראשית ימי משבעת ד' ביום תיכף

 הן הן כי היות עם ולכן / לג ולישרי לצדיקים הזה אור וגנז אינם עוד ורשעים הארץ מן הסאים יתמו כי
 נקרא הראשונים ימים בג' מהם שהתפעל האורה ותעצומות הזריחה הוקף ראשון ביום שנבראו המאורות

 אבל הראשון האור משנגנז ולהבדיל החומשים בכל אשד ברש״י הנוסח זה לפי וישר וקיים !הראשון האור
 נס ראה אבי יקום ועתה ,בלילה בין ביום בין יחד הראשונים והחושך האור שמשו בראשית ימי בשבעת

 חכמים והשפתי המזרחי כדעת הוא אף יתנהג בשגעון לא קדם ימי בשלשת שהיה הנזכר שהערבוביא ראה
 שומר בלתי והיה יום אחת ושעה לילה שעות נ' בהפך ואחיכ לילה אחת ושעה יום שעות ג' שהיה ז״ל
 כאשר אבל בקצרה. פעם בארוכה פעם כך בזמן ופעם כך בזמן פעם רק אחת חוקה מלילה מה מיום מה

 להנצל בנפשך תדמה ואל ,אהד ודרך אחת חוקה סדרים ולו ומשפט חק לו היה הערבוביא אף אסרתי
 עד היו לא ממעל ובשמים נבראו ראשון ידום שהמאורות אחר כי וחכמים עקיבא ׳דר' אליבא הדעת מזה
 זאת והנה אמרנ/ כאשר לא אס בארן ולא בשמים לא הראשונים ימים בג׳ המאורות היו איה איפו א״כ ד׳ יום

 רק שקטה והארן נע ולא נח אחד במקום עומדת לעולם שהאר; האומר דעת על בין היא כן חקרנוה
 המרום מצבא כאחת היא אף שהארז האומר הארז של וסבובה בתשובה הרוצה דעת על בין והולך סובב השמש
 במנוחה הנה השמש סביב הארז תנוע ונוע הלכת כוכבי כשאר ושוב ברצוא השמש סביב תסבב במרום

 נאמרים שזכרנו הדברים שכל להבין נקל לנבון דעת כי .פרוסיא איש בה(קופערניקום) רוצה שלמה'שהוא
 הארץ רק הלכת כוכבי ושאר הארן הקפת מרכז והיא נח השמש אס אף כי .לזה בין לזה בין וצדק באמת
 ודעמו יעקב ר׳ לדעת נאמר / ולילה יום נעשה זה ידי שעל שעות כ״ד בכל עצמה סביב'מרכז צירה על תשוב

 החצי אשר לה סביב הנברא האור תחת הראשונים ימים בג' צירה על• שעות כ״ד בכל ככה סבבה פהאיז
 שלא הערבוביא ענין החכמים לדעת ונאמר ,האיר ולא בכח נשאר השני וחציו והאיר הפועל אל יצא מסנה
 האפשרי בכל מאורו להשפיע ,כדי עתה שם הוא אשר ־במקום לא לארן סמוך ועמדה קונה דעת השמש הבץ
 היתה כן על אשר האפשרי בכל השמש מאור לקבל עצמה את והכינה הזה בדבר טעה היא אף והארז לארז

 מחלקיה הלק כל על השמש אור לקבל כדי שעות כ״ד בכל החת פעם לא ורגע רגע בכל מרכזה על מסבבת
 וגם בוקר אתא אבל מאורו להנות ראוי שיהיה בנדי בארז מקום בשום האור התמהמה לא ולכן רגע. בכל

 הראשונים/ ימים ג׳ כל בערבוביא בלילה ובק ביום בין יחד הראשונים והחושך האור ושמשו רגע בכל לילה'
 במקום כלומר השמים ברקיע מאורות יהי יאמרו והארן השמש אל דעתו הקב״ה גלה הרביעי ביום אך

 שלא כדי לארן סמוך לא השמש תעמוד שם מאד גבוה מקום שהוא פלה השנה תקופת הארן הקפת מרכז
 כלומר / הלילה ובין היום בין להבדיל / הפלגה ודור המבול דור בעבור עליה ולדרים לארז גדול אור יגיע

 י״ה הארז מן חלק כל על האור שישהה כדי רגע בכל לא שעות כ״ד בכל אחת פעם צירה על אסוב שהארן
 שבהקסתה כלומר ושרם ולימים ;לילה ויהיה ששת י״ב ג״כ הלק כל על החושך ישהה וכה ,יום ויהיה שעות

 רבים ימים תשהה בהכרח אחת פעם פרסאות מיליאן כ״ד ממנה רחוקה אשר מרכזה שהיא השמש את
 מקום והנה .דקים ס״ס שעות ה׳ יום שס״ה שלה השנה לתקופת ויהי השנה והתום מרץמה אל שובה עד
 אזכרנו זכור בו דברי ומדי / זה) ס'הלק (במאמר אזכור והארן יסודות הד' מן לדבר הבאים במאמרי' אתי

 השמש של וההבאה ההלכה להודיעך אלהיס רצה וכבר / ?נזכר במאמר בו ח׳) ודעתו(פרק (לקופרניקוס)
 שלפעמים הלילה ובסדת היום גמדת לשמוע כאפרכסת אזנך עשה מעתה ,מבואו עד שמש ממזרח ותקופתו

צ והוא ,אחר לאדם ומתאע אחד לאדם מתקצר במקרה •
םרק '



יושר כתב א׳ חלה הברית ספר
ן י ®יק תחתיה' הולך השמש אשר מזלות מי״ב מזל כל שחלקו לפי מעלות נחלקלש״ם השמש היקף שכל הידוע מ

זה) מאמר ז' למעלה(פרק כמוכא וידוע p״D עולה ל' פעמים וי״כ מעלות לשלשיס סביבותיו על י
 השמש מן מעלה כל ושיעור היוס של שעות בי״ב מהגלות ק״ס והוא השמש של הקפתו חצי רואה אדם שכל

 בו אשר שביום נמצא מנוסין ששים יש שעה שבכל ונודע ,אשכנזית פרסאות ס״ו הוא הארץ סל למסה
 מעלה בכל בהליכתו שוהה השמש ונמצא תש״ך. עולה י״ב פעמי' סמ״ך ט מגוסין תש״ך בו יש שעות י״ב
 ממערב והולך ונוסע היום מתחלת לנסוע מתחיל אדם אס ע״כ > t ה״ עולה ק״פ פעמים ד' כי מנוסין ד'

 לו נתקצר הרי השמש ממעלות מעלה הצי ושיעורו הסבע דרך שהוא והצי פרסאות ז׳ הערב עד למזרח
 מזרח לצד כנגדו הולך והוא למערב ממזרח הולך שהשמש מפני אהל. יושב אדם כל משאר מנוסין שני יומו

 והולך נוסע היה ההוא הלילה גס אף ואס ב׳מנוסין. ששיעורו המעלה חצי והחושך הצל אל עצמו ומתקרב
 אל עצמו ומתקרב הצל נגד הוא הולך כי על מנוסין ב' ג״כ ההוא הלילה לו יתקצר וחצי פרסאות ז' עוד

 השמש עליו שזרחה מעת בידו ואין השמש לו ויזרח מנוסין ד' ההיא לעת מעת לו יתקצר ואז והאור השמש
 שני שהוא מנופץ וארבעי' מאות ד' אלף הוא אדם כל ולשאר מנופץ אלאאלףתל״ו עתה פד מאתמול

 פ״ו היוקר עד הבוקר מן והולך ומסע המזרח מן המערב לצד עצמו יקריב כי אדם ובהפך ,תש״ך פעמי'
 אחר ורדף מנופין ב' ,ההוא ביום השמש אחר שרדף מפני מנופץ ד' שלו לעת מעת לו יתארך פרסאות

 ההולך אל למזרח ההולך בין ההפרש שיהיה לבבך אל והשבות היום וידעת מנופץ. ב' ההוא בלילה הצל
 הולך זה הארץ כדור כל המסבביס היסבאניות יורדי כן רבעשעה/אשרעל מהצי יותר שהוא׳ מנופץ ח' למערב
 בשבת ראשון יום 6היו אומרת זאת רק שלום הכל שלום אומרים אלו עם אלו כשפוגשים למערב הולך וזה למרזח

 מנופץ כך כל ומאבדת מהסרת מזרח לצד שההולכת מפני יחדיו וצדקו , בשבת שני יוס היום אומרת וזאת
 עד מנופין כך כל ומוסיף מרויח מערב לצד וההולכת לעת מעת לחשבון מצפרפין הימים שברבות עד

 מתאחרת או בהליכתה ממהרת אם הספינה מהלך לסי זאת כל יקרה כי על אמנם ,לעת למעת שמצסרפץ
 (פיליפו) אי יושבי הזאת ובסיבה מאחד. יותר ולפעמים אחד יום ביניהם ההפרש יהיה לפעמים לכן לבא

 אומר בשבת ראשון יום מונה כשזה אחד ביום שמה אתם הגרים אנשי(האלנדא) עם בימים ובאים חלוקים
 סי יעל / המזרח דדך לפס באו האלנדא ואנשי מערב דרך לשם באו האי שיושבי מפני הוא. שני כי לא זה

 שעות בכ״ד הארץ כדוד כל ולהקיף לילך שיוכל עד ברגליו קל האדם היה שאס ותשכיל תבין האלה הדברים
 במקוש כלל ינוח שלא בתנאי ורק אך לו יאיר כיוס• ולילה יומם בחור רצופים רבים ימים שילך יכול יהיה
 5מער לצד אורח לרון החוצה מביתו יצא אס ע״כ עצמו השמש כמו במהירות כך כל הוא הולך כי יען אחד.

 כי היום חצי הכל יהיה רגלו כף ידרוך אשר מקום ובכל יגיע אשר ומדינה מדינה בכל אזי היום בחצות
 ויהי הנחוצה לדרכו החוצה מביתו שיצא מקרה יקר ואס ,לו ממעל ראשו על תמיד השמש עליו זרחה
 היוס תהלת יצא אס ובכן ממש רגליו החת תמיד ממולו השמש כי הלילה חצי תמיד לו יהיה הלילה בחצי
 השמש פס תמיד הוא הולך כי על הלילה החלת הכל לו יהיה הלילה תחלת ואס היום תחלת הכל לו יהיה

 שילך המזרח לצד בערב או בבוקר מביתו יצא אס הוא ונהפוך בדרך. יחדיו שנים ילכו כאשר הצל עם או ׳
 ששה רק יהיה לא שלו הלילה או היום שמשך ורק אך הארן כל כדרך לילה ופעם יום פעם לו ויהיה תמיד
 שעות כ״ד בכל לו יהיה ולכן זה את ויעבור.זה ̂הצל ועם השמש עם יום כל שפוגש מפני והסעס ̂ שעות

 שעות ג' הראשון יומו לו יתמצד היום בחצות מביתו שיצא מקרה יקר ואס לילה. פעמים וב' יום פעמים '3,
 שש לו יהיה הלילות לרטת הימים כל ושאר שעות ג׳ הראשונה לילה לו יתקצד יצא הלילה בחצי ואס

: אלה כל להבין נקל לנבון ודעת , שעות ,
 להם ונדמה ,כתבנו כאשר באמת והקפתם וירח השמש מהלך יבינו ולא ידעו לא אדם מבני רבים והנה

 או השמים שער דרך ויוצא שלו השני מעבר לרקיע ממעל בא הוא כאלו בקר בכל השמש בזרוח
 ביום^ להאיר כדי לרקיע מתחת להיות ובא ברקיע אשר אפומיס שקופים חלוניס לו וקרע קדמה החלון בעד

 יאמר ואם ,עליה ולדרים לארץ להאיר המאורות שני יבואו הלוניס בעד כי ומושבים בלילה ה^בנה וכן
 החכמים דברו אשר היסיבו לכן ,דעתם ומעוס מוחם סבע חולשת מחמת יבינו לא באמת מהלכם להם

 ויברכו׳ יודו הם והן במחשבתם ידמו וכאשר אדם בני כלשון יודוך הכל של ושבח שיר בנוסח ז״ל הקדמונים
 המה מוציא רקיע חלוני ובוקע מזרח שערי דלתות יום בכל הפותח ויאמרו דעתם לפי המאורות על לאל

 חכמים לפני הזה השיר תקנו בעיכי^לא לבא ורחמנא כלו, לעולם ומאיר שבתה ממכון ולבנה ממקומה
 עם ודלת וההמון כל בפי הזאת השירה תהיה למען תקנו העדה כל מועפיס,רקלפני המה אשר לבד עם ומשכילי

 בדרכי וישירו יודו למען באמת ככה איננו אם אף מחשבתם לפי השיר ליסד הוצרכו ע״כ למרבה המה הארן
 כלומד כזבו, השיר משיב הלשון, בזה השירים מיסדי על נגן ויודע אחד חכם כתב וכבר ,לבבם עם כאשר ד׳
 באמת,כי נאמרים שיהיו והלשון המלין על ידקדק לא שירו את להעיב שירצה מי דעו והמשוררים השיר בעלי כל

: באמת יהיה בו המכוון שהענין בשיח עינו ותבס ישגיח רק אך , אדם בני ורוב ההמון יבינו לא
 לבב בינת לפי המתערך אדם בני בלשון בו שדברו הגם הזה המפואר שיר מיסדי קדם חכמי אמנם וגם

 עליון בסתר הסוד פי על מאוד נאמנו בעצמן הדברים אלה גס כי ידעו בנפשם זאת בכל , העם '
בעד הרוחני שמש למהלך חלונות יש באמת שם כי הגשמי, גלגל.חמה של גבוה מעל נכוה ממעל בשמים

החלונים



כבהמאורות שני ד׳ מאמר
 למסה בנוקר וצאתו הרוחר הרקיע מן למעלה בערב מבואו ידע ושמש שמה אשר הרוחניים החלונים

 , פלאות נראה זה בענץ המדברים כלס קדושים ודעת הכסיס דברי להבין לב נשים אם כי רקיע. מאותו
 , הרקיע מן למסה וביום הרקיע מן למעלה מהלכת החמה שבלילה דעירובין) ה׳ (בפרק לחז״ל נמצא כי
 , הקב״ה ברא חלונות שס״ה אמרו מכירין) אץ י (סרק ובירושלמי דבהרא) ב' לחכמים(בפרק אלה גס

 ויגידון יעידון ישראל חכמי כל והרי ,עצמו בפני שם חלון לכל שיש אמרו אליעזר ר׳ דסרקי ובברייתא
 לרקיע מעל החלונות אותן דרך באה היא ובערב לרקיע מתחת מהלכת החמה וביום ברקיע חלונות שיש

 ישראל חכמי שהיה) מי כדגרסיק(בפרק דבריהן את שבסל הקדוש לרבינו ומצינו ̂ החרם מלמעלה לסבב
 חמה ביום אומרים אומות וחכמי הרקיע מן למעלה ובלילה הרקיע מן למסה מהלכת חמה ביוסי אומרים
 צוננים מעינוי. שביום מדברינו דבריהם נראין רבי אמר הקרקע מן למסה ובלילה הרקיע מן למעלה מהלכת
 ישראל חכמי כל דברי יבעל הקדוש שרבינו יתכן איך תלמיד עם מבין כל ישתומם זאת ופל ̂ רותחין ובלילה

 האומר בפרקץ) ר׳אלעזר (ודברי תנא.ירושלמי) (והאי דבתרא) ב׳ (ופרק ה׳דעירובין) הנזכרץ(פרק
 בשמים שיש נמצא לה׳ קודש במקראי גס כי ,׳ה ובר.וכם קדושים כלס עצמו*הלא בפני שם חלון לכל שיש

) (בראשית נפתחו השמים וארובות כנאמר ושערים ודלתות חלונות  ודלתי כ״ח) (שם השמים שער וזה ז'
 הנזכרים, החכמים על נס התמיה יתהפך חותם כחומר הנה כי אחרת ועוד זאת ע״ח), פתח(תהליס שמיס

: הנסיון ככעל חכם ואין ובנסיון סעס של בדברים בא רבי הלא
ך  אמר ומר חדא אמר מר מחומס על למוצאיהם הס חיים אלהיס דברי ואלו אלו כי רבותי נא דעו א

 בנםיון גם וצדק אמת דבריו לכן הגשמיי ומשמש הגשמיי העולם מזה מדבר רבי כי ,פליגי ולא חדא
 ידברו, בלשונם כי אף הנזכרים הקודש כתבי כל עם ישראל חכמי שאר אמנם .האומות חכמי כל במופתי גס

 ורקיע וחלוניס בשמש העליון בעולם הסוד פי על הדבר ואמת , לשונם תחת ורומס למעלה בו כוונתם סחס
 חז״ל מאמרי כל פליגי לא כי ונמצא ,רבי לדברי מודים הגשמיי השמש במהלך אבל העליונים הרוחניים
 זה העולם ועד העולם מן וידברו בעליון דעה יורה ויש בתחתון דעה יורה יש כי כלל זה בענין ודעותיהם

 ג׳ (מאמר למעלה זכרתי כאשר הנפתרים מדברים ולפנים לפני לו חידות ומליצה בעליון וזה התחתון בעולם
: ינעם לנפשך ודעת שם תביס בעיניך רק פ״ז)

 המדומס דער.ם וכפי אדם בני, כלשון בו שדברו אף הזה הנכבד שיר מיסד,י הראשונים חכמים כי נמצא והנה
 הרוחניי ורקיע בשמש עליון נסתר מאוד נאמנו בעצמן הדברים אלה זאת בכל ,הגשמיי השמש במהלך .

 ידיו ומעשה אל כבוד מספרים השמים שכתב כמה , העליון לעולם אמת ושומר גבוה מעל גבוה במקום
 בזוהר שאמרו כמו העליון, בעולם הקדוש המלך על השמים במלת בו שהכוונה י״ס) (תהליס הרקיע מגיד

) עמוד (סרשת-בראשית  כו׳ בחופה דעל חתן דא השמים אל כבוד מספרים השמים ואמר שמעון ר׳ פתה נ'
 ביהודים וגדול חיל איש ישראל גאון האי על אמנם , שם חביב הקורא עיץ שמיס, הנקרא הקב״ה כלומר

 הגשמיי החמה מהלך דעת החזיק אשר וי״א) ס' הער.יס(סי׳ במאמר מאמרות עשרה בעל׳ ז״ל מ״ע הרב
 עד הזה בעולם כפשוסו מהרקיע למעלה לסבב לילה בכל ממש חלונות דרך ועולה הרקיע מן למסה ביום

 מחשיך למסה ממנו הנופלים והניצוצות בלילה למעלה פניו ומסתלק עולה השמש היות שעל ס') (בסימן שכותב
 צוננים מפינות ביום מדוע מאד התמיה נדלה ר״ל(אמעריקא) מהכדור התחתון הצי ליושבי קצת היום אור

 ־ מודעת וגם דרקיע: פוביה שהוא שנה מהלךת״ק מביום יותר בלילה עצמו מרחיק שהחמה אחר רותחין ובלילה
 למדינתנו (מ^אמעריקא) הבאים האנשים כל כי מקצתו ולא מיניה לא שם העם אור יחשיך שלא כעת זאר.
 '(באמעריקא) עוזו בתעצומות ומאיר שם זורח והשמש הוא בהיר יומם אור כי ויגידון יעידון כאחד כלס
 כי ברקיע לא חמה גלגל בתוך הס לדעתו שהחלונות אלא עוד ולא ,כלל הפרש באין ממש במדינתנו כסו
 משמע הזה כשיר גם מאמריהם בכל חז״ל ומלשון הגלגל, בעצם אלא נסירה ולא חלון אין שם ידו יכתוב זה

 להעמיד בהתאמצו אך כבוד מנוחתו והיסה צדיק יהיה עולם לזכר ובכן ,בגלגל לא הס ברקיע שהחלונות
 דבריו וככה , הזה לעולם וחדל ככה אינו האמת כי עמוקים בדחוקים נפל כפשוסו הגשמיי בעולם זה דבר

 כלא ארעא דארי וכל חיים בעלי כל למספרם והשוה כפשוסו לפרש ג׳!כ התאמץ אשר דיומא חירגא כהאי
 לי ואעיד ,ותכין שהה וראה פרק באותו לקראתו עורה ז׳) פרק ב׳ למעלה(מאמר זכרנו וכאשר .משיבי
 תפוצות בכל המפורסם הגאון פעלים רב חי איש אחד הנזכר. בפיר החלונות בענין דברי על נאמנים עדים
 אס לך ה' יפתח דרך על הוא רקיע חלוני ובוקע שם ידו יכתוב זה כי ז״ל חכמי׳ אמונת ספר בעל יהודה
 תורה דברה שאמרו בדרך הוא והכל השמים מן יורד אינו שהמפר אע״פ משר לתת השמים את הסוב אוצרו
 מספחת בספרו ז״ל יעב״ץ הגאון יהודה בני נשיא חיל בן גבור איש הוא והשני ,עכ״ל אדם בני כלשון

 בדבר כדעתו ודער.ו כלל משיג ואינו לו יאות ובזאת חכמים בס׳אמונת דברים איזה על מפיג :ססריסאשרכס
- ,י : לעצמו עד שהאמת מה מלבד עליהם, לסמוך אלה שנים פי הם וכדאי הזה י

ן יא מ  אדם מבני מסביב מיושב הארץ כדור כל אשר הזאת שבעת ותשכיל תבין האמור דבר מוצא ו
כל שובתים ישראל כל שאין ,המקומות בכל ודרים המדינות בכל ומפורד מפוזר ה׳ וכס * ■ . ׳

 ליל לשכנגדו אזהןא השבר. יום הכדור של אחד יחדוכשמצד וינוחו ישבתי ממנו שעות י״ב בשוה,אלא השבת
על יהודים שהיו מקרה יקר אם הקודם בפרק שזכרנו יחד ונפנשו דרך ביס הנותנים האניור. ושתי שבת

שניהם



יועזר כתב חלק,א׳ הברית ר8ם י '
p אין החול בימי וכן יומיס או יום ביניהם הפרש יהיה איל כלל בשוה כבתם ישבותו לא אז ^ניהם f 

 אזי זה מצד לילה בחצות המקדש בית חורבן על כשמקוננים אבל ,בשוה הגולה בני כל של התפלות ועדן
 הדץ אך מפ^ שחרית מתפללים מפה ערבית וכשמתפלליס לשכנגדו הצהרים סעודת ואוכלים היום חצות הוא
 השמש. לו בזרוח פס הוא באשר ובזמנו בעתו ביומו יום דבר לעשות צריך מישראל אדם שכל זה בענין הוא
 ויהי ערבית יתפלל השמש ובבא ,שהרית יתפלל ים בלב באניה הן ביבשה הן עליו עומד אשר המקום בכל

 הימים בכללות כן וכמו נפל/ כי ה' פס הגדול,ועל הבית חורבן על ויקוק חצות סדר יעשה שלו הלילה בחצי
 לה׳ הוא שכת נאמר לכן ישבות שם הוא באשר לחשבוט השביעי וביום מלאכה יעשה ימים ששת שבמקומו

 שם אשר הדרומי או הצפוני לציר הקרובה במדינה יהודי יזדמן אס מלבד כ״ג) מושבותיכם(ויקרא בכל
 כסליו וכן ארוך אחד יום ותמוז סיון שם כמו(בנרענלאנד) שעות כ״ד של ימים כהרבה היום לפעמים

 שם לצוד הצפוני לציר מאוד קרוב ההולכת הספינה על יהודי יזדמן אם או ,ארוך אחד לילה וסבת
 שימנה אחר אזי אחד. לילה חדשים וששה אהד יום חדשים ששה ושם פיש) (וואל הנקראים הגדולים התנינים

 דבר יעשה והצומות התפלות בענין וכן . השבת את יעשה השעות המורה כלי על .שעות כ״ד פעמים ששה
 הכנסת בענין הן ממעל בשמים איל מתחת בארץ אלה כל והן ̂ שכיח לא זה אבל שעות כ״ד של ביומו יום

 לון ואדכר נוהו על ובכי וגעי ברקיכץ ובעש דרגין אתער שהקב״ה לילה חצות ?ענין הן מלכתא שבת
 של ולילה יום בענין הן העולם בכל אשר ישראל בני כללות בל וערבית שחרית תפלת קבלת בענין הן לישראל
 כמו מעה. של בירושלים שהוא והזמן העת כפי הוא הכל ברכו אומרת ישראל ששמה אחת חיה אשר מעלה

 ̂ תוב״ב מירושלים ה׳ ודבר תורה תצא מציון כי בירושלים אשר דין בבית תלוי החודש ^קדוש השנים שעיבור
 או החמה לקות הנקרא נגהס אספו קדרו וירח השמם לפעמים אשר הסיבה לדעת ונרדפה נדעה ומעתה

: והוא ̂ בלילה וירח יכהה השמש יומס אשר כהוא הלבנה לקות .
ת פיק ו מ ל , ב  יותר או יום מלפניו לו סמוך או חודש בראש אלא ואינה ביום אלא אינה החמה י

 אעוס גוף הוא והלבנה הארן ובין השמש בין הלבנה שאז מפני ההיא. בעת אז כשהמולד
 מלהגיע השמש אור ומכסה מבדיל מסך הוא ע״כ זה) מאמר א׳ (פרק למעלה האמור כדבר בעצמה ועכור

 השמש כי לקה השמש שגוף לא .הארץ על מגיע השמש אור אין כלומר השמש לקוי נקרא זה הארן על
 תחת זה אחת בקו אשר יקרה וכי ועדן, זמן בשום ממנו נעדר אורו עצמת ואין הוא זורח הואשם באשר

 לאלן שמש בין הירח יבדיל אז המולד בעת ההוא בקו ג״כ מהם למסה ארן וימדד עמד ירה שמש זה
 קודר וירח הארץ רן השמש אור מונע הירח אין לאו ואס .בארן השמש לקוי הלבנה מסך ע״י ומתהוה

 בעע אפי׳ לכן השמש מן מאד קסנה הירח על'כי אמנם , מולד בכל חמה לקוי אץ לכן לארן הצד מן הולך
 ופעע לירח זה מצד ממנו וחלק השמש נתיב יאיר פעם רק כלו עליו תכסה ולא אורו כל תמנע לא הלקוי

 יתראה ולא לקוי בשום כלו השמש תחשך לא אשר סעס וזה ,השמש מן אחד צד רק ילקה ולא זה מצד ־
 המאוס ועינינו נלקה, ממנו חלק כיחס לחושך יהפך השמש כל אשר כלו פני על השמש לקוי לעולם לנו

 ממערב הוא הלבנה מהלך כי מזרח לצד מערב מצד המה פני על עוכר שחור עיגול כאלו חמה ליקוי בכל
 במדינוס כן ואחרי במערב היושבים במדינות תחלה הלקוי תתראה ולכן למערב ממזרח החמה ומהלך למזרח

 , מזרח ליושבי כן ואחרי מערב ליושבי תחלה הראשון באורה לאור השמש חשוב ובכן במזרח היושבים
 אפש המדינות לכל אחת במדה נ״כ התראה לא ככה המדינות לכל אחד בזמן הלקוי התראה לא וכאשר
 בארץ, מקום ובכל ומדינה מדינה בכל המשתנה ואופק אופק מכל השמש מצב ערך כסי הלקוי ערך יתראה
ה). מאמר א' (בפרק הרשום את כתוב וימצא כזאתיהודעתי מראשית אופק של ומהותו  השמש והנה ז

 אלכסון בקו השמש פני כל הלקוי בעת רואים ארן בקצוי אפר הרחוקות המדינות הלבנה.לכן מן מאד גבוה
 חמה לקוי אין ובכן להם. כלו החרס מלמעלה ויזרח ללבנה ממעל אשר השמש עד ומגיע מעיניהם העולה .

 הארץ חלק ותחשך מהשמש מה חלק שם הרואה עין את כסה הירח אשר בארן אחד בחלק, רק השלם בכל
 ההיא ארן יכסה והחושך לארן למפה היא היורדת הלבנה צל הארץ אל הבא כי מסעם שעה, באותו ההיא

 הארן ק רחוקה פעם הלבנה כי זאת ומודעת ,חושך וימוש קדמה ההוא המקום מן הצל יעבור עד
 כי הכסות לבלתי מעס אלא ההוא לקוי זמן ימשך לא הארץ מן רחוקה היא אפר בעת, והנה קרובה ופעם

 חלק החמה של פניה כסה כי יותר הלקוי זמן ימשך לארץ קרובה בהיותה אבל השמש מן קטן חלק אס
 עין אל קרובה בהיותה הגדול ההר ראות הקטנה מטבע תמנע כאשר ,השמש מן קטנה שהיא אף גדול

 מכוון אלה פלש ומרכז זה תחת זה והארץ והירח השמש ויעמוד מולד עת יזדמן וכאשר הרואה',
 אועו לכסות יוכל לא הירח כי אור כטבעת סביב לו ומנה כדורו באמצע השמש לקוי יהיה אז ממש אחת

 השמש לקוי יסבב הלבנה דוקא ולאו ,סביב עליו השמש וזרחה מאד מהשמש קטן להיותו כלו פני על
 להגיע השמש מאור חלק ותיינע השמש תחת תעבור הידועים לכת כוכבי משאר שאחד יקרה כי אפי׳ אלא

 על לקוי השמש תחת נעשה אשר ראיתי ואני ,שכיח לא זה אך השמש לקוי נקרא כן גס זה לארץ
 גס ,מולדתי עיר ווילנא בק״ק ואחד (האלאנד) במדינת אשר האג בק״ק אחד פעמים ב׳ הלבנה ידי

 קטגה כנקודה השמש ̂ שעגר הנקרא(סענוס) נוגה כוכב ידי על אחת פעם שמש לקוי בימי היה
משוך הוא השמש תחת כשיבוא אבל השמש לנכח כשהוא אלא• יאיר לא הירח כמו ר ועגולה שחורה

כן .



כגהמאורות שני ד׳ מאמר
 היה הלקוי וזה ,השמש לנגד כשהוא מאד יפה שהוא אע״פ השמש ההס כשהוא חשוך הנוגה מראה ק

 אשר הנקרא(אוניפערזיפעפ) החכמה מדרש בכית התכונה חכמי כי רכ, זמן היותה בפרס בעולם מפורסם
 ׳ וכתט המה פני את נוגה יעבור אשר ידוע עת לבא שעתיד ומצחו לכח, כוכבי מהלכי וחשבו חקרו (בענגנאנד)

 וכאשר השעה בזו זו ובמדינה השעה בזו זו במדינה נלאה ויהיה ההיא בעת יקרה שכף קודם שנים כמה בספר 'זה
 ממדינת ארץ וחורי שרים בני הרבה נסעו שלפניו בשנה ולכן ממש שעה באותו ומדינה מדינה בכל נראה כן כתבו

 הנקרא הים מאיי אחת אי היא תמימה שנה מהלך אדיר בצי ליס מעבר מאד רחוקה למדינה (ענגלאנד)
 כלי ואיש כתבו כאפר מדינה באותו הזה הדבר הנהיה שם לראות (אמעריקא) במדינת אשר (אפעהייפע)

 (פעדן הנקראים ההבפה כלי המה הן ̂ היפב בו חזו אדם כל אשר הראות את המגדלים וכלים בידו מחזה
 אשר את הכינו המוגבל היום לפני אהד יום שמה באו כאשר ויהי אפפיקא) חכמי(די המציאו אשר נלעזיר)

 ובלילה .ההוא הלקוי ידם על לראות מחר ליום נכונים ויהיו יעמדו למען ידוע במקום הכלים מאותן הביאו
 נסיעתם כל בחנם היה וכמעס כחשו וגס גנבו ההוא המקום מן ההם הכלים ההיא האק אנשי גנבו ההוא

 נגדו מנוגה חמה לקוי שמה׳ג״כ נראה היה ק פתרו וכאשר להם. החזירו רב השתדלות וע״י ומרחתס
 החמה לקות כל גס אף כי החפץ על תתמה ואל ,כתבו אשר מכל דבר נפל לא כתבו אשר שעה ובאותה
 וכמו / לבא העתידה התקופה ואת המולד את מחשבים כאשר מקודם העתים יודעי החכמים יחשבו והלבנה

 קדם מימי היה אשר הלקות לדעת (אפחספריארי) קדים הפונה למפרע הלקות כל עתה לחשוב נוכל כן
 נוכל כאשר אז להיות מחויב היה אשר שניו כסי לו יחשב הלבנה או החמה לקות יהלך צדק חשבון על כי

 זו חכמה תחבולות ידי ועל .היצירה וראשית הבריאה התחלת עד למפרע והתקופות הבלדות כל לחשוב
 שנים רבבות אלפים מליו עברו כבר הזה העולם האומרים (חינא) אר; לתושבי חכמי(אירופא) נצחו

 זה אחר זה בארצם מלכו אפר מלכים רבבות כמה שלהם הימים דברי ספר על כתוב נמצא כן כי באמרס
 / בימיו היה אשר ולבנה חמה לקוי וכל אותו הקורות וכל עשה מלחמות וכמה אחד כל מלך שנים וכמה

 אחריהם ובדקו עליהם חשבו בחשבון אצלם כתוב הנמצא ולבנה חמה בלקות עיניהם נתנו וחכמי(אירופא)
 ראשית עד קדמה מפאת אשר הלקות כל ומצאו למפרע הקדים דרך האמיתי חשבון פי על יפה בעיון

 קדמה ההולך ולמעלה משם ואשר יחדיו. צדקו אמת האל גויי,הארצות כל ואצל אצלנו המפורסם הבריאה
 פיהם אשר האות לנו וזה ,החשבון פי על לו הראוי ובזמנו בעתו שבא בהם אחד אפי' מצאו לא הבריאה

 דברי שלהם ספר על כתוב הנמצא וכל כן גס קדסקדמתה מימי והקורות הדברים שארי שואבכל דבר
 זו במזימות אשר (אירופא) לחכמי פובה ונחזיק ,העולם עדיין נברא ולא היה לא כי שקר והכל הס כזב

 לברר שנוכל ארץ מקדמי מראש אשר שלהם הבל ספרי בכל אחר ודעת וחשבון מעשה אין כי ודידןנצח^ חשבו
 רוב לפי ומספר מנין וכל הבל הכל כי דבריהם שאר לכל אב בנץ והוא הלקות ענין כמו פניהם נגד השקר
 חקכ״ס בשנת היה נוגה ע״י הלקוי וזה .החלושה במוחם אלא אינם ירושה בידם אשר קדמוניות השנים
 להדרים השמש אור הנעת תמנע בעצמה שהארץ מסעם לילה בכל ג״כ הוא חמה לקוי האמת ועל . לפ״ק

■ מפה: השמש לנוכח עליה .
ק יג פרק  ונוגה הארץ מן למעלה היא הלבנה שאז החודש בחצי אלא ואינה בלילה אלא אינה הלבנה ת1ל

זאת ומודעת ,לארץ מתחת לנגדה והשמש הארץ על להאיר כלה פניה עבר על לה .
 מעל גבוה העולה הארץ צל אז ולבנה החמה בין באמצע היא כשהאק לכן כלבנה פעם חמשיס גדולה שהארץ

 הארץ מצל הירח את יכסה החושך הנה כי ,יהיל ולא ירח עד הגיע כבר טגה כוכב עד ומגיע הלבנה של גבוה
 ונמנע הארץ בצל פניו כסה כי באמת נלקה הירח ואז כלל אור לו אין ומבלעדו השמש לו נוגה ולא ואפל
 הלבנה בצל תבוא,הארץ כי היא החמה לקוי סבת כמו ט ,השמש מן לו להגיע הראוי האור עצמות ממני

 העולה הארץ בצל הלבנה תבא ט היא הלבנה לקות סבת p הקודם בפרק כאמור לארץ למסה היורדת
 מן שמתרחק עוד וכל רחב הוא לארץ וקרוב הסמוך הצל כי משכיל לכל זאת מודעת והנה .לרום לשמים
 היא לארץ מתחת אשר שהחמה מפני נוגה כוכב אצל דקה בנקודה כלה ט עד ועולה מתקצר הוא הארץ
 סביב ובא ומאיר הארץ של מצלתה מרובה וחמתה האק ככדור פעם אלפים מאה מרבבות יותר גדולה

 רחוקה פעם הלבנה ט הקודם בפרק הקדמנו וכבר ,נוגה כוכב אצל ,וכל מכל שמבטלו עד מעלה מעלה הצל
 ימנע ולא דק הוא לה המגיע הארץ צל אז וגבוהה הארץ ק רחוקה כשהלבנה לכן קרובה ופעם הארץ מן

 מאפיל אינו גס רב זמן בה יעמוד ולא הצל ויברח דק כשהוא לנסות‘ לצל נקל כי מועט זמן רק ממנה האור
 מהלך כי למערב ממזרח פרה על מתטעע כחור עגולי שסח כמו ונראה מקצתה רק כלה פני על הירח

 ממזרח הוא לארץ מתחת אשר השמש תנועות ע״י המתנועע הארץ צל ומהלך למזרח ממערב הוא הלבנה
 והיא מאפליה ארץ אם אבל במערבה, הזה העגול ויצא קדמה הלבנה פר על השחור העגול נכנס לכן למערב
 משם עברה עד יותר זמן בו מתעכבת אז הצל בעומק וירח כלה בו ונכנסת רהב הצל ושם לארץ קרובה
 המה כין באמצע מכוץ הארץ אין הרוב כעל ומפר ,כלל אורו יאיר לא וירח אופל יקחהו ההוא והלילה
 הצל ושם גבוהה היא הרוב על באמצע הארץ אס גס ואף כלל סביב גבולה בכל בא אינו הארץ וצל ולבנה

 מצד ופעם זה מצד פעם הדקים הצללים ונסו מסה או מפה מצדו ועוברת הצל מן נמלסת היא ולכן דק
לה או,סמוך המזלות בעיגול הירח מצב בהיות אלא הלבנה לקות ואין ! אליה לנגוע מתקרבים ולא לירה זה

לכן



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר •
 ומונמ פניה מל וע: כחושך ממש כה נוגע הצל כי כאמה נלק̂י הלכנה כי ועל חדש. ככל לכנה לקוי אין לכן

 מלחצי חשך אדסיושכי כני וכל ככלהעולס הוא הרכה אם מעכן אס לכןלר\יזה ממנה אורה מצמח
 האמור כדכר כארץ אחד כחלק אלא שאינו השמש כלקוי לא הלקוי אוהו רואים הלילה שם אפר הארץ כדור
 שנתעלמה וכתר כלל אותה לראות אפשר אי כן לולי כי הארץ צל כתוך אף אור קצת לירח יש הקודם כפרק

 לך אגיד המאורות משני מדכר• שאני וכעוד .האק צל כתוך כשהיא הלכנה לקות רואים היינו לא העין מן
 למועדים ראשית חשכון שהוא כהר״ד וכן הלכנה של קען ומחזור החמה של גדול מחזור איך המעלה אדם

: והוא הקדושה כתורתנו מרומזים ושנים ולימים .
ל יד פרק ע מ  הדכריס לכל ורומזת שכוללת עד הקדושה תורתנו ממעלת למעלה דכר שאין דעת ל

 אחדל לא באורייתא רמיזת דלא מידי וליכא כלם העולמות ככל ונעשים הנזכרים ’ ,
 שהוא החמה של גדול מחזור ר״ל המאורות של המחזורים לשני השורה רמזה איך נפלא ענין להודיעך עסי
 את אלהיס וירא כפסוק רמוז וזה ,מאבותינו לנו הנמסר שנים י״ס שהוא הלכנה של קסן ומחזור שנים כ״ח

 לחשכון וראשון למנק ראש הגדול התייר גס . י״ס כ״ח הוא סוב כי של שהמספר א׳) סוב(כראשית כי האור
 הישראלי כתב כאשר כהר״ד הוא מהנביאים כידינו המסור לעתים כינה המודיע והשנים הימים תקופת
 וחכמיו ההוא הדור זקני עמדו הגמרא חכמי כסוף הסמיכה כשכ׳סל וז״ל ד') (למוד השמים שערי כספרו

 הוא אף עכ״ל. והמועדים חדשים ראשי לקכוע הזה החשכון לט ומסרו הנכיאים מן כידס שהיה כמסורת
 ויוצא ונורא קדוש שם הוא אכל כן ואינו כעלמא לסימן חשכוהו העכרונות כעלי והנה , כתורה רמוז
 הוא המ״כ ואות אותיות מ״א ואחד אחד כל כין שיש נפלא אחד כדרך שכתורה הראשונים פסוקים משני
 הה״א עד הבי״ת ומן ויכדל מן ד׳ ויאמר מן ר׳ כהו מן ה כראשית סן ב . הזה כסדר כהר״ד מן אות

 מעשה כל נכראו מ״כ שכשם ונודע ,'הד עד הרי״ש מן וכן הרי״ש עד הה״א מן וכן אותיות מ״א יש
 וספר הפרדס ספר על כתוב וימצא הדכר ויכוקש כראשית, מפסוק יוצא מ״כ של השם כן על אשר כראשית ■

 כאשל הפסוק מאותו ודוקא יותר ולא פחות לא אותיות מ״כ כין דוקא זה ראשית חשכון נרמז לכן הקנה
 ור׳אכרהס גאון האי רכינו מכוכדיס התככדו, ומעתה תהו(פס) היתה והארץ ז״לעלפסוק הכחיי זכרו

 ללמד הוא כהר״ד שיסדו מה וכתכו כעלמא לסימן שחשכוהו עיניס מאור וכעל העיכור כספר הנשיא
 הנכיאיס מן כידינו הוא אמת מסורת אכל כן ואינו ;עכ״ל וי״ד הוא עליו לסמוך שיש והסימן . לתלמידים

 העומדים ולומדיה התורה לככוד אלא זה זכרתי לא ואני ,אמרנו כאשר הפלא כדרך התורה כרזי ומרומז ־
 הקכלה חכמת הנקרא פנימיותה היא תורה של כתרה ראיתי ראה כי נסתרותיה כגנזי ומשתעשעים כסודה
 סוכת זו וצנועה נאה כלה כדד ישכה ואיכה כשלומה שואל ואין מכקש ואין דורש אין זויות כקרן מונחת
 ודכרי העיוני את משימין ואלו לגמרי כה מכחישים עמנו מכני הפילוסופים כי ידעה לא ואיש מאד מראה

 ומהדרים אלהינו לה׳ והנסתרות לנו הנגלות כאמרם ממנה כורחיס הפשס וחכמי לראשם כתר אריססו
 אפשר אי שיכה ועד זקנה עד שגס ידעו ולא ,כרסי מלאתי לא עדיין אומרים ומהם ,קמא למרי אותה
 ויין כשר יזקין כי וגס הוא רב כי גדותיו כל על הש״ס של ויין המלואיס מכשר כדכעי למלאות אדם לכני

 יתהלל הוא החזק הזוכר כח לו אשר הזך השכל כעל מלכד נפשו למלא כי אף הרעב לחצי פיו אל כא לא
 המקוכליס גדולי שרוב התכוננו לא והמה ,לכינה ארכעיס וכן קשאי לא עדיין אומרים ומהם מועסיס והמה כו

 מ' קודם למרום עלה וכעצמו כככודו ז״ל שנה.והאר״י מ' קודם העולם מזה נסעו שותים אנו מימיהם אשר
 הס קודש וכאמת העכריס, כמחנה להכקיע כידם פיפיות וחרב קודש לכגדי דרכנן חלוקא לוכשיס ואלו שנה

 עכד מכחינת נשמתן ירתץ אלו כי כיטתס רכי והפרש קדשים קודש ויש קודש יש זאת ככל אך יהיו. וקודש
 אחרנין ואית ז״ל תכא) כי (פ׳ מהימנא כרעיא כדאיתא קדישא דמלכות מססרא נשמתן ירתין ואלו ואמה
 מהר״ס כתב המאמר זה ועל , קדישא דמלכות מססרא נשמתין ירתץ דאינון מדוח מארי תורה סתרי מארי

 תורה סתרי מארי כי לומר כאפשר שהיה מפני ז״ל ה׳)כו פרק א' הפרדס(כשער ז״לכספר קורדויארי
 כשי והמשפסיס והדינים והחוקים ואגדות דרשות הלכות כסתרי עוסקים שהם אותן יקראו כזוהר הנזכר
 אינם זאת כל עם הנבחרת המדה והיא ומכופל כפל שכרם אלו היות עם כי אמר לכד,לזה הדכריס של פשוטן
 מדוח,ונקראים מארי נקראים והם האלהות סוד שהם הספירות לסתרי הגיעם עד הזאת הנשמה למעלת זוכים

 כעצמה המלכות מצד נשמה יורשים שאלו ואמר כמדות הוא כקכלה החכמים של העסק כל כי מסעם כן
 כמעשה הכתוב שכל כאמרו כנסתרוח הפץ לו אין אשר יש נס .עכ״ל אמה מצד ולא עכד מססרון מצד לא

 הכחות אל ומליצה משל אלא אינו הקדמונים וכדכרי ז״ל האר״י וככתכי כזוהר מרככה וכמעשה ׳כראכית
 כח הוא אנפץ זעיר כוכאדם,פרצוף הנמצא האהכה וכח היראה כח הס ורחל לאה פרצוף כאדם, הנמצא
 מרככה. מעשה הן והן כראשית מעשה הן כי מהם וחקור כהס כחון, כולם וכן כאדם אשר ההתפארות מדות

 לכל כאשר הכל אותיות וסתרי הפרצופים והתלכשות המרככה מסודות הקדמונים כדכרי שנמצא מה וכל
 וזאת ופנימיותו כנמשל אלא ומליצה כמשל עסק לנו אין ומעתה הדברים לאלה ומליצה ומשל חיצון לכוש
 ■ חז״ל כהם שכונו שמה הוא ונהפוך אכי כן לא וכאמת . כהס איש יתהלל שכלו לפי וא״כ ,האדם תורת

 . ככחות דוגמתו שנמצא ומה והעיקר הפנימיות הוא עין שזפתו לא אשר דרזין ורזי העמוקות הסודות מן
 ולא כלל והאר״י הזוהר כזה כיונו ולא .החיצוניות הוא האדם את עשה אלהיס כצלם כי על כהכרח האדם

. עלתה ׳ . ■



כדהמאורות שני ד׳ מאמר
 רושס יעשו עצמ בסגולת חייס אלהיס דברי דבריהם כל כי מל אמנם .ההם הסודות כתנס בעת לבס על עלתה

 ומעמידם והאר״י בזוהר הנמצאים שלהסודות משמעותן המוציא אבל האדם הוא קנון לממהבשלס חותם כחומר
 משמעותן מידי המצות ודברי התורה סשוסי כמוציא הוא הרי ויראה האהבה תהיהבענין כי אף נגלה דברי על

 התורה כי הגס ,ואהבה היראה אל האדם את המביאים מדברים יהיו כי אף נסתרות דברי על ומעמידן
 כן גס בתחתונים רומזת בעליונים וכשמדברת כן גס ולעילא לעילא בעליונים רומזת בתחתונים כשמססרת

 יפחדו אשר אנשים יש גם .*שהם מה כפי הדברים של ממשמעותן שנראה מה הוא הוראתה עיקר זאת בכל
 ,הקדוש בזוהר עצמן את שתלו ימ״ש ש״צ כת ברשת יפלו שלא עליהם באימה כי זה בלימוד מגעת ויראו

 מקדם בנוסם ויהי הזאת הרעה סמצודה למען־נמלע הלימוד מזה ננוסה אמרו ישראל ובני יהודים והרבה
 קלונם נתגלה שכבר מפני זו בעענה התנצלות אין הללו בדורות אך ,חלקם ואשרי עשו יפה הזה מפעם

 נבלו צביים וכל המה ה' שנא בני כבשים שלו כת כל כי כעת יודעים והכל העולם בכל סרחונם ונתפרסם
 הכופרים חעאת מלבד הסמאים בץ סומאו לפי מפיח והלך ישמעאל ונעשה בעצמו הוא שנשתמד אחר אומללו

 ועמהם בהם כסר אשר לכפירה אתו שהלכו מישראל אנשים מאות לכמה השמד ויאמר צוה הוא ברגליקכי אשר
 הכה כל וגם ב') חלק י״ב מאמר ע׳ ופרק זה חלק כ' מאמר ל״א (סרק זה פריץ ארחות קצת אזכיר כאשר

 נלוה אשר גס שר״י חיון הארור ברכיה ימ״ש קרדוזי תלמידי שאחריו ובדורות בדורו שהיו המדינות בכל שלו
 פארן להר פנו ורובם מפה ואלה מפה אלה הכלל מן ויצאו כלם והמירו מרי בני המה עמהםעלצבימרמס

 ונשיהם הם מאות כמה ימ״ש (פראנק) כת כל דתם שהמירו כמו ישראל נשאר אחד ואין וישמעאל
 מן חסאיס תמו אשר כזאת לעת וא״כ .הקהל מתוך ויאבדו תק״כ לשנת קרוב לעמברג בעיר יהד ובניהם
פחד אין המונם כל ,ונשמד פזרו אשר מודח צבי הארצות לכל הוא צבי וכת אינם עוד ורשעים הארץ

י :כלל מזה
ת א  ז״ל והרמ״ק האר״י האמיתית הקבלה ספרי ובכל הזוהר גכל מקום אין באמת כי אחרת ועוד ז

 במסתרים עצמן תלו לא הקודש מספרי ספר באיזה ונגע זה מנוול פגע ואס ,נבל באותו לעעות
 ירצה אשר האיש עשה חושב מעשה והן צבי גימ׳ וזה שבתי גימפריא התיבה זה ואמרו במספרים רק

 חשבון כל למצא תוכל שבתורה פסוק בכל אפילו כי הוא ותהו הבל ובאמת .עמו ונבלה שמה להתלות
 קען ומספר חשבון למצא לאחת אחת האותיות מספר תקריב בכי רע ופד משוב תרצה אשר וגימשריא

 מן לא וגימשריא מחשבון יצא ואש מודח הצבי אנשי כמו יחשובון מרמות דברי אשר ויש ;הוא שס וגדול
 לנו ותורה היא חיים מקור המוקבלת הן שבע״ס הן שבקתב הן הקדושה תורתנו כי הסודות מן ולא הלמוד

 ופח ופחת מכשול למו ואין רעה מפחד ושאנן שלום נתיבותיה וכל תיבותיה וכל וישר סוב בדרך ה' דרך
.חלילה תקלה ומקום :בו התנצלות ואין כעת זאת על פחד אין כי תרהו ואל תפחדו אל ובכן .

 כל כי / ההגשמה ברשת יפלו פן ופחד אימתה עליהם כי זה בלימוד לעסוק רוצים אינם אנשים יש גם
 , יותר ולא פחות לא עשר כספירות מגשמים העניינים כל בו יראו יפתחו אשר הקבלה מספרי ספר
 הדבר על מרעידים והעם וכדומה, וגדלות ויניקה קסנות צינורות כלים ושברי וכלים ואורות התלבשות

 אפס ,הגשם המון מקול הבורחים העם אשרי עושה יאה ההנשמה של הפחד מפני הנס והיה ,ומהגשמיס
 להפשיס יוכל ולא המחנים הדברים מן הגשמיות ולשלול להזהר ידע לא אשר מבין לאינו סוב הבריחה כי

 העפים יודעי לחכמים הגשמיים מלות יזיקו לא כי לחכמים לא ,הפנימי האור מן החיצוני עור כתנות
 כי ,יפשיסו מעליהם ועורם הרוחניות מן הגשמיות בהתפשעות הס בקיאין כבר כי ,כאלה בעניינים

 בדברים דוקא אס כי העליון שלעולם ברומו העומדים הרוחניים סודות העולם בזה וללמד ללמוד אפשר אי
 על גשמיי בקולמס נכתבים גשמיי לאוזן ונכנסים גשמיי מפה יוצאים שהדברים אחר , גשמיים ועניינים

 כ•־ גשמיי, ענין איזה תוך ולהתלבש להתעפף רוחני עניו כל שיצפרך נקל לנבון דעת לכן ,נייר'גשמיי
 כל ודפוס חותם הוא הזה עולם כי יען ,העליון בעולם למעלה דוגמא לו אין אשר בארץ גשם היה לא

 וכאשר ,אלוה יחזה ומבשרו האדם את עשה אלהיס בצלם כי באדמה האדם בפרס העליונים העולמות
 לה להתקיים אפשר אי ובזולתו איברים ברמ״ח לה ידמה אשר גשמיי בגוף מתלבש הרוחנית הנשמה

 ולא חיצון ולבוש כסות מבלי העולם בזה להתגלות לבא העליונים לסודות אפשר אי כך העולם בזה
 ׳גשמיים במלות מלובשים רוחניים סודות׳ לתלמידיו ללמד כשרצה יוחאי בר ולכן ! הגשם יהיה עליהם

 הזכירם ובזה ,עולם של בסתרו בסתר ושם ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור אידרא) (ריש ואמר פתח
 דעתם יהיה הגשמיים הקולות את שומעים ובהיות ההוא בלמוד הרוחניות מן הגשמיות התפשפות על

י־ :לפשע אך י
 אותם וידחה החיצונים בגדיו את ופשע הגשמיים מלות כל תיכף יסיר כי ,לחכם כזאת יזיק לא ובכן

 לו יקח ,דבר מתוך דבר ויבין הגשמיי לשונו תחת ימצא אפר והפנימיות החוצה לבבו מפתחי
 וסי , התוכיות קדשים קדשי ויוסי נועם רוב עם ולפנק בתוכה ערבים על להתענג רבה בשמחה ויקבלם

 • מפז הנחמדים הפנימיות להשיג לו אפשר אל לו ממעל עליו אשר הגשמי הכסות ואת הלבוש את שמתיירא׳
 אדם בני ויש ,כידוע וימים בנהרות המים בעומק הנמצא למרגלית דומה הדבר למה משל ,לעולם

 ובפיהם באפם מים יכנוס שלא בנשימתם להזהר ויודעים מתחת המים בעומק לרדת זאת על מלומדים
בעזר •



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר •/-
 נזהרים, לוקשים שהם ובעוד המרגליות ולוקשיס שם מתעכבים והמה ראשם שעל טור של מצנפת בעזר

 גופם' על אשר המים חלקי כל מעליהם זורקים היבשה אל ובעלותם המים מן עצמם ומשמרים בנפשם
 כל אך ,נתעשרו ומשם הימים תחת מצאו אשר היקרים המרגליות רוב על ומתענגים מהם ומתנגביס

 הדבר ממש ככה ,כל ובחוסר בדלות וימות מרגליות להשיג לו אפשר אי לעולם ובורח המיס מן ירא איש
הקבלה עם  לא ברחו אשר וכל מוגשמים ועניינים תיבות הקילה בספרי בראותם העם ברח כי חכמת.

 להזהר ידע והוא יברח כמוני האיש אומר הוא מה חכם אך ,מימיהם בתוכה גנוזה וחמדה סובה ראה
, שבפנים בשלום שבהון'ויוצא בשלום ונצנס ת להפשיס בדעתי כי , ריו מ יקר ואת לו הלך חלף הגשם הנ

, : לו יהיה הפנימיי תפארת
ב ו  שבכתב תורה מללמוד שתברח צריך הגשמיות מן לברוח תרצה שאס .וראש אחי לך אומר פנית ש

ה' וירה ה׳ וינחם ה' ה'ויעל וירד באמרה ית' הבורא אח מאוד תגשים שהיא מפני משה ידי על
ה לזה וכדומה כמה מקיום לברוח אתה צריך זה שלפי לך אומר בני מהמה ויותר ,גדול גשם ויהי הרג

 כי הכתוב מאמר ויסודה שרשה שגת מצות כמו ,נבנו הגשם יסוד ועל גשמיות שרשם כי יען בתורה מצות
ס אשר כל ואת הים את הארן ואת השמים את ה' עשה ימים ששת  וכלום כ') השביעי(שמות ביום וינח ג

̂ בהגשמה תפול שלא כדי השבת יום את לשמור לך הלילה דבריך ולפי , מזה יותר הבורא הגשמת יש
הקבלה הכמת מלמוד לברוח קדמת כן על כי ,רצויה ומחשבתך לעוגה כוונתך כי לך ודמה דודי ברח,

 עשה ית' שהבורא מלחשוב מאוד להזהר לך ראוי אתה הכס אס אמנם אך ,רצויה כוונתך כי בחשבך
 f כפו מיגיע וינפש השביעי גלום וינח ידים ורפה יגע והוא המלאכה מן עיף והיה הימים בששת מלאכה
ס לא אף הימים בששת ייגע ולא ייעף לא הארץ קצות בורא כי תאמין אכל .זו ממהשכה לך חלילה  גיו

 נמי בראשית מעשה וכל צבאם כל פיו וברוח נעשו וארן כמיס ה' בדבר כי העבודה מן וינפש שפת השביעי
 קבלת שתרהיק לא יפות ובפנים בשמחה שית תקבל זאת ובכל• הס אחים וירד ויעל ויעש כי הוא מאמר

 אימתו מההגשמה אימה יהגה לבך אפר הקבלה למוד בענין ממש הדבר אחי כן .ההגשמה מיראת שבת
 מקומות בהרבה התורה פנימיות למוד על הזוהר הזהיר מאד ומה ,הגשם יעצרכה ואל תבעתך לא

 בתיקונים כדאיתא התורה פנימיות לימוד ידי על אלא הזה המר הגלות מן ישראל יצאו שלא כתב ובפירוש
 איש ושבתם דבגינה לתתא יומא בסוף דאיתגלייא עד לעילא עילחה כמה יתפרנסון דילך חבורא מהאי וז״ל
 רחמיו עזרונו הנה עד והנה .בו שהיינו למה ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה ועתה / עכ״ל אחוזתו אל
 המאורות ושני דשביס וכוכבי הלכת וכוכבי הקיימין והכוכבים והגלגלים מהרקיעין השמים מבחינת לדבר ^ית'
 מגלגל למסה אשר היסודות בארבע ידובר מה לשמוע חכמים אנשים לכס הבו ומעתה ,פרס דרך שפו

ס אך ,!האר בחינת שהוא הירח סר בשני מלדבר אכלא לא שפתי השמים בחינת לענין אשוב ולא אלך ג
 : והוא למושעות, אל לנו יהיה אשר כפי כלל בדרך השמים מבחינת זה במאמר האחרונים פרקים '

ן כ<ק ? ד . ו ״  כלל מראה עליהם לגזור נוכל לא בנו אשר הראות חוש קוצר מפני והכוכבים שהשמים ט
ת, ושאר תכלת לא אף , אדום עין ולא לבן עין לא . או כעין אותם רואים שאנו וזה מר

עס ,בלבד עין למרנאית האויר גובה לפי הוא תכלת הס  השחור שמראה הראות בחכמות שנתבאר לסי ו
 מתדסם יהיה העין יסגר או האור כשיפנה כלומר ,והמוחש החוש בבסל התדמותו בעבור ההעדר הוא

א הלבן ואולם ,השחרות  הלובן שבין שהאמצעי עוד ומפואר . שבמראות והחזק האור עצם והוא הקנין הו
 מעתי• אמור לכן ,התכלת יתהוה ביחד השחור עם הלבן צפע תתערב אס כי התכלת עין הוא והשחרות

 ׳ ישאד ספק בלי לכחו תכלית כי על הראוה כח בו כלות במקום אשר מרומים בגבהי הרואה שעין
 יוליד הקנין שהוא השמש בניצוצי התערבו בעבור אגל .בדמיונו עיניו לנגד השחור מראה ההוא במקום

 היום באמצע כמו בשחקים הוא בהיר יותר שהשמש עוד כל כן על אשר ,התכלת מראה הרואס לעין
 ושמים לשחרות נוסה יותר הוא ובערב ,האדם בעיני ללובן נוסה ויותר זך יותר השמים מראה יהיה

־ : בעיניו זכו לא * . ‘
ן ט״ז פרק / ד  הש וכוכבים וירח שמש צבאם וכל שהשמים אומר גזרו מרעהו ואחוזת ז״ל שהרמב״ס !

 ישודי (הלכות במדע כתג כן כי , ליוצרם ומפארים משבחים ושכל נפש ובעלי חיים כלס
) סימן ס״ג תורה שוק כי מפני וי״ג) י״ב פ' (ח״ג ובמורה ס'  בכתובים והמה כן מורים המקראות של פ

 מספרים השמים ואומר קמ״ח) (תהליס השמים שמי הללוהו אור כוכבי כל הללוהו וירח שקש הללוהו
ם מגיד ידיו ומעשה אל כבוד ש ע(  (איוב אלהים בני כל ויריעו בוקר כוכבי יחד ברן ואומר י״ס) הרקי
ס ואין אומר אין ואומר הכתוב שמסיים ומה ל״ח),  ואומרים משבחים שאינם הוא הכונה י״ס) דברים,(תהלי
 ,וחומר קל האדמה פני על הי ישאר לא בקול תהלתו ישמיעו ואילו יבא בחזק קולס כי .ודבור כקול

א בגלגל הרעם קול נשמע דבר שמץ ומה בקולו ומזיק בארץ אשר היקום כל המבעית מהרעם  מפחיד ס
 אמנם .ויקדישו יעריצו קולם נשמע בלי אבל ,כש״כ לא האלה כח גבורי אימת והנה הבריות את המיד
 ̂ בהם מבעיית היא תנועתם רק בחיים להם חלק ולא כן שאינו אומרים התורה מחכמי שלימים וכן רבים

 ידי שעל והכונה ,אדם בני כלשון הוא אבל הדברים של כפשומן שאינם אומרים הנזכרים הכתובים ועל
 t י״ס) (תהלים קום יצא הארץ בכל פסוק על ז״ל רש״י פירש וכן אל, כבוד הבריות יספרו תנועתם התמדת

וז״ל ■ .



כהה;עניהמאורות מאמר
 ׳•ג«ש אומר יניע ליוס יוס אל כבוד מסכ<יס כן* מחוך לבריות ומאירים קום יצא הארץ שבכל מחוך ת״ל י

 דקותושדיהוס הרמב״ס של שהראיות כתב הוא אף ז״ל והאברבנאל .והלילות הימים ע״י שבק אמרי ,הבריות’
 הס אף הפילושופים הגויה סכמי כן על אשר הפכו על ולא הדבר על מופת בא לא ובאמת ,המה .קדים
 הפלתמלעיג בספר (אבוהסד) והחכם , הייס רוה בהם שיש אומדיס מהם לב; חקרי גדולי זה בדבר נסל^

 הרמב״ס כתב עליהם מיס, רוח אש יסודות הג' ושאר העפר יסוד שהוא הארץ על אמנם להדעת׳הזה,.
 ומה בדעה, ולא בחיים להם הלק לא מתים נופים שהמה י״א) סימן (פרקג' הורה יסודי בהלכות ז״ל

•תהומות וכל גבעות וכל ההרים ,סערה מה אש הארץ מן ה' את הללו הכתוב "שאמר  קמ״ח) (תהלים ,
 למי יודיעו המה אשר , אלה ידי על ה׳ את הבריות שיהללו. בהם הטנה רק הדברים של כפשוסן אינס
 בפסוקים שלמה ז״ל הרמב״ס ביקר אדם כבוד על יפלא ובעיני .אלה כל ונבראו צוה הוא כי גטרתיו. אדם

 שהמה כמשמען שהדברים פירש אור כוכבי כל הללוהו וירה שמש הללוהו 'באמרו המזמור באותו הקודמין
־בהם והי- .בעלי'דעה  הדברים עצמו;הוציא מזמור; באותו והיסודות הארץ בשבח המדברים ופסוקים ,
 שיתפרשו אבל.יתק ,יעשה לא וכן ,יסיר הלבה כל ואת הארץ מן והדעה החיות ושלל 'ממשמעותן

 או ■ /־ זה כן זה כמו להם אמד מקרא כי על כפשוען לא כלם או כפשוסן כלם או במזמור בו, .הכתובים
 בעלי שכלש או ,יכתבון ליודעים לא וגס החיים מםפר ימחו כלס הכוכבים כל גס הארץ'והיסודות שגם'
 על ספק בלי חי כל אס היתה היא הארץ ,בכוכבים בהם החיה רוח כי נאסר אס כי , בהם וחי .דעה

 ,א) (בראשית הארץ <נל להאיר כנאמר בעבורה אלא נבראו לא שכלם מפני עליהם במעלה היא רבה כי
 אולם והבדרשי, הרלב״ג רעיו וכרצון כרצונו ירים וזה ישפיל זה ראשים בשני ההבל אהז ז״ל והוא

 להגדיל כדי אלא לארץ הגיע והשפל במרומים השכל נתן לא ז״ל שהוא ומובן זאת מודעת ונימוקו כועמו
 גדולי הכוכבים לנגד איש וישפל אדם וישח הזבובים על האדם בני כמעלת הכוכבים מעלת האדם בני ;על

 האדמה מן רצון ויפק החיות ושלל עולמו בכללות יד ויתן לבדו באדם יד לשלוח בעיניו ויבז בכמות הערך
 בשביל והכוכבים השמים תכלית היות יתכן לא זה שעס כדי ,בו דר שהאדם העולם הס אשר והיסודות

 מתים פגרים כלס שם האדם אשר היסודות עם והארץ עובר כצל ימיו דמה להבל אדס כי בארץ האדם
 ברא והכל בהפך הדבר אבל ככה שאיננו מאד יודעת ונפשי , ומשכילים וקימיס חיים והמה דעת ובבלי

 שהורה חיה באפו.לנפש אשר מפאת,הנשמה השמיימי גרס מכל הוא נכבד הט כי האדם של לכטדו
 והיה הוא קדושים אלהים בצלם הגוף גס אשר הגוף בערפל לשכון באה קדוש וממקום בוקר כוכבי מכל היא
 הוד ימתק ז״ל האר״י כאשר ממש ממעל אלוה חלק היא אשר נשמתו ומפאת ,קודש יהיה ותמונתו הוא

 אחד יה״ו מג׳ כי שס באמרו א׳) חלק ז׳ פרק ש״ה שערים (במבוא עמו ה' חלק כי פסוק על זה
 של נשמותיהם נמשכו ומהם זו״ן נאצלו מהם הלק העולה ב״ן במלוי ואחד מ״ה במילוי ואחד ע״ב במילוי
 נבראו.אלא לא וכוכבים ירח שמש כי השמים, צבא כל ונמקו יאבדו המה וכוכבים יהיה לנצח האדם ישראל

. • : ־ . • : הארץ(שס) על להאיר כנאמר בארץ האדם בשביל - ׳ . • ; . • •
 דבר מגיד הכתוב אבל הראשונה הכונה על נבראו. לזאת שלא ז״ל הרמב״ס הפסוק בזה שפירש ומה

מה דרך על והוא ־, עליה ולדרים לארץ מאירץ כן גס שהס כלומר השנית הכונה על מהס הנמשך • -
 נפשך דבר הוא רק האדם נברא בעבורו אשר התכלית זאת שאין א׳) (בראשית הים בדגת וירדו שאמר
 נאמר לא ששס האדם אצל הדבר אמת אמרים וישיב ז״ל האברבנאל אומר יתן כבר זאת על כי ,,לסבעו
 ברקיע מאורות יהי נאמר לא במאורות אולס וירדו כך אחר אמר אבל היס בדגת לרדות אדם. געשה

 ,עכ״ל נבראו בעבורו אשר התכלית שהוא משמע הארץ על להאיר להבדיל אמר אבל ויאירו ויבדילו השמים
 ר׳ בשם לוי ר' שס אמרו כי הבריות לתשמיש אלא נברח לא שהשמש רבה) חז״ל(בבראשית אמרו ומפורש
ק ,עכ״ל הבדות לתשמיש נברא חמה וגלגל הקפ״ה של לתשמישו נברא הראשון אדס מנסיא בן שמעון  ו
 פעולות בארץ פועלים סאירין שאינס הכוכבים אפילו הזאת הארץ בעבור אלא נבראו לא הכוכבים כל שאר,

) פרשה (בראשית רבה במדרש ז״ל כאמרס , צמחים מגדלים שהם במה .עובות:אחרים  עשב לך אין י'
 כל תועלת דעתנו לקוצר מאתנו ונעלם נדל, לו ואומר עליו המכה למעלה וכוכב מזל לו שאין .מלמעה

 השדה ועשבי ופרחים והצמחים ורמשים ב״ח מיני הרבה תועלת מאתנו שנעלם כמו בפרסות מהם אחד
 אומר אבל ,הלזו הארץ בשביל רק נבראו שלא אומר ואיני ,גויתנו ולרפואת לתועלתנו ספק כלי והס,.

 אלא נבראו לא שבעקר ורק אך . ממנו נעלמים אחרים דברים לשמש כן גס נבראו ספק שבלי אני
 אבל ,לבד הריח לחוש אלא באדם נברא לא שההושס לומר יכולים אגו שאין כמו ,הלזו הארץ בשביל
 הכוכבים כל כך , הריח לחוש אלא נברא לא שבעקר נאמר רק המוח, לחות מותרי לנקות ג״כ גברא

 ;הסאירץ הכוכבים אצל הנזכרים מהכתובים שמשמע כמו בארץ אשר האדם בשביל אלא בעקר נבראו לא
 במזמור אפר הכתובים מסעם בהם וחי משכילים כלס וכוכבים ירח ושמש שהארץ דעתי לעניות נראה לכן

 על ,הגידו חכמים אשר עהורות מאמרות מכמה משמע כן כי ,כפשוק כלס שיפורשו קמ״ח) שזכרנו(תהליס
 שהוצרך במדרש ואמרו ,לשמו נותנים וכבוד פאר קונס רצון לעשות ושמחים ששים אמרו והלבנה .החמה
 אמרו הארץ ומל ,דוס בגבעון שמש באמרו שירה סלאמר השמש את. שפסק בעבור שירה לאמר יהושע.

 לא והיא הפרי כמעס העץ עעס שיהיה רצונו היה פרי עץ הארץ הוצא הקב״ה כשתמר רבה) (כראשית
עשתה 4 ד הברית] [סשר
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עונה^. מל היא גם נפקדה אדם כשנהקלל לפיכך פרי העץ ולא פרי ששה מן הארץ ותוצא אלא כן עשתה
 שנמכש המצריים את לקבל יראה שהארץ פ״ו) (שמות ימינך נסית ססוק מל לחכמים(במכילתא) אלה <ס

 ידו ה׳_ שנסה מד הבל דמי ^;חת פיה את שפצתה על ונתאררה אחד מהבל'שהיה'אדם והומר קל 'גיס
 סשכי׳ל ה' לפר הי משכלת ארץ 'היא גס והיא משכיל חי במל שהשמש משמע אלה כל ומן ;וקבלם :לה
 וגם נמשו בו אשר ה' בדבר הנה היות כי ליוצרם ומפארים משבחים כלס הכוכבים ^כל תעשה השר :את

 קונס רצון לפשות ושמחים ששים וכלס במרום המרום מכוכבי כאחת החיים בצרור וצרורה דעת מלאה הארץ
vויהי עכ״ל/ קונה רצון לעשות שרצתה ארץ נקראת למה (במדרש) חז״ל כמאמר כסופה.ירדופו למאמרו 

 לאל ותהלות החיות בענין שלם ברום העומדים וכוכבים ירח שמש עס אחדים ודברים אחת שפה הארץ
 מגן בעל הבר אשר רענן זית בספר וראיתי ועד; לעולם ככוניס הארץ חית את אלהיס ויעש עליון

 הTשעס ובוהו תוהו והארץ'היתה במדרש איתא ;ידו יכתוב ע״א)וזה א׳ (בדף הילקוס על ז״ל אברהם
p יסד בחכמה ה׳ דכתיב חץ ותירץ דעת וכיאיתבה בתקוני.זוהר ומקשה הדם, ידי מתחת -להתקלקל 6 
 מצאט זאת הנזכר בספר כי אחר והנה עכ״ל, ארפא וית שמיא ית ה׳ ברא בחכמתא מתרגם ־ובראשית

 מקיפי הם והמכניס דעשיה יושר בחינת הוא הארץ שכדור מה גם ,הוא כן כדברי לא אם אחי נא הכר
 חזקה ראיה היא היכלות) ושער השלמות ציורי (בשער ז״ל להאר״יילוריא חיים ען ספר על י ככתוב ׳יושר

 למקצה ,פזרני הנה עד ולחבר ולדבר ,לקחני אשר השמים אלהי יתברך הכוכבים. מכל יותר משובה &היא -
 כי הלבנה מגלגל למסה שהוא שמיס בלתי עד ערבות הנקרא העליון מרקיעי השמים קצה ועד .השמים
ד' והם pהח מבחינת נדבר מעתה לכן משסולמסה, השמים את ועצר השמים בחינת קצה היא הלבנה

 בהה נדבר ותחילה ,דעשיה ארץ בכללם שנקראו הלבנה מגלגל למסה אשר עפר מיס רוח אש היסודות
/  ומן והאחרונים הקדמונים הפילסופיס מן בהם שידובר עצמו,ומה בפני יסוד כל סרס דרך ואח״כ כלל מדך י

■ והוא ,ישועתנו האל לנו אשריעמם כפי ''המקובלים י . ״ ̂ י ־ י ’ :

״׳ ,, V , ■י . ארץ מוסדי ה; מאמר ' ־ '
 בלשנס יסודות ד׳ הירח מגלגל למסה הקב״ה ברא ארץ מוסדי בחקו ארץ מקדמי מרא א סרק

 רוק ובתוכו מכלם למעלה האש עפר, מיס רוח אש ונקראים זה תוך זה (עלימענסא) ־
 אצ^ק שלמות בד' ושרשם דעשיה. ארץ אלה ד' נקראו ובכללן עפר המיס ובתוך מיס הרוח ׳ובתוך
 הצורה 'ובהתחבר . להס שקדם סשוסה וצורה פשוט מחומר נבראו יסודות הר משיה.׳ואלו יצירה בריאה

 השמיס דבחינח יסודות הד' של מהשמרים וחצבו הבורא בראו ההוא והחומר היסודות. נתהוו החומר פס ^
PTמחומר נחצבה ההיא והצורה עצמו, מחומרן לא שלהם מהפסולת כלומר העשיה, אופני ׳הנקראים שיה 

 הצורה בו ההתחברות ואחר ,תוהו בתורה נקרא לבדו והחומר העשיה דאופני יסודות ד' של עצמו
 (מאסריא עתה ובלשונם הקדמונים הן בני לשון והוא החומר(היולי) נקרא הסילוסופיס ובלשון בהו, ־נקרא

 סוב בחינת בו פשוסיס,ויש נקראו לכן לבד וצורה מחומר אחת הרכבה רק בהיסודות אץ סדמא),נמצא ׳
 אי צומח הדומם הס יסודות מהד׳ בכלהמורככיס ורע סוב יש ק על אשר בצורתן, גס בחומרן גם יורע

 חכמה סוד הס דשמיס העליונים ישדות שד' וכמו הראשון, אדם הסא ־ עד גמור רע נעשו לא מדבר,אך
 כהר ־ והיא אחת בחינה עוד ומתעלם מתלבש בהם אשר ,היה נשמה רוח נפש מלכות,וסוד ה״ה גבינה

מאמר ד׳ למעלה׳(פרק כמובא בחינות וה׳ לד׳ המתחלקים ספירות משר הס ק על אשר דשמיס ויחידה
י ......... : והוא , אומר כאשך דעשיה הארץ בבחינת הוא ממש זה דרך על ככה ,א׳) ׳ ' -' ■י '-

ה צ ר ד- ב כ ב^ ק ר  והוא השמים האחרון'דבחינת הוא שוילון א׳) ד'מאמר (בפרק להודיעך אלהיס ס
ארץ לבחינת ויחידה 'כתר בחינת עצמו שהוא לך דע ועתה שנהם. ונפש מלכות בחינת ׳־: ״י ׳ ׳ •־׳

 הנקראיצ עפר מיס י רות אש יסודות ד׳ הס שלו חיה נשמה רוח נפש שהם מלכות ת״ת בינה דעשיה,וחכמה
 והוא דשמיס, ונפש מלכות הוא כי הארץ ואת השמים אח המקשרת אמצעית בחינה הוא וילון .ארץ.נמצא

 העליון פרצוף או שלם המקשרת אמצעית בחינה היא כתר בחינת כל כן כי דארץ, ויחידה כתר כן ס1
 שבו גלגליה עשר שהם ספירות עשר בו יש למסה מלמעלה הששי שברקיע וכמו .כנודע ממנו התחתון ־פס

 pfw יסוד זה, באופן ספירות עשר בחינת הארץ יסודות כד׳ יש כן ,ב') מאמר א' (פרק למעלה ׳כשבא
 לשבמה נחלקת והארץ , ראשונות ג' בחינת המזלות וגלגל היומי וגלגל השכל גלגל נגד הס והמיס זהרוח
 נגד והם ,ע״׳ב) ל״ס (דף בראשית בזוהר כנזכר ארץ אדמה גיא נשיה ציה ארקא חבל הס ואלו ;ארצות

 בחינות וה' ספירות לעשר ג״כ מתחלק יסודות מהד׳ אחד כל וכן תחתונות, ז' בחינת לכת כוכבי ז׳
 או האש יסוד הנקרא הוא בהם הנראה חיצוני היותר יחידה,והחומר חיה נשמה ר״לנפשרוח ־נרנח״י

 הכתר .העפר יסוד והוא היסודות לשאר תקיש וממנו בהם האחד לך ואפרש ממש, עפר או מים או רוח
 וחיצה נשמה, בינה לו וחוצה שבו, חיה בחינת חכמה לו שלו,'וחוצה יחידה בחינת והוא מכלם מימי ־שבו

 שוס נו שאץ החומרי עצמו■ העפר יסוד לו ,וחוצה ונפש מלכות לו וחוצה רוח, התפארת קצות שש לו
 לעשר נחלק הוא אף הזה החומר אמנה שבו.אף מוגשם היותר וכלי לכוש והוא עכור חומר אלא .רוחניית

ספירות ■ ■ ■ ׳



̂}רץ •׳ ̂ן׳ן,מוסזזי בומאםר
 סללת והיא ארצות משבת העליונה היא תבל זה^ באוען בארצותיה לגבולותיה נרנח״י וה/בחינות ספירות

 מיה מעון; נגד; ציה^בולה ̂ מכון נגד חשד וארקא ג׳.ראשונות/ p גס שכולל ערכית כמו ראשומת שלש
אק ארן כל ובין ,וילון נגד מלכות יקיע/איז יסוד:נגד שחסיס/.אדמה נגל והוד נצח זטל/גיא נגד ת״ת  ו

 דאשונות נ׳ המלל תבלי הוא הפקר שהוא והעליון .שבהם ולבושים הסקיסין סוד הס ומיס רקיע, יש
 ותורה מדבר חי צומח דומם המה אשר האדמה משפחות כל, ראשונות/יעליה שבג׳ האחרון פס על בינה נקרא

 מדן הנן הוא בהס בארצותיה,אשר בגבולותיה ספימת לי׳ מתחלקת עצמה היא גס והיא נכי/ ובני וישראל
 אוקמוס דס היס^ ואיי לארן חוצה וכל הגדול ומדבר וסצר^ס ישראל וארן וירושלים המקדש ובית מעה של

 הפחותיס לברמת מדורים הם •תחתיה אשר ארצות הז׳ שאר אכל י. פלה סוד.העור הוא זה לתבל המקיף
ק ב׳ א' פרק עולמות ציור (שער חיים בפן ובהמיוח.כדאיתא קליפות לבחינת וקלובים אדם מבני  ד')/ז
 קדושה בשערי כדאיתא בחינות לה׳ בחינה וכל בחינות לה׳ מתחלק היסודות מן א׳ שכל ותקיש תזין

 ארן יסודות הד׳ נקראו בכללן אמנם . ספירות י׳ כעץ נחלקות היסודות נפשות שכל ו׳) שער ג' (חלק
 ומלכות נפש בחינת הוא העפר ויסוד ,להס דסידה כתר בחינת הוא ווילין ונרנ״א/ חבת״ם והס דעשיה
 כל ■וק השלמות.כלם. שבכל שגשם היותר הכלי והוא ממש עפר הוא שבו •חיצון היותר והלבוש / שבהם

 סופר בשבע למפוך עסי אחדל לא ורש אש ולמען ,וצדק אמת דבריהם שכל המקובלים דעת הוא אלה
'סובים כאחד שניהם אס וגם'בזה בזה.־ אחוז / יסודות בארבעה הפילסופיס דעת גס  אמרו כאשר/

 חכסץ לו ויאמרו ׳דכתיב חכם נקרא באו״ה חכמה.אפי' דבר האומר כל: דמגילה) ב׳ (בפרק חז״ל
 חכדט סילושופוס סר לקבל רצונך אס חז״ל ומסורת קבלה לדברי ינגדו לא אשר המקום ובכל ו׳)/ (אסתר

■והוא / פניו קדמה. • ־ : ' -
קג5 . ם ר י נ ו מ ד ק  ־<' וחז״ל המקובלים לדעת באק ששדות ארבעה בענץ הסכיש הסילוסוסיס מן ה

 יחד והתחברו פשוסה וצורה פשע חומר הקב״ה ברא הירח מגלגל שלמפה ואמרו . •
 / הרוח /.ותוכו, האש הוא העליק ,זה תוך זה כדורים בבחינת עפר מים רוח אש יסודות מהס וברא
 ברוח כמובא בירהס/ פנוי מקום שאין עד נזה זה ודנוקיס אדוקים וכלס העפל/ ותוכו / המיס ושכו

 בעבור לו,הזטת ראוי וכן שבהם הל הוא האש יסוד ע״כ / ממנו עב היותר ומקיף כולל שבהם והל ,הן
 להיות בסבש המקיף מן נסרחק אפל׳ וכל ממנו ♦וסר הם זכים אותו המקיפץ הכוכבים או שהגלגלים

 נערך אלא ק נקראי לא פשומיס היוחס, עס ישדות הד' נעש שמהס והצורה שהחומר משוס יותר עב
 א׳ (מאמר למעלה האמור וכדבר v בהם יוהד שההרכבה עצמן יסודות הד׳ ובערך ,מדבר חי צומח הדומם

^ בחינות לד' ברירה צד בהס. יש זאת בכל אבל ב׳), פרק ע  / למעה שיח־ ׳העב זסבע והזכות;■ העטס נ
 אשר שבכלסוהמיס שא.העב העפר ע״כ מכלצד, המקיף מן רחוק מרכזו הוא וכדור בעגול והמסה

ל או חוס או איכות מהם אחד לכל שנקנה שד ואמרו .מכולם ל והאש יותר ל והאייר. ממנו ל עליו ^ 
ס. לשליד המהירה התנועה סגע בי מהם, אשר.למעלה פכוכניס או תנועתשלגליס מהמת 'במקרה  מ

 ועל יובש; כיכלהוסמולש המופלג/ היובש ממנו ונמשך הסמוך:להם, ליסוד-האש המופלג החום נא ומזה
 והחח הסיס ת"כ ,השסלג היובש ק גס ממנו ונמשך בהפלגה קל איכותו מאד מהם המרוחק העפר כן

 ■לאק•לחוש והקרוב חס לשש הקלוב^^זש אך הלחות/ רק היובש בהם אין שניהם גס אמצעים •שהם
 שד שבין הארן יסד בחכמה ה׳ אל והתכונן ,ולח קי המיס ואיכות ולח חס הרוח איטה ולכן / קר

 מצד אשר והמיס האש האדר:בץ במו ; ביניהם אמצעי אחד יסוד יתברך הבורא סדר הפכיים ■יסודות
 הרוח שבץ המיס יסוד וככה ; המיס אל יתקרב הלחות ט היות ומצד האש אל יתקרב החוס בו היות

 שלמעלה וכסא,למה מצע והדקות־ הזכות מועלות הפשת שיהיה בפגע חק• יס׳ הבורא ושס והארן
 / הארץ כל עץ ויכש האק על שה:מיס ובתחילה < מעלתם סדר אלו.כפי היסודות הונחו ע״כ / ;ממגי

 בבען ־נעשה ה׳ בדבר אשל שטלה בחפירה. שיכנש׳ המיס על: גזר סנובה חבל, פני למלאות ה' וברצות
 ׳עסהיוסס למקוהיהמים ונתצמצש ־מנערש נתמעפו ותיכף הארן מעל השם וישובו אוקיטס ובים האדמה
מיס הרעים ט מאד., מרובים ;גתחילר<  מקוס־אמז אל השמים מתחת השס יקוו כנאמר .רבים ה/על.
); היבשה(בראשח והראה  מעה ברואי כל ואת למיניהם צאצאיה כל האק שתוציא גזר ואחר.כך א׳
 תנועה לא אף־ הגלגלים כמו סבובית שועה להם שאץ יסודות עבעהד' גי״ שד ואמרו; /p ויהיה

 תיכף שאז סהס אכרירג׳וסר עליהם בהיות ענעיית תנועה בהם נמצא אולם / הצומח כמו עבעיית
 עלהאויר כאשרהאקבהמש קרובה; היותר הדרך שהיא בעבור ישרה תנועה מקומן אל לשוב יתנועעו ,

 ישלה דרך. העפר אל ושב׳ לאר!/ עדבונו ישקוע לא המכדח ממנו בשר ומיד. תיכף מכריח ידי על
 ■:לשם יגיש ימשכו־עד. אל בהגיעם והמים נשה:,־ הארץ מרכז אל ומגיע ממנו היוצא קו .שהוא

 לשות סבע.האש. וככה ,מקוט שהוא אל,הים ושביס הולכים שהגחלים למקום מדרון• במקום ;אחרים
 ויבא שיעלה מכדח ■ידי על המיס סחת בהיוש האויר עבע .וכן / העבעיי לתקוש.למעלה ביעף ■מועף

 ותשקיעבה פיה את ותחתום אדמה ממרסי חרס של הוא אפילו אויר מלא כלי תקח אס כי ;בסורו :למעלה
 שד ואמרו ,בתוט־ אשר .האויר בסבת המכריח בשל תיכף למעלה יעלה שעלה המיס תחת בהכרח

ק ,ובהפך עפר לעפר הסמוך ממיס הזמן באורך לפעמים שישוב ל׳ל / בקצתן קצתן יפעלו שהיסודות ו
מאויר • ;



יושר הברית.חלק.;א׳־כתב ספר ־:•
: ז״ל כמ״שהרמנ״ס ונהפך לוח לרוח הסמוך מאש ובהיסך/יק מים למיס הסמוך ■מאדר ־
יסודות ד׳ יש אכל כלל; זה נפעלים היסודות שאץ אמרו הסילוסוסיס מן והאחרונים ד פרק

■ ■ : , : : . בענץ הקדמונים דעת והרסו הפילוסופים הא/^ון:מן הדור ־וקמו ;במציאות :
 בונה' זה למו כסל דרכס זה כי ,׳ לא,הוא ואמרו כחשו. יסודות הד' בעקר וכפרו לגמרי יסודות הד'
 והשתות■ עקר כל וצורה בחומר כחשו מהם ;נותר או פנול שבהם השוה הצד סותר וזה חולם זה סותר וזה

 שכל אמרו ומהם בה היסודי עד פרו ערו ואמרו / יסודות בד' כפמ ומהס .־ / חמלו ולא הרסו יהרסץ
 העליון האחד היסוד ,יסודות לג' נחלק בכצל והאק השמים מן שמושג מה כל ר״ל ;הגשמיי מציאות

 ,׳העליון כדקות לא אך דק הוא אף יממנו ^מעה הב' מאד,־ גדולה תנועה בעל והוא שבכלס הדק שא.
 ̂ השמים בחינת כל הוא הזה ובחלק ,(איחיר) ־ בלשונם ונקרא במאוד דקים מכדורים מחובר ושא
 והוא מכלם התחתון הוא והג' בגבולו/ מתנועעים כלס לכת ומזלות.וכוכבי וכוכבים הגלגלים ר״ל

 מהם התמונות כל להם רק כלס כדורים לא אבל מאד/ קסניס דקים מחלקים מורכב והוא שבכלס, העב
 ;מורכב בכל אשר ההשתנות כל לדעתם יגיעו מזה אשר ; תמונה כל וכדומה מרובעים ומהם משולשים

 שבו רק ; הם אחד מחומר בכללם אלה שלש אשר והעפר, המיס עם אמנו השוק האויר סלל זה וחלק
 עב הוא לחק הקרוב והאייר עפר/ מיס ארר והס מחבדו, יותר דק מהס אחד כל כןג'.־חלקים גס

 ומשם ,העננים סן למעלה מעע כלה והוא הארן, ק העולים מהמת.האדים וגס מסבע,עצמו ביותר
 שהוא וכמקום , השמים צכא כל בו אשר הנקרא(איתיר) הב' יסוד שהוא ממנו. יוהד .הזך’Tהאו מהחיל

 על והעמידן שבא מי י ומהם ,גדולה תנועה ובעל ממנו מתר ודק זך שהוא עליו העליון יסוד מתחיל כלה
 מתמונתן המשונים מאד והקסניס הדקים .הנקודות והס לבד אחד יסוד רק כאן שאין באמרו אחת

מורכבויופסד כל יתהוה מאלה אשר המונה, וכל משולשים מהס מרובעים מהם עגולים מהם , ואיכותם
ל ■ כ : הג'יסודות בשאר ומודים לבד האש ביסוד כופרים ומהם מורכב. :

 יסוד בספרו והישראלי ,כלל האש יסוד כאן שאין הפילוסופים אחרוני בכל השוה הצד ואולם ה פרק
, , הואיל האש בגלגל המכחישים מן אחד אני גם וז״ל/׳ כתב עולם(מאמר::ב'ס'א') . . ־

 'והס , יסודות ג' רק האש יסוד שאץ מאורות יהי בפסוק כתב ז״ל הר״יאברבנאל גס עליו. עד. ואץ
 האש יסוד במקום השמש חוס מניחים ־מהם יש רק ,לזה זה וקרובים מעורבים הם שלכן / אח ,אויר,מיס
 מקום לו שייחד מבלי הארן כל ׳ומלאה נמצא שהאש אומרים מהם ויש ,השמש מעצם בא שהחום ואומרים

 13 ונגע בפגע שתיכף לשרוף ומיועדים ההבער בהם אשר בדברים , נפרע .נכח הנמצאים לשל הוא אבל
 מיהו את מין מצא כי על ,הפועל אל הוא אף בכח הגוף באותו הסמץ אש ירו! מהרה עד בפועל, אש

 J ללהב שבו הצפריתייס הדברים ומהפך הגשם.ההוא סן־ עצמו תנועתו.מפריד ,־■ולמרבה.מהירח וניעור
 ̂ לבד ערום אבל יוסיף ולא יתן לא שהוא בעבור כלום/ משיעורו המדליק יחסר.אש לא כן ־על אשר

 הפנימי אשו לעורר החיצוני אש בהם שיכנס צריך , ומתכת כאבנים מאד חזק שחבורם בגופים אמנם
 הרבה יש לארץ הםמוך אתנו אשר באויר ורק אך כלל,, י השמש p בא החום שאץ אמרו והס שבכח,

 , עליה ולדרים לארץ וחס האויר יתחמם ומהם , אותם ומעיר עליהם כשזורח בהם פועל והשמש ,האש כת
 ולפני* הקי! ימי כל השלג ישאר ראשם שעל ,מאד הגבוהים ההרים ק ,בחוש האחרון בדור נתגלה וזה

 ובעת , בגבורתו השמש עליו זרחה אס גס אף תמוז,־ בתקופת אפילו ההר ראש על יעמוד סי קרתו
 מועבע אש יש שגס עיד הסכימו ומחדש ההוא. ההר ברגלי אשר, החום לסבול יכול אדם ־ההיא.אין

 דבר ולכל בה אשר הדומם להכנות־ העוזר והוא ,ומעמקים האדמה הארן.ובבכון בקרב הבריאה ען
 (עקלא) והר ,שבמדינת(ציצילא) הר(איתנוס) כמו הבוערים מההרים בחוש נראה וזה ,ממנה .צומח

 ונחלים לרום השמים לב עד ולהב מהם יוצא שאש (נעאפאלי), במדינת (פעזוף) יהר ,אשר(באיסלאנד)
'למרחוק מהם ־בוערות.גזרק  יסודות^ ה' דבר לכל שיש בנסיון ומראים אומרים הס הכימיאה ובעלי.

 ועומדים ברואים הס כך אס ,מהותם עדיין נודע לא אך , ואדמה ומים מי וכסף וסלח גפרית הס ואלו
 אץ הדבר בזה האלה הפילוסופים דברי וכל . נעלמים מדברים מורכבים הס שא^ או בראשית ־ממעשה

 בא לא בעלמא השערה פי: על הפילוסוף בו ידבר־ כך מפשר שער כמו כי כלל, לשמיר מה סל ־להם
 מיס רוח אש יסודות ד' שיש הנאמנה בא.■הקבלה כבר אבל ,דבריו ועל חלומותיו על והמופת ־האות
 וויסאל חיים ר' אלהיס איש כתב ק כי ,וצורה מחומר־ מורכבים ושהם ,בו הקדמונים כדעת מפר
 והנה . עולמים ולעולמי לעד נאמנים קיימים חיים ודבריו י') פרק אבי״ע קיצור (שער חיים בעץ •ז״ל
 לבאר עשי את ושמתי עמך אשיג השיב אמרתי' ועתה ■כלל,. דרך האר! יסודות מד' דברנו כה פד
 באותות דגלו על היש לעשות,׳ אלהיס ברא אשר הארץ יסוחת ד' שבע ותעלומות הזה עולם רזי,, לך

 השבע סתרי בנסיון ועמדו אר!האתרוניס מהקרי' באנו כאשר ודבר, דבר כל נסות למען , ובמופתים
 חכמי מספרי העתקתי אשר כפי ,פרש בדרך מקומו על אהד כל , עקשפרסענשלים) הנקרא(פיזיקא

 ה׳ואדברת גבורת אמלל ,החבירה נפשי ידעה ואשר ,ישראל בספרי המפוזרים דברים וקצה ,האומות
• ■ : והוא יבא, באש בו הראשון ומאמר ידריכני, במותי על ית׳ כחסדו אשר כפי ־

פרק "



בזבאע:}: מענה נ; -:*־מאמ!
^ א &רק א  לפצמוס כי והעבש, והסהחוס איכיוס ב׳ צורתו אהד ונמשכים הראשון^ יסוד .הוא ה

ש־,: זולתי מיוחד שס צורתו.אין ־ ;■ ״סס אבל העצמיות־ צורתו אינם החום'והיובש כי א
 לו; ממעל אשר הכוכבים תנועת הוא אלץ הקרוב משכנו בקנין לו נא קרהו אשר ואיכול ̂ בו מקריים
 מהרה ועד במהירות יתנועע אם האדם בשגם ,הגדול החום מוליד המהירי התנועה ששבע ביידוע

 יתחממו עד בכת־ ואנה אנה־ במהימת אותו ותמשיך האשד על חבל תגיע אס וכן / גופו יתחמם ימן
 , מהם אש תצא כי עד ג״כ יתחממו העץ על בעץ עושה אתה ככה ואם ,החבל מן או האשד מן אש תצא
 למרחוקTבאו שנשלך בחץ בנסיון בא כי מאד, הגשם יתחמם רבה במרוצה באויר גשם איזה יעוף אס אפי'

vוהמלאכה העמל זה וסשעס ב-אויר, במרוצתו התחממו מחמש השעוה ונמס שעוה מעש .בה דבוק היה 
הכוכבים סן מופלג חמימות היסודי האש קנהp על אשר ,בתנועה אלא עמל אין כי באדם, החום תסבב

■ ................ :עליו אשר המתנועעיס • - ■ ■ .
 הוא אבל ,אתנו אשר כאש ועב גס אינו הקדמונים לדעת האויר מיסוד למעלה אשר היסודי האש

־במאד וחס זך אויר  לראות וכוכבים חTה בפס חוצז ואיש: שבתוכו מה כל שורף אינו ולכן ,
 ,אתנו הנמצא והלהבה הגחלת והוא בפועל האחד מינים.,־ שני הוא אתט אשר האש ואולם . בלילה אותם
 ,לבעור, ומוכשרים לשרוף המיוחדים נמצאים בפרש הנמצאים בכל ישכון־ והוא , בכח אש הוא. ■והשני
 נקרא ברזל.צרוף חכה אס לכן , חוס המוליד והחיכוך התשעה ידי על הפועל אל ולצאת להתעורר •ושבעו

 כח בו יש ביותר לשרוף המיוחד אמנם ,והבחל הצור מן האש ותעל יתחממו החלמיש בצור (ששאל)
 האדר ביסוד שאפי' כנסלן ועמדו בחנו האחרונים ומחקרים ,וכדומה והגפרית הנפש כמו ביותר, האש

 אש יש באפו נשמה אשר חי בכל וגס ־, אש יש והנצניס הצומח מץ בכל אפי' , אש יש והעפר והמים
 בו ,(עלעקשרסשי) ־הנקרא מחדש החוקרים שהמציאו עגול זכוכית כלי ידי על האלה ובעתיס ,גגופו

 הכלי כי ,מן־האויר אש מוציאים ובו מגופו חלק בשאר או באצבעו בו בנגעו האדם בגוף אש מכניסים
;האדר־ מתוך אש להבות חוצב שהוא ובאופן בחכמה נעשה ' ; . ' • ■ ־

ש ב פרק א  מחמלו.הנקרא ריקנים חלולים הרבה בו יש כי ,מאד רפוי וחבורו מאד דקים חלקיו ה
 תוך ומפליש ירון מהרה עד ולכן ,יחשב הלחים מהגזפיס רפיונו שמחמת עד (פארוס) ׳

 שחבולץ ב' מאד, ודקים קשניס שחלקיו א' סגולות, ב' לו שיש דבר הוא הלח גדר כי , גשם כל נקבי
 בזה זה מתאחזיס אינם חלקיו, וע״כ וחלק, חלק כל בץ (פארום) הרבה בגופו בו שיש מפני רפה
 הגוסיס אפי' , גתוכיהם ששחיהס ע״י הגופים כל שיוחמז לסבב־ שנוכל הרואו,ת ועינינו ,ברפיון כ״א

 ־־, הנקרא(פארוס) חלליהם בכל האש חלקי ילחצו לא אס יעשה לא וכן , ומתכת כאבנים וקשים המוצקים
 ממין הוא הרי וא״כ ,מאד רפויים שהם ב' ,מאד קשנים שהם א' ,סגולות ב' האש לחלק שיש מזה נקיש

י ־ ־ ■ .' ־ :בתכלית הס הוא אס אף הלחים - - , ־ • ־ ■ • , :
 צורת כי יורה רפויים חלקיו אשר נוף כל כי לנבח־נהל דעת כי ממש, כדוריים עגולים חלקיו צורת האש

.רפה־ יותר הוא עגולים קרובים.לצורת המתר וכל ,עגולים לצורת קרובים חלקיו ^  סגולת שבע כי ,
 .בקהל p על אשר ,קשנה אחת בנקודה אס כי. בזה זה נוגעים שלא ,זה אצל זה הרבה עגולים קבון

 חוך שנכנם בעמר. הרשייס הגופים כל משאר רפה יותר חבורו שהאש זאת מודעת וכבר , דפאיסינוח
 והוא בו, הנוגע כל מחומתו נסתר ואין ,ומתכת אפי'באבשס ולפנים לפני עד הגופים כל של (פארוס)

■ ■• ■־. ; ■ : ממש כדורים צורת שחלקיו ישמיענו ■ • ■־-־
 כל שאד מחלקי יותר שבו החלקים הס נרשם כי הודעתי כי.מראשית ,הנמצאים שבכל הקל הוא האש

 (הפארוס) ומיפוש זה אל זה העצמיים חלקים שהתדבקות זאת ומודעת ,במציאות אשר הגופים • י
 בנמצאים הכבד יותרת ואת , הקלות יוליד הפארוס ברבות החלקים והתרחקות , הכבדות יוליד גוף -שבכל
 מל מרובה פארום אם בהפוך pו , מהאחר יותר ט העצמיים חלקיו בהתדבקות בא האחד על נצחד

; הנמצאים שבכל הקל הוא שהאש ישמיענו והוא , האחד מן האחד יקלו כן על , העומד
ש א ק יתיך,־ המתכת פנים, לארבעה הגופים יחליף ה  ספר׳, יעשה החלושים האבנים , אפר יעשה ה

■ ■ ׳ ־ ׳ ; הכל ירפה להבה והשש ,לפרו עומד אין מפצן, הקשים אבנים
 ותציג עופרת של כדור סטב נייר תשים אס לכן ,אותו ישרוף לא במהירות רך בגוף יעבור אם האש

 מושך העומית כי , אוכל איננו והנייר העופרת יותך ,במהירות אותו ותסבב הנר להב על אותו
 להיות זה מנסה צדך אמנם . האש אליו להמשיך מתכות כל שבע כך כי ,הנייר דרך במהירות האש אצלו
 רואות עיניך והיו , סביב הכדור שסח חלקי כל פני על הנייר שיגע באופן עליו הנייל ושיותן ,יד אומן
:■ ויושרף לנייר מהשפרת החום ישוב כן אסרי , קיים והנייר לגמרי בתוכו העופרת יותך תחלה כי

 , מבד שישלו בנסיץ ועמדו בחנו האחרונים אגל מסה. כלפי מכד לו אין הקדמונים לדעת האש י
 מקודם ששקל ממה יותר שישקול באש המלובן בבמל תראה כאשר הנמצאים, שבכל קל יותר הוא אך

 וזה ,ושבע ואכל כריסו שמילא בעת שישקול ממה יותר ישקול רעבונו בעת האדם גם לכן ,באש שבא ׳
^ רעב זלעפות מהמת בו המתגבר השבעי חוס כובד לסיבת ־ -

כאלו ,מקורו אל המרכז מן השבעיית תנועתו הוא שזה אמרו והקדמונים ,למעלה היא השלה האש
משתוקק



•יושר בתב א׳ !ולק הכרית ספוג
 הוא האויר שישוד. על גא שזה אסרו■ הס האמרגנים אבל שואף/ מקומו ואל שרשר׳ .א( סשסוקק

 דאש תולדה העשן יאסי' המים; על pה יצף כאשר עליו שצף עד האש את למפלה דרסה: והוא. יזסד;גבד:ממנו
 y התחתון מקומו את לירש ממצבו העשן את מגרש ממנו יותר הכבד האויר לק ;■• האדר קל.מן הוא אף
 את ממלא והאויר / חלק ־אמר ־בחלק למעלה אוהו,למעלה דוחים צד מכל לעשן סביב אשר האויד כי־

 כלי בתוך המזומן אפר־השריפה יודלק כאשר זה. על והמוסת • עוף^ יגביהו רשף בני ובהכרח מקומו;
 תראה הנה ,פניימאעיקא) (אנעליא בלשונם הנקרא סומפי) ע״י(לוסס אתהאדר ממנו שהורקו ןסכית
 כבד היותר אויר כאן שאין על ־ כי ,באויר סבעו הק* למסה ירד והעשן כלה בעשן ־יכלה שהאפר בעיניך

ף דצא למעה היורד הוא ;התחתון מקומו לירש ממנו  .״בעצמותו אשר הכבדות מחמת הזכוכית של לרגלז מ
ש. א  לדבר-הקר עצמו קרב אבל , אש חלקי עוד מלבלוע, ושבע חס שהוא מדבר: להרחיק מבעו ה

, קר שהכית יאמר בבית והיושב חם שהבית קמר הביס אל. שהבא מקרה יקר ולכן ,ביותר
 יתחממו קרים במים מלובן ברזל נשים אס כן ־ועל המחומס/ ויעזוב המקורר אל עצמו יקרב שהחום מסגי

 הברזל אל המיס מן החום יחזור המיס באותן עוד ישהה הברזל שנתקרר ל.<תר ואס , יתקרר והברזל המים
 ̂ המים מן אותו תוציא שם ונשתהו רותחים במים קר ברזל נשים אם בה יסקרר,והפוך והמיס הברזל ויתחמם

 הנוגע כל יכוה השר עד כך כל הברזל יתחמם רגעים איזה אחר חס,אפם ולא קר דבר'לא כסשר הברזל יהיה
 היה ולזה בשוה, ושטחו תוכו אל והתפשטו הברזל אל חמין המיס ק החום חלקי נכנסו בראשונה כי בו,מטעם

 ואיננו מתוכיותו יותר החיצוניי האויר ידי שטחו.על אחר.שהתקרר אבל ,בתחלה מחומס בלתי שמחו
 בחכמה נשיתי זה כל במאד. זה ידי על ונתחסס שטחו אל: תוכיותו מכל ההוס חלקי־ כל רצו כבלו/ תוכו

 ותחמס בשלג הימנית ידך תקרר ;־בזאתתבחט, ובגופך בעצמך הדבר נסות למען אך ברזל/ ידי .על
 אז , רגעיס איזה שם להיות פושרים מיס תוך ;יהד שניהס תכניס, כן ואחרי / האש לפני השמאלית ידך,

 כהה יד קבן אשר החום חלקי כי לזה והסיבה השמאלית, ידך הימנית'ונתקרר ידך נתחמם מרגיש.:כי
־־,מתר:ממנו המקורר המים; לתוך ורצו יצאו ק ,  יותר המקורר' ימין ביד עצמן לדבק ורצו יצאו המים: ו

 על תעמוד השלג של והקערה < שלג מלא קערה על מיס מלא קערה תעמוד אס הזאת ובסיבה , מהמים :
־אש גחלי ־התחתונה שבקערה השלג ימס ,  ץכמופא ,קצר בזמן קרח יתהוה העליונה בהערה אשר והמיס ,
 קפאר ולכן ,ממנו שלמטה קי היותר השלג אל הס אף המיס מן החום חלקי שרצו לפי עולם, באור
 הרתיחה^ אחר חס הוא כאשר הרתיחה בשעת כך כל אינו.חס רותח סיר החתית וסממסזה, מהרה, :המים

 בשקוע ואולם קר, שהוא העולם לאויר הסמוך העליון שפחו אל רצים רותחים כבמיס' האש חלקי כל .כי
 , יותר הסיר תחתית יתחמם אז ־לכן למעלה, כמו למטה גשוה בנדם בו האש חלקי. יתפשטו .הרתיחה

 ,וכחול במלח לטמון טומנין) במה חז״ל(סדר! שא^ו הפעם זה ולדעתי . והתורה החכמה במאמר :כמובא
 ויתפלא , קרים דכריס שהמה אחר ,בהם להטמין שאסור כשכלו. האדם; ישפוט עיניו למראה לא אשר

 יתקררו במים מלח עדבכייותן מאוד קד הוא שהמלח ספני ,־יסמיננה.בחול ולא במלח סומנין .מדוע.אץ
 על מטילין-אותו שואל) וכאמרסז״ל(פרק העפר, יסוד טבע כדרך הוח קר החול וכן ביותר, .המים
 והמלון קרה הקדירה ואז / וחול למלח ומתחבר הוא הולך הקדירה מן החום ובכן שימתין,׳ בשביל .׳החול
־חמין ■וחול  מושך כשוכו ועוד .הקלה הקדרה את ומחמם הקדירה אל וחול הטלרז p התום שב ק ואחלי ,

 בזה וא״כ הפל, ומוסיף בטבע לראשונה וחול במלה הנטזיס האש חלקי מעט הס עמו; ואחר :עצמו.
 ולחיס , יבשים כשהם בהן טומנין אבל לחין שק בזמן ועשבץ ומוכץ וזנין בתבן ההטמנה שאסרו ובמה

 ,להסלא עד הטבע בחכמת ידעו חז״ל כי לעולם היא אות ,משקים ושאר מיס מחמס לא עצק .דוקא.מתמת
 ומה הטבע, ־בסתרי חז״ל ידיעות מרוב בש״ס אחרים במקומות המרגשת נפש בעל שמרגיש מה ;.פלבד
 : תמהו כן ראו המה לב חכמי כל אשר החכמות כל כשאר החכמה דעת ויתרון בתכונות עמקו. :,מאד

ש .פרק־ג א  אשר ויש / הרבה אש כח גו אשר יש אבל בכל, שוה אינו נמצא; בכלי בכח הוא אבר ה
יתלהב/ אש בהם בהגיע תיכף בכח, אש חלקי הרבה שבהם ובשערה בשק פ״כ ,מעט בו .: :

 ען בנפט אסתמשרז ולכן ,פו אשר ואשיי קיטורי מטעםר,יח מתלהב אש בהריחו שכמעט הנפט. וביותר
 לא רבים ומים תתכל אבדון עד ההיא אש כי ,עליו שולשייס המיס אין אש בס ותבער: שורף גשם שאר או

־אותו לכבות .־יוכלו .  תמשח אס הקרה פתילות׳ אפי' ולק , בכח אש חלקי הרבה מ יש וכן(קאמפר) ,
 שיקפא עד בחורף מיס עליו ותתן שעוה של נר ס תמשח אם וכן ׳, ־הכבה לא אש במו ותייקו (בקאמפער) •

 הרבה יש (שכיאל) נקרא צרוף בברזל וכן ,תומו עד ויבער תכבה לא בו תוקד תמיד אש זאת בכל ויקרוש
 להבת' שעות ד׳ בתוך ממנו יתהוה במים ויונבל כתוש וגפרית־ ברזל.'צרוף נסורת תערב אש,ואס חלקי

 שאין ■מפני , הנמצאים מכל אש יותר בו יש (פולווער) הקרא השריפה הנה של אבק אמנם .מעצמו אש
 שלג של אפי׳ אחד כדור תקת אס כן על , והגפרית האש מחלקי ^והורכב רק כלל. המפר גוימחלקי

 ותן מהקור שיקרש כדי במים אותו ותכיבול הפולוויר למלאכת והחמין סגפריה העשויה. אבק וחפזר,עליו
 שעוה אדם יקח ׳ואם ,אש חלקי הרבה יש הי בכסף וככה תכבה, ולא המים בתוך דולק יהיה ,אש מליו
 רוח לא ועד, לעולם נרו יכבה לא אהד נר זו לו־מהרכבה ויעשה היופולוויר וכסף וגפריח רקוב ועץ

־ ....................... • - ׳ גדולה ■ י



כחבאען מענה ד -מאמר
ר, אוחו לכנות יוכלו רכים מים ולא וחזק גלולה  בשחן:.'הי׳ או כחומץ אוחו יסניל לכנותו ירצה ואס הנ
ת3מםוג החומץ  חולי; לתוך ו^ליש כנקלנכנש שנו חריסות רוג מפני כי לכר., מכל יותר האש את לגנו
 שראוי מה חכינ ר\רא השר אליך לי דנר בחומץ נו דברי ומדי .שט מלקי.השמנייס ומטויץ מדלק

אד, .ודקים קפנים תולעים מלא הוא משקים משאר או שכר וחומץ יץ חומץ שכל ,להודיעך,,  יראה; ולא מ
 אשר במקום החלון על אותו ותנח נקיה בצנצנת החומץ תתן אס אנל ,בעין התולעים אותן בחומץ לך

 ;7עינ והיו ,הראות את המגדל לכלי נצרך ולא יפה ובעין בחוש אותם תראה אז , שם הוא זורח השמש
 . הים כדגי ואנה אנה וירוצו יתנועעו אשר מאד רבים תולעים הצנצנת של העליונה 'שפת סביב רואות
 . המתעפש וכל ,חומצתו עד ויתעפש , תחלה המשקה התקלקל בלתי חומץ אפשר'להיות אי כי לזה המעס
 ט׳ יעבדו החומץ בי יעבור אשר דבר וכל בגד כל כי אוהו לסנן יועיל לא ולכן , מהוה״סולעיס בפנעו

 איזה על יותן ובכי ,בהם וחי דקים תולעים אם כי אינו החומץ עצמת כל כמעע כי התולעים ג״כ
 שתבשל: עד חומץ עליו תאכל לא לכן , השורץ שרץ משוס הדין מצד ואשור. פרוש הוא יאכל אשר מאכל
 החומץ שחלקי • האוסרים החוקרים p ויש , השינון מועיל כך ואחר התולעים שימותו כדי החומץ תחלה

 •,y ודקים קפניס עישת להרבה העיפה ויתפזר השולחן על חומץ סיף יעוף אס כי , המה כלס'משולשיפ
ק וחדץ משולשים בתמונת כלס יהיו (מיקראשקאפי) הנקרא הראיה המגדל-אס הכלי יתראו.ע״י אם.  ל
 C, אדם בבן אשר הענעיי האש לכבות מפיגל הוא ולכן , שורף גשם כל חורי. לתוך. ומפליש נוקב הוא

 ׳J5הא ותשקע ישתה^ אשר משקה מכל יותר בו דעתו יתקרר •מעש החומץ מן ישתה אם כי. ד״ל,הצמא,
 בא^־ גחליס נמצאים גס .לשרב יפה החומץ קשרים) אלו (בפרק חז״ל אמרו ולכן ,שבו העבעיי

 בספר.מעשה.’כמובא .תכבה לא ואשם במים בוערים והמה , נפס ומקורם (ניססין) הנקראים מתחת
 שבהם האש חלקי בין המבדילים שבהם העפרייס חלקי לרוב אשר והמתכות האיניס מהם הפך . סוניה
 דקים מחלקים מחובר והוא או(אזבעשט) (אגישסוש) נקרא אחד אבן מין יש ע״כ ,כלל נדלקים אינם

 אוכלתס, אש אין אשר בגדים מהם ונעשה ונארגים ונעוויס נסרקים והם , ופשתים צמר כהושי ארוכים
 שקיימים על תמידי בגדי האלה הנגדים נקראו ולכן ,ומהרתן רהיצתן וזהו נאש מתלבנים וכתמיהס

 והעעס שבהם, מבקלים נכבדיה האש חלקי יותר יכנשו לשרוף מוכשרים שאינם נדברים אמנם , לשלם
 ומודעת ,שבו פארום נקני דרך והלחים הרפויס הגופים אליו גשם.למשוך נכל המושך כח שיש מפני.
 וחלק חלק כל והנה , כבדים המה ידיהן על אשר למרבה המה הכבדים בגושת העצמיים חלקי כי זאת

 הקליס,־־ ישאטן מאשר האש חלקי הרבה ולבלוע למשוך בהנה המושך כח נא יגדל ועתה המושך כח לו יש
 כן כמו והס ,• מהאויר והוא מהמים והוא חי מכסף והאבנים מהאבנים יותר יוחס המתכות כי והעד.

ר צריכים ת קיו  החום •לקבל יותר יתאחר המתכות, כי יותר, ואמין הזק חבורס להיות , האש לקבל ז
ם, p והוא , מהאבן מי ם, חומו לאבד ימהר האויר כי , יאבדו וכן , האויר מן והוא ה מי והוא מה

מת , מהמתכות והוא מהאבן, , ’ ׳ ; . :............ילך.: כן שבא כלעו
 ישכץ אשק מקום עד הארץ מן שהוא ,אתנו אשר ביןהאויר ומשרד משזר נכח אש יש ד סרק

בהסיבזרחו• שעל והשמש לאויר, ההרחבי. כח הנותן והוא מעש, ויותר הענן כמה . י.
 כלי(עלעקשרססי) המציאו האחרונים והמחקרים עליה, ולדרים לארץ וחס האויר את מחמם ובו עליהם,

ם, לבני תועלת מיני לכמה האויר מן בו הזה אש לחתות זה) מאמר א׳ (פרק למעלה הנזכר ד  יע גס א
 פתחת אשר בארץ הדומם להכנת העוזר ,ממעמקים האדמה ובבשן הארץ בקרב הבריאה מן מושבע אם

בם ותיער כעולם הנמצאים הגבוהים ההרים מן בחוש נראה וזה ,הארץ כל פני על ממנה צומח ולכל

 ומראה פדי עץ וכל ,(אני׳קארדו) הנקרא לזכרון, בלזורששוב שם גדל גם וזיתים ענבים יגדלו ולצשנו
 גחלים אש אבני לפעמים משליך והוא ,עשן ותמרות וחש להי ממנו בערו גחלים ההר בראש אוכלת אם

 ,רבא הורבא מניה ונפיק פרסאות שני מרחק הלאה זרה האש ואש , ככרים שני כמשקל גדולות טערות
 השדה אףלהפהכל,עצי לה סביב הרים מוסדי ותלהש באש, לו אשר החלקה ואת פרי עץ כל ישרוף כי

 הנקרא(מיגילענדפי' השכון בים משולש כדמות אחת אי היא אשר (סיציליע,י) במדינת וככה ,לה הסמוכים
א) מאד גדול הר יש בה גם ,ההוא בים השר האיים מכל וגדול מער) סנ ע א( קר  סחמש־ יותר גכהו נ
 והרכה השדה ותבואת ותאינה זית גפן ויפה שוב מאכל עץ כל יגדלו ההל ברגלי לה וסביב ,אמות אלפיס
 אש וגאמצעיתו , וברד וקרח בשלג תמיד מכוסה וראשו נחמדים, נאים ויערים , למקנה מרעה
 משביג יחריב הוא גס רתמים גחלי עם הלהב בעלות 'ויהי ,ביחד וקיפיור שלג וברד אש והנה ,בו תוקד

 והבתים הערים כל ואת אותם ולהש תאכלם והאש גחלים עליהם ימוגי כי , ימצא השר כל את לפעמים לו
 הקרח כיס אחת אי היא אבר (אישלאנד) במדינת וככה ,באש ישרף שירותם כל נאת מםניב ימצא אשר

 וקרת וברד בשלג תמיד מכוסה ראשם אשר ורמים גדולים הרים כמה יש (דענענמארק) .מלכות ממשלת
■ - הנורא ' - ׳ . , .



יושר כתב חלק'א׳' הברית ספר ר;
 כרד רהי אש ולפיד עשן יעלה אז כעתיס־ידופיס ומהס אש, מוריקים תמיד אשר ומהם הנורא,

 נאש נוער וההר יצא מסיו 'ולהכ נמרא(עקלא) שכהס נכוה והיותר , כיתד להסה ולהכה מתלקחת ואש
 אש ונחלי נרד ויהי שלהכת אש ורשפי לגהליס פחם נאש מרחוק נראה העשן עמוד ואת ,השמים לנ פד
 הניא _זמיס אש דורשין) אץ ופרק תנא כמתניתא , וכארץ כשמים ונפלאותיו ה' מעשה גדולים , ־יחד גס

■ ־ : , . _ הנזכרים; כהדם מנפלאותיו הזה’כדכר נראה כחוש וכמעס כזה, זה ושרפן הקכ״ה - '
, .אשר נעכורשהאויר לזה והסיכה ,ממנו למעלה אשר הקשן האש את מכנה הגדול האש ה פרק;

■יממנו למשה אשר והגדול הרחש אש להכות ידי על ונתדקדק נתפשס הקסן האש סכיכ ■ .׳ ,
 לנו יזכור עוד כאשר ,ההוס 'ע״י מאד ומתדקדק פמתפפש הוא האויר שכע כי ,ידו על שנתגרש וכמעש

;נכנה הוא לכן ,אויר שיש כמקום אם כי יוקדת אש שאין זאת ומודעת ,הכא כמאמר הישכ כאר מזה
. . ■ * סכינו אשר האויר להעדר ־• ■• י ..... ־ ־ ' ־ ‘̂י ■

המכובה' התחתון הגשם נדלק תיכף ממנו למעלה אשר דולק לאש ומגיע עשן ומעלה המכונה האש
־הדולק לאש המגיע העליון הלקיהעשן שמתלהכ בעבור לזה והסיבה הוא, אף 'ויתלהב " : תיכף', ו

 כדור" כאלו נראה ולרוכ'המהירות שלמשה, בו הדבוק המכונה הגשם ומדליק כלו מתלהב קצתו 'גהתלהב
 הבריח ובאמת ,' ויורד,למשה מלמעלה עצמו מפריד כאלו אש ברדת רואים וכלס , למסה מלמעלה ירדה אש

 המעלה זבל או תבן של קופה .ומדליקו הקצה אל הקצה מן מצרף באש הוא ן6הע עמוד שהוא התיכון
 ומתחבריס• וכשמתקבציס אש חלקי הרבה בהם שיש בעבור לזה והסיבה מעצמו', לפעמים נדלק עשן,
 מתלהב' שלפעמים מחמת הנא לארן, סמוך באויר’ נמצא’אש יש עוד ויבער 'אש ולפיד עשן יעלה

 והאש ,לארן סמוך למסה אותה, מוריד הקר ואויר הארן מן העולה באיד אשר וגפרייס עבים קישורים
 אויעוברי־ כאניות הים יורדי‘פעמים וכמה ולהזיק', לילך דרכו ואין ,מפזרתו והרוח התנועה קל הזה

' ארצה אש ותהלך וצלולה גדולה להבה לפניהם שתפול יראו בעיניהם ,בלילות ביבשה דרכים ־כי והיה ,'
•' ־ ' , ■ ■ ' :ורוח רקב בידם יעלה לקחתה ידמו ■ ............. - ־־ ; : .

 י את מכבים לק ,חלקיו בפיזור אם כי ואינו'נכבה ,חלקיו בהקבן אס כי ודולק מתלהב אינו ־ האש
 בו שמגרש מפר הוא בו לכבות ושפם . רוח בנשיבת אותו מדליקין אן> , רוח בנשיכות האש ;״

 המפסיקים , שבפחס העפר חלקי שמגרש מפני הוא הפחם אה בו להדליק ושעם אותם, ומפזר האש חלקי
■ לבער והיו ־שבו אש רשפי ויתחברו‘יתקבצו כיי נדלק, ואז שבו האש חלקי בין , ■־ :
באש הנולד חיה מץ שהיא ,בגמרא הנזכר סלמנדרי כמו ,באש ונולדין באש שמדורן ,׳בריאות יש

 ברים מצאו ההומות הן בה ויושבי איים ארן'ודריה ממקרי וחכמי ,בו שולש האש אין מדמו והסך ׳ :.
 אבעבועות שורות פתי לו ויש ירוק ובשנו שחור גבו כאצבע ועוביו אמה כרביע ארכו עקרב מין והוא אחת

 האן ו3 ויכבה עליו אשר האבעבועות מן מין איזה יזרוק האש לתוך האדם ישליכהו וכאשר , גופו על
 אץ אשר עד גדולה ואש רבים גחלים בין ישליכוהו אס אבל , מתוכו ויברח האש דרך נתיב בו לו ויעשה

 (סלמנדרי) אותו קוראים והאומות , חיים בעלי כשאר לעפר נשרף רק ינצל לא לכבותם ההיא במין י די
 פרק באותו שהרי והרוכב) העור ובפרק ס׳׳ג דף (סנהדרין בגמרא הנזכר הסלמנדרי הוא זה לא ואולם

 הוא דצב דמינא מניה שמע , וסלמנדריא הנפילים וכן ערוד להביא למינהו הצב פסוק על עקיבא ר' דרש
 ישס' מתכות בו שעושים תנור הים מאי אחת באי ‘שיש כתוב שוביה מעשה ובספר . דעקרב מינא לא

ק ובצאתם בהם וחיים אוכל הפרו ומשם באש ואנה אנה ופורחים ההיא באש זבובים מין •נולדים  ׳ '
• • • ' ' ■ :מיד ימותו האש ' . י ' י
 המתכת כמו וחזקים מוצקים גופים בין , הגשמיים כל חלקי ולהרחיב לפשש שבעו האש י ק“®
ואני / וכדומה והמיס האויר כמו ונוזלים ספיגיים רפויים גופים בין , וכדומה ואכניס י ׳

 ׳ יהיה הישב ותלבנו בחש ברזל התן אס ,ידו על המצוקות הגשמיות התפששות על אמת אות לך אתן הנה
 ■ מעכן הוא התוספת אבל , באש בואו ^ירס בתהלה שהיה ממה ורחבו ארכו בכמות יותר הברזל מדת

ה, בעין יורגש ולא הכמות פ  (פייאד ובל״א (פיראמעשער) הנקרא המיוחד'לזה הכלי ע״י וחולם י
 אשר זכוכית של הלל כדור תקח ,תבחנו בזאת האויר את התפששותו אמנם יפה, נרגש הוא מעסשר)

 במקומווינוח' שיחעכב באופן הי, כסף מעש הקנה בתוך ותשים אחד מצד זכוכית של הלל קנה ממנו יצא
 מתרחב 'כן ידי ועל , מתחמם הכדור בתוך אשר האויר אז , המדורה כנגד מעש הכדור ותחמם שם

 לנוס בחפזה ויהי ,לחון הקנה דרך ולצאת ללכת עצמה מדחיק כן ועל , שם המקום לה וצר ומתפשש
 שאש לאות והיה ,לחון ויזרקהו חי הכסף את תדחק האויר כי ,ממקומו חי הכסף נקודות ינשק גמהרה
 דבר ק וחזק קשה דבר הן הנמצאים שאר על זה בענין שמתי אשר אותותי ואת ,האויר את מרהיב

 ‘כישם משם והראנו באויר דברי מדי ה' בשם הבא במאמר לזה מיוחד אתי מקום הנה מוצק, לא לחב
י : לעניננו הצורך כפי אלה שתי אה כי זכרתי לא ובכאן ,ביתו

 אשר האויר כמו מזה וגדר מזה נדר המצרים בין שם ישכון האויר אשר במקום יבא כאשר האש
 האויר יברח ,המקום לו וצר ידו על ולהתפשש להתרחב האוד יוכרה כאשר אז כלי. באיזה

יוצא וזה נכנס זה וילך ויגרשהו ממקומו האויר את דוהה האש ונמצא . החוצה ויצא וינוס מהרה עד משם
כהרף



̂י* כט’מענה ד ̂-׳:׳ז־נ
ק ואחר עין, כהרף י'  הסעולה־ש^בג־״ האש ע״י בנוגל׳לסכב ^להםטל ■להבין הכמה לבב נביא הודע כ
 ‘תלמידי המציאו אשל סניימאסיקא) י(אנאליא׳ ובלשונם פומפי) ע5(לו הנקרא האויר את המריק הכלי

 ,אותו המציא המדינה (בפרייסין) אשר (מאגדיבורג) מעיר קוועריקא) פאן׳ החוקר(אנוא ,(גאלילעאוס)
 הנקרא בכלי המיס את ישאבו כאשר שנרצה כלי מכל האויר את בו לשאוב ביותר התקינו (באעלי) והחכם
 למשה פיה בה והפוך ארוכה צוארה 'אשר זכוכיה לך"כלי וקח אחי נא נס ,באמת הוא וכן פומפי) (וואסר

 מים ■ ̂_בה שיעלו רואות עיניך והיה , במים אותה ותשים מתוכה הנר תוציא מהרה ועד ,דולק נר על
 שאץ- במים המים חלקי תוך אשר האויר בהיגיש כן ועל ,מתוכה האויר נתגרש הנר אור שע״י בעבור מעצמן,

 לדחוק אויר של והשבע החדה היא כך כי ,עמהם המיס חלקי ומעלים לשם הם עולים חיצוני אויר עליו
 באר זה כל אבאר כאשל , בטבעו רקיס מרדף והוא ,האויר מן ומופנה ריק כהוא מקום בכל עצמו את

 לקרני- טעם וזה ותראנומשם, לי אלהיסעוזר יהיה אשר כפי , הבא במאמר ובמופתים באותות היסב
 דולקותיכף נר להב בתוכה שמשימין או(באנקעם) (קעפף) הנקרא הדס קרני המה אשר הרופא האומן

 ̂ ט״י מתוכה האויר שנתגרש אחר כי , לרפואה ממנו הדם את למצו! אדם ובשר פור על אותם מדבקים
 ויכנוס בבשרו הרופא פתח אשר הנקבים'הדקים דרך בדם'האדם'לצאת אשר ידהוקהסויר הנר, להב

 ׳ ונצור מכחשת נקח אם זה ומטעם לו, ורפא ושב הקרן לתוך מבשרו האדם דס עמו ויוציא הקרן לתוך
 שיורק כדי הנר אור על למסה‘בפיה אותה ונעמיד צנצנת חמין,'ואחר,כך'נקח במים רטוב פור טליה

 הצנצנת ע״י 'מאד הכבד המנחשת להגביה נוכל העור, על נדביקה מהרה עד והיכף , מתוכה האויר
 את ילהן אשי עד הצנצנת תוך אל לעלות עצמו את במכחשת אשר האויר’ ידחוק כך שכל משום .זכוכית של
 ■ ד ־ טוביה במעשה כמובא ירפנה, ולא חזקה וביד בכח בה ויחזיק הצנצנת של פיה לתוך הפור י

ש ז סרק א , שמה שוכן הוא אשר המקום מן במהרה ולגרשהו מאד האויר את להרהיב ששבעו אחר ה
האויר- אשר צר במקום פתאום הרבה חש יודלק שאס מובן הקודם, בפרק כאמור •

 ידי ועל , משם יגרשהו נמרץ ובחפזון פתאום מאד במאד שם אשר האויר את שירחיב שמה, נעצר
 י מבוהלים יצאו כאשר האויר חלקי ואז , משם לברוח מעשהו ויחיש האויר ימהר הפתאומי החפזון

 אחר מקום אל ממקומו מהרה עד ויזרקהו צאתם, ומעכב שם נגדם המונח גוף כל גדול בכח ידחקו ודחופים
 הגפרים' אבק בארן(אשכנז) אשר (קעלץ) בעיר להרע הכס אחד המציא ומזה ׳ , קשת כמטחוי הרחק

 הנקרא(ביקם) השריפה קנה משחית בכלי אותם לשום עין בהרף ורב גדול אש שמדליק (פולווער) הנקרא
 הנזכר הקנה בהלל אשר כלהאויר גדול בכח ומתפשס הללו בכל היש נז מתלהב שההגה (קאנאן)/ או
 דוחים ובצאתם ,בשלכת אשר ההלל מן ללכת ונחפזו מאד ויבהלו פתאום האויר חלקי כל נחפזו נבהלו אז

̂שליך עת ואז ימעכב״צאתס, שם המונח גוף כל גדול בכת  למהר', אשר'בתוכה עופרת של אבנים לי
 ■ עופרת של הכדורים אותם ופ״כ ודחקיהם לחציהם מפד גדול בכח מאד רחוק מקום אל משם לשלחם

מרעידים'אס רב, בהתסששות יצא בהפזון כי ועל יפגשו, אשר לכל רעה מרוצתם ותהי לרון ממהרות
' ־ י ■ ■ - .* החוצה בצאתם ישמע גדול קול לפיכך י, מאד החיצון האויר חלקי ׳ ’ ■

'הקדרה את יכם שאם לכל מדע , במים מבושל בשל או הוא קדר צלי אס שנקדרה הבשר כשמבשל האש
 מן ויוצאים עולים חום חלקי שהרבה בעבור פתוחה, היא יותר'מאשר מהרה יתבשל 'במכסה '

 , לצאת החום מעכב עליה אשר והמכסה ,גדולה ואש רב עצים' ונצרך , פתוחה כשהיא למעלה הקדרה ׳
 ■ הנה / יותר'מהרה יתבשל יותר מהודק המכסה אשר שד כל זה לסי ,כך כל ואש עציס נצרך לא לכן

 עצים באסם צלי לגישות תוכל דגר מתוך דבר תבין גץ אס והיה ,מעש כ״א נצרך לא ג״כ והעצים האש
 קערות' שתי לך קח .והוא ,אאלפך כאשר מועעים לרגעים עתה לבא וקרוב ,ובזמןמועש נופח לא ואש

 גשר תנה ואתה , ורוחב באורך לשתיהן אהד וקצב אחת מדה אשר מתכות של (פעלער) הנקרא שטחיות
ת בה תכסה אשר לבדו כסותו הוא כי י לא'כשניה האחת הקערה תוך לצלות א  לנתחה' הנתח הבשר ;'ו

 שטחי כל יכסו אשר עד י , הקערה בתוך זה אצל זה הנתחים את ושים ,עבות לא דקות' לחתיכות
 כל מלאות עד הבתרים בין תשים אהבת כאשר מטעמים שומים או בצלים חתיכות גס הקערה, פנימיות
 היטב הדק יחד ותדביקס בה לכסות השנית הקערה והקח , באש תתך לא השר למען הקערה תחתית
 הנקרא רגלים שלש של כסא על אותו והנח , סביב שסם על רך לחם מפרמיות ’ העשויה טוב בדבק

 היריעה לאורך חלקים לשלשה אותה ותחלק פאפיר) (בוגין נייר אחת יריעה לך קך ועתה .וס)5 (דרייא
 האש ■ותשיה 'השנית מקצה בה אוחזת באש,'וידך אלה משלש מאחת הקיצונה היריעה שפת והדליק
 באופן ,לאט לאש יותר זה נייר הלק בידך הקריב הלהב בעלות ויהי ,באמצעיתו הקערה תחת למשה
 ובשרוף מהיריעה, שני חלק היכף תדליק באש זה נייר חלק ככלות ואמרי הקגירה באמצעית האש שיהיה

 אחת קערה פוס) (הדרייא רגלי תחת בהניח והיה , הוא גס יברף עד השלישי את גם תדליק הוא אף
 י, רגע כמפש והעת האש מעש ובזה , וכיריים לתנור נצשרך ולא לפניך ערוך שולחן על זאת עשות תוכל

 האש הדלק סמוך ,מאוד למאכל ושוב הצלי נגמר כבר באש תשרף האחת היריעה מן הזאת הדיר רק
 גדולה ואש עצים במדורת רב זמן וכיריים תנור בין הבשר סיר על בשבתנו אצלנו כנהוג לא הבשר; התם

הראך אלהיס רצה כבר והנה :קטן ברגע בישול לגמר יבאו בשד כל עדיך ועתה , טוב בכי שיוגמר עד
את



I

בתב,יוער א׳ הפרית ספר ־; ״
 אודיע הבא במאמל הראשוןמעתה יסוד שהוא האש מתוך שמעת ץדבריו הזה במאמר הגדולה אשו את

 • ואמלא השני ביסוד ה' ישועת את בו ואדבר , ואויד מח ובורא הרים יוצר של גבורותיו אדם לבני
והוא y רוח - אוי» ............

רוח י דעת ז׳ מאמר
? ח א פי ו ר ה; במאמר הנזכר רוח כל וכן / אויר הנקרא ה V נד ולא הנח האויר על גו הבונה ז

ונמשכו השני יסוד הוא האויר זה והנה .מהרה עד וינשב יבא בחזק אשר הרוח על לא : : ׳ * ...... ׳
 והראנו בו) ג' סרק ה׳ (במאמר למעלה הנזכר מפעם ,והלחות החום והמה ;איכיות שתי צורתו אחל
 והנקביס וחלולים נקבים הרבה יש ובו ;ורפוי וספוגיי ונגר- זב מתנועע וזך דק עצם ומהותו , משם
 ̂ פעמיס ואחד וארבעים ומאה אלף ושלשים ששה מחמרו יותר בו הזה והפארוס (פארום) נקראים ההם
 א׳^ (ארק מיס מקור במאמר רואות עיניך והיו יהיו פניך נוכח זה חשבון על ■שמתי אשר אותותי ואת
 לזה הנצרכות ההקדמות מקדם חזכירה עד זעיר לי וכתר שמה. באך עד דבר לעשות אוכל לא כי בו^

 על צדק וחשבון אמיתית גחינה דודי את אתן שס בהגיעך ההקדמות דעתך אחרי ויהי זה^ במאמר
 ק על , ומחובר מדובק בזה זה נוגעים חלקיו זאת בכל .הפארוסבו מאד לב כי היות ואס ̂ זאת
 את ולהרחיב ולהתפשע פעם חלקיו ולצמצם להתקבץ שיוכל כלומר ספוגיי; הוא קלכן ,מאד רפוי הוא:
 להביש נוכל זלא (עלאסעיקא) ובלשונם קראפע) עדר6( בל״א נקרא זה וכח כספוג׳הזה^ y פעם גבולו
 אמנם חס אף ,באמת מלאהו איך לנו נודע ולא וזכותו דקותו בעבור אדם עין תשורנו לא y הזה העצם

 השמיס וכעצם התכלת כמראה ראתה ועץ תארו לנו נראה אויר מלא מאד רחוק מקום לאיזה כשנגיע
 הנע מ״ו) פרק ד' למעלה(מאמר האמור משעם לנו נדמה כך אלא באמת מראהו זה אין בלאה) (הימל

c זו וגסבה בהכרח/ הענין ילחצנו לא אס הדברים לכפול שלא שמתי כרית כי ותבין;: שמה וראה ימץ n 
 כאס< כי הנס ,תכלת כמו ירוקי במראה כאחד כלס לנו יתראו ,מרחוק רבים מגדלים או בתים כמה נביע
 בינם,וגץ. המפסיק האויר מחמת בא וזה / זה כראות זה ראות לא מזה זו ומשונות שונות מצבעות המה

 התכלת^, כעין לנו המדומה האויר ציע רק רואות ועינינו y האמיתי צבעם ועל עליהם למכסה והוא עינינו
̂  קול ומשמיע ראשו כאגמון תכוף פניהאויר על בשבע תכה אס כי ;אדם לכל הוא נרגש בהרגשה ואולם

 ויען ,יחלוף פניו על ורוח ט עשב דק עצם איזה ירגיש פניו; נגד במרוצה האויר את האדם ידחק חס וכן
 מםגולו^_ אלה שתי כי , יחשב הלהיס הגופים כין הוא אף לכן אותו מרגישים • אנו וגס מאד רפה היותו
ח המה.: הלח רי  והסעסמפני ולח; חס הוא הלא כי הקרירות מן באיכותו שאין גס אף אותנו מקרר ה

 ; האחרים את מקרר כך ואחר ,כעבעו קר שהוא הארץ הוא אליו הקרוב משכנו הקור* מקבל שהוא
ח רו יודעי החכמים אצל• היום והמבואר המוסכם כפי שבו והעבות הזכות בערך האויר ר״ל ח

̂ משכיב צד מכל הארץ כדור ומקיף חתנו השוכן האויר הוא האחד .לשנים נחלק העבע; ודין
 וקיפורי^. מאידיס מלא שהוא בעבור ונקי, זך אינו והוא / כקירוב פרסאות שלשה רוס עד למעלה ועולה
 וגס' באפס/ אשר רוח ומנשימת החי ומכל צומח ומכל ; המיס פני ומעל הארץ מן העולים ויכשיס לחים
 כמעע והוא ,הארץ בגבהם.מעל פרסאות ג׳ מרום יותר יעלו לא אלה וכל ,הארץ • מן אתם עלה לב פרב

 מחלקי מלא הוא גם אף מים/ של דקים ורסיסים לחים מאידים מלא הוא הלא כי ואש; ומיס מאויר מורכב
) וד'במאמר א' למעלה(פרק האמור כדבר■ אש  אויר מתחיל ולמעלה משס אמנם עב; סויר הוא לכן ו'
ה; למאמינים האש יסוד עד עולה והוא מאד, וצח ונקי זך  עולה הוא האש ביסוד הממאנים ולדעת ב
 הטכגיה כל בגבולו אשר (איתר) נקרא והוא ; סופו ולשער - למצא האדם יוכל שלא עד גבוה כך; כל

 וזך, לאיתר ממעל אשר את כי .השני הלקו והוא ה') מאמר ד' (פרק למעלה כמובא . חוזרים ומזלית
 והט- י יליע שס שוס עליו לגזור נוכל ולא רות או אויר בשם נקרא לא ; גדולה תנועה ונעל ממנו יותר
 וכלשונה , הנשימה עיגול נקרא ,*פרסאות ג' רוס עד השלה העב אויר שהוא והתחתון הראשון חלקו

̂ באפו, חייס רוח אשר חי כל לנשימת ומוצלח ראוי שהוא לפי קרייז) (דונספ ובל״א (אפמאספערא)
: ■ ’ :חייס כעלי לנשימה שד ראוי בלתי הוא ודקותו זכותו לרוב (איתר) הנקרא השני חלקו אבל ־

ח רו  או(לוסכן לופע) (פיקסע נקרא א' , מינים שלשה נה יש (אפמאספערא) תוך אשר האויר ר״ל ה
 תערכ ואס חייס; לבעלי סוב אינו והוא בזה, זה ואדוקיס מצומצמין אויר חלקי והוא זיירע)

 (ברק נקרא ב׳ בה, עשר מששה אהד חלק והוא וואסר) כמו(זעלצר ממש יהיה מים עם זיירע) (לופס
 פוג אכל בו, מתים חייס ונעלי נככיס והגחלים הנרות וכתוכו לופס) (פלאכישפאן או לופע) בארע

 הוא כי והואלמרכה , גדול כקושי אס כי מיס עס מתערב אינו והוא ■, והנצניס צמחים לגדל קוא
 ובהיר, יפה בו דולק אש או נר וכל לופש) לופפ)או(דעפלאכיספיצירפי נקרא(לעכ:ס ג' כה* שלישים ב׳
 בה: שלישית חלק והוא , (נופרוס) ידי על במלאכת(אלכימיאה) לעשות האדם יוכל האויר וזה -:

ר ב פרק  תטעה ט גורס פיו וברוח האדם של שפתיס בתנועת שאפילו עד מאד רפוי הוא ח1ה
י ׳ קמנה ' •■ - 1נקכ דרך ועובר ■שמפליש עד כך כל רפוי והוא ,קול ומשמיע גדולה הו

כל



למאמר-'ז׳:דעת.רוח
שאין. והסכגיס המהנות כמו ומקשים המוצקים ’ אעילו בעולם גשם אץ כי ̂ מקרא'(הארוס) גשם~ צל
 בסר שיחצוץ בעולם מחיצה שאין מה ןה'הוא על והמופת-y (פארום) הנקרא קמניס וחלולים נקבים בו

-שבו הנקבים אותן דרך הקול■ ׳ את ■ נושא אהאויר 'מפני הקול  היסב באר מזה. לנו יזכור עוד כאשר ,
 הנתון העפר שתצמיח מה לזה מוסת עד ;ביתו׳ שם כי משם והראנו זה) חלק י״ד מאמר ד' י (בפרק

 דרך נכנם הלת החיצוני־ שהאויר מפני תוכה אל מיס י בא מבלי בכסוי וחתומה סתוימה צלוחית ■ בתוף
ח צ כמיס מעע בה ויפעל‘ הצלוחית י דופני נקבי רו  עולם לחרות. לצאת לשאוף סבעו במקום המאוסר ׳

 בסור צאת לעת ויצפה עצמו לפשע ישתדל בהכרח המצומצם ספוג* ‘גוף וכל׳ ;־ססוגיי סהוא בעבור
 קול ולפיכך.'בצאתו.־ ,רמה ביד ויצא מעשהו יחיש ימהר בו לצאת הכשר זמן■ בהגיע ■\ע״כ ממנו המכריח

 הוא y בקרן במשכו או חלולים/ קנים דרך או אדם או עפות כצפרים גרון ' דרך יוצא ואס /' ישמע גדול
-שופר■ קול ומשמיע תרועה מאזין גס שיר כלי בכל ־זמירות נגן׳ופעיס יודע“ ׳ ■ ' ■ ־. : :

ש ־ישראל כאיז והוא ̂ מחכים‘ אויר י  ישראל דארן■ אוירא קנ״ח) דף בתרא חז״ל(בבא שאמרו כמו .
 לדור בוחרים ־ שאינם תמהני בעושר אלהים אותם ויברך בידם היכולת אשר לב ישרי וסל ;6מחכ* ' ' י

 בצי מעש^ אוירה אשר ארץ נמצא היה ואלו ,־להם לא בארן מדור תמיד אותה ה׳״דורש אשר נאיז
היו ש ך  אורח לחן בידו היכולת אשר ישראל איש לכל ראוי ההיא:וכמה לשבת'בארן ׳ והולכים נוסעים ^

 כי ושמחהרבה; גדולה במרוצה אמותס חיק אל התינוקת ירוצו ׳כאשר'‘אבותינו; מולדתנו'אחוזת צארן
 בהרי באר! אחד לנוי אותם ועשיתי בסוד ; ההיא הקדושה הארץ בצירוף אס כי אחד עם נקראים לא אנו

 בטובעעס זה בענין האריך וכבר המה; בארץ אשר לקדושים הצפון סוב רב ומה ל״ז);• ישראל(יחזקאל
■: .־• :׳ ■■•• ־• : שלו תפלה סדור בהקדמת ז״ל יעב״ן הגאון 'ודעת • ■ ־ ■י ■ "׳ ׳•
 הכלים בכל כי ;שמה איננו הוא אשר במציאות הוא ריק דבר לא כי ;הכל וממלא מלא י הוא רוח11

״ ׳  (סאלזם) בגופם יש מדבר/־ או הי ■או צומח או דומם בין הגופניים הנמצאים וכל שמהלוא ־
 כליאוזד בתוך גוף אחה יותן בכי זה על והנסיון ;אויר חלקי ירגעו ובהם חלולים קטנים קבים כלומר

 אבעטעות יעלה ו׳) מאמר למעלה(בפרקו׳ זכרתי אשר פומפי) (לופט ע״י הכלי יק האויר וינוריק׳את
 בתוךכלירותוריק תפוח תשים .ואס ההוא; בגוף אשר הרקיס בחלוצים שהיו'חונים אויר מלאות הרבה
 את הכף ותתן התפוח סארוס תוך אשר האויר גס זה'יצא פ״י אשר• פומפי) (לוסט' ע״י הכלי מן האויר

b W אז התפוח מראה' ק על לאויר״; משכן לראשונה שהיה בפארוס׳שלו מיס יכנס אוי־ ■מיס לתוך 
' ■׳ ־־< ’־ י ■ י• • ־ ״ • .* כשהקים הוא בהיר י" י‘ י- ׳■ ׳ ■
 את ולכנום לאסוף מכריח ע״י ההכרח בעת מתקמץ להיות הםפוגיי טבע ית׳‘הנורא בו חי, צרוח1

 המכדח יסור כאשר לרוחו אין,מעצור אשר ובעת ;טבעו ממר,וס נקק צר יותר במקום ‘חלד,יו
 ידוע נבו( אסם ; בתהלה כאשר גבולו את הרחיב למען / כניאשונה' להתפשט וניעור‘חוזי להיות ממנו

 איןאדס־שליט ע״כ מזה: יוהר עצמך לצמצם תוסיף ולא תבא‘פה“אומר'עד 'שם■'הקכ״ה'בטבעו'וגזר
 אס זה על נטבעו.־והנפיון אלהיס שם אשר‘מהחק‘יותר האויר’חלר,י‘ולאסוף “ברוח'לצמצם'ולדחוק

׳בכלל עד ולא השנית הר,צה עד מזה הר,צה חלולה'■מן קנה'•ארוכה חר,ר•  הוא שתום <רר,;
 להכניס תוכל יכול החיצונה הקנה של חללה כל את בצמצום המללא אחר קנה בתוכה השנית;'ותכניס בקצה

-הפנימיי גדול'מהר,נה חלק’ בתוכה  במקום זה אל זה חלר,יו יצמצם החיצוני קנה ‘ בחלל אשר והאויר ;
 שהיה האויי כי ; החיצוני בר,נה בה היסוד עד הפניסיי הר,נה להכניס תוכל ילא 'אמנס צרימאד".

 הקנה סגר כי ־אחר בה; הפנימיי הקנה נדחק אשר כפי ויותר יותר ומתר,בץ אוגר בראשונה’חללה בתוך
 במר,וס האויר ׳חלקי הרבה כאסוף והיה ;יחד כלס באו נר,בצו חך'שם ,למעלה לצאת •הרוח של דרכו

 ננלידכח אפילו עוד לצמצמו אספר אי < בטבעו אלהיס אשרשס הגבולי עד הוא'קבצן ורוחו וצרי
 ננד ויעפוד באויר אשר ההתפשטות כח יתחזק כי יותר; בה הסנימיי הקנה ללחוץ בגבורתו גבדאנבור

 ואין בה היסוד עד הר,נה יגיע לא לעולם לכן ;מגבולו יותר הלר,יו לצמצם עוד יתן זלח הקנה דחיר,ת
הי‘יותר'בכח‘אולזס‘מאסף יש1א י ו ו ד דו; כמשיב י  מללי-הקנה בתוך מה חלר, הפנימין הקנה יצא והנה י

 ותשאנו מאד; שם בר,מצו ממנה והרים למעלה שבו ההתפשטות בכח האויר אותו‘לי''ידחוף / החיצוני
 החיצוני הקנה תתבר,ע ;עוד מדחוק ידו את האיש יסיר לא וכאשר עצמו; את בפניס׳לפשט המסונר רוח

 ; ידוע גגול פד לקבץ יוכלוהו מאספיו כי ;למרחב בקרבת'ויצא אשר החויר ־'התפשטות כס מחמת לפעמים
רוח ומשבר המכריח נגד בחויר אשר ההתפשטות כת ■ יעמוד והגטל מהשיעור- ־ יותר נאסיף כאשר' ■אבל

' ־ ־ _ ־ ; ■ ׳ י ■ ■ ■' ' ־■ ■ : הרוח-להוץ ויצא’• הר,נה את '
 כח3י עליה ותדהק היטב פיה אתי וחל,שר בפיך צרכה כל ותנפחנה’ תר)ה'שלחופית אם לזה נשיון“ __̂ערד

ותל,רע תשבר אבל זאת; בעבור יותר שבפנימיותה האויר חלקי יתצמצמו' לאי ; חזר,ת וביד י וגבורה ״ ־
 יגשו באחד ואחד גבולם עד הרוח חלקי באוכל נר,כצו כבר הפה נפיחת בכח כי < הרוח •השלחופית'ויצא

 לדחור,עליה תוכל חציו^ בפרך רר, מלא בלתי בשלוחופית'רוח■ תנפח אס אמנם אפשרי. היותר בצמצום
 לשכב יוכל חציו; עד ברוח וינסחנו דר, מגויל כר,ומת'איש גדול אדם'שר,• יעשה אס לכן ; תר,רע וצא

בבגדו; אשר בכיסו אוחו ויתן שקו את ויכפיל הרוח ותצא יתירנו ובכור,ר וטוב רך הלילה כל עליו ולישן
ולא , ׳ ׳



יושר הברית-קלק:א׳-בתב ספר :■
ת כל-שק. כדרך הכסות כמעת ישאלו כי v שלי והכסתות כיסו-כל.הכלים אל כא כי - נודע ולא.  מ

■ - • :- ,הנקרא(ווינדביישיל) י ־ - , • ■ ■
ם ג־ פרק י ל ב ו ק מ  נמצא וכן-y משקל כונד;ולרוח שיש'לאויר .אמרו ;מעולם,המה אשל הנאמנים ה

חלק ן״ל(נשער <ימאל חיים ל האלהי לאיש שעלים מבוא ספר. ע< כתוב - : . • , . - ••'׳.־ ה/
)p סרק א'  משורה ידי ■על נמדד המים ובחינת ,משקל ♦די על, נשקל הוא האויר בחינת ;הלשון כזה ׳

 בלעג_ להם ואמרו היהודים על וילעגו כזו דבריהם ועל עליהם משחקים היו האומות וסילסוסי עכ״ל
כי בהם כינה אין לשון ׳  באמת דכר תדעו איך קבלה רק הפילסוסית הכמת לומדים אתם שאין אחר ;

 לכס -וסהי קבלה לא הסילוסופיי עיוני דרכי ביהודה וילמדו תשכילו מתי לכס; הבא מאין והחכמה
 חרפת לסבול שכמם וימו.;-הכעסים כל על ושתקו לפה יד שמו הקבלה בחכמת בטחו כי ואבותינו . לחכמה

 ̂ הנעלבים מן ולהיות אדם הלפת ולסבול־ לשתוק ילמדון בניהם וגס מסובליס,מעולם אלופינו כי עמים
 המקוכל אמת; ובתורת בה׳ ויאמינו לדבר לבו איב שתו ולא תענוהו; לא לאמר היא המלך מצות כי

 pהאומו אמרו'להם וכה של,הפילוסופים;: מופתים אלף מפני הרןבלה מן אחד דבר דחו ולא ; בידם
 (אליספו) ובראשם מעולם אשר הפילוסופים חכמי כל הלא משקל ולרוח כובד לאויר שיש תאמרו איך הקדמונים

 ומופתיס חכמה שי על- הסכימו, כאהד כלס ; לגרוע אץ וממנו -אץ:להוסיף־ דבריו ועל עליו אשר
 שיתגו יחוייב מה; כבד לאויר ויהי הרוח ישקל שקל באמרס.לו כובד.כלל; שוס לאויר שאץ וגזרו עיוניים
 ילאו כי עך ממנו יכבדו כבד וכמשא משקלו החיים וכל האדם בני שירגישו ויהוייב הארץ על חלקיו
 הגשמייס הגופים שכל אומר גזרו. לכן ;כבודו איה. משא פוס מרגישים אנו שאץ ואחר אותו.; לשאת

 יגיעו לעפר עד מסה מסה תמיד׳ לרדת נסבעס הכובד כח יש להם האחד המין ;מינים לשלשה נחלקים
 כעציס המצוקים הגשמיים כל■ המץ ומזה מנפול; אשר,יעכגס מכריח כח איזה להם אץ אשר: געת

 לעלות תמיד ולר.גביה לעוף ובעבעס המעופי כח להם יש השני■ והמין ; וכדומה חיים ובעלי־ ואבנים
 גיצוצי שהם רשף ובני השלהבת המין ומזה ; הכבדות כח הפך והוא, עולם של ברומו מעלה אחר מעלה
 גץ.שתי, ממוצע כח בטבעם להם יש השלישי והמין ;האק מן העולים והאידיס ותמרות׳עשן האש

 הזה והמין ;יורדים זלא עולים לא באמצע ואנה אנה תמיד חלקיהן יעופפו כן על הנזכרות; כחות
• יאר! שמים נץ באמצע תמיד נשארו האוירלכן חלקי הוא ■ . •

י י פיק ה י  לרוב-ע^ החכמה החל , ודור דור שנות השנים רב לפי עולם בימי הימים ארכו כי ו
מקרו^ חדשות מדינות נתגלו כאשר כי . האמה נקודת אל יותר ולהתקרב האדמה פני

 בכ^ן ידם על ולעמוד-בנסיון דבר כל מופתי רבות למען בעולם ומופלאים שונים מכלים כלים ונתחדשו
ה דבריס, ב  פילושוק. עס האחרון הדור פילוסופי בין ריב ויהי יותר.כאמיתות; בארז האדס דעת קר

 אותוק^ שסו ; הקדמונים .מדעות מאד הרבה ̂ סתרו והאחרונים ; דברים בכמה ,הקדמונים דורות
בעץ עץ אשר מה והוא ; אמיתי הנסיון ע״י עניה גס ויריבו ;•חמלו ולא הרסו ומופתים בדיס אותות

 ,-1שיה ההפך יחוייב’ הראשונים של כדבריהם ואס ; כידוע העצים מן אף הנמצאים מכל תמיד עולים
 אידיס חלקי ססוניס היו בראשונה העץ חלקי תוך כי ; בראשונה המן שהיה ממה כבד ■יותר האפר

 הכובך כח קצת ספק בלי עכבו זה ידי ועל ; למעלה ולעוף עצמן את להגייע בניכעס כח אשר,לדעתם
 תמין למעלה עצמן את המושכים האידים אלה נפרדו העפר ומן לארץ; למפה לרדת בעץ היה אשר

 יותר ישקל שהאסר הראוי מן היה לכן ;- מסה מסה לרדת בטבעם אשר החלקים רק אך בו ונשאר
 הקדמונים של פיהם יפצה הבל כי שיורה מה זה נסיון והנה ; זה הפך הרואית ועינינו ; העץ מן

̂ 1יע הגופים שכל האחרונים העמיס חכמי כל וגמרו נמנו ק על ;זכרו אשר: השלשה במינים ושקר
 ואץ כלם לפניהם הכבדה ואת ;בטבעם לארץ למסה לרדת הכובד כח להם יש ;שיהיה מין מאיזה
עבן• יעצן האיד גס ; יכבד כנו על אחד וכל רב אס מעס אם מה כבדות לו שאץ בעולם גופר

 שהמון תאמר וכי ,אחר מדבר כנד יותר הוא אחד דגר אכן ; כיד אומר כלו העולם במציאות אשר וכל
̂  נאמר החסה כובד ומפני ממנו הוא כבד אשר והשעורה החטה אל ביחס אם כי זה אץ קל הוא

^ משר אחר דבר בערך דבר לכל הנקל והוא ;הדברים לשאר הקלות תקום לשון כל וככה ;קל המוץ ד  ג
 בעצמן כובד לו יש האויר וגס ;הס מצטרפים שמות וכבד קל כי , זה דגר מכובד זה דבר כובד יהיה

 כאשל כי פומפי) הנקרא(לופט הכלי שנתחדש אחר מאד; פשוט החוירהוא מבד על והנסיון וטבעו;
 ואח״ת ./שבתוכה האויר את ההוא מכלי הורק ולא רוח מלא הוא כאשר צד מכל סגור כלי איזה נשקל

יפחת ;רוח שד נו היה ולא ; שנית פעם אותו ונשקל מפי)vכ (הלופס ידי על ממנו החויר החויר את מריק
: ממנו האויר להעדר ראשון ,ממשקלו

 נפוחה בלתי שלחופית צדק מאזני על השקל פומפי) (לופס כלי בידך וחין לנסותו ותבא תרצה ראם
׳ מבראשונה יותר משקלה יהיה ;אויר מלא כשהיא שנית פעם אותה ותשקל מלא חנפחנה כך ואחר

אך



לאדעת״רוח״ ז׳ 'מ>ומר •-״׳
 הנסגר אויר* על מודים הקדמונים סילוסוסים אף ולאמור למעון <סוען יוכל המוסתים עלייתי"אלה אך

^ ממקומו ונבדל ופרוש ר במקום ע ב כ  שאי נעבור כונד^ לו שיש העולם לאויר בינו החוצץ בדבי ה
 מקדם בנסם ויהיה ,כלל כובד לו שאין לההפשס שיוכל ההסשי התיצוניי האויר לא׳ק ;לו׳להחפשס אפשר
 למען אחר מופת לך אתן כן על ,החיצוני האויר על כלל ראיה מזה שאיך אמרו בשלחופית/ הדבר
 דבק הוא אבלי ,העולם אויר לבין בינו דבר'חוצץ ואין במקום נסגר הס'אינו אפילו‘ החויר כובד ‘נסות

 ג״כ שלה והמכסה פתוחה היא איל מכסה, לה יש אשר כלי השקול ובזאת׳הבחנו החיצוני. לאויר• ומחובר
 עצמו להתסשס בלו ויש ;החיצוני לחויר ומחובר ודבוק ,ואויר רוח מלא היא ואז אצלה המאזנים על נתון

 במכסה מהרה עד אותה ותכסה מפומפי)5ע״י(לו ממנה האויר את הוריא ואח״כ ,שהכלי'פתוה י צעבור
 ממשקלה תפחת שנית פעם אותה ותשקול , תוכה אל ישוב ולא הולך רוח באופן'אשר ,מהודק,יפה שלה

 אס הפחת־ יהיה מזעיר מעם כי דק בעיון המשקל על שתעיין צריך אמנם ‘בתוכה/ האויר להעדר הראשון
 ממקום נפרד הבלתי האויר אף נס כי האות לך וזה יותר, הפחת יורגש גדול יותר שהכלי עוד וכל הכלייקפן,

 האויר כובד על שהנשיון דברתי אשר הוא ,פומפי) כלי(הלופס צריך זה לנסיון והנה .כובד לו יש טבעו
 נודע זה וע״י פניימאעיקא) (אנטליא בלשונם הנקרא פומפי) (הלופט כלי שנתחדש אחר מאד■ פשוט אvה

 אויר מכמות רגל מגודל מעוקב כישר יהי המויון הורה אשר שלפי כובד,יעל ולאויר •משקל לרוח שיש לכל
 שוות קצוות שש כעל לומר רצה משקב ומלת בקירוב, לויט שלשה שוקל ביותר לח ולא ביותר לא׳יבש בינוני

 מאמר י״א צדק(בפרק וחשבון בנסיון כזאת תחזה ואתה ,(קוביק) בלשונם הנקרא צד מכל רחק ק כארכן
 כל וראו שמה, באך עד דבר לעשות אוכל לא כי דברו, בא עת עד לי הניחה ועתה ;משם ותראנו זה)

 ובזאת הפשיטו,' מעליו כבדו אשר הקדמונים דעת גיוס אחרי וישליכו הללו בדורות האויר של כבדו העמיס
 כבדו את ראו ולא ידעו לא אשר קדם וחכמי ,דבריהם בכל האמתיים המקובלים נאמנו מאד מם־ כי תדע

 זאת מודעת ועתה ,האלהיס במלאכי והיומלעיבים הזה, דבר על בס ומלעיגיס משחקים האוירהיו של
• ■ ‘: וצדק אמת דבריהם שכל אמת חכמי נקראים לכן ,העמיס חכמי ובכל הארץ בכל ׳ ■ ‘ : - •

ם ה פרק א  שלהם, הקושיא נתחזק ואדרבה הקדמונים הפילוסופים של הקושיא נשאר איפה כן אס האמיר ו
להם וינצלו משקלו חיים בעלי ושאר אדם בני ירגישו לא מדוע כך כל כובד להאויר יש אם ■ • ־ ,־

 ההתפשטות כח בעבור האחת סיבות, שחיי לזה שיש משכיל קורא אחי לך אשיב זאת על ׳.' משא
 רק כשוכביס אינם ־האויר חלקי לק צד; לכל ומתפשט שוסף כנחל ורוחו ^האויר אשר וההתקמצות

 יכבדו לא אשר ̂אל השנית והסיבה ,עליהם כבדם יתעופף כעוף החיים וכל האדם על ׳ כמרחפים
 מסבב הוא כי , לבד בחוץ לא ומבחוץ מבית בתם שהוא מפני הוא, האויר ׳משאת שאת ולבלתי־ ממנו

 ,האדמה פני על חי כל של והוכו בקרבו רוחו אף הרוח שב סביבותיו ועל מחוץ צדדיו מכל וחי האדם את
 אשר הרוח אותם ידחק לא בפנימיותם אשר הרוח ידי ועל באנוש היא רוח נס החיה'בתוכה־ רוח ־גי

/ ■ :משא ירגישו,שוס לא ולכן מבחוץ סביבושם ־ , ■ י. '
א ל  ישברו ולא יתקיימו הכלים כל אפילו אלא שבהם הפדמי ואויר ע״ירוח יתקיימו‘בלבד חיים הבעלי ו

בתוכם אויר מלאים הכלים כל גס כי ,ופנימיותם בתוכם אשר האויר בעבור החיצור הרוח מדחיקת ׳ ־
 ענול זולתי תמונה כל ושאר־ משולש או מרובע זכוכית כלי תקח אס זאת על ■יתקיימו.והמופת ולכן

 מכל שוה הוא ■מסביב האויר אותו וידחק ילחץ אשר הלחץ כי בעבור עצמו להחזיק העיגול מטבע׳ כי
 הכלי תשבר ומיד היכף אז פומפי) (לופט ידי על הכלי בפנימיות י^ויראשר והוריק ממש, הצדדים’

 ' 'נצוליס בלבד הכלים ולא . מבחוץ בדופניה לה סביב ומדחיקתו עליה אשר החיצוני האויר .מכבדות
 המונחים הגשמיים הגופים כל שאר גס אף אלא , הפניסיי האויר על־'ידי החיצוניי Tהאו ׳מדחיקת

 בעבור ,ההיצוניי האויר ע״י זה אל זה ונלחצים נדחקים ולא מזה : הf להשפרד הם נוחים זה׳ על זה
 דפין או טבלאות שתי תקח אם זה על והמופת . לזה זה בין ויתלונן וישכון המסתתר הפנימיי ׳האויר

 נ״כ ורחבן ארק אשר תמונה כל ושאר משולשים או מרובעות בתמונתם י שוות מתטת או p .של
בשטחם ישאר שלא פד כך כל בחלקלקות־ מאד במאד אחד ומזה אחד מזה השטת ותחליק ־ ,שויס

ק נקב או שוס־חריץדק אותם וקרב השטח, ובנקיקי בחריצי מעט לאויר משכן מקום יהיה אשר ק
 יבא לא ורוח אויר שום שסה לשכון מקום אין כי עד הלק כך כל שסהיהס יהיו ואס אמד־,׳ אל ־אחד

 אם אפילו , בשלם וגבורה כה בשום סTלהפר אפשר ואי לנצח ולא־^תפרדן יתלכדו אז , ביניהם
 ולא יחפרדו לא שכנגדו, לצד השני את בקר צמד ואלף זה לצד 'האחד את בקד ־ צמד אלף :ימשכו
 ומזה מזה עבדהס משר אותם החיצזניי הלקיהאויר של ודחקיהס לחציהם ספני ,ביניהם הפרד יבא:

 משכנות מכל נקיים שיהיו יכך כל למו השית בחלקות אך , מחברתו לעומת‘ אחד כל י לקרב במחברת
 מקום ויהיה רעהו על מחליק אחד ואץ מאד חלק אלה שתי על השטה יהיה לא אס אמנם .האויר ;

 מחד נוח ויהי עליהם, החיצוניי האויר מדחיקת ינצלו לזה, זה בין בפנימיותם אויר מעט שם ׳להס^
־מהאחד האחד יפול שמעצמן פד להפרידם  יהפשסו שם והנסתרים הנשארים האויר חלקי מעט כי ,

שהאויר שיהיו עצם מאיזה חוברות שתים בענץ אפילו האות לנו וזה , שניהם בין ויפדדו מפצק
החיצוניי האויר חלקי של לחציהם מפני ,עליהם ויגץ יפרין עצמים ובין עולם עד לחברם יחן לא הפנימיי .

וממצוקותיהם , ■



̂צר תב5, א׳ חלק הברית ספר ■ : יו
 מדוע -לך״^וד9ש5יל שלא: ורעי אחי לך אוחיל כן על .ידסקון לא אחיו ואיש יצילם יהס0וממצור,ו

ר האדם את בככלו ©אויר ידחור, ב ד ה חיו  יקשה־עליך• לא קדם חכמי וגל אריסשו, על• יקשה אשר ו
 העולס לחויר■ בימ ההוצן בדבר ממקומו ונבדל דפריש כל אבל במקומו כשהוא זה כל ;ואולם כלל-.

 משאו וימיש האדם על -יכבד כבד, כמשא פיהו,הוא את ותקשר רוח מלא גדול נוד תנפח אס כגוץ
 אפשרלהתפשם אי במקום המסוגר אויר בתהלה^כי זכרנו הראשונה,'אפר סיבה אמיתית על לאות והיתה

. - . ... . :,ותבין• .זה סרק עד.הראש בוא ימין הבט , מרחף לא שוכב הוא כן ועל : - -
 איזה או סביב גבולו בכל אשר מקום איזה ירגיש אס תמיד רקים מרדף להיות טבעו דזרוח ו לק3

 עצמו את-. הוא ידחק תיכף < החיצוני האויר משם פנה כי. עליו שתו סביב אשר כלים ־.־ ׳ ■ ■
 אשר• בכל ידחק האויר־לשס בנסוע ויהי ; גבולו את הרחיב למען התפשטותו כח ברוב לשם לכטס
 שלחופית הקח הדבר נשת, ולבעבור ממקומן. אותם דרכו.ומעתיק את המעכבים הגופים מן יפגע
 אתהאו\ר ותוריק ועגולה גדולה כלי'זכוכיא בתוך אותה ותשים היסב קשורה פיה אשר נפוחה, יכלתי

 הזפוכיק מן ולצאת לפנות האויר הוחל כאשר כי רואות עיניך והיו פומפי) (לופט ע״י הזכוכית כלי מן■
 בכלות חהvנכ כלה שתהיה, לאט.עד: לאט להנפח ומתחלת מאליה עולה, להיות השלחופית מתהלת
 שיכנס קטך פתח נפתח אס ■כן יוציא.,.ואחרי רוחו כל אשר ברגע יפה ומתוחה הזכוכית מן האויר
 ̂ כבראשונה שתהיה עד פלאים ותרד וחסר הולך השלחופית׳להיות מתחלת אז הזכוכית אל מבסון האויר

 היק רוח ,כמחבא השלחופית קמטי •בץ ומסוגר סגור בסחלה היה אשר האויך מעט כי האות לך וזה
 חוצת אשר האויי חלקי לדחוק היה נצרך הלא ,עצמו להתפשט ירצה אס כי ;חלקיו ולצמצם לקרב נלחן

 מרחי^; האוירהחיצוניי־אזי מן וריק פנוי מקום לו בתת אמנם .זאת על בכהן ואין השלחופית; סביב ̂לו
 ק1השלחוע •דופני. הס י שפלים מגביה ובעליתו; בי אשר ההתפשטות כח בעבור ועולה מעצמו גבולו, •את

 סיזימק■ משולנ^אשר,פיה או מרובע זכוכית של קטנה כלי תחן אם זה על אחר אות לך ו.אתן והכתלים:
 תיכף פומפי) (לופט, ידי, על הגדולה , מן האויר את ותוריק ועגולה גדולה זכוכית כלי בתוך וחתומה

ח לצאה לדוסניה הקטנה בתוך אשר האויר התפשטות דחיקת מפח כלי,הקטנה ותבקע תשבר או ^  הכ<ז ו
 ימוק חיכף מתוכה ?אויר ותוריקלאח הגדולה הכלי בתוך חי בעל חשיס אס וככה ,/ כאויר הגדולה

 ודעק פי.ימות. עד כגופו ברובהחפשסותו וידחק מהרה להתפשט שירצה בקרבו אשר החויר מהמת הבגגלהי
 האויר:החיצו?י^/^ מדחיקת ינצלו אשר בעניןהאויר;שכמו הסייס וכל האדם עם הוא שככה זאת מכל צקל לנכון

« האויר: מדחיקת ינצלו כך; ;הקודם בפרק למעלה האמור כדבר בקרבם אשר הפנימיי האויר . ^  ה
 נלת^. חי ושאר.בעל־ האדם■ היה הפנימי האויר ולולי מסביב; אותם ע״יהאוירהחיצוניי^המקיף בס אשר

 חחסשטוק מדחיקת ומת ונבקע נדחק היה החיצוניי האויר ולולי .החיצוניי האויר מדחיקת ומת ונשבר
 . לחכונתך חקר ואין אליה ערך אין אשר בחכמה בראת אשר באויר ה' מעשיך נפלאים הפנימיי ׳ה׳אויר

̂ר ז פיק החיצוני האויר יפנה אס כי כך;עד כל לי.תפשט גדנל בכח הבראס ביום אויר וחלקי רוח אח ה׳ וי?
הלוןן ותבאבהס לשם, התפשטותו בכח הרוה הולך שביב לו הסמוך כלי או מקום מאיזה...........

vאותס ימלא ^  מושך :•ובלכתו •האויך; מן ריק כל^,או.מקום שוס בעולם ימצא וכל ירחה לבל ת
 למעל!-■ פניך-היה נוכח כנר• זה b •האות. ובא ההוא; הדבר: עס ודכק מקושר הוא חס עמו ואחר עצמו

 הקולא עיין (קעפף) הנקרא האוק קרני לתוף מנשרו האדס דם עמו שמוציא מה ו׳) (מחמר..ו'פרק
 יאמלו כי העין מן שנתעלם. מבשר היוצא בדם הראשון האות לקול ישמעו ולא לי יאמינו לא אם והיה .שם
 }.5בחו ־ כזאת יראו למק כמיס ינא אשר האחרון האות לקול והאמינו ;וכחוש כעין הדבר אלינו גראה לא

 לז7ה על מכסה ועשית כלי; באיזה אשר מיס כתוך ומפולש וחלול חרוך זכוכית של קנה .העמוד ;והוא;
 בתוך מקצתו יהיה והקנה הדבקים; בין מבחון אויר יכנא שלא בחופן טוב בדבק יפה ל^ודק הקנה הביב
^. האויר את פומפי) ע״י(לופט והוריק המיס מן למעלה. הכסוו דרך יוצא ככולו שבהלי.ורובו •המים  א

 מעצסן למעלה חלל;הקנה תוך אל המים יעלו כי •תביט בעיניך. אז. ,המיס מן למעלה היוצא הקנה הלק5_
 כשירגישו האויר חלקי ואוהס ;אויר חלקי ישכון הפארוס ובהוך יש(פארום) המיס חלקי כתוך־ כי ;בעבור

י  סגונ-יס אשר המים לחלקי וידחקו לשם ויעלו הס יתפשטו עליהם העומד מן,הקנה החיצוני האויר פנה ^
ך המיס לכלי כסוי אין לשס;־ואס פמהס אותם ועלו בהס כ  ל.ך בדי ובתוך כח3 ישטפוה המיס אזי מז

^ ידחק שבכלי המים• פני על החונה החיצוניי שהאויר עז,בעבור ויתר שאת ביתר מעצמן .יעופו מ ה ס א
 מיאה ובזה בקנה; הנדס לעלות הוא אף ועוזר למעלה יותר בקנה■ המיס להעלות וגורם למטז ^בכבדו.

 כתוכשבסישק מצאתי והחכמה התורה ובמאמר עמו. ואחר עצמו מושך החויר בלכת כי ובעין■ <חוש
 מזה;בהיוק מקצה בו אמד צד על בסינו נמצוך אס הלול בקנה המיס יעלו ריק יאתנון האויל חלקי .•אשר,
 המיסלעלוק שבתוך האויר ולכן.יפעל הקנה מן האויר יורק המציצה ידי על כי מיס; בתוך הקנה ■,•מקצת

 הטבע.לעישותפל. חכמי. המציאו וע״יזה ,רמה. למעלה עמהסהמיס מעלים וגעליתס הקנה לתוך ילמעלה
 ׳ובקושי לאס לאט היין יצא מלא כשהחבית ובתחילה (העבער) הנקרא החביות מן ,היין חת ■המעלה

 בתוך אויר היה לא מלא החנית כשהיה בראשונה כי לדבר והטעם יותר. בכח ויצא יתגבר •ואחר,כך
 כזק ועוזר למסה היין את בכבדו דוחק והוא אויר,החיצוניי נכנךבו מעט שנתרוקן סהר היל ■החביות

לעלות ־ . ...



לברוח דעתי ד ״־מאמר
על הנקרא בקנה היין .לעלות ער).וו ענ ה  אה מודיו המציצה ע״י כי אמו מפדי יונק תינוק >ה אופן (
5יןל ומעלים לשס החלב חלקי בץ הסנור׳ האויר חלק יעלו ואז הדד בפעמת אשר בחלל הסמון מאויר

'.....................................* עשית בחכמה כלס ה׳ מעשיך רבו מה עמהס אמו ' ״ • •' ׳
ח ח ;פרק ו ר ה' שהוא־־ (אסמאססערא) הנקרא הנשימה עיגול בתוך אשר והאויר ה ט  מן למעלה ב

^ שוה אינו פרסאות; ג׳ לערך מסביב הארץ ־ י ־ ■■  התחתון האויר חלק אבל־ בכבדוסס. ב
 ד לזה־ והסיבה .(האיתיר) אל העליון בחלקה אשר מהאויר כבד יותר הוא הספר לכדור הסמוך ̂בה

 האויל חלקי ולכן זה) מאמר ד׳ (פרק למעלה בארנו כאשר כובד לו יש מחד דק הוא שהאויר ־אעפ״י
 התחתון חיליס'מחלקי'הרוח המון ואספו יחד ־ להתקבץ התחתון האויר חלקי את בכבדם ילחצו העליון
 חלקי התקמצות ירבה כן בו מקום באיזה ההוא הלחץ ירבה יחד.וכאשר־ חמריסחמריס אותם זיצברו
 ישכק לעפר וכבדו של'(אעמאספערא) ברומו העומדים הגבוה האויר חלק יקלו כן על שמה. ־האויר

 היותר מקום כל ובהפך .עליו וקל דק יותר האויר יהיה הארץ ממישור הר איזה שיגבה יותר לכן . סלה
ד. יותר שסהאויר בארץ .עסוק ב  •סיבה סי על יותר ויתדקדק יזדקק לגבהה מאויר יוסיף אבר כל כי כ

 גבוהים הבלתי ההרים על או הארץ במישור הוא האדם לישיבת יותר וכווב המובחר מקום לכן י. הנזכרת
 ־פעס נותן אף .(אפעפיס) הנקרא המאכל תאות ומעורר לנשימה וטוב וזך ממוצע האויר שמה כי מאד

 ביותר עב הוא האויר בעמקים כי ביותר. הרמים ההרים על ולא בעמק לא דבר. לכל וטוב במאכל •לשבח
 ההרים על לכן .לנשימה מסוגל שאינו עד מאד דק האויר שם ביותר הרמים ההרים ועל ,לנשימה ניוב ־זלא

 הר או רגל התקל״ה אלפים י״א שגבהו ;טענריפע) האי על אשר (סיקע) הר כמו מאד עד ורמים הגבוהים
 במדינת אשר (כימבאראטי) הר רגל.או שמ״ט אלפים י״ד שגבהו (סאוואיען) במדינת אשר (מאנטבלאנק)

 עליהם אדם בני ימותו שס שבעולם ההרים מכל הגדול והוא רגל ש״ב אלפים י״ט שגבהו (אמעריקא)
 ימשיכו לא אס אדם בני בגבהס עליהם יעמדו ולא ,גבהו כי יפן שס אשר האויר לדקות הנשימה רוח ■מקוצר

' ׳ ■ ;התחתון האויר את אליהם ספוג ידי על : ־ י ־
י5 ט ,סרק ר ח  בעיני ימרת מאשר משכיל; קורא אחי עמך איטיב זאת כל את אותך אלהיס הודיע ^

 ■עד לדעת ;(עראמעטריא) בלשונם ונקרא משקל לרוח עושין כיצד חכמה ואאלפך
 (דונשנו הנקרא הנשימה עגול סוף עד מגיע וראשו ארצה המוצב אויר של האחד העמוד קומת תכבד כסה

. ורוחב באורך פרסאות שלש בפרך שהוא או(אטמאשסערא) קרייז) ע ו  , זה באופן שנעשה ונאמר ^
 הנקרא רגל על רגל מרובעת חללה אשר רגל ואחד משלשים למעלה גבוה שהוא זכוכית של חלול קנה גקח

ס) פו  ; מיס ונמלאנה פתוחה היא השנית ומקצה סתומה היא האחד ומקצה בקירוב, אמה הצי שהוא (
 מיס יש ובתוכה רגל ורחבה רגל שני ארכה אשר כלי אל פיה על ונהפכה העליץ פיה־ נסתום׳ כן ואחרי

 שבכלי המיס בתוך פיה נפתח ואז ,שבתוכה הסיס p למעלה יותר הרבה עולה הכלי. דופני של והגובה׳
מסה שבכלי המיס שטח חצי ונמצא  שיפול י בפין נראה ואז ,מגולה נשאר מיס שטה וחצי הקנה ידי על מ
ד. מנפול ויעמוד שבכלי המיס לשטח ממעל־ רגל ל״א היותו פד הקנה• שבתוך המים עמוד ו  והטעם ע

 על רגל מרובע־ אויר של עמוד כי הוא;יען הכלי תוך אל הקנה p המיס עמוד כל ישפך לא מדוע לזה
 את בכבדותו ידהוק דגל על רגל מדתו אשר שבכלי מגולים מים שסח על השוק פרסאות ג' ברום רגל

 הקנה מן מיס יול כאשר כי ;יותר בו להשפך שבקנה למיס ולאיתן למטה בכלי ההוא בשטח אשר ־המים
 המיס שסח וכשעביה יותר המגולה שטחו את להגביה ויצטרך הכלי בתוך המיס ירבה הורד ויוסיף עוד

זאת; על שבקנה מיס של לעמוד ואץ־כח .עליו השוק האויר עמוד את ללחקלמעלה יצטרך טבכלי  
ד .־גפבוד מו ע  עצמו אס להגביה יוסיף שלא עד■ יכביד ורוח כבדות כך כל לו יש כבר הנזכר האויר ט־
 בקנה .המיס עמוד כשהיה בראשונה בכלי.כי המיס לתוך עצמו הדוחק המים עמוד מפני אחור זלשוב

 בכחולכלא והיה אויר של מהעמוד כבד יותר מים של העמוד היה ברומו רגל מל״א יותר הנזכר ־זסכית
ד עמוד נדחה לכן המגולים, הפיס פני על לנגדו העומד האויר ועמוד הרוה ;את  עמודפל כח מפני האו

 נתקצר שכבר עתה ק לא עצמה. ותגביה תשוב והרוח ■שבכלי המיס לסוך הקנה p המיס נשפך והיה מיס
 פני מעל האויר עמוד פעמי לדחות המיס כבוד ונקלה רגל ל״א אס כי גבוה שאינו עד מיס של העמוד

^ס ה  רגל על רגל בשיעור האויר עמוד של מכבדותו יותר המים • עמוד של כבדותו אץ ושוג . המגולים ,
 מגולים המים שסח מעל פמודהאויר יסיש לא לכן שוה, משקלם יאבל .כקירוב פרסאוס שלש שרום

 שוות משקלות שתי כמשפט שבכלי מים לתוך שבקנה סיס עוד לשפוך יתן ולא / כימא אפי'כמלא שבכלי
 סיסזלהוך־קנה יותן בכי שק ומכל מהשני; יותר האהד ירד ולא יעלה לא אשר צדק מאזני מל ׳הנהוניס
 הקנה מן מיס יזל שלא כלי אל מיס • בתוך למטה בפיה ונהפכנה רגל ל״א מגובה פחות הנזכר ..הזכוכית

 שהוא ואויר הרוח עליהם כניח כלל עצמן להגביה מכלו לא שבכלי המים חלקי כי ,אחת אהי׳טיפה
 שס חלקיהאויר של מאד• ככד המחנה ויהי ,פרסאות ג' רוס עד וגובה ורוחב באורך הקנה ,כערכה־של

 שבכלי:־. המיס פני מעל רוחו השב יתננו לא וכבדם . שבקנה הסיס מעמוד יותר שבכלי המיס פני זגל
 של עמוד כפו שוקל רגל ל״א וגבהו רגל ורחבו רגל ארכו אשר סיס של עמוד כי ידענו הזה גמהנסיון

ק מן וגבהו רגל ורחבו רגל ארכו אשר .אויר א  שלמעלה האויר חשבינן ̂ שלא ומה .פרסאות ג' רום מד: ה
מעיגול ■ .׳



, יושר כתב א׳ חלק הברות ספר .<
מפני הנקרא הנשימה מעיגול ר) תי אי  ̂ כלל ככדות עוד יפעל לא שלהאיתיל וקלותו דקותו לרונ ט (

 ארכה תהיה תחתיה אשר סיס של והכלי, רגל על רגל מריכעת חללה תהיה •זכוכית של שהקנה שאמרנו ומה
 מל״א למעלה גבוה שהיא ודקה,חלולה עגולה בקנה נמי דוקא^..אלא,הוא.הדץ לאו רגל ורחבה רגל שני
 ■ידי על מכוסת בלתי בה הנשאר שהמיס עד כך, כל חללה תהיה עס-מיס העמוד. אשר■.החתית והכלי רגל

 של עמוד ככמות אשר ודקה עגולה אויר של עמוד כי ̂ זה לנסות ג״כ תוכל הקנה רוחב כערך, יהיה הקנה
 רגל מל״א למעה יותר לרדת שבקנה למיס יתן לא שבכלי מגוליס המיס פני על המרחפת. שבקנה מיס

 : הנקל מחשבת מלאכת בכל חשבון ולמצוא בדמיוני ולצייר הקורא על להקל אלא ק אמרנו ולא .ברומו
י1 י פרק ר ח ובלשונס מעוקב נקרא שזה רגל וגבהה רגל ורחכה. רגל ארכה אשר מרובע כלי נקח כן א

■ •־. ■ המיס עס שנית פעס ונשקול.אותה מיס נמלאנה כך ואחר הכלי את ונשקול (קוביק) .......... ־.
 הכלישבעיס שבתוך מיס. מעוקב שישקלרגל נראה אז ^ מיס בלי בראשונה היתה אשר הכלי משקל גגחסר

 שוקל הקודם בפרק אנזכר הזכוכית •שבקנה רחבן כן כארכן אשר מיס רגל ל״א כי ילמדנו וזה , לימראות
 מרובע אויר של שעמוד ידענו וכבר לימראות ושבעים ומאה אלפיס שני שהוא לימראות ע' ל״אסעמיס

 f5שהו (אנומאשפערא) הנקרא הנשימה עיגול סוף מארזמדה;עד ארוכה אשר רגל על רגל ורחבה ארכה
 וכאלה ,אלה שנים עמודים משקל ידענו מזה הנזכר מיס של לעמוד בכבדותו. בוה ̂ בקירוב פרסאות

 על כי הרי לימראות, ושבעיס ומאה אלפיס ב׳ כן גס שוקל שהוא הנזכר בשיעור; אויר של השני לעמוד
 בערך הוא עליו אשר הכובע רוחב עס אדס כל ראש והנה ,לרוח משקל נחקר הנזכר הכמה תחבולות ידי
 ̂ לימראית וק״ע אלסיס ב' שוקל פרסאות ג' רוס ראשו.עד על העומד האויר עמוד ונמצא .רגל על רגל

/p (פרק למעלה הנזכמס ממעמיס מאומה משא מרגיש חינו זאת ובכל ;עליו כזה כבד משא נושא והוא
) מ' . ̂ _ ■ ־ י : והבין ההוא המקוס מן וראה ימין הבנו ז'

ל יא פרק ן ן  עך הארץ מן כי . האדם ישפוע עיניו למראה ראשונה בהשקפה האמורים הדברים פי - ן
 5שהמי זאת מודעת כי ,ברומו .רגל מאות ושמונה אלף כ״ד יהיה עיגול.הנשמה סוף , י
^ כמו זה אחד בכמות אשר האויר כמו פעמים מאות שמונה שוקל  ע פשו כנסק הוא זאת כבדם וחקר ז

^ האויר עס אותה והשקל היסב בה ולדבקה כלי איזה אל כסוי תעשה אס  כמ.פסס נקב תעשה כך ואחר שנ
 ולא הולך רוח אשר באופן הנקב חת תסתום ותיכף פומפי) (לופכן ידי על רוחה תוציא שס דרך ,אשר
^ בלי שדת פעס אותה ותשקול בה ישוב  כמיס הכלי תמלא ואח״כ האויר. להעדר משקלה תפחת אזי אוי

 הפלז- היה ואס .מאות שמונה אחת' על האויל על המיס כובד ירבה ט והראה המיס עם אותה ותשקול
 ישראל נצח בעל כהב כאשר לא (לויס). מאות ח' המיס משקל יהיה ,(לויכו)אחד משל דרך אויר של

 אויר מעוקב רגל כמו פעמים אלף שוקל מיס מעוקב רגל שכמור< בו) ז' הן,(בפרק לרוח בפרושו
 Vר^ ל״א לעמוד שוה משקלו אשר הנשימה עיגול סוף עד הארץ מן האויר עמוד גובה שיהיה צריך וא״כ י

 סאון; ושמונה אלף כ״ד שהוא. ברומו רגל ל״א פעמיס מאות ח' ז׳) מ' ס' (בפרק למעלה הנזכר מים
ל,  מן. רומו אפר אויר של העמוד מן מעוקב ורגל רגל כל אס צדק היה.מורה זה חשבון כי כן, ואינו יג
 עליהס לו והודענו לפניך אמרנו ככר אך / זה כמו זה שוה בלבדות היה הנשימה עיגול סוף עד הארץ

 יקצר ק על יותר׳ יתדקדק לגבהה האויר יוסיף אשר כל רק ,נמשקלס ישוו לא כי זה) מאמר ה' (בפרק
 צריך כן ואס. .הארץ מעל ובהנשאס בגכהס מעלה אחר מעלה בכל (חסמאספסרא) של החויר חלקי

 ואנחנו ,מיס רגל ל״א לעמוד במשקלו ישוה אשר עד רגל כמה אויר של העמוד חורך מדה על להוסיף
 רחוקה מארן אשר האויר משקל נחקר לא ט עליו להוסיף רגל כמה הנזכר משקל הפבון פי על נדע ,לא

 והקרוב לארץ סמוך אתנו השוכן מאויר אלא הנזכר ובמשורה כמשקל אויר שקלנו לא כי מפני ,בממס
 ויקחה השמימה לנו יפלה מי כי הארץ p ממרחק וגטה ישטן מרומים בגבהי אשל מאויר לא / אליו ,

 ^*ינו קרוב ככן אויר משקל או סבע לדעת יותר צריכין אנו האויר, אותר עס לנו ומה ,אותה לשקול לנו
» .הארץ מן מאד רחוק ברמה אס כי עמנו פה איננו אשר מהאויר תמיד, שמד עמנו פה ישנו ,אשר  א
 אס אשי / האיז על להמפיר העולה הענן עב בעדן הטבע בחכמת ונבונים חכמים מסוד ■לנו הדבר מדע
 /J שהוא הנטמה עיגול בסוף שם הוא באשר אפשרי, היותר הארץ מן רחוקה בדרך רמה במפלה ישכון

 עצ ,נימא כמלא אפילו (איסיר) של לגטלו ולכמס מזה יוחר עצמו להגביה יוכל לא ט הארץ סן פרסאות
 א, קרסו ולפני מאד קר הוא ששס מפני ג^ ,כנפיו על אוהו לסבול יוכל לא ,האיתיר של דקותו כי

 ן5ותדא זה) חלק י' מאמר (בפרקז' מזה לנו יזכר עוד כאשר בקצהו, ולנגוע להתקרב לענן .אפשר
 אוק- כי: נדע בזאת ,רגל ושמונים ושמונה אלף ושלשים שמונה הארץ p מרחקו יהיה ביתו שס כי משם
 משקן; רגל ל״א לעמוד במשקלו ישוה אשר המימה עיגול בסוף מגיע וראשו ארצה המוצב האויר עמוד

■ ’ ■י י י ’ ' שמונה ישבו מים
כחוב מצאחי בו

, אשר פרסה וכל
 שלסיס ספהיס ארבעה היה ואם ,ספחים מארבעה מעס פחות הוא רגל וכל ספחים אלף וד' וארבעים

הפחנ^ אמנם ,ספחים ושנ״ב אלף ושתים וחמשיס מאה הנשימה עיגול סוף עד הארץ מן המרחק היה
ממעס



לגרוח דעת ד מאמר
ממעכן
דגריו

 קוק כאן ע־ ̂ כרסאות ג' הו;א זה והנה י, ;יפח־ס אלף קמ״ד ונשאר כפיזיס ושנ״כ אלף שמונה
 העליונה כמעלה השוכן הענן עכ על הז״ל כונת ספק כלי יכי אמת וזה . ממש כלשונו אינו אס אף

 מה אמנה ,הרכה ׳השיעור מזה נמוך שהוא כחוש נראה הרוב על כי גכהי<מרומיס,3 לו אפשרי היותר
 שרגל הוא ,מאות שמונה אחת על מהאויר יותר למיס במשורה ^נשקל היתרון ידי על וכרור בעח שידענו
 לא בקירוכ; (לויני) ג׳ שהוא בקירוכ אונן ■וחצי ■אונן שוקל יכש ולא לח לא שאינו בינוני אויר מעוקב

 הראת ככר כי , אונן שוקל כינוני 'אויר מעוקב שרגל הנזכר בפרק בו ישראל נצח בעל כתב כאשר י
 עשר ששה יש לישרא שככל זאת ומודעת ̂ לישראות שכעיס שוקל מיס מעוקב שרגל הקודס בפרק לדעת
 היה ואס ,אונן ועשריס ומאה אלף מיס מעוקב רגל בכל יש נמצא (לויגי) שני אינן בכל אשר אונן
 מיס מעוקב ברגל שיש אחר אבל אונן אויר מעוקב ברגל היה אז אונן מאות שמונה מיס מעוקב ברגל

 :בקירוב לויכי ג', שהוא בקירוב והצי אונן אויר מעוקב ברגל יש אונן ועשרים ומאה אלף . י
ח יב סרק ו ר  י ביוס _ אבל ,יום בכל בכבדות.; שוה אינו (אעמאספהערא) בתוך השר והאויר ה

 הוא התרן מן העולים הלחים האידים מתערוכות ונקי ויבש זך בו האויר אפר •
 ,בו ומתערבים הארן מן העולים לחים וקיעוריס אידים מחלקי ועב עכור בו שהאויר מביום יותר כנד

 הקמח מן והפסולת השובין יותר יקלו כאשר עצמו האויר מחלקי קלים יותר הס הנזכר התערובות בני כי
 דוחים ממנו כבדים היותר האויר חלקי כי האויר מרומי' גפי על יעלו המה זה משעס אשר ,והסולת

. יעלה בנכבד והנקלה רמה למעלה כנפיהם על השאם ורוח התחתון מקומן את לירש כדי למעלה אותם

 כל את לעשות איך להודיעך אן?רתי נעים קורא המעלה חדס לי חהבתך נפצתתה ובאפר . המכייר
 ‘ ואתה . ינעס לנפשך ודעת כיעס בכיוב אלה כל אה בעשותך בו דבר כל של ושעמו ,הזאת המלאכה

 בערך ארוכה עגולה זכוכית של חלילה קנה לך קך .ומעשהו הכלי משפש כה ואאלפך החרש לי שמע
 מתעקמת למשה ממנה מעש חלק הקנה מקצת אשר. אמה והצי ל^מה קרוב כהוא (צאהל) ואהד שלשים

 שהיא ממה רהב יותר חללה יהיה שם למעלה מתעקמת שהיא ובמקום שופר כצורת למעלה ומתהפכת
 תהיה והקנה סתומה היא צר שהללה צמקוס מזה מקצה חבל למעלה; שם פתוחה ופיה בתוך.הקנה

 מתעקמת שהיא במקום .למשה רק אך כשופר ומתרחב שהולך לא כעוכיה למגיה מלמעלה ארכה כל שוה
 בה ליתך תוכל יכול גס .חי כסף הרחב פיה ידי על בה ותשים , מעש יותר רהב תהיה שם למעלה

 מדה כל כי ;פעמים עשר ארבעה המים מן הוא כבד כי מפני לזה נבחר חי כפף אך ,משקים שאר או מיס
 רצונך ואם ;ליניראות י״ד ההיא המדה מלא חי כסף ישקל אחת לישרא ישקל אשר מיס מלא נכונה

 קנה שתקח צריך כן ואס ככה פעמים י״ד בה שתתן צריך משקה כל שאר או מיס עם זה ■לעשות אחי
 מכמה קצרה הקנה שיהיה לאדם טוב ויותר אמות ואחד עשרים ארוך אחד קנה וקומה מאד זאמכה
ונפלו משקים שאר וכן קר ביוס יקפאו שהמיס ועוד ,זכוכית של שהיא הקנה השבר שלא בפרש טעמיס

 אשר הי הכסף עמוד כובד כמו וכבד* חזק ואויר הרוח שמה יהיה אשר על מפס ולגרשה שפתו פד בו
 העקום בפיה ׳ הכלי כמו ארוך אהד ען לוה על זה כלי תהלה ואס ;הדקה הקנה בתוך ישאר

 בקנה חי הכסף עמד שס אשר במקום הלוח על בצדה והרשום למעלה הדקה והקנה למטה והרחב
 ̂ זכוכית בקנה מעצמו' חי הכסף יתרומם ויבש זך האויר כשיהיה תניס בעיניך אז ,עוד מנפול הדקה
 מהעת. יותר שוקל ההיא בעת שהאויר מפני הוא זה חי הכסף תרומת ומעם ;הרשימה מן למעלה הדקה

 ודוחק למעלה ועקום הרחב במקום אשר הי הכסף על יותר כבד מנוחתו והיתה ועכור לח האויר אשר
 הכסף מעלה מעלה יעלה בהכרח מטה מטה יותר שמה הוא ירד אשר ומפני ; למטה חי הכסף שסאת

 יהיה אשר כיום ובהפך ;הנזכר האויר מעמוד נדחף והוא הרוה תדפנו אשר בכח הדקה בקנה הי
 על בהון השוכן האויר עמוד כבדות יקל הארן מן העולים וקיטורים כאידיס ומעורב ועכור לה האויר
 יותר הי הכסף שמה אז ולדחוק לדחוף אויר של בהון לעמוד כה ואץ למעלה העקום במקום הי הכסף
 ואדרבה בקנה בו תעלה'במעלות ולא הדקה הקנה שבתוך חי הכפף חבל תרומם לא כן על למטה

 האויר מעמוד כבד יותר הדקה קנה שבתוך הי הכפף עמוד אז כי למטה יותר מקנתו כפף הפול אז
 על שירד עד מטה משה עצמו וידחק הרשום המקום למטה אז הי הכסף עמוד ירד ק ועל שכנגדו

ה] [בפר רי פי , 5 ה הנ



, יוער' כתב א׳ הלק הברית ספר
 י יותר שס שלה אז למעלה העקום מקום בתוך אשר סי והכסף הסיצוניי החייר לסות נערך מדותיו פי
 מקום על יהנה אשר ואוירו ברוהו ומושל הדק הקנה שבתוך חי בעמוד.כסף אשר בשבד הרוס כי על

 ומעלות קוים תרשם אס גס ולכן .למעלה מעט אחור ונסוג ונדחה יחלוף פניו על ורוח והעקוס הרחנ
בהפך/כי אך האויר; איכות לדעת ג״כ סוכל בזכוכית השר והעקוס הרחב מקוס נגד לוחיהע; על
' ' ; נשם על מורה העליה הרחב ובמקום ,גשם על מורה הירידה הדקה בקנה ' . י

 מדי ועלה בשנה האויר איכות השתעת כפי האויר ועבות < זכות זה כלי ידי על יודעים אנו ונמצא
 עליהם ולא מטר יהיה ולא האויר צחות על ויורה זך ביום האחד בקנה הי הכסף בשנה שנה

 תוך לנו הגשם ויבוא מטר על ויורה המטיר בטרם עכור ביום בקנה בו פלאים ותרד .הגשם יהיה
 מקום נגד הען לוח על לרשום הטבע מחכמי החכמים נהגו ולכך .מעט ויותר פחות הו שעות שלשים
,למק קוים עשר לשנים אצבע וכל לאצבעות המקום אותו והלקו הדקה בקנה חי הכסף ועלית נשלת

על מורה רדתה וביום האויר זכות על מורה עלותה וביום .יום בכל בו האויר השתנות שיעור דעת ׳
אצבעות שלש אורך משיעור . יותר אינו רוב פי על והירידה העליה השתנות מדת אך / ההויר לחות
 האויר שם אשר (האלנד) במדינת כמו לח בה האויר אשר במדינה אמנם / המדינות בכל שוה אינו גס

 לח והאויר לחים וימים המיס מן שס העולים האידים ולכן נהרות ועל יסדה, ימים על הוא כי לה תמיד
 מכ״ז נמוך יותר לעולם ירד ולא אצבעות שלשים מגובה יותר לעולם המדה בקנה שם הי הכסף‘יעלה לא

 ̂ הנגב וארץ יבשו שרשיו מתחת הארץ כי על זך הרוב על שם האויר אשר ומדינה .קוים וב' הצבעות
 שמירת ועקר . קוים וד' אצבעות כ״ח עד ויפול קוים וד' אצבעות שלשים עד בקנה חי הכסף יעלה

 75כו אם למעלה העקום בפיה יחנה אשר האויר עמוד כובד לשער הוא העשוהו ביום זה כלי מלאכת
 -1ואו הרוח משקל כמו ישקלו בקנה וכסף הדקה הקנה בתוך אשר הי כסף של האחד העמוד קומת

 שעות מכ״ד יותר גשם העבים ימלאו אם לדעת גבם על בצדק מורה זה רוח משקל כלי ואז שכנגדו
 ויהי^ החיז על ימטיר מערבית צפונית רוח ינשב אם ואולם .בעולם עדין אין וגשם ורוח המעיר בעירם

 על ולהשען לבטוח אין ההיא ובעת / רמה למעלה הנזכר המדה בקנה חי הכסף בעלות אף גדול גשם
ואל העת באותו בעייתו בקר ומורה שקר פעלו כי כזב וקסם ‘שוא מחזה הוא ואז זה קנה משענת

 יןק^ לא לדעת ^הסכם יאמר אם וגס בחקירתו לבקש האדם יעמל אשר בשל מרחש יעשה■ אשר האלהים
 הכתון אמר וכבר ; יבא מהשר אלהיס ברא אשר הטבע סתרי מצעדי ותחבולותיו• איש במעשה למצוא
 הנזט^ הרוח ינשב לא אשר עת בכל אמנם .לעולם יקום אלהינו ודבר גשם(משלי"כ״ה) תחולל צפון ורוח

,._ : ומהגשמים ■הדבר על האויר איכות בענין צדק ומורה אמת מגיד זק כלי
ק ת פי ל ע ו ת מ ו -  מקוס מאיזה הגובה לדעת נוכל דו י שעל , הוא עוד הנזכר כלי(באראמעטר) ע

vp גבהו כמה נדעת בו ארן וימדד עמד חי הכסף שם אשר מדותיו ע"פ באדמה ■׳
 יותח זה מקום של עמקו כמה לדעת בארץ עמוקות מגלה הוא וככה ;בארץ אחר ממקום יותר זה מקום

 קי בחיל/ מדה חושו מדו ולח רומו נודע לא אשר גבוה הר כל תמיד הזאת המדה ומן בארץ/ חסרים ממעמקים
 יותח הגבוהים ההרים על הדקה הקנה בתיך חי הכסף שיהול יחוייב הקודמים בפרקים שכתבו מה לפי

העקימח במקום חי הכסף על המכביד האויר עמוד כי מפני .עצמו העת באותו הארץ במישור שהוא ממה

 /p (פ' למעלה הסמור כדבר עליהם וגבוהים_ מהעליונים יותר התחתונים החויר לחלקי שיש ודחקיהם
 ה״!שת על מהכביד וגבורתו כחו ימעט ולפיכך .ותבין שמה וראה פרק באותו לקראתו שרה זה) מסמר

 הורק כך כי הדבר נכון חמת והנה .יותר מנפול הדקה הקנה שבתוך הי הכסף לעכב הרהב כמקום הי
 על איש יעלה אם ובכן / עצמו ההר ברגלי שהיה ממה הגדול ההר ראש■ על יותר נופל שהוא הנשיון

 ואח״ק רגל שמונים גנוה שהוא משל דרך ומצא בחבל מדה גבהו את וימדד מדה הבל ובידו גבוה הר איזה ^
 ן5 הי הכסף עומד קו ובאיזה אצבע באיזה ההר ברגלי וראה והביש הנזכר כלי(צאראמעטער) בידו לקח ’

 רגל שמוניס שבכל הדבר נודע' . אחת קו שנפל ראה אז . ההוא ההר ראש על עמו ועלה הדקה בקנה
ק,, נמדד בלתי מאד הרמים ההרים אחד על כן אחרי האיש יעלה אס על'כן .אתת קו נופל לרום  ו
ען מזה ידע ההוא ההר ראש על בקנה חי הכסף שנפל קוים כמה בו והביט הנזכר המדה קנה האיש  ע

 הורה כן כי לארץ הסמוך התחתון באויר היה משל אמת הן בלבשך תאמר וכי .הנזכר החשבון לפי
 הכשף עליו יסול חשר רגל שמונים גבוה מגדל כל על הנזכר הרוח משקל כלי עם איש יעלה אם הנשיון

 אח ילחצו העליונים האויר חלקי אשר הלחץ את ראיתי ראה כי אחר אמנם / מלאה החש קו כקנה חי
יוקר חלקיו במרומים שוכן יותר ׳ האויר השר עוד כל כי אמרנו כן על אשר :הם

קלים ■ ■



לד׳רוח דעת ז׳ מאמר
 הי .הכסף הנול נפול החרן מעל לרום הכנייס רגל שבכמוניס יהויג ק ואס , נעצמן קליס

 נפילתו מוסיף יהיה וכן למעה יותר יפול השלישיים בשמוניס ויהי ,גזחת קו משיעור יותר ה5כק
 למעה היותר אויר מחלקי רגל פ' אויר של העמוד קומת שנהקצר ידי על נפלו אחרי כי ,רגל פ׳ בכל
 האויר שחלקי מאד גבוה הר על במרוס כעת יפול איך יותר כבד האויר ושס אחת קו מלא הארץ על
 אס כי אפשר אי זה , הבדלה באין שהוא מקוס בכל לקו משפע ושמתי רגל פ' בכל קו ק גס קליס שס

 דע אשיב זאת על . ההויס לכל ידוע אחד וקצב אחת מדה אין כן ואס לרוס רגל פ' בכל מקו יותר יפלו
 אגל התחתון אויר לפני כנפול העליון אויר לפני בנפול ישוה שלא והאמת הוא כן דברת כאשר כי אחי
 ההרים על נסיון פי על ארץ למחקרי זאת מודעת כנר אך .לרוס רגל פ׳ בכל בנפילתו והולך מוסיף הוא

 והנה (סאבעללן) הנקראיס לוחות זאת על עשו וכבר פעס, בכל והולך מוס־ף הוא כמה מאד הרמים
 זה וכל ,לרוס רגל פ' בכל בקנה בו חי הכסף נפילת נתוסף כמה מדוקדק בחשבון אתס לוח על כתובה

 כבר כי . ואחר . מקוס מכל הגובה ידס על לדעת הנזכריס הלוחות על חרות עמיה בכתוב יספר
 משקל כלי כן ואס היתרו!/ זה את גס יודעים אנו כל ביד ומסורים כתוביס והמה אחרון לדור זאת כתוב
 גבוה הר כל מדת ידו על לדעת / ובהר בבקעה יוצאים ממנו הרבה ותועלת הוא גדול דבר הנזכר הרוח

: בארץ יהיה סרס הגשס שמבשר מה הגדול התועלת מלבד אחת ברגע לעומק ומרץ לרוס
י פיק ח י ו ל  כדבר חס איכותו כי בעבור בעבעו הוא חס . ממט,קר וחלק , חס הוא ממנו חלק ה

כמובא הארץ מן הקרירות שמקבל בעבור קר ג״כ והוא ז') מ' א' (ס' למעליה האמור ־
 לשלשה שבו והקרירות החמימות בערך מתחלק והאויר הרוח ולכן ותדענו/ שס הקורא עין (שס) למעלה
 הקדמונים לדעת האש ליסוד קרוב שהוא בעבור אס , מכלם יותר חס הוא שבו העליון הלק ,חלקים

 מוליד והתנועה במהירות יתנועעו יאשר האחרונים לדעת לכת הכוכבי ושאר לירח קרוב שהוא בעבון אס
)/ מ׳ (פ״א למעלה זכרנו כאשר חוס  גס הסדר לפי להיות ראוי היה והוא האמצעי הוא השני והחלק ו'

 להיות ראוי היה והוא לארץ סמוך אתנו השוכן התחתון האויר הוא השלישי והלק ,כעליון לא אך חס כן
 / בפיבעו קר שהוא לארץ קרוב שהוא בעבור אס החס מהחלק רחוק שהוא בעבור אס מכלס יותר קר

 האמצעי מחלק הס יותר הוא התחתון האויר הלק רק כן אינו שהאמת אמרו הס המחקר חכמי אמנם
 זו ובסיבה אחת סיבה פי על בא זה׳ והנה ,התחתון החלק נגד גדול קור יש האמצעי שבחלק עד בו

 בעבור הוא האחד מעמיס שני לזה שיש אמרר הקדמונים בהה, האחרונים עס הקדמונים פילוסופי נחלקו
 שהיא בעובי.האדמה בפגעם הארץ על השמש מניצוצי ויורד המתפשע החום ולכן השמש מעצם בא שהחום

 השמש לעומת הארץ מן עוליס שהם עוד וכל לעומת׳השמש; לאחור וחוזרים נכעליס הס ועב אעוס גוף
 אחת מהנקודה היוצאים קוים ב' כמשפע ביושר ונפלו שירדו השמש ניצוצי מקוי עצמן מרחקים יותר באויר

 זה קרוביס יותר שהקייס עוד כל זה לפי והנה , רחוקה בדרך והולכים שמתפבמים עוד כל שמתרחקים
 זה קרב ולא והחוזר הנופל ניצוץ שנתרחקו במקום הוא מאשר חזק יותר מהם החום.הנולד יהיה זה אל
 כן ועל האמצעי האויר חלק כן לא / המכפלה מן הרבה מחומס לארץ הסמוך האויר חלק כן על , זה אל

 יותר החום את אליו ומושך קולע הקשה דבר כל כי בעבור הוא השני ,ועעס הן. ברוח כמובא הוא־קר
 באש המלובן בברזל תראה כאשר ,כמוהו מוצק לא יותר רפוי והוא קשה הבלתי העצם אליו שימשך ממה

 הודעתי(בפרק כזאת ומראשית / המהוממץ המיס מן חס יותר והאבן ,המלובן האבן מן יותר חס כהוא
 חלקי הס שבו התערובות בני ידי על האמצעי מאויר יותר עב הוא התחתון שהאויר זה) מאמר ראשון

 / האמצעי מהחלק יותר חוס בו קולס הוא לכן .בו אתם עלה רב ערב וגס בו הארץ מן העולים האידים
 אמרו הס האחרונים פילוסופים אמנס ,ממנו למעה מה למעלה מה בערך קר הוא האמצעי הלקו כן ועל

 שאס מאד הגבוהים ההריס ראשי כל דבריהם ויצדיקו עדיהם יתנו כאשר כלל השמש מן בא החוס שאין
 אם אפילו ! שם יעמוד מי קרתו ולפני הקיץ ימי כל שלג שס ימצא ההם ההרים אהד על איש יעלה
 הרבה יש לארץ סמוך חתנו אשר התחתון האויר בחלק רק ,תמוז בתקופת בגבורתו השמש עליו זרחה
 (מאמר למעלה כמובא עליה ולדרים לארץ לחמס אותם ומעיר עליהם בזרחו בהם פועל והשמש אש חלקי

 בדרך חס וזה קר זה לק מאומה האש מחלקי בו אץ האויר מן האמצעי בחלק אבל ד׳) פ' ו'
: הפשוסה העבע ■

ח טו פרק ו ר  בפיה אותה תכניס אס רהב פיה אשר כלי אפילו ולכן המיס מן ונדחף נדחק אינו ה
המיס את יתן לא בה אשר האויר במים מכוסה כלה שתהיה עד המיס החת למעה , ^

 גפן צמר מבפנים הצנצנת בדופן ותדבק אחת צנצנת תקח אס זה על והמופת .נחלתו ולמעע תוכה אל לבא
 יבש נשאר הצמר כי הראה אז ותוציאנה המיס החת למעה בפיה אותה ותכניס שעוה או בדבק מעע

 אמרו הרוח .בתוכה אשר האויר מפני כלל הצנצנת תוך אל המיס בא לא כי האות לך וזה בהחלה כאשר
 עשר לשלשה להחפשע יכול ממנו אחד זרת שכמות עד ספוגיי כך כל שהוא האחרונים מהקרי חכמי עליו
 הנקראים הנקבים כי בו) א׳ (ברק זה במאמר מראש הוגד כבר כי כלל החפץ על תתמה ואל .זרתות אלף

 כאשר לא . פעמים ואחד וארבעים ומאה אלף ושלשים ששה מחומרו יותר בו הס באויר אשר (פארוס)
ועל .זרתות אלפים לארבעה להתפשע כח אויר אחד בזרת שיש חן לרוח ז' בפרק ישראל נצח בעל כתב

ידי •



. יושר כתב א׳ חלק הברית ספר '
 יכול הוא כך שכל אסר ואמרו דפר מסוך דפר והפינו המיזקריס מן האחרון הדור חכמי קמו זה ידי

 אויר זרתות אלפיס י״ג להתקפץ כיכול וא״כ ג״כ הלקיו את לצמצס יוכל הזה שכשיעור ספק גלי לההפשט
 (לופמ הנקרא משחית כלי מקרוכ המציאו ופכן הכמה ותהפולות מכריח ידי על אהד זרת מקום אל

 כרוח רק כלל ואש גפרית אכק כלי אפילו מרחוק להשחית עד שפתוכה עופרת של הכדור שזורק פיקס)
 את מקפצין תוכו ואל הלול הוא מזה מקצה אשר העפ העץ רק פיקס) כמו(פולרר ותמונתו ̂ ימית פיו

 שהאויר עד ,הכמה כתהפולות לזה הנעשה כלי ידי על פעמים אלף וכמה כמה חד על החוץ מן האויר
 ופפתהם , רוח כמחפא לזה שם העשויה הדלת פעדס ויסגרו הדחק זו הלחץ מרופ עפ פהוכה המוכנס

 שס דרך להתפשע׳ולצאת תיכף רוח פו ותפא ותלך עופרת של הכדור שם אשר הארוכה ההלל לתוך הדלת
 ״ להתפשטותו יתנגד הכחאשר כערך עצמו להתפשט שישתדל ספוגיי גוף כל כדרך חזקה וכיד פחפזוןגדול

 אל ויזרקהו משס לצאת נדחק הוא וגס מאד גדול ככה צאתו המעכפ עופרת של הכדור ידחה ולכן
 הכדור לזרוק המלחמה ואנשי הריכ פעלי נוהגין שלא ומה כלל. אש כלי מעצמו כח ורפ פגפורה רחוק מקום

 כי כעיור זמן צריך תוכו אל האויר להכניס כי ביען הוא ,רוח תדפנו אשר פיקס) (לופצו עם עופרת של
 זמן צריך לא הגפרית אפק עם כי ויהרגו הגפרית באבק אחר יקדמנו שמא וחוששים יד על קופץ הוא

■ : הגפרית כאפק כלס נהגו לכן אהד רגע כמו אלא .
ח טז פרק ו ל  ידי על חלקיו ולצמצ̂ם ולקפץ החום ידי על חלקיו ולרחי לפשט בטבעו הקב״ה שם ה

אלהיס ברא אשר הגשמים הגופים כל גם אלא זה טבע הוטכע לבד בו ולא ,הקור • .
 אמנם זה וכה טבע הפראם גיוס יתפרך הפורא הטביע בכלה מדפר ריי צומח דומם הן היסודות ק ׳

 רפה יותר הוא אשר גוף וכל הרפה הוא החזק שהוא מה לפי אס כי הגופים בכל שוה אינו הזה הכח
 יותר האויר ויתצמצם יתפשט לפיכך ,כמוהו רפה איננו אשר מהגוף והחום הקור ידי על יותר מתפעל
 ולכן .הזה כסדר מחברו רפוי יותר אחד שכל מפני מהמתכות יותר והאפטם מהאבנים יותר והמיס מהמים

 מזעיר מעט הוא באש בואו טרם שהיה ממה באש המלובן בברזל או ?אפן יהיה אשר הכמות תוספות
 פרק ו' (מאמר למעלה זכרנו כאשר (פיראמעשער) הנקרא הכלי ידי על אס כי בשר בעין נרגש ובלתי

 מים תתן אם שהרי יפה בעין התפשטותו נראה רפוי יותר שהוא במים אמנם ,שמה וראה ימין הפט ו')
 כי הראה בעיניך המיס ירתיח אשר עד האש אצל הקדרה ותעמיד מלא לא הקדרה פלג עד בקדרה
 ברחבות ויתפשטו הקדרה כל את שימלאו עד גדותיו כל על העלה לשטף פלג ומי בקדרה המיס יתפשטו

 אות הקדרה כל את האלה המ׳ם ובמלאות ,אפיקיו כל על ועלו הקדרה בתוך בתהלה שהיה מים פלגי
 על המיס התקמצות על מופת או אות אליך אתן ועתה .ההוס ידי על המיס התפשטות על לעולם הוא
 עת בקיץ שישקל ממה הקור בעת בחורף יותר שוקל מיס מעוקב רגל מדת כי זאת מודעת והוא הקור. ידי

 כי למים מיס פין אשר האויר חלקי נתצמצמו כי לזה והטעם , חלקים וששים מחמשה אחד חלק החום
 יותר דלטו כן ועל לזה זה עצמן המים חלקי נתקרכו כן וע״י אויר חלקי שלהם (הפארוס) בתוך יש במים גס

 ואת הקור, ע״י ומתקמציס שמתקבצים הנגרים וכמים הנוזלים משקים שאר או המיס על האות לך וזה כבדים.
 על כתובים המה הלא הקור ע״י התקמצותו או החום ע״י התפשניותו בטבע המיס על עוד שמתי אותותי״אשר

 המופתים כל וראה עמדי עמוד פה ועתה משם. ותראנו פיהו שם כי מים מקור הנקרא ח׳) זה(במאמר ספר
 לאות לך והיה ,הרפוי פאויר כן ואחרי ומצוקים הקשים בנמצאים תחלה הדבר נסות למען אתן אשר

 הנקרא הכלי ידי על אותו המדד אם באש המלובן בברזל שזכרנו מה החום ידי על יתפשטו שהסצוקיס י
 המצוקים על והמופת האות ובא ̂ באש באו קודם פתחלה ממה'שהיה יותר מדתו תמצא (פיראמעטער)

 יתחזק קרים מים תוך תיכף באש המלובן מתכות כלי יותן שכי הקור ידי על חלקיהן ויצמצמו יתקבצו אשר
 תוך אפר האויר חלקי ומקמץ מצמצם המים של שהקור בעבור לזה והטעם , ויתקשה ההיא המתכת

 באחד ואחד יותר זה אל זה יתקרבו •המתכות חומר חלקי זה ידי ועל (פארוס) הנקרא המתכות נקבי
א/ המתכות למתחזק לפיכך ,יגשו  בגמר ומסגר והחרש וברזל נחושת חרש כל האומנים נוהגין וכן ההו

 הרכה קרים מיס לתוכו ליתן שמותר שפינהו המהם אצל כירה) בשבת(פרק חז״ל אמרו וכאשר ,מלאכתן
 גמר היא וזו הכלי את מחזיק צונן לתוכוJונות הס מתכות כשכלי הלשון בזה ז״ל רש״י ופירש מצר,/ והלא

 מצמצם שהקור האות לנו וזה עכ״ל. פעפועיו מצרפין והמיס מפעפעתו האור שרתיחת הצורפין מלאכת
 שהוא ממה יותר הקור בעת בטבעו כח ואמיץ חזר, באדם האדם גוף גס זה ומטעם המצור,ים הגופים כל

 אדם מפני בגופם ומוצקים בטבעם חזל,ים יותר המה הר,ריס ארצות יושבי אדם בני גס ̂ החום כעת
 ,מוצק כראי אהד לפשר והיה ופשרו בעצמו אשר האויר הלר,י מתקמצים בקור כי על החמיס^ ארצות יושבי

 יותר ארוך הוא אדם כל לילה בכל ואולם ־ ,פר,ין שהוא ממה בחורף מעט קומה קצר הוא אדם כל לכן
 ביותר נרגש ההוא השיעור כפיס יגיע וכל במלאכה העושים הפועלים ואצל ,ביום שהוא ממה מעט

לילה בכל שהרי בהפך להיות ראוי היה שזכרנו מטעם כי אף ;צאל) (איין אחת בוהן כמדת הוא כי
כח בו שיש אדם בכלחחמזו גדולה אחרת וסיבה בדבר אחר טעם אך מגיוס יותר הקור

 בלילה ובנוחו מתקמץ הוא והמלאכות התנועית ידי על ביום לכן פעם ומתקמץ פעם מתפשט והוא הספוגיי
על מכלם רפוי יותר שהוא האויר והתר,מצות התפשטות לבאר בא אנכי הנה ועתה ומתפשט. חוזר הוא

ידי



להרוח דעת ז׳ מאמר
 ־ נאו(כפרקי הנה הראשונות כי .כו ישועתנו האל לנו יעמם אשר כפי וכמופתיס כאותות וההוס הקור ■י,די
 האויר פנה כי סכיכ גכולו ככל ירגיש אשר כעת סיכה פוס כלי מעצמו מתפשס שהאויר זה) מחמר ז' ז'

 שלא פי על אף החוס סיכת פי על מתפשע שהוא איך תראה י עתה אמנם מתפשט, אינו זה כלא אך משם
 ,וגכורתו ככהו עליו פתו ס:יכ השר הדכריס כל שאר או אותו לדחוף צריך והוא ההיצוניי האויר פנה

* י :וה\א הקור, ידי על מתקמץ שהוא ואיך
 ידי על ייר1ה( התפשטות על ומופת נסיון נאמר וכס ו') מאמר ו' (כפרק ממך למעלה מה דע יז פרק

 רק ,משס המהומס רוח תדפנו אפר חי הכסף נקודת וכו זכוכית של חלול כקנה החוס
 על אמת אות כן גס תראה ולמען הדכר על מופתי רכות למען אך ,ותדענו מקומו על תניע כעיניך

 ותנפחנה שלחופית לך קח ואתה .ה׳ ישועת את פה אכתוכ אשר המופתים כל ראה הקור ידי על התקמצותו
 מעט השלחופית שתתרוקן רואות עיניך והיו קר כמקוס אותה ותניח היטכ פיה את ותקשר כאויר מלא
 .'ולהפך כמאד קר ההוא המקום אס כלה רדתה עד מטה מטה ותרד קמסיס פניה ותעלה מאליה, מעם

 השלחופית איך הראה' אז הס כמקוס ותניהה פיה ותקשר מעט'כתוכה אויר ותנפח שלחופית הקח אס
 מעל גכוה השלחופית דופני כוכד יתמך רוח ושפל כה הסגור אויר ומעט מאליה מעלה מעלה תעלה
 ויתר שאת כיתר כקרכה ורוח האויר יתפשט כמאד חס ההוא המקום ואס ,יפה מתוחה היותה עד גכוה

 רוח וקצר כהתפשטותו האויר מעט מהשתרע קצר'המצע כי על העור ותכקע השלחופית הקרע עד עז
 ,מאוצרותיו רוח מוציא הגדול ההתפשטות כי הרוח, ויצא שתכקע עד כהתפשטותו השלחופית דופני מריס

 ידי על התפשטותו עוד נסותך ולמען .ומצמצמו מקיצו והקור. האויר את ההוס'מפשט כי לאות והיתה
 ־היטכ כמתכת פיה את ותסתוס מלא שתהיה עד יכשות ועצמות מיס שמה ונתת נחושת כלי תעשה החום
 המיס תוך אשר שהאויר מחמת כתוכה, העצמות יתפרכו אז מחד שיתחמם עד תחתיו אש זתוקד

 את שמשחקים עד ועוז ככח דוחים כן על ,שמה המקום להם וצר לרוכ והתפשטו התחממו והעצמות
 כמקום אותה כשנעמיד יפה העולה העיסה נפיחת גם אף ,עולם כאור כמונא האלה היבבות העצמות

 נקבים נקכים הבצק את ועשה החוס ידי על וכקמח במים אשר האויר שהתפשט לעולם היא אות הס
 והלול ארוך קנה יעמידו אס , אחר באופן הדבר וינסו וישונו .בכמות רב ונעשה עלה כי עד וחלוליס
 כעובי נקב יש ובה יפה ומהודק וחתומה סתומה מכסה עליה שיש כלי איזה בתוך זכוכית של ומפולש

 ,המכסה מן למעלה יצא הקנה וקוב יפה מהודק כן גס הנזכר הקנה יותן המכסה חור נקכת ואל הקנה
 בתוך יעמידו זה וכלי כמיס הקנה קומת כל ונם הכלי שימלא עד הכלי תוך אל מיס הקנה פי דרך ויותן

 נתרחכו הכלי נקבי בתוך אשר כהאויר מחמת ותתרחב הכליהפנימיי תתחמם אז ,המים מים מלא אחר כלי
 ירגעו שבהם (פארום) הנקראים וחלולים נקבים בו שאין בעולם גשם ואין כלי אין כי ,החום ידי על

 פלאות הראה ואז מבתחלה מים יותר הכלי תחזיק כן ועל ז') מאמר ב' (פ' למעלה כחמור אויר רזלקי
 גס יתחממו עד שם נשתהו אם אפס .הכלי תוך אל מעצמן למסה יפלו הארוך קנה שבתוך המיס איך

 הס ימלאו ואז שהתרחבו עצמן שבמים החריר חלקי ידי על המים גס יתפשטו אז הפנימיי שבכלי המיס
 המיס בה ובאו הקנה תוך אל ולעילא לעילא המיס יחזרו כי בראותך תתפלא ותשוב ,הכלי את לבדם

י : בתחלה כאשר הקנה כל למלאות יבא מקומו ועל הראשון לאיתנו ,
ל יח פרק  ידי על מתצמצמיס הגופים שכל י״ו) ובפרק הקודם (יפ׳ האמורים האלה הדברים פי ךןן

 המציאו הנגרים וכמים הנוזלים הדברים כל בפרט החום ידי על ומתרחבים הקור
 (ווארמעסער) ובל״א (סערמאמעטער) הנקרא רוח מודד כלי שנה מאה קרוב זה החהרוניס המחקרים

 בעיני יקרת ובאשר וקרירותו. בחמימותו השנה בעתות ויום יום כל האויר איכות ערך המודד כליי זהוא
 או קטנה כה לך לעשות תלמד למען זה יקר כלי עשיית אופן מכתוב עטי אחדל לא אמרתי משכיל קורא

 מפולש מעט ויותר פחות או אמה רבע ג׳ ארוך זכוכית של הלול קנה לך קח תעשה אשר וזה לביתך. גדולה
 חור ותקב הצנצנת על יפה מהודק מתכת של מכסה ועשית צנצנת עוד וקח , הקנה קצות משר ופתוח

 לדבק מזה מקצה הקנה תדבק ובו הקנה קצה תשים המכסה חור נקבת ואל .הקנה כעובי הצנצנת גמכסה
 ואח״ה, .אהד כלי יהיה הצנצנת עם שהקנה באופן במחברת מקצה הדבקים בין יבא לא ורוח ויפה סוב

 כל שימלא עד משקה כל שאר או מיס או ונגר זב דבר איזה למעלה אשר הפתוחה הקנה פי בתוך הצוק
 עלידיהכליהנקרא ולמעלה מחציו בקנה אשד האויר את תוריק כן ואחרי חציו, עד הקנה וגס הזכוכית

 , משם האויר' את פיך ברוח ותסיר בקנה מזה מקצה בפיך תמצוץ הכלי זה אתך אין ואס פומפי) (לופט
 יהיה וככה הקנה. תוך אל ללחוץ החיצורי האויר יוכל שלא באופן היטב כן נס הקנה פי תסתום מהרה ועד

 הצנצנת 'יתחמם חס שהאויר בעת כי תביט בעיניך ואז . העליונה הקנה רזצי תמיד האויר מן וריק נעור
 הקנה בתוך המיס חלקי יעלו ועלה ויתנשא ויתרומם החום ידי על יתפשט בתוכה אשר המשקה או והמיס

 ועליות ידיס רחבת להם ובקשו התפשטו כי הראשונה נחלתם על נחלתן ונוספה מעצמן למעלה יותר
 הקנה בתוך למסה יותר וירדו יהד ויתקבצו חלקיהם משקים שאר או המיס יקוו קר ביוס אבל ,מרווחים

 וגיק יען אך .ובמצוק במצור קטן יותר במקום שמה ונאספו באו נקבצו כלס כי ,בתחלה שם היו מאשר
 אפשר אי ושוב מוצק לגשם ויהיו רוח וקר צנה רב בעת לקרח הקנה בתוך יקפאו משקיס ושאר שהמיה

להם .



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר ,׳
 לא לכן ,הקור בהתרסה ראשם לשאת יססו ולא ;יותר הקור בהתגבר לרדת הדבר ולעשות לשמור להם
 (אקאוויכי) הנקרא תזק שדף יין או גייסע) הנקרא(וויין מצורף ויין משקיס שאר או במיס החכמים בחרו

 החום בעת בנקל יתחממו שהמה בעבור כן גס המהקריס בהם בחרו לא קור בעש יקפאו לא הס אם אף
 תושיף לא נפלה ואפר מעצמן ויכלו וימעעו יעלו כעננים אז וחלקיהן וקימוריס לאידיס ויתמוגגו וירתיהו

 או יותר החום בתושפת לרדת או לעלות משאם משמרת 'כלי בתוך- ישמרו לא המה גס כן ידי ועל ,קום
 בתוכה לשים סוב אין לכן . בקנה בה יבאו אשר בדרך ופחים צנים ערכי ידם על יודע ולא בהמעיטו
 ירתיח לא חי כסף אפס ,והקור מהחום מתפעל הוא אף כי עם ,חי ככסף תבקשנה אס זה כלי בעשותך

 עד כך כל הזק שהקור בעת אם כי יקפא לא גס ̂ כלל שכיח לא אשר יממש להבה כאש גדול, בהוס אס כי
 לעלות תמיד מצבו את משמרתו'וישנה את ישמור הי הכסף לכן , כזה קור (אירופי) במדינת שכיח שאינו

 וחורף בקין וחוס וקור תמיד ממנו המבוקש חקותיו כל את לשמור הזה בדבר נחמן ציר הוא ואך לרדת או
 (אליאוש הנקרא שמן מין כי אומרים ויש / גדול היותר וחוס קור יהיה אם אף ממלאכתו אותו ישביתו לא

:אומרים היש כדעת זו למעשה הלכה עושים אנשים וקצת לזה כן כמו מסוגל סרטעריס)
ה יט פרק נ ה  באחד קטן ואחד גדול אחד היה אבל שויס בלתי אלה כלים שני יעשו שאס נותן השכל ו

 והקנה קטנה הצנצנת בהפך ובשנית וצר דק הקנה וחלל ורחבה גדולה הצנצנת היה
 כי על הקטנה הצנצנת על בעצמו ההוא החום שיפעל ממה הגדולה הצנצנת על יותר החום שיפעל רחבה

 יותר הרחבה'למעלה הצנצנת של הצר בקנה תועפת וכסף הקטצה מבתוך הגדולה בתוך חי הכסף רב
 וכבל של^ הרהב בקנה הקטנה מצנצנת חי כסף לשאת גדול חוס שיפעל ממה מהחום קטן בשיעור רמה
 מצומצש אחד בשיעור זה כצי לעשות יכוונו שצלם העולם בכל המפוזרים האומנים לכל אפשר שאי נודע
 ̂ העולס בכל ממש שוה הכסף משקל שיהיה לשער לכלס אפשר אי בתוכה המובא הכסף את גס , ממש
 אכשר כי יותי/ ידוע אהד ביום הקור. או החום היה מהם מדינה באיזה האנשים שידעו אפשר אי כן ואס

 הכסף ואת ,ביניהם ההוראה השתנות גרס חי כשף בערך העודף כל ואת מזה זה הכלי כמות שהשתנות
 לי על חו שויס בלתי שהכלים בסיבה הוא אחרת שבמדינה מבכלי יותר זה שבמדינה בכלי למעלה המושב

 הזאת והמכשלה .אחר מבקנה אחד בקנה יותר למעלה השדף את והשיב מבזה חי הכסף עודף זה בכלי
 ארן מהקרי התחכמו לכן .המדינות בשתי היה אחד בשיעור באמת הקור או והחוס האומנים יד תחת

 הצנצנת עם הקנה דבקו להם עשו 'וזאת ,הזה המעוות •ולתקן המכשול להסיר חכמה בתחבולות האחרונים
 באופן השלג בתוך הכלי עם הלוח הכניסו כן ואחרי השבר, לבלתי הכלי, כמו ארוך אחד ען לוח על

 ̂ ההוא הקור ידי על הקנה בתוך הי הכסף נפל כמה והביטו, מהקנה חלק וגס הצנצנת כל השלג שיכסה
 הכפור נקודת ההיא הרשימה וקראו ההוא המקום לנוכח הלוח על רשמו עוד מנפול שעמד ובמקום

 שתחתיו ביורה אשר פושריס מיס בתוך מהקנה והלק הצנצנת עם הלוה הכניסו כך ואחר פונקע) ריר5(גע
 חי הכסף עלה כמה ראו אז ,המיס הרתיחו אשר עד הזכוכית תבקע לבל מעט מעט האש והוסיפו אש

 על כן גס רשמו יותר מעלות עמד בו אשר והמקוס ,המיס רתיחת חוס ידי על למעלה הקנה בתוך
 אשר והמקום פונקט) וואסער (זידען המיס רתיחת נקודת ההוא הסימן וקראו ההוא המקום נגד הלוח

 צר קטן אס גדול אס שבעולם רוח מודד כלי לכל שוה ותכונה נכונה ומדה יסוד הוא אלו נקודות פתי בין
 האלה נקודות שתי בין אשר המקום יהי בו רב חי והכסף צר והקנה רחב בו הצנצנת אשר ובכלי ,רהב או

 ההוס שיעור מדת ידיעת יקלקל לא זה אך .רהב והקנה קטן בו הצנצנת אשר מבכלי ארוך יותר באמת
 אלו נקודות שתי שבין במקום אשר העודף וסרח , ומדינה מדינה בכל אשר השנה מימות יום בכל והקור

 שמה האויר בהתקרר תמיד כי באמת מדותיו פי על לשער יזיק לא קטן בכלי בו כהוא ממה גדול בכלי
 יהה כאשר ותמיד .הכפור נקודת למקוס בקנה הי הכסף יפול ההוא ביום שלג בצנת החורף בהתחלת

 ̂ המיס רתיחת נקודת למקום עלות עד הי הכסף שם ויתנשא יתרומם המיס רתיחת חוס ערך עד האויר
 מדינה אנשי בהסכמת יעלה אשר לחלקים'כפי לחלק צריך הנזכר נקודות שהי בין אשר המקום רק אך כי

 לשמוניה אותו הלקו אחרת ובמדינה הלקים למאה המקום אוהו הלקו אחת במדינה משל ודרך ,ומדינה
 3ש אשר המדינה לאנשי חלקים למאה להתחלק הכלי מנהג שם אשר המדינה אנשי כתבו ואס , חלקיס
 מעלות בקנהחמשיס בו חי הכסף שעלה עד אצלם החום היה ידוע שביוס הלקים הכלי-לשמוניס נתחלק

 מדרגנ; היה ההוא ביום כי ידעו אז מעלות, ארבעים להם כתבו אשר במדינה הי הכסף עלה ביום וט
 ואת חשבון למצא החמשה את ארבעה וערכו ישערו תמיד כי ממש המדינות בשתי שוה אחד בשישר החום

 המעלות מרחק מדת וכפי שוה, בעמק או במרום כעת אשר הי הכסף מדרגת וידע עליו יוסף חמישיתו
 המיס רתיחת מנקודת למעלה מעלות כמה עוד לרשום נהגו ונעשים הנזכרים נקודות שתי בין אשר מזו זו

■הכפור מנקודת ולמטה  אצלם והקור החום התגברות מדת ומדינה מדינה בכל הארן עמי כל דעת למען ,
 או המיס רתיחת מערך יותר החום יתגבר אם אף ההוא ביום אחרת במדינה אשר והקור החום ולערוך
 למאה הנזכרות נקודות שתי שבין המקום הלק (פארענהייט) והחוקר .שלג צנת מערך יותר הקור יתגבר

 לחלק שוה מעלה כל אשר מעלות ושתים שלשים עוד רשם הכפור לנקודת רתחת אמנם ,מעלות ושמונים
 ■כי על כלל רשם ■ לא המיס רתיחת מנקודת ולמעלה ,הכפור מנקודת למעלה אשר חלקים מהק״ס אחד

' ׳ ' לא ' י



לורוח דעת ז׳ מאמר
p גדול יותר חוס ש?יח לח w הכפור שנקודת עד למעלה והולך מונה היה וכך ממגיה המספר והתחיל 

v הרכה מדינות אחריו ינהגו וכן רי״ב מדרגה המיס’רתיחת ונקודתי הל״כ מדרגה אצלו :
דכריס^ ככמה ידו על ולהזהר דירים כמה ידו על לדעת הוא רכ זה רוח מודד כלי ותועלת כ פרק

מורה (פארענהייכי) ממעלות הל״כ מעלה עד הכלי כתוך הי הכסף יפול כאפר כי .
 הגפס ירד וכאנר לכפור ויתהפך יקפא הטל אשר געת החורף כתחלת מהקור הראפונה מדרגה על

 יותר וכרדתו ,לקפוא מתחילים מיס מקוה' כל ועל האגמים ועל היאוריס על אפר המיס ופני לשלג יתהפך
 וכנפול f הפתן יקפא מעלות לכ״ח ירד והוא מזה יותר יפול ואס ̂ החלג יקפא מעלות לשלפיס ומגיע

 האויר אז מעלות מ״ח פד יעלה כאפר כעליתו וגהפך ,הזק שאינו יין יקפא עשריס עד הורד ויוסף עוד
 לכל ופוה הגוף לכריאת ויפה טוב אויר הוא מעלות שפים עד יעלה וכאשר וחוס קור כין וממוצע ממוזג

 היותר לכל הזה משיעור יותר החורף ׳כימות שלו והכית ההדר יחמם לכל אדס כל יזהר לכן ,אדם נפש
 את פיהמו כחכמה להס חלק ולח דעת חסרי הארץ עס ודלת דכד עמא כמנה: לא מעלות ס״ד עד

 כלה כחמה וממונם תמיד עצים ככסף לקנות כספם אש ומכלים מזה יותר הרכה כשיעור כחורף כתיהס
 ימותו תחלואים וממותי לגופם זה ידי על יסככו אפר רעים כחלאיס נפשותס את זה עם ומחכדיס ואינמו
 וקטורת שכו אשיי קיטורי תערוכות י5מפ מאד אדם לנשימת קשה החס אויר כי ,קכריהם כתיהם ויעשו

 יותר האדם שם ישהה אס ממעמקים, הארץ שבמערות הייךאו שכמרתפי' האויר לכן ,לו היא חועכה
 כרא הי כל נשימת כי כיותר חם אייר כל וככה , מחומו שם וימות שיהנק _ הוא כאפשרי הראוי משיעור

 וככל החיצונה הקר כאויר כקרכו אשר החם האויר ולהמיר כו הלכ מיקוד אש לחתות לכיוכחו הקכ׳׳ה נו
 כנשימתו רוחו וקר גופו מפנימיות ההם רוחו תצא שם כאפוודרך חמתו העלה כיותר לככו יחם רגעכי

 ויוקד כיושר יתחמם שלא ומקררו אש כיקוד הטכעיית הומו אשר עלהלכ הריאה מנשכ וכזה סף יא אליו
 כנשימתס כהפך עושים ונמצא כיותר, בחדריהם אשר האויר מחממים האלה והכסילים ,נהומו הגוף כל

 ומתדקדק מתפשט פהאויר זה) מאמר (נפרקי״ז לפס מרחש הוגד הלח ועוד הלכ. אל יוהר המה להעלות
 הודעתיך המודעים'ולפנים ומן ,וכל מכל משם החויר מגרש מקום כאיזה החום שכרכות TJ החום ידי על

 , שמה אשר החויר דקות כעכור הגכוהים ההרים על לשנת לאדם טוב אין כי מאמר'זה) ח׳ (כפרק
 זה ומטעם , טוב יותר הוא כאפו נשמה אשר כל רוח להאיות רוח ושפל דק כך כל שאינו התחתון ואויר
 האויר דקוא מחמת עליהם יעמדו אשר האדס בני ימותו מאד עד ורמים הגבוהים ההרים על כי שם אמרנו

 מטעם גם תחלואים להם גורמים וא״כ מאד בו האויר מתדקדק בבית החום שברבות ונמצא ,שם אשר
 יפיחו בחורף בחדריהם אשר החום משיעור הרבה פחות היום כחום בקין כי ועוד ספקי, בלי הזה

 יותר הרכה בתיהם יחממו ובחורף כזה גדול חום לסבול יכול מי רע רע אחיו אל איש ויאמרו בפיהם
 יאמרו אהד בחלוק ולישב מעליהם בגדיהם את להפשיט יצטרכו אשר עד הסדר ימס בעת ויהי הזה משיעור

 על אם כי , בתורף בבית חמתו כל יעיר ולא זאת את יכין המשכיל אבל הוא בינות עם לא כי טוב סוב
 במזג בביתו האויר יהמזג למען בחון ההוא בי;ם אשר הקור ערך נגד יעמוד אשר תיו;בשיעור מדו פי

 אשריך כן עושה אתה ותם ביותר לו יחס ולא קרירות שום ירגיש לא אשר באופן והחום הקור בין ממוצע שוה
 ככשי( לא ממוזג אויר תנפם אפך בנחירי אס ,גופך בפנימיות לך וטוב הגוף בחיצוניות אשריך לך וטוב
 בפרט ;הלב של מוקדו על וחום הבל ומוסיף הנשימה כונת תכלית תוכו אל בנשימתו באפו הפך אשר
 כל כבר כי מפני הנזכר משיעור' יותר בתוכה האויר יהממו שלא מאד .יזהרו חולה אדם בו אשר בבית

 הליו׳ חלילה ויתגבר ביותר כחותיו חס אויר תוט אל בנשימתו באפו יעיב איכה ק ואם חלושים כחותיו
 המחלה ־ הוא אבעבועות לו שיש ׳תינוק שם השר בחדר הזהר'והזהר בני מהמה ויותר ,׳ מרפא לאין פד

 בו ידמו נזהר ולא זה על העובר וכל הנזכר משיעור ביותר תחממו שלא או(בלאטערין) (פאקין) הנקרא
 החמאה^, ונמס משי תולעי הביצה. מתוך יפרצו מעלות ע״ב עד בקני: חי הכסף יעלה וכאשר . sיהיר

 יותר החמים והמרחצוה תרנגולת, מביצת אפרוחים להוציא הצריך החום ערך הוא מעלות עדצ״ו וכפיעלה
 מעלות,'וכשיעלה ק״ל עד חי הכסף כויענה סולדת שהיד חמים ובמים הגוף, לבריאת הזה_רעים משיעור

 רי״ב עד ויגיע ויכא sוכשיעלר צרוף, יין ירתיח מעלות’ לק״פ בעלות ויהי .ימס.הדונג, מעלות ק״מ עד
 למעלה גם כי .הים מי ירתיח מעלות לר״ך ומגיע בעליתו אדיר וכשהוא , קיים ;מיס׳ ירתיח. מעלות

המעלות רוחב בערך' י שנרצה מעלות כמה עוד לרשום נוכל הכפור מנקודת ־ ולמטה המיס רתיחת מנקודת
■ ; . ' : הנזכרות ינקודות. שתי בין אשר

א ב רן  גופים כמה ק 'ממנו_על ודק זך יותר שהוא רק ממש כמו'המיס ונגר זבי גוף הוא הרוח. פי
מן גדלו בכמות יותר כבד גוף הוא אם . במים כמו באויר' וצוללים ולרטס. עולים . ' , ־ [ן

האויר על ישוט והעשן האש כמו. ממנו קל הוא גדלו בכמות ,.ואם למטה'׳לארן, ויפול ישקע.באויר האויר

 הביב קורא אדוני את אהבתי ומרוב בשמים. יעוף משר כי ר1רf5 לו אדם יעשה מה ,ורוכבו לסוס וישחק
אמרתי ' ־



יוער בתב א׳ חלק הבריה ספר ’
 משתכן כל מכהוג עכי אהשך לח ויכן ,.כן לעשות נכון לא כזה נפצא דבר מאוהבי אני המכסה אמרתי

 הוא ,מעשהו וזה < הכלי ולבמת הכל לעשות ויוכל וישכיל יבין אשר עד בו דבר כל ועעס ומעשהו הכלי
 (עאכעע) נקרא משי מבגד ונעשה מרובע לא ביצה בתמונת עגול שהוא רק , קען בית כמו גדול כדור

 ודלת קען פתה מסה לצד ובו מאד קל והוא .שהוא כל נקב פוס בו יהיה לבל היסיב ומהודק שעוה מצופה
 בארץ הקבוע השבעת אל ארוך בהבל הכלי אותו קושר והאדס אותו לפתוה או לסגור צירה על ססוב

 אפר. (הכימיאה) במלאכת (צינק) ומן (פיסריאל) מן האש מכה העשוי ואויר רוה אותו וימלא מתהת
 ותחת . אתנו אשר האויר מן קל הוא לכן הכדור תוך אל קבצן הוא ורומו דאש תולדה הוא האויר אוהו

 מעשה הנצריס וסלי הקנים מהצלת מן העשויה קנינה אהת ספינה כמו שהוא קנון שינן אני קושריס הכדור
 תחל^ תלויה והיא צד מכל אויר ה בו ויעבור וירידה בעליה האויר בפני יעכב לא למען ןקביס מלאי אורג

 שהיא ואמר ,האדם לו ישב בשמים העוף -אשר הזאת ובספינה , לה וסמוך בהבלים בה מקושר הכדור
 ותיכף.האויר בה. הם הרוה את לכלא אהריו סוגר הדלה ואת הפתה את סותס האשי האויר מן מלאה

 השבעת אל בהבל היא קשורה עדיין אשר על אך ,הארץ מעל ותרם למעלה דוהפה והכבד העב החיצוני
 ישב' ואז אצלו בספינה ויניהם עפר וימלאום שקים .ויקה ההבל; כאורך אס כי תרומם לא ע״כ בארץ אשר

 , סביב עומדים אדם מבני גדול וקיבוץ עם והמון הארץ ובין הש«ים בין ויותן הספינה בתוך האדם לו
 .הארץ מעל ותרם החיצוני ההבל.ותשאנו.רוה את הותכיס ואז הזה הנפלא הדבר את רואים העס וכל

(מנושין) ד' אהר והי האדם יראנו לא כי עד מאד וגבה הלך החיצוני רוה כנפי על וידא העם מכל ויגבה

 עפרן את וישליך אשר.אתו עפר של שק יפתח עוד לגבהה וכשירצה ישפף; ובשתים אתו אשה או איש יקה,
 הדס יזיק'לבני שלא בכדי למעלה;'כי יותר ותרם ; ידיכן על ותקל הארץ על העפר וישב לספינה מהון

גכוס מעל גבוה עוד לעלות וכשירצו ראשיהם על עפר. ויזרקו הול יקהו לכן באבנים כן לעשות יוכל .לא
למשה מהס תחול עוד,וישליט שקיהם מריקים הס ויהי הקשנה בספינה אתם אשר ועפר הוצ עוד ימעישו

הרויק במה יהיה אשר אל שמה יעבורו הם גס העת באותו המנשב הרוה יעבור דרך איזה אל אך ,לארץ
ההדס p יעשה לא יס בלב אניה כדרך ונגבה קדמה וצפונה ימה רצונם לפי בלכתן יסבו לא ילכו ללכת

 כמל- העת באותו יודע אינו אף יהפץ לאשר להשותו הרוח דרך מה יודע אינו כי האויר מרומי נפי על
 וגובס מסער סעה מרוח האלה האנשים יפחדו ולפיכך מעשרה. למעלה תחומין אין כי נסע הוא פרסאות

 ספק בלי כי אמה; לרדת■ יוכלו לא מקום.אשר וימים המים פני הרוה,על שלאישאם להם ויראה להם
 באויר פורה המגדול אשר זמן וכל ;ארץ במתי על ודרך וירד היבשה על כן אחרי להגיע צריך שהאדם

 ויגש.אצ ילך לאק לירד כשרוצה אמנס ;בו אשר האשיי רוח יצא לבל יפתה לא יהיה סגור הכדור פתח
 האשיי רוח יצא יצא אך ויהי ;לאדמתו ישו: רוחו תצא אז בכדורה אשר השער את לו ופתה הדלת
 דלתות' פותח איננו אמנם אך. על.הארץ'; למשה בו וירד ויפן הכבד החיצוני אויר תיכף בה נכנס הקל

 פיה רק ; שאולה בדם וירד וימות מפרקתו ותשבר מהרה עד הארץ על יטל פן אהת בפעם הכדור
 במדה ההה פתחים לפתה ויודע בקי שיהיה וצריך .רדהה עד ושיעור במדה בתבונה בחכמה פתח

 מאד.ולעשות וצריך.לשמור מדותיו. פי על שירד כדי מעש מעש פט ההם הרוח מן ויאצל ידוע ושיעור
 בכבודו בגופו.יבא שלם ישוב עפר על ואדס לארץ הגיע עד משה משה במתון העליה מן וירדנה בשכל ,

 הוא מגן אשר הכלי והוא שירעס). (פחהל הנקרא כלי בספינה חתו האדם בסהוןלוקה וליתר .ובעצמו
 מתכשס והוא האדם ביד. אשר אהד ועץ נס על העומד עגול גג כמו הוא אשר הגשם בומן ההוסיסי לכל

 הנקרא הוצות וקרית העיר ברהוב כשהולך האדמה פני ומסר'על הגשם ירד כאשר ורוט ראשו בו
 ימהר נאלאן) (הלופש תשבר שאס כדי ופתוחה מהוהה תמיד אצלו. הכלי.מונמת וזאת פלעה) (פארע

 לארץ הניעו עד.. נופל'במתון הוא זה ועל!די יד בחוזק בה והחזיק עב מקל כמו בתוכו וגר בעץ לאחוז
 כנגד עומד גגה כמלוא..רוהב תשר העולם אויר כי מפני לאע לאע לארץ למשה היא היורדת הכלי זאת כי

 בתוכה אשר. העץ הוא הכלי. בעקב, חוהזת וידו בה. המחזיק האדם ובכן במרוצה הנפילים את ומעכב
 העליה סן יגסר הזה מעשה,מורד ונפלא בה; למהזיקים' היא היים עץ כי ימות ולא ויהיה ירד בחפזון .לא

 . צשמו(בלאנששארש) הנקרא הצרפתי כמו וירד' שמים עלה מי אבל הזה. בדור ככה עפו אדם בני וכמה
 אשל השדה חלקת מקרהו ויקר. ירד אחת.,והוא ופעם ;רבים עסיס לעיני רטת פעמיס כן וירד עלה אשר
 'הכו שדהו צנל אתת סינש כבר שמיא ענני עם האיכרים ועבדיו הכפרי ובראות במדינה(האלאנד) כפר לכן

 או.לבני.אדס אתה. סם.שד..לשדים באמרס הוא מה לא.ידעו כי עליו ירד אשל מפני רבה מכה אותו
 נסיעת עשה הכפרי;.והוא אותו ענשו השררה לפני הדבר ובבא הכלי; את ושברו נחלתי את להשחית לבא

 ;המפסיק.בע, הגדול היס הזה.בריח בכלי ועבר .הקמ״גהלך שבשנת אלא זה די ולא פעמים ל״ח כזאת
ק .ענגלאנד במדינת אשר (דהווער) בעיר. ויעל ששת וא' בד' (צרפת) למדינת '(ענגלאנד) מדינת  וי
 מעשיך גללו סה גחל; ונכטד בשלום המדינה בצרפת אשר בעיר(קאלעז) וירד הים את נו ויעבור רות אלהיס
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לז . תה דעת ד מאמר . .
.רגליו תהה שחה כל ידיך במעשה תמשילהו רוח ובורא האדם יוצר ה'  מדו כן גס רוהו הה ה' יתן כי .
■׳ : האק ככל שמך אדיר מה ביבשה דרכם וארהוה ימים סרהות בו.עובר להיות ^

ל כב פרק כ ח. לו  עופרת רגל כן ^.על תחתיו שמגרש האויר. כובד כפי מכובדו יאבד בו הנצלל גוף ה
 שבכדי לפי > באויר שישקל ממה יותר וחצי אונן ישקול האויר שהורק במקום כשיושקל . . י , ,׳

 כמובא והצי אונן משקלו זה בכמות אשר האויר ■מן גדלו מלא מלפניו לדחות יצנירך למטה וירד שיכבד י
; מסמר, י״א (פרק למעלה (  שוה משקלם אשר 'הכמות רב ונוצה הכמות קטן זהב באויר יפול אם ולכן ז'

 נגד והעומד בכמות מעט הוא הזהב נגד■ העומד שהאויר בעבור הזהב מן מאוחר בזמן לארץ הנוצה ,יפול
 • האחר לא האויר ממנה ׳הורק אשר זכוכית בכלי האלה ונוצה זהב נפיל אם .אבל ,בכמות רב .הוא הנוצה

 הצלול גוף אבד אשר הכובד ואולם . למטה יגיעו יהד ושניהם האויר להעדר הזהב מן הנוצה נפילת זמן
 אס שיאבד ממה פחות. בתוכו הצלול יאבד העב ובאויר שויס האויריס כל אין אך עצמו האויר יקנה באויר

 אות בהם ושמתי מופת עליהם אתן חזכרתו ואת עוד אזכרנו זכור המ׳ס ביסוד בו דברי ומדי , זך יוצללבאויר
 דודי את אתן ושם שמה באך עד דבר לעשות אוכל לא כי גצלל, בו אשר היסוד כבדו יקנה ואיך, יאבד,הצלול איך
 כבדים גופים ג״כ צוללים שבו האש ביסוד נמי הדין כן בחויר כאן האמור שכל ודע .הדברים אמת.על אות

 ה' (בפרק למעלת כמובא יודע גס , המיס וביסוד העפר ביסוד בריות שיש וידוע'לכל והנה,גלוי .ממנו
 בו שאין האדס ישפוט עיניו למראה הרוה ביסוד אמנם .כן גס באש במדורן בריות .,יש איך ו^) מאמר

 הס שהם ויאמרו ודקים קגיניס שרצים מלא הוא המחקרים לדעת אס ברואים מלא הוא אף ובאמת ברואים
 המקובלים לדעת ואס ,התולעים יתילדו ומהם העיפושיס למקומות הרוח ישאם אשר ביצים המטילים

 בצורתן־ המשתניס מינים׳ ד׳ והס והאויר, האש הומר מהרכבת כלס הוסר שנתהוה שדים בו'הרבה יש
 והשוכנים^ ,שוכן הוא שם צורתו ממנו שקבל וביסוד יסודות מהד' אחר יסוד מחומר צורתו קבל מין שכל

 פרק' אבי״ע קיצור בקארעץ(שער הנדפס הייס בען כדאיתא האויר הלקי בג' הלקים לג' מתחלקים באויר
 ,במציאות מאמינים ולא ממאנים הפילוסופים והנה ה') פרק נוגה קליפת (בשער יד כתב חיים ובען ח')

 הנביאים עד ואילך מקבלה דין מן דין ומקבלין עושים הם באמונה כי בהרתב אמונה. דרך ואני השדים
 דברים ששה ת״ר גרסינן דורשין אין ובפרק ,דוכתין בכמה בש״ס אותם והזכירו הז״ל וקבלו קימו יכאשר
 על והרוטב) העור (בפרק עקיבא ר' שאמר כמו יסודות הד' בכל ברעת יש נמצא ,כו' בשדים נאמרו
 בריות יש ביבשה בריות ויש ביס בריות לך יש ה' מעשיך רבו מה י״א) (ויקרא לסינהו והצב השוק

, ׳ ׳ , •־ ־ ־ ■ : ' , . ; באויר בריות ויש באור ’. .
 האמור מכל התבונה באחרית אתכם יקרה אשר, את לכם ואגידה האספו ורעי אחי ועתה בג פרק

" ;  נבנה הבה לדעתי תשיתו ולבכם אמרי תקחו אם ,ומהותו בעניןהאויר זה במהמר .., 'ל .
 וזה בכה זה ויאמר ההוא בדבר הם ונבוכים בבירור הפילוסופים ידעו לא אשר דבר- על מופת י מזה לגו

 הפילוסופים , הריקות בעני! הפילוסופים בין נפלה אשר במחלוקת שמעתם אשר הקול בכה.הוא יאמר
 יתהוה, מהם אשר ואיכותם בתמונתם המשתנים הקטנים הנקודות והמה אהד יסוד רק בעולם שאין האומרים

 במציאות הוא ריק דבר לה כי ואומרים ריקם הבוגדים והמה נמנע שהריקות. סוברים לדעתם מורכב, גל
 שהריקות וסוברים ריק יאהבון לא האיתר דעת בעלי וככה הנקודות, אותן סו האויב שס לא.ישכן אשר
 ואחרים . האיתר או מאלה מלא רוח החויר שמי< שישכון ימלגי לא נעור.'וריק. מקום כל ולדעתם גמנע

 חן מצאתי ואס .במציאות מקומות כמה מריקים הם ויהי במציאות ישנו ריק יהגו ולהומים הטבע מחכמי
 והסכימו ושמעתם תאבו אס בזה ליאלהים נתן אשר אני אף דעי לפניכבודכסיההוה הדבר וכשר בעיניכם

 ונחקרה דרכינו נחפשה בענין לדבר אהלה טרם וחני ״ במופת הרקיס אהד נגלית אלי כי והומר ,אתי
 הספוגיי גוף שכל ונאמר ,הספוג במהות מלין תהקרון עד דבר לעשות .אוכל לא כי הספוגיי גוף תהלא
א') 'אלה. הנאיס ג׳ בו שימצא 'צריך  והלולים נקבים בו שיהיו (ב׳) קשה. לא רך עצם יהיה שחומרו (
ם .מאומה.מעצמיותו שמה שאין שהנקבי  , ספוגיי בלתי מדבר מלאים יהיו לא שבו וחלולים .'(:').

א הם גס אף ספוגיי אינו קשה מעצם הוא אס כי. ,אומר השר מטעמים' אותם ואעשה. ל ^  נקבים הו
 שהאומן הע״פ ספוגיי אינו מתכות שהר או ברזל של הכדור כאשר , הוא מקשה חומרי כי יהלוליסלעל

 אינו כלל נקבים,והלולים בו ואין רך הומרו אשר העצם וכן ומבהון, מבית רבים וחלולי.ס לקביס עשה.ט
ק. ספוגיי ס; קר! ג  מעצמיותו בו קטן הסר'מקום ולא מחומרו וגדוש מלא גופו שכל החר. ,חומרו “י
 מלאים החלולים אותן כל אך רבים והלולים נקגיס מלא נסכן והוא רך מעצם שהומרו גוף; כל וככה

 הוא יען רך דבר או יקשה אשר דבר אוהו הממלא העצם אותו יהיה סימו^סטגיי ספוגי? בלתי.. מדבר.
 בו שמקנהיס, בספוג אשר הנקבים• כל ימלאו הם הראה הלא כמלאה. כעצמים'בבטן מלא.וגדוש..ממנו

 ,רד ועצם נקלה מלא כתליו אס אף הפתפגותו כה ואובד עוד להתקמן לו אפשר ,אי ,דבר באיזה השולחן
 לבב נביא הודע כן כי ואחר הקשות. ואת ועץ ברזל ימלאו ■אם כאשר שבו.מאד הנקבים כל מלאו עצמותיו' אס'

 זה) מאמר י״ז י״ו למעלה(פ׳ כתבנו אשר ראיתם אתם הלא זכרנו. אשר הדבכ לדרוש'ולחקוהאס סכמה
 ראשונהלנו• יצא זה הנה גס . בהם אין ריק חך המרגעהלאויר וזאת יש'(פאמס) סבעולס הגשמיים ככל כי

 מחומרועד רקים והלולים נקבים פהס הרבה פארום ק גס ט יש האויר שגוף ראשון.מאמר.ז׳) (בפרק
שהסארוס ׳ ־ ־• . ■ ..........



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר
 מה מאתכס שואל אנכי אחת שאלה כן ואם .פעמים וקמ״א אלף ל״ו מחומרו יותר בו הזה שהפארוס

 הוא אם האיתר על הכואל הוא אני (האיתר) הרגיעה שם תאמרו וכי ,באויר אשר הפארום בהוך יש
 ספוגיי דבר בלתי אשר אחר ספוגיי יהי שהאויר אפשר אי כן אם ספוגיי שאינו נאמר אס ̂ לא אם ספוגיי
 ספוגיע שהוא נאמר ואם הספוגיי/ כח אובד ספוגיי בלתי הספוגיי העצם נקבי ובמלאות נקביו כל ימלאון

ס בו יש כן אס תי תענו אס האיתר של הפארוס בתוך יש מה מעמכם אדרש אנכי והנה ,פארום נ  או
 '”האויר אם מאתכם שואל אנכי האיתר מן למגילה אשר מאד במאד והזך הדק האויר ישכן שבו 'ותאמרו

\ ספוגיי ההיתר שיהיה אפשר אי א״כ ספוגיי אינו אלי ותאמרו תענו אס אס'לא; ספוגיי הוא ההוא הדק  
 ׳ הפאריש' בתוך יש מה שאלה מכם ואשאלה פארום כן גס בו יש כן אם שפוגיי כהוא ואמרתם תענו כה ואס
 הדבר אותו על ושאלתי וחקרתי ודרשתי ממנו וזך דק יותר דבר ישכון שמה כי ואמרתם השיבו ואס ;שלו
 על לשאול התלותי כאשר סוף’ אין עד ככה אקשה ואני האיתר ועל הזך האויר על שאלתי אשר שאלתי את

 של הפארום גנזי אל להביא תושיפו אשר הדברים כל על כן לשאול נפשי העזוב לא כי אתנו אשר האויר
 ' מה לדעת אבקש אותה שאלתי אחת זה הוא כי יאמר אשר דבר כל על כי ;זה תוך זה אתנו אשר האויר

J ריקם אותו תשלחו דבר באחרית כי בהודות לא אס .משאול סור למען אלי תאמרו זה ומה שזכרתי  
 ינער ככה איננו ואם דבר אלהים בהם שם ולא אתנו אשר האויר של הפארוס ריקם עתה כי נמצא הנה

 ̂ במציאות ריקות יש כי האות לנו וזה זה תוך זה שלו בפחרוש אשר הדברים מן דבר אחרית אלהיס
 כלס הנמצאים בכל וסגולה כח יש לריק יגעו האויר חלקי אשר ומעעס ;ריקם הבוגדים יביישו מעתה
‘בעת המים ויתצמצמו יתקמצו ולכן לאויר המרגעה וזאת פארום יש שבכלס מפני הקור ידי על עצמן לצמצם

 וק■ מ״ז); י״וי״ז (פ׳ למעלה כמובא קרים מיס תוך אל תיכף יותן בכי באש המלובן הברזל או הקור ,
 לת ;בתוכם ישכנו אשר חלקיהאויר של הפארוס בתוך ריקות היה לא ואש ;הגשמיים הנמצאים שאר
 תן רוח על בפירושו ישראל נצח בעל והנה וארא אני ושבתי ;עצמו את לצמצם גשם לשוס באפשרי היה

 יהיס בריקות 'הממאנים לדעת אשר שפוגיי בלתי הוא האיתר ואולם הלשון בזה כותי בו) ז' (פרק
 מקומו כאן אין מאד ארוך הוא הרקות והכרעת זה וביאור ,האויר שארק מקום בכל נכנס האיתר

 אס' ריקות יש אם לדעת המופת שם לו ארכו מה אדע ולא אני תמה בתומי הולך רש איש ואנכי .עכ״ל
מס' יותן בכי אצלי תצמיח מהרה וארוכתו דבריו לסי במופת נפשי אאריך לא ואני ;דבריו לסי לא  ספוג.

) ידי,(לופכי על האויר כל ההוא מזהכלי כליונוריה איזה בתוך השולחן בו שמקנחיס ^י דברד־ ונראה פו

 ליקוק' שאין לאות והיתה לדעתם בו מרוקיהן ימלאו כן כי ההם לחרבות למלאות הריקים הספוג נקבי כל
 בחמת ולא בהשכל לא ודבריו כבודו על ימהול ובכן המופת אצלו תקצר לא מדוע כן ואס , במציאות

 ונפלאוק הוא; מאן כאשר האיתר של ספוגיי בכה שימאנו אפשר אי בריקות הממאנים הפילוסופים ואותן
 ז״^ יו״ע תוספת אלהיס־ עובנשיא איש יקרא אדם רב כבוד צרורה החיים בצרור יקרה נפש על נפלאתי
 משנס בלשון הנקרא כלי על כי .והנשיון האמת לפני יכון בל שם דבריו אפר ו') משנה ב׳ (פרק בכלים

 מחין נקב כמלא דקים הרבה נקבים מלמטה מנוקב כלי שהוא ז״ל ברטנורה הרב פירש אשר (טיטרום)
 ;5בנק אצבעו משים ואדם מיס אותו וכשממלאיס בו טוות שהנשים פלך הוא כוש כמלא אחד נקב ומלמעלה
 המיק אצבעו וכשמסיר שלמטה דקים הנקבים מן יוצאת אחת טיסה חין הרוה בו ישלוט •שלא מלמעלה

 אץ הרוח ישלוט שלא מלמעלה בנקב אצבעו משים כשאדם הלשון ז״לבזה התוי״ט כתב עכ״ל; יוצאים
 הריקוק למלאות לכנום שליט הרוח שאין אחר המיס שיצאו אפשר אי לכך נמצא ריקות ואין יוצאים המיס

 בכלי ימצא,ריקות לא אשר למען דבריו ולפי עכ״ל, במקומן המים ישארו בהכרח לפיכך המים יצאו אם
 אס' אפילו קייס טבע הוא כן אם ;במקומו נשארים להיות המים מוכרחים צאתם בעת למיס ממעל

 שיצא' הרוחות עינינו וגדול רחב מלמטה הנקב חם כי אמת בלתי זה והנה .רחבים'וגדולים למטה הנקבים
 או' חיים מיס חלקי וכי אין; אס יש אם ראשם על מה להתבונן לב יתנו לא והמיס’לארץ ונשפך 'המיס

ס דקים בגייטרוס למטה אשר הנאביס כי על אמנם . לא אם בעולם נמצא ריקות אס לדעת בס תבונה  ה
ט;' נקב כמלוא ח  די(יס נקבים דרך לצאת שלא הוא בטבעם בזה זה ואחוזים המתדבקימ המיס וחלקי מ

 ;בהכרח יצאו אז ודקים צדם נקבים דרך לצאת חותם הדוחק מכריח ידי על לא אס מעצמן כאלה וקטנים
ק שהוא הרוח ישלוט לא למפלה הרחב הנקב על אצבעו טשיס כשאדם כן על ו  ולדחוק החיצוני'לכנוש ^
b כשמסיר אבלתיכף מלמטה יוצאת אחת טיסה אין לכן למטה הדקים הנקבים דרך בהכרח שיצאו המיס 

י כמשא המיס כני' על דוחק החיצוני■ האויר אז אשר'למעלה הגדול הנקב מן אצבעו האדם כ , ; ד ב  כ
 אף_גם ; _כבדות משקל'ולאויר לרוח שיש המאמר בזה רבות פעמים לך והודענו לפניך אמרנו •כבר

ר’(גפרק הודעתיך מ א מ ט'  בהכרח לכן ;שמה וראה ימץ הבינו אויר של עמוד קומת תכבד כמה זה) '
׳ ■ ' : מלמעלה אשר האויר חלקי ודוחקיהם לוחציהם מפני מתחת המים יוצאים "י ־

ואף . • .



לחרוח דעת ז׳ מאמר
ף א  מסי גדול באיחור מעמ מענן יצאו כלומר הרועות כמוציא הוא לצאת נדחף והוא המכריח ידי על ו

 צר אפר מהע נקב כמלא דקיס נקבים דרך לצאת המיס חלקי פנדהקיס הדחק זו והלחץ ההכרה .
 הדקים הנקבים אותן דרך הכלי תוך ולהניס לפני נכנסים המיס כאין פכן ומכל בהס לעבור הדרך להס

 יוסי לר' ליעהר מכקה בכונס חשוב לא הכי ומשוס ̂ גדול באיחור לאע ולאע הדחק ידי על אס כי
 ונשפך המיס ירוץ מהרה עד למעה בכלי וגדולים רחבים נקבים או. נקב כשיש אפס .כמותו שהלכה

 .בכלי למעלה אס אף כלי מכל ארצה הנגרים וכמים למיס שיש הכבדות בעבור ובעיעו מעצמו לארץ חוצה
 יפה מהודק במכסה אותה■ ותכסה מים מלא לוג אסתקח כי , הוא שכן סהדי ואני ,כלל נקב אין

 לארץ המיס יפלו היכן כי ראות עיניך והיו המכסה^ תסיר כך ואחר האדמה פני נוכח למעה במכסה וההפכנו
 על שפכתהו ולא מלמעלה עליו ההדס אצבע כי בעוד הנקרא(העביר) בכלי היין שנשאר ומה להשפך^ וימהרו

 רב זמן שס מתעככ אינו וגס ׳קנינה מאצבע יותר הוא גדול לא למעה שהנקי בעכור כן גס הוא הארץ
 כבוד מנוחתו והיתה צדיק יהיה עולם לזכר ובכן , תיכף הוא אף לארץ נשפך וגדול יהיה רחב אס אבל
:לו נכון לאין בזה ודבריו . '

ת כי ‘פרק ל ע ו בנשימתם הדס תנועת הגורס הוא כי החיים לכל המחיה הוא מאד רב האויר ת
לחוץ צאתו ובעת לבו יתרחב תוכו אל האויר את נשימתו בעת האדם האויר^כי את

שויס האדם של הנשימות ומספר הדפק דפיקת מספר ולכן / ותנועתו .הדס דפק בזה ויוליד לבו יתקמץ
מספר גס פעס קע״ו (מינועא) הנקרא בשעה מששים אהד בחלק הדפק ידפוק רכיס הילדים אצל , הס

 מספר גס פעמים פ״ד אחת במינועא הדפק ידפוק בינוני אדם ואצל , חחח (במינועא) הוא כן נשימותם
 הרוב על כן על אשר התנועה המעורר העבעי חוס אצלס חלש שכבר הזקנים ואצל ,הוא כן נשימותיו

 חכמי וכתבו . אחת במינועא נשימותס מספר וכן פעמים ע' אחת במינועא ידפוק מצוננים המה
 י״ב שעה בכל שהוא אויר מלאה גדולה הבית לנשימתו ההדס צריך מינועין המשה בכל כי המחקרים

 אחת; בשעה פעמים כ״ד הלב דרך גופו בכל האדם דס כל ישוב והדפק התנועות גדולות.ועל'ידי הביות
 אמות; תק״ע דרך אחת בזמן(סקונדא) הקול את ומביא ומוליך השמע צלצול מוליד שהוא עוד ומתועלותיו
 ■ הרבה וירוצו שיהנועעו הוא המנשב רוח ומהות המנשב;י הרוח את ומוליד מחולל ־שהוא עוד ומתועלוהיו

̂  מידי כאשר היא רבה המנשב הרוח ותועלת ;במהירות למקום ממקום ודחופים מקובצים יחד אויר חלקי
 לספר אמרתי ואס ;ביתו שם כי משא ותראנו ב') פ' י' (במאמר אזכרנו זכור המנשב ברוח בו דברי

 כנאמר ונשימה נשימה כל על לאלהינו נודה ובכן הס; רבים כי אפשר אי ולפרעס האויר של התועלת כל
 בכל דבריו ותמו רוח. מלאתיו אשר הזה המאמר נשלם ובזה ק״ן) (תהליס הללויה יה < תהלל הנשמה כל

 הדברים וכל המים עיון על נצב אנכי ומעתה ,בו עברה ורוח בקרבו שמתי אשר והמופתים האותות
 כפי המיס ביצירת עשה אשר נפלאותיו בכל ואשימה ,השלישי יסוד שהוא מיס יזלו ה׳ בשם הבא במאמר

־ ;והוא במצולה; ונפלאותיו הגדול ה' מעשק את מיס אפיקי ויראו עלי חסדו .יצוה אשר ,

• . ■ ׳ ̂ מים מקור ח׳ מאמר
. . . ■ ־ .............. « .

ם א פיק י מ  מכיעס והלחות אשר'המה.הקור שתי־איכיות צורתו אחר ונמשכו יסוד'השלישי הוא ה
 וספוגיי ונגר זב רפוי גוף והוא ;משם ותראנו ; ה׳) מאמר ג' (פרק למעלה המבואר

 ליציאת אפשר היה לא שבו הפארוס נקב; לולי כי (פארום) הנקרא מחומרו רקיס וחלולים נקבים בו ויש
 נגד חלקים ותשע שלשיס הס שבו והפחרוס חמין; מיס שיצניננו אפשר היה ולא המין המיס מן ההבל

 כמות על מופת או אות לך אתן הנה ואני .אויר חלקי ירגעו הפחרוס ובתוך המיס מגוף אחד חלק
 הזהב מעליהם המריקים ממש כמותו מחצית הוא בזהב אשר שהפארוס זאת מודעת כי שבו; הפארוס

 השניהוא״אשר כמותו והצי זהב ויצפם שמה ישכנו אויר חלקי רק זהב בבלי בגוט חלק המחצה ותהי
 בכמותו.־;■ אשר מים כמו פעמים עשרים הוא הזהב שכבדות כן גס ונודע ,העצמיים וחלקיו הזהב שס

 ; (פארום) הנקרא שבו החלולים בשיבת אלא בא אינו עצם בכל אשר הקלות כי מבין יודע כל והנה
 שויס הגועים כל היו הגופים בכל אשר הפארוש ולולא הקלות בו יתרבה כן גוף באיזה החלולים יתרבו וכאשר

 כמובא בכבדותס שוים הגופים שבכל החומר עצמית כי קשה; גוף רך..או גוף יהיה זה כמו זה• במשקלם
) (מאמר למעלה כ' פ'  משקל זהב עם אחד בכסות אשר למיס היה אם זה ולפי ותבין; עליו שים ועיניך ו'

 על עצמו מיס הומר מכמותו השנית בחצי ויהי מכמותו הצי ערך פארום ג״כ למים מיס בין היה לזהב שוה
 פעמים עשרים זהב של למשקלו שנצרך אחר אמנם .כמוהו במשקלו זהב ככמות אשר מיס כמות עזה כי

 זהב במשבצות הוא ק כאשר המים תוך _כמותו בחצות אשר הפארוס מלבד ■כי ילמדנו זה מים כמות ככה
 מיס הומר העשרים'בו וחלק מחומרו רקיס פארום ממנו הלקים י״ע ג״כ השנית בחציו יש ככמותר אשר

 זהב_עהוראשר לכובד שוה כבדם אז יהיה יסד כמוהו מיס כמות עשרים ותקבצו כן-אס על אשר עצמי.
 מעשרים אחד בכל (פארוס) הנקראים מים הומר בתי" שוכני אף כי עצמו הזהב תומר, שהוא כמותו בחצות

 שישבחציו מובן ־חלקים לעשרים המים• כמות• חצות שחלקנו ואתנן זה; כמו ;'בזה להם אחד אלה'שיעור
. . השנית ■ • - - .



יושר בתב א׳ חלק ספר'הברית
כו הכ' וחלק •פארום כו הלקיס י״כן יש האחד כחציו ואס ,הלקים מ' בכלי הרי הלקים כ' כן כמו השניש
אשד הלק שהוא בכלו מיס להומר הורנו זה פארום בו הלקים הכ' כל השניה והציו עצמו מים הומר
: ההומר כלהי פארום בו הלקים ל״ט ושאר בו מארבעים ■

על . פעמים וקמ״א אלף ל״ו אהה על בו שהוא באויר אשר הפארוס כמוש על ג״כ עמדנו הזהב ידי ו
 הנזכר באופן מןהאויר אהד כמוה שקלנו זה באופן ,)הקודם מאמר א' (פ' למעלה האמור כדבר .

 ומצאנו ג״כ הזהב מן ההוא כמות ושקלנו .ותדענו שם תביני בעיניך רק הקודם)* מאמר (פ׳י״א למעלה ,
 מה מלבד כי מזה השכלנו ככה .פעמים וע״א אלף ה״י בכמותו אשר האויר מן יותר כבד שהזהב ראינו

 הוא באמת בו הנמצא הזהב כל ואת פארום סנור זהב כמות בהצי כאשר כמותו חצי עד פארום בו שצומון .
 כו כמוהם אהד והלק . האויר הומר קבורת פארום הלקים וע׳ אלף ה״י ג״כ השנית בחציו יש מחציתו

 שיש אומרת זאת הלקים ע״א אלף לה״י האויר כמות חצות חלקנו כי אהר’ והנה .האויר חומר עצם
 יש האחד בחציו ואס הלקים, קמ״ב אלף ל״ו בכללו יש וא״כ , חלקים ע״א אלף ה״י נ״כ השנית בחציו

 הלקיס ע״א אלף ח״י כל השנית וחציו עצמו האויר הומר כמוהם אהד והלק פארום הלקים ע' אלף ח״י
 האויד עצם בו כמוהם אחד והלק פארום הלקים קמ״א אלף ל״ו יש בכלו כי ,זה מחשבון יצא פארום שבו

 א׳ (בפרק והבניהתי יעדתי אשר שפתי מוצא שמרתי ובזה בו קמ״ב אלף ל״ו בחלק אצלו עומד והחומל
. • : הזה האות ובא פה לאדוני להגיד הקודם מאמר

ם מי  נקביס נקבים מלאים דקים מחלקים מקובץ הוא ארץ מהקרי אצל .היום המוסנס כפי מהותו ה
̂ סביב ־הומה להם והמיס אויר חלקי הרגעו בתוכם אשר (פארום) הנקרא הלולים הלולים

 ויורק הציו עד הכלי בתוך אשר המים פני על פומפי) (בלופנן יתיצבו שכאשר ממה במופת נתבאר וזה >
 הלק* מן שהם ספק אין אשר ואבעבועות רתיחת מעלים המיס שיהיו הכלי של העליון מהצי האויר ידו על

 מקויש^ את הם ^זביס מקומו המיס פני של האויר עזב •כי בהרגישם המים, של הפארוס בנקבי אשל האויר
 (במאמר כנזכל האויר של דרכו כך כי גבולם את להרחיב למעלה ועולים המצומצם מיס במעמקי אשר

שמתרק^ מפני האש הוס ידי על הקדירה מן העולה האיד סיבת כן גס הוא וזה ,בו) ז׳ פ' הקודם י
(במאמר למעלה .האמור כדבר האויר את להרחיב החום ניבע כי האש הוס ידי על המיס שבתוך האויר ’

כדוריס סביבו ונושא למעלה ועולה שמה לשכון המקום לו צר ובהתרהבו , בו) י״ז פרק הקודם
 הקור ידי על המצומצם החיצוני האויר מן בכמותה כדור כל אשר חוצות פני על מיס של ■במאד דקים
 pליר כדי למעלה אותה דוהה החיצוני האויר כי לה סביב מיס עם העולה היא כן על ממנה כבד יותר הוא
 ומתבקמי,^ נלחצים הס וכדומה הקדרה כיסוי כמו גשם אל כך אחר יגיעו אם ולכן ,התחתון מקומה חת

 והחו;ן^ הקנה דרך והלה ההם האויר בנסוע ויהי בהוש, עיפותקענות'כנראה כמין למעה יורדים והמיס
 ער^ ההיא המיצר מן בצאתם שיר כעין קול ישמיעו בפרור או בקלחת או ובצלחת ובדודיס בסירות 'אשר
דר בצאתו לשורר האויר דרך כך כי ,בו דרך האויר תנועת מהירות התרבות כפי .הבישול לגדר יבא

הארץ מן העולה האיד סיבת הוא בעצמו וזה ,בו) ב׳ פרק הקודם (מאמר למעלה כמובא הלולים קנים ' ■
כדוריש* מלאים שהאידיס איך (מיקראשקאפי) הנקרא ההבעה כלי ע״י בחוש כנראה השמש חוס ידי על

 אויר בכל הוא כן כאשר אש הלקי או אש כה ג״כ בו יש המים בתוך אשר באויר והנה ,מאד קעניס
 שנתקרר בעת והנהרות הנהלים מן העשן לעלית עעם וזה ,בו) ד' פ' ו' (מאמר למעלה כמובא התחתון

 ואש באויר/ זה ידי על ועולים המקום להם וצר המיס■ הלולי נתצמצמו הקור ידי על כי החיצוני, האויר
 ̂ גשש כל נקבי לתוך מפליש הוא שהרי ונגר רפוי גוף והוא ,ואש מיס מאויר מורכב גוף הוא המיס כן

 החוש בעת שישקל ממה הקור בעת יותר שוקל כן על אשר הקור בעת מתקמץ הוא שהרי ספוגי והוא
 החוש ידי על מתפשע והוא ,בו) ע״ז הרק הקודם הגדתי(במאמר מאז כאשר ,הלקים מס״ה אחד חלק ־

 שיהזיקן הגבול ועל בישולן אחר היכף חמין המיס שיחזיקו הגבול על תבחין שאס חלקים מפ״ה אהד הלק
 pזכוכי של וחלול קען כדור תקח אס עלזה מופת עוד לך ואתן , הזה חשבון על תעמוד קרים כשהם

 אכל מלמעלה ישוע לא המין במים אותו חתן ואם ,הסיס פני על ויצוף ישוע קרים מיס לתוך אותו ותתן
 חלקי ובהקבן ,מהקור יחדיו נאספו וחלקיהן המיס יקוו כי בה היסוד עד מעה מעה וירד בתוכה יצלל

 למעה המיס חלקי ירדו לכן ,ממנה יותר כבד זכוכית של הכדור • ככמות אשר מיס כמות אז יחד המיס
 של כדור וכל .־כבדותן אובדים ולכן החום ידי על המיס חלקי התפשעו אבל ,למעלה הכדור את ודוחים

לחלקיהן^ הרוחה היתה כי על זכוכית של מהכדור קל יותר נעשה זכוכית של הכדור ככמות כמותו אשר מיס
 ונכבד החום ידי על והתפשעו המיס קלו כי האות לנו וזה , בהם אבן כמו במצולות ירד הכדור לכן

:הקור ידי על בהקבצס י
ם ב פרק י מ ה ואויר עב אויר שיש כמו קלות מהסמים ויש עבות מהסמים יש ה ך,'וז  תדעפשוע ז

מיש או חול הרי אצל הנובע ממעין הייס מיס ממקור אחת במדה הכן ומיס חרצה אס י
 מקוה כל שאר או־ הנחל מן המדה באותו מיס תקח וגס ,הסלעים שני מבץ ההר מן ונוזלים היורדים

 ק שכן ומכל המיס משאר במשקל חייס המיס יחסרו יחד במאזנים אותם ותשקול מלוחים מיס או מיס י
מעל עביס מיס על יותר ישוע ולהפך עבים, במים שיצלל ממה זכים במים יותר יצלול גוף כל לכן ,המלוחים

מיס ׳



לטמים ממור ה׳ מאמר
 ישקע מאשר ומהליס כנהרות לשקוע נוחה ספינה כל לכן הס מלוהיס היס מי כי ולהיות זכיס, מיס

 ׳ככר היס שכשפת מפני יס בלב ישקע מאשר היס בחוף לפקוע לספינה מה כעצמה זו וכסיכה ,כיס י
 :מיס מעיני וכל הנהרות מן יגיעו אליו רכיס מיס לששף אשר מתוקיס מיס המון כו מתערכיס י

 יותר המשפשע וכל לחלקיו השפשפות יותר גורס שכיין החוסהפיכעיי כי היין מן יותר ככד הוא. המים
 אדוס יין עליו יותן ונכי חציו עד זכוכית ככלי מיס תתן שאם האות לנו וזה ,יותר קל היא *

 כמראה מתחת והמיס הדוס כצכע מלמעלה המיס על היין יעמוד אחת וכפעס במהירות לא לאע במתון
 קצר ̂ שפיו זכוכית כלי ותמלא מיס מעט נא יוקח אחר באופן לנסות תרצה ואס .יתערבו ולא מיס

 והמיס אדומים בחוטים תוכו אל למעלה היין שיעלה איך הביט בעיניך ,אדום היין על למשה בפיו ויהופך
 קלו כי ,במלוחים ומתוקים בקרים ממין ומיס המים על זית שמן יעלו הסיבה ומזאת , מטה מטה ירדו

 המיס נוחןס ביין אשר הטבעיי החום ומטעם ,מהמים והשמן מהמלוחיס והמתוקים החמין!מהקרים המיס
 יקפא, במהרה לא הוא אף והחומן חומו מרוב כלל יקפא לא שרף והיין ,היין מן יותר הקור בעד להקפאות ׳

 : מיס מקוה וכל הנהרות כמו יקפא שלא בעזרו יהיה הוא אף הים במי אשר והמלה ,שבו החריפות מפני
 מן קל שהוא וגוף אהד בכמות ממנו יותר כבד שהוא גוף כל אבן כמו במצולה וירד בו ישקע המים

 אבל ישוט ולא ישקע לא המיס׳ עס שוה שככדו וגוף ,המיס פני ישוט,על אחד בכמות המים ,
 המיס,, פני על הוא קל כי עליו ישוט הען אבל בו במצולה כאבן ירדו והמתכות האבנים ע״כ עליו, ינוח
 ען ויש יותר ככד וזה קל זה כי עויו הצי עד במים שישקע עץ ויש המיס על כלו שצף עץ יש אמנה אף

 אינו הקלות ט הוא הדבר וטעם ,ממנו קל יותר מים שכמותו יען במצולה כאבן שיורד (חבימש) נקרא
 כאפר הקלות בו ירבה כן גוף באיזה הפארוש ירבה וכאשר גוף שבכל והפחרוס החלולים מסיבת אלא בא

̂>, במאמר הקודם (בפרק זה דבר והגדתי השמעתיך מאז  (האבינוש) זולת עץ בכל אפר והפארוס זה
 ממה הארוס יותר •שבו עץ אך,יש ,המיס פני על שט עץ סתם ולכן במים אשר מהפארוש מאד הס רבים
 תשים אס הדבל את ובחנת בה, פאלוס אשד המיס מן כבד בחמת עצמו העץ סלקי ואולס אסר, בעץ שהוא

 העץ נקבי תיכף ותמלא האויר את ממנו ותוריק בכלי המים פני על צף שהוא אותו בחנת אשר אחד עץ
 וישוט זו במים שישקע דבר יש וכן .בו ישקע אבל ישוט לא המיס על אותו וחתן למו ימצו מלא ומי במים -

 שהיא תרנגולת ביצת כגון זה פרק בתחלת זכרנו כאשר קלות מיס ויש עבות מיס שיש מפני ,זו במים
 מתוקים תערב ואם במלימיס, ותשוט במתוקים השקע מלוחים ממים וקלה מתוקים ממים יותר כבדה

, ׳ : בה הנוח אבל ■תשוט ולא השקע לא בשוה ומלוחים ׳ '־•
ם ג פרק י מ  נשקע כלו אס תחתיו שמגרש המיס כובד כפי מכובדו יאבד גוף איזה בו יצלל כאשר ה

 כפי מכבדו יאבד ישקע חציו עד ואם , המיס מן כמותו כל כובד כפי מכבדו יאבד
 מאזני לך קח זה ענין כל לדעת לנסותו הרצה ואם ,חלקיו לשאר הקיש וכן ,המיס מן כמותו חצי כובד
 ,באויר והפני כלי באיזק אשר במים שבתוכו המשקל עם אחת כף ותשים שוות משקלות בהם אשר יצדק
 נדחה אשר המיס כובד כפי משקל עוד במים אשר בכף הוסיף ואס שבמים מזה יותר שבאויר זה ירד

 עוד מלוחים מיס תוך ההוא המשקל עם הכף זה תשים אס כך אחר למטה בלכתן ישוו אזי בכמותו תחתיו
 שבכמותו, מהעתוקיס כבדיס יותר שהמלוחיס מה משקל'כשיעור עוד בו שתוסיף עד למניה יותר שבאויר הרד

 עסקן בעל ואם .בה הנצלל הגוף אבד אשר הכובד את קוניס שהמיס אמת דברי קושט אודיעך אמנם
 ובשכנגדה המאזנים של אחת בכף חציו עד מיס בה אשר !וכית5ז תעמיד הבחנו בזאת לנסותו והבא אתה

 לתוך הברזל את תוריד ובו ביד החוט את ותחזיק בחוט ברזל תקשר כך ואחר לו שוה משקל השים
 הזכוכית תכבד זאת שבכל ותראה הזכוכית תחתית על יגע ולא בחוט תלוי שישאר באופן המים זכוכית

 יחדיו ואז הברזל בכמות המיס שעור משקל בשכנגדה שתוסיף עד הברזל כמות של מיס כמשא מיס של
: עולם באור כמובא , יהירשוים •

 מכיבדם הקלים הגופות יאבדון אבד כי ,מכיבדס במים הנצלליס הגופות באבדון והבדל הפרש יש כי ודע
• מכובדו אובד טהור זהב מעוקב במים ישקע אס משל ודרך ,הכבדיס מהגופות יותר המיס בתוך

 מפניו הדחויה בכמותו אשר מיס מעוקב כמדות פעס עשרים שוקל הוא כי על בו מעשרים אחד חלק
 ממנו קל אחר מתכת בכמות כמוהו מעוקב במים ישקע ואס .זה) מאמר א׳ (פרק למעלה זכרנו כאשר
 מעשרה אחד הלק מכובדו אובד הזהב בשקל השקל מחצית והוא בכמותו אשר כמיס פעם עשרה השוקל
 הזהב אבד מאשר כפל הקלי ההוא המתכת אבד ונמצא ברדתו מפניו הנדחה בכמותו אשר המיס כמשא

 הזהב משקל ויהי טהור זהב חתיכת צדק מאזני של אחת כף על תשים אס להבין לכך הן ובכן 'הכבד.
 אשר מיס בתוך הזהב בו אשר הכף ותשים (אונץ) עשריס משקל תשיס שכנגדו .ובכף (אונץ) עשרים
 אבדון שיעור במים השר בכף להוסיף שתצטרך עד למגיה יותר שבאויר זה ירד ,באויר והשני כלי באיזה

 בטח תדע ואז אחד (אונץ) משקל שתחתיו המיס ידי על התנופה זהב כל ערך ונגרע הזהב אבד אשר
 אשר מחסורו די בזה שאין תראה ראה אס אפס ,בו אחר מהכת ותערובת סיג בלי טהור זהב הוא כי

 שכנגדו׳באויר, כף עס ישות אשר עד מאונץ יותר משקל הזהב שס אשר בכף להוסיף צריך ואתה לו יחסר
זה הכמה ובתחבולות ,הוא טהור ובלתי ממנן הקל אחר מתכת הזהב בתוך שמעורב נאמנה תדע אז

גלה '



יושר כתב א׳ הלק הברית ספר
 מלך(סירהקוס) (להיערא) עשה אשר עהור זהג ככתר הצורף מזג כסף כמה (ארכימענדוס) ההכס גלה

 אשר מזוקק הכסף על עהור זהב של הככד יותרת את תדע אס וראש אחי וככן נסהו. ושס כמיס נתנו כי
 כנסיון לדעת תוכל תעריך בנכבד והנקלה בכמותו אשר הנחושת על הכסף של הכבד יותרת ואת בכמותו

 אמרנגותשגיח כאשר ;במים דרכס את ובחנת לקנות תרצה אשר והכסף הזהב במכמני נמזג זיוף כמה זה
 שיעור על זה ידי על תעמוד ואתה יאבדו המה , להס מהראוי' יותר כמה לעיניך ונקלה אבידה כל על

 אל אס כי הנזכר הזהב את כבחון ובחנתס מתכות ושאר ולנחושת לכסף תעשה כן בהס^ המזוג הזיוף
 במיס ונסיונך ; בערכס החשבון לפי להס מהראוי יותר מאומה כל יחסרו לא משקלס את המזג יחסר

. : בוחן אבן מכל בכיוח יותר באבדון ואמונתך
 גושי- נצלליס בו וגס כובד לו יש החויר גס כי .באויר גס הוא כן במיס כאן שביארנו מה שכל ודע

 עוף יגביהו רשף ובני האידיס חלקי כמו ממנו קל היותר גוף כל ישוע עליו גס ממנו כבדים היותר
 שיש כמו הקודס) (במאמר למעלה כמובא עב ואויר זך אויר יש וכן עליו, לשונן יעלה עלה והאש בו

 כובדס יקנה והוא מכובדס בו הצולליס אובדים נאויר וגס .ומלוחים ועבים עכורים ומיס זכיס מיס
 שזשרנו בעצמו המופת הוא הנאבל הכובד הוא יקנה ואיך בו הצלול יאבד איך נפות למען והמופת

 משס שהייק במקום מהם אהד יותן בכי האויר במקום יחד ישאו במאזנים אשר שוות משקלות בשתי כאן
 אשר לך'האות ■זה.וזה אל מזה להקיש מדעתו מבין והכס במים. נסיתם כאשר אויר במקום ;השני האויר
 מתוך דבר ותבין מקומו על שמה וראה ימין הבכי לאדוני להגיד בו) כ״ב פרק הקודם (במאמר יעדתי

 מלובדן יאבד באויר כשיוצללוירד עופרת מעוקב שנצלל.,ורגל ובמה שנצלל מה ערך לפי והכל . דבר
 שוקל לו לשנין כנגדו העומד החרר מן מעוקב רגל שכמות לכעבור בקירוב וחצי אונן מכהו ויחסר

 ויחסר מכובדי יאבד במים זה עופרת יוצלל ואס הקודם) מאמר י״א (בפרק למעלה כמובא בקירוב וחצי
 ועשר,^ ומאה אלף שוקל לעכבו כנגדו העומד המים מן זה שכמות יען .אונן ועשרים ומאה אלף מכחו
 הז,- העופרת יצלול לא חי בכסף אבל ,הקודם) מאמר י״א הודעתי(בפרק כזאת מראשית כאשר אונן
׳׳ בעבורו נדחה ולא מקנו הוא הזק כן ועל העופרת מן הוא כבד הי שכסף מפני כלל

 אש יש וכן כן. גס גופים בו ויורדים עולים כי האש ביסוד אפילו הדבר וככה עליו, ינוח והעופרה
 גלולד^ מתכת כמו ממנו כבד גשם עליו יפול אס כי העפר ביסוד אפילו וככה ,אחר מאש וקל זך

עשר P, ®’י ׳ יפננול ולא ,בו וישקע מתחתיו עפר חלקי הרבה יגרש
את יגרש והעפר ,האחר- נגד האחד בערך יסודות הד' בכללות הדבר וכן , כבד אחר ועפר קל

' ׳ לירש ממצבו ■ ' ........................................י"“ '
 מהאויר והמיס

ירבה כן
הי בכסף ישקע מאשר מהרה יותר פעמים י״ד ישקע ■ _

 וישוון במצולות המיס לתחתית היורדים הדס מבני פפוע נודע וזה ,במקומם כובד להס אין המים
שן^ מרגישים שאינס נסהו ושם ראשס על ומונחים צבורים רבים שמיס באופן אותם ויכסו המים

 רק*ן על מים מלא כלי יותן בכי תראה הלא כי למקומו חוץ כשהוא משא״כ ראשם, על אשר המיס מן כובד
 ן5ה,מי היו ואם המיס אחד״בתהתיות עץ יותן בכי מזה נסו עוד .כבדו תיכף שירגיש באויר העומד אדם

הי במעמקי ביאתו אחר לעולם יעלה שמה'׳ולא שישאר הראוי מן היה העץ על ולמשא לעול העליונים

 מיס מבועי ועל מימיהם מקוה כל ועל נהרותס על ובנחלים בימים מקצתם קצתם ובסגולה בביבע
 מאת לקחתי אפר כפי ימיני ובנהרות ידי ביס ושמתי אלה מכל נא אדברה ורעי אחי ולמען . מיס מפיני

 ער ונפלאות הוא ברוך הקדוש של גבורותיו האדם לבני להודיע המחקרים נכר בני מיד והעתקתי ישראל בני •
י : והוא ,למושעות אל לנו יהיה אפר כפי מספר אין י

ם ד פרק י 5מל״ אהד הלק הוא שהמלח ודע ,שבו ומלח גפרית חלקי מפני מלוחים מימיו בכללו ה
השרישה את בו לכבות מסוגל אינו הים מי זה ומכועס . שבו מים הלקים

היס מי להרתיח קשה זה ובעבור המיס .משאר כבדים המה זה ובעבור . המימות כשאר
רוק מודד בכלי יעלה חי הכסף אשר החום בערך ירתיהו מתוקים מיס כי מתוקים ממים יותר

 חי הכסף בעלות החום בערך אס כי ירתיהו לא הים ומי מעלות לק״ל (עערמאמעסער) הנקרא
 יסריחו לא גם קרה מיני בחורף יקפאו לא זה ובעבור ז׳) מאמר כ׳ (פרי! למעלה כנזכר מעלןת לר״ך בו

 שה המשוה לקו יותר הים יתקרב אשר כל ולכן .גליהם ויחשו הרוחות יפיחו לא אס אף ההם בעת
 לכל יותר מלח ההם המיס כן אם ויצנירכו במאד גובר החום שם כי על ,ומרים מלוחים יותר המים

 שבעמקו המיס מן יותר מלוחים שבו העליונים מיס הים :עשית בחכמה כלם ה׳ מעשיך נפלאים יסריח,
 קת ומעלה שואב והוא והעליוני החיצוני מחלקו הים מן אידים מעלה שהוא השמש הוא לזה והשיבה

■ המובחר ' ■



ממים מקיר ח׳ מאמר
 כמאמר העננים בהוך יוהר ומתמהקיס מזדככים והס :כו והמתוקים הזכים מלקי הם והקל המוכתר

 העולה האיד כן כמו והמלוהים; הכבדים את כו ומשאיר געביס הס מחמתקיס מאימתי) פרק תז״ל(תענית
 והככדיס^ הגסים את בה ומשאיר העולה היא שבה ודק זך היותר שחלק האש תום ידי על הקדירה אן

 לשתיה רעים יותר' המבושלים מיס כן ועל' , מלה מעם בהם נתוהף ביותר המיס שתבשל עוד כל ולק
 כמובא וכדומה כמו(מאיי) לשבח טעם שנותן מה הבישול בשעת בתוכו ששם‘לא אם מבושל מהבלתי
ם טוביה. במעשה  שמראהו ים ויש ירוקי שמראהו ים יש ימים. לכמה ומראהו וסגולתו בטבעו משתנה הי

 - אדום נראה רק אדום אינו בעצמו והוא סוף יס הנקרא והוא אדום שמראהו יס ויש מיס/ כשאר לבן
 יען כן ונקרא המת ים ויש אדום; בצבע המה הן ומתחתיו ההוא הים שפת על אשר החול כי ,מטעם

 ים הוא מליחתו רוב מפני שמה מתים מיד הירדן מן אליו הבאים הדגים אפילו חי בעל שום בו שאין
 כל משאר יותר ממולח שהוא מטעם המלה ים הקודש ובלשון מארטא) (מארח בלשונם הנקרא הסדומי
 הוא צד מכל היבשה מן ומוקף מהם נפרד אהד יס יש אך מחוברים הס הימים כל והנה . .הימים

 (ענגלאנד) מדינת כמו הים מן ומוקפים הארץ מגוף נפרדים יבשה חלקי כמה ג״כ שיש כמו הכספי ים
ם : האיים וכל  תנינים רבים דגים בתוכו ויתראו ואפילה לילה באישון שבו המים פני יאירו לפעמים הי
 , כשריון בקשקשת מצופים ומשונות שונות בריות , גדולות עם קכונות היות מספר אין רמש תהומות וכל

 אלהינו מעשה בלב ומפליג אלה כל הרואה עין את ומענגת מאד בעינינו נפלאת היא כזאת ומראה
 ידי על יתהוה הזה האור סיבת כי תתפלא ותשוב עצמו/ בפני וגדול מלא עולם בראותו ואיום נורא כי

 .יהלכון עליו כאשר חושך באישון המים פני על בגופן יאירו אשר מחט של כחודו ודקות קטנות בריות
 בלילות לנו ויאיר האויר חלקי איזה והתלהבות התחממות ידי על פתאום הזה האור יתהוה לפעמים גם

ם :לימודים בראשית כמובא לופט) גענין(עלעקטערישע  מיס במעמקי מתחת אדמה כן גם לו יש הי
 ואבנים סלעים ועמקים בקעות וגבעות הריס יש תחת'המיס גם כי ממש ליבשה דומה הים/ תהומות, וכל

 שאמרו כמו החולדה מן חוץ ביבשה שיש החיים בעלי■ כל ושם ואילנות צמחיה ומיני וקטנים ־גדולים
 או בקעה או הר שם הוא שאשר מקומו גפי הים עומק ישתנה ולפיכך והרוטב) העור (פרק ,חז״ל

□ ג אבנים של גל או מישור  כסופה וגליו כגלגל בעיגול המים שבולת התנועע שמה אשר מקומות יש בי
 מסוכנים האלה והמקומות , שטרודל) (מער ובלשונם גלגל נקרא'שבולת וזה סביב סביב שמה ירדפו

 וימשיכו מימיהם יחמרו■ יהמו שם גס פרסה כחצי הרחק להם הספינות יתקרבו כאשר כי ימים/ לעוברי מאד
 אס המלט ובאין בהכרח הגלגל ותרוץ סביב סביב שמה ותנוע החוג אשר הגלגל בינות אל הספינה את

 והמס , הספינה שעל האנשים תקות אבדה אל.הוכה ובבואה , פרסה כחצי לה סמוך נזדמנה כבר
 שמרה לשוא זו והאניה ,התורן וישבר הנס ויקרע הספינה של החבלים >נתקו עד שמה עגלתו גלגל
 יהד בשר כל ויגוע פניה על התהפך או תשבר עד משם תצא לא כי המקום מאותו שתנצל והעונה העת

ם :בה  המורה הספינה שעל (קאמפאס) הנקרא כלי כתוך אשר (מאגנעט) הנקרא שאבן מקום יש בי
 בלי(קאמפאס) שמה הולכים והמלחים צפק/ לצד לנטות עוד יפעל ולא זאת סגולתו יאבד העולם/ צפון צד

 המאגענעט ע״י הקאמפאס נתחדש טרם קדמוניות בשנים הלכו כאשר סימנים ושאר הכוכבים ע״פ וילכו
ם : קודם לא החמישי אלף לסוף קרוב באניות' פעולתו ונתחדש נמצא המאגענעט כי  איים יש סוף בי

 המאגנצגטי. אבן שם כי מפני מחלה אחד לשום להתקרב יוכלו לא הספינות אשר אינזלן) הנקראי׳(קאלאמיטא
 הפרד יוכל ולא אצלו לעד החזיק לו החניה יקרב ואם יהד העצים המחבר הרבה ברזל יש' ספינות ובכל

 לפרד ידים כל ורפו מאד כס ואמין בגבורה ברזל כל אליו המאגנעט ימשוך יד בחוזק כי משם/ עולה עד
 ׳ ידי על מחוברים בו העצים אשר ספינות ס,שםvלר יש לכן בידחזקה; ולא אופן בשום משם הספינה

ם :עץ של במסמרים ויהזקהו חבלי׳  ויעברו הים כדגי אדם לבני זה בזמננו יש נתיבה עזים ובמים דרך בי
 ידי על ים ומעמקי המיס לתוך שנפלו והחפצים הדברים להעלות עמוקים ובנחלים ביבשה הים בתוך

 ידי כבר כי הדבר לזה הטבע חכמת בתהבולת העשוי כלי ידי על געשה וזה .ספינה איזה שנשברה
 שאם עד האויר בגבול נכנסים אינם שהמיס בו) ט״ו (פרק הקודם במאמר וכמופת באות עיניך לנגד

 יתן לא הכלי בתוך אשר האויר אותו מכסים והמיס בעמק המיס החת למטה בפיה צנצנת או כלי הכניס
 לתוך נו לירד כלי הזה הדור חכמי המציאו ובכן והדענו/ שם מקומו על והתבוננה תוכה/ אל לבא המים את

 . בדבר בינה להשכילך יצאתי משכיל קולא אהבתיך עולם אהבת כיי וביען מיס/ויען מעמקי שאר או הים
 המחזיק גדול פעמון כמו וגדול ועגול מתכת של הוא הכלי שומע; אך והיית הענין כל ואאלפך החרש ועתה
 בל דפין כמה תוכו אל בולטים הכלי לשולי כמוך למטה מבפנים הכלי ובדופני קומתם מלא אנשים כמה בתוכו
 שם ונמצא ים בלב שוכב או האדם יושב או עומד שעליהם וערב שתי בדרך שכנגדו לדופן זה מדופן מהכס
^י תוך אל האדם נכנם שם ודרך לדף דף בין גדולים וחלולים נקבים  קבוע הכלי כל העליון ומצד . מתחת ה

 את ידו על ומשלשלים ,וארוך וחזק עב הבל קושרים ושם ממש הגדול בפעמון כמו מתכת ׳של טבעת בו
 הספינה על קשר השני ההבל וראש הים אל ויטילש בתוכו והאדם אבן כמו במצולות למטה בפיה הכלי,
 ההוא במקום הים על חונים בה עומדים בתוכה אדם בני וכמה מלמעלה הים על אשר אדיר וצי גדולה

דק חבל בה וקשור הגדולה הספינה על יש קטן ופעמון , הזה בדבר אדם לאותו לו לעזור ממעל״לו
וראש ׳ \



יר׳טר כתב א׳ חלק הברית ספר
 הספינה (vz האנשיס עס מדבר הוא ידו ועל ׳, כיס -הכלי בשוך אשר האדס ביד ממנו השני השפל וראש

 את וימשיכו המבוקש שכבל'מצא ידעו אשד כעס קק בפעמון •מקשקש אס משל דרך j סמניס ידי על
 , הספינה של אסר מצד הכלי את שישלו ידעו יקשקש פעמיס ב' ואס ̂ למעלה ויעלוה בו הכלי'שהוא

 לצד אסר למקוס מעע הספי;ה עס יסעו אבל שס תמצא לא יעלוה בל עדין כי ידעו יקשקש ג״ס ואס
 דרך למנוה ידו ישלס שאס באופן היס לקרקע קרוב עד הכלי ומשלשליס אלה. בסימניס וכדומה מזרה

 לראות המיס דרך אור לו ויש שבידו. ארוכים במלקסיס הנמצא.או כל אש בידו להגיע יוכל הנקבים
 ההוא המקום מן המיס ויכלו יברהו ממש הים קרקע על הכלי שולי יגיע אס ואף ,המתספשיס הדבריס'

 האויר בעבור תגיע אשר מקום בכל יס המסרבש היא הכלי זאת כי , שמה הורב הארץ כל ועל יג״כ
 כי^לא בכלי אז ישוכנו סוכך סך ,וייבשו מימיה אל סורב וגורס המיס סלקי ממנו הדוהה בקרבה אשר
 מקרקע מעע למעלה הכלי לתלות צריך ולכן , ההוא אדה יספש ואיך שס ארץ יכסה והסושך לו אור יגיה
 בצד הכל; אש הספינה שעל האנשים ישלו מצא ולא פשפש ̂ עיניו על בעפר יראהויתספש למען הים
 הספינה עס יסעו שם גס ימצא לא ואס / הקבין בפעמון להס ישן אשר הסימן פי על הספינה של אסר
 ואז אהד כעס קכין בפעמון מקשקש וימצא הדבר ויבוהש יסופש ואס ,הסימן ע״פ אסר למקום מעע

 והוא בידו והספץ שבתוכו האדם עם אותה ויעלו למעלה הכלי את הגדולה הספינה שעל אדם בני מושכים
 וקייס סי להיות יוכל והאדם ,יתננה לו הוא לאפר לבעליו ישיב כסף הו זהב מיס ומעמקי ים ממצולות ישוב
 עי ויכסהו היס את עליו ויבא רבים מים תסש הוא אם חף יס באהריש ישכון רב וזמן רבים ימים זה בכל

 בפיה אשר הנקבים דרך המלקהים או ישלה ידו רק כלל תוכו אל לבא המיס יתן לא הכלי שבתוך האויר
 רא׳ן גו יקשר וכבד בכמות גדול הספץ ואם ימצא•. אשר החפצים בידו הבא מן ויקה הדפץ בין למסה

^  הכמצאיס כל'הכלים ואת הספינה על בנגב ’זה יעלו יוהמה הגדולה הספינה מן לו■ שמשלשליס אהד ח
 גס אמ׳ע / בתוכו אשר האויר שיתעפש זמן עד הנזכר בכלי הי והאדס ;להס יעשה כן הכבדים שם
 לזן העשוים כלים ושאר חבית בתוך מלמעלה וזך חדש אויר פעם בכל לו שמורידים תחבולה יש לזא

 אק ומנעתי בהם. וחי יוציאו חדש וישן'מפני האויר את ולהמיר להחליף שיוכל בסופן מכמה; בדרך
 מאד יודעת נפשי כי ;זך באויר המעופש האויר את להמיר לו שמורידין הכלי תבנית את פה לכתוב עגיי
 כהרע אותו ולצייר בדפוס זה במקוס צורתו וכל תמונתו ציור בלתי במכתב הדבר להבין לקורא הפשר שאי

 תשלומי לשלם אתחייב כי וצורות ציורים בתוכה נצייר חדלתי בריתי• זאת ואני ;ועופרת ברזל בעס
 זה,השק^• שהדפסתי בעת היה מאשר ציורים בלי אף ההדפסה שכר במכפלה אשר כעת בכרכי למדפיס;

 יבק • צר לי צרתם ובכל. מאוד לישראל ותצר הקונה על בעיניו דמם ויוקר הספר ויהיקר הראשונה נפעם
•* נפשו מצורות שומר זה דבר על משכיל מחבר כל

 הכמתס ברוב שהמציאו על אחרון בדור (אירופא) חכמי אצל השמחה גדלה מאד כי וראש אחי ודע
 הוא ויסודו זה דבר פורש אשר ;בנהרות מיס ומעמקי הים לחוך בו האדם ירד אשר הנזכר הכלי

 זכרנו כאשר בכלי המסוגר אויר בגבול לכנוס יכולים מים שאין והשיגו ;הסבע בחכמת שהעמיקו מה
 הכיבע בסתר ופלאות דעה אשר'יורה לנו ידמה מי אמרו ובכן לשמחה. עד ויהללוה בה ימצאו ששון

 עס כי ;בקרבנו היושבים האומללים היהודים גס מה סביבותינו אשר העמיס בכל כמונו אין ,היום כמונו
 קלה בריה ואני . הכמה בשוס יודע חתם אין בעצמם והתלמודים ;להם אשר בתלמוד אה כי■ הוא בינות לא* .

 אמרתי כזאת בשמעי ;אבינו את היוס והר,סן ; יהודה באלפי אנכי צעיר ,■מכל קסנתי ;בעיני קלותי הן
 תלויש ועמי ;משיב חץ כי ובראותי העמיס. בעיני נדמו כבהמות הדעת מבלי עמי נדמו נדמיתי כי לי אוי

 כעזרהאלהיס אותם ואשיב שמחתם יער,בלהקמיןאיפה׳להמעיס שבות את אשיב אני אמרתי ;למשובתי
 המשנה בלשון חכמים שנו כי ;הקדמונים ישראל לחכמי זה דבר ידוע כבר ואומר ואען .נצחת משובה

 vp7 הלשון בזה ז״ל הברסמרה ופירש סבל. לא גאלו פיו דרך שהסבילו כלי א׳) משנה י' פרק (מר,ואות
 עכ״ל כלו הכניסו אפילו לעולם bלתו נכנשים המיס אץ פיו על כופהו במים הכנשתו שתחילת כלי

 ידע^ לאשר הסנע בחכמת עמקו מאד ומה החכמות בכל חז״ל ידיעת רבו מה כי באצבע אומרת וזאת
 מאוד הרבה ובשלמות מראש הדורות קדם בני כל מחכמת חכמתם ותרב ;הסכעו אדניה מה על דבר כל

 אמר הכמה דבר כהשיגם בלאומים• האחרונים חכמי בו וישמחו ויפליגו -אשר את כי ,אחרון מדור יותר
 עוד ואפסי אני יאמרו ואל ישמחו אל האחרונים גס ובכף .קסן דבר לחז״ל היה להם הקדמונים זכו לא
 לדעת מאוד הרבה' ותבונה בחכמה לבבם והתלמוד'לרוחב המשנה חכמי אצל הוא סשוס דבר זה הלא כי
 התלמוד' אל ידכם משלח בכל ושמחתה לעד לבבכם יחי ועמי אחי ובכן ,גדול ונד למר,סון דבר כל

 וסעד סועה מרוח תמיד בסכנה בלב'יס אניה דרך בחכמהס. העמיס מכל סגולה לעס ומרוצה המקובל
 לו יש העור זה כי חומריס ויש • פניהס על עור במכסה שנולדיס אדס בני ויש ; ביס אשר ואבנים
 לכסות וחין .אצלו הזה העור אשר הארס או הספינה אותה תסבע לא ספינה איזה על הוא שחס סגולה

 הספינה על מצא במחשבתו'לעת תמיד לזכור סוב אבל המיס; וברא היס את עשה אשר לבדו לה׳ בלתי
 בו יש כי כתב ז״ל והאר״י ;שמות מע״כ החד והוא מה״ש שס סופה ביום בסער ובנחלים בימיס
הסיש ק כי משה אותיות בסוד במיס. יסיע שלא תמיד במחשבתו אותוהאדס ויזכור כשיהרהר סגולה

. סשיתיהו



מאמים מקור ח׳ מאמר
 האויר את כו שמחלפים. והכלי זה בסרק זכרתי אשר הים לתוך בו לירד הכלי כי אחי ודע .משיתיהו

 במצולה ונפלאותיו ה' מעשי ראו המה רבים במים מלאכה. עושי ואלה . הזה בזמן הדבר וקייס אמת
 : האויר גבול אל יתקרבו לבלי מיס פני על חק בחקו אלהינו מעשי גדוליס ̂ באניות היס יורדי מן יותר
ם ה פרק י  בכל שפשו מעל וחסר הולך והמיס שעות לשש שעות משש מימיו להחליף סטלה לו יש ה

גס אז המיס ויחסרו ימשך מיס כל ואחריו היס לאמצע משפתו ובורח והולך פוחת רגע . , ־
p נפילה הוא וזה היס בהפלות חליפתו בו עד שעות ששת יעשה כה ,ליס סמוך היס לתוך הנופליס הנהרות 

 יסרון וכן ירבה כן רגע בכל והולך מוסיף הוא אח״ז הבאיס שעות שעות השש ואת (עכבע) הנקרא הסיס
 בנהרות גס כן ע״י להרבות ויהיו שהיה כמו שפתו על ויעלה מקומו על יבא כי עד גבולו אל וממתקרב

 כזה חלוף פעס שד יעשה וכן ,)הנקרא(פלוהס המיס עלית היא וזה בתחלה כאשר היס לתוך הנופלים
 רב בין הוא וההפרש בראשונה כמו כך כל אינו השנית הפעם אך לעת, מעת תוך האחרות שעות בי״ב

 בעת(פלוהנן/ כבראשונה ואיננו מעע רומו גס בעת(עבבע) כבראשונה כך כל יחסח לא ימעע ואס למעש
 לאיתנם המים וישובו שש בא כי עד שפתו מל מיס בלי שית וקס שית אזל ■שהוא מה הזה חלוף בני כל ודין
 .לפקידה ומפקידה לעת מעת תפקידם את ישנו ולא משמרתם את ישמרו חלופיהן וחלופי . מקומם מל

 הנקראים בחכמות לבס עצוס לא עם הספנים עבדי כי עד העולס ועד העו(ס מן אחת פעס אפילו
 פעמים כמה יוכלו לא כי: מפלתו .על והמהמצעעריס המים יפלו ומתי יעלו מהי בצמצום יודעים (מאעראזין)

 ממעל האופק על עלותה מדי כי הירח תנועת רודף הדבר וזה ,(פלוהס) בעת אס כי בים ולבא לצאת
 שספוהו המיס אזי למסה לירד מתחיל וכשהירח ,שפתו מן ולברוח ולפול לההמעס במים יתחיל תיכף לו

 על לעלות ומתאחר מתעכב שהירח ויען ההיא. בעת כן גס בנהרות המיס וירבו שפחו על ובא ומתרבה
 שעה רבע ג׳ לילה בכל המיס נפילת מתאחרת לכן שעברה מהלילה יותר שעה רבע ג' לילה כל האופק

 שעברה מהלילה יותר שפה רבע ג' לילה בכל לירד מתאחרת שהירח וביען , לה שקרס מהלילה יותר
 ביום למחרתו לוהס)5(ה ויבא מתאחר כן ידי ועל שעה רבע ג׳ ג״כ ההוא בלילה המיס עלית מתאחר

 ג׳ ג״כ ^וס בו ממנו ויברח משפתו יעבור כי אתשל כיוס לבא אן ולא מאוחר שעה רבע ג' ג״כ ההוא
 אשר והעונה העת המלהיס יודעים הירח וירידת עלית מחשבון כן ועל שלפניו, מיוס מאוחר שעה רבע

 הארן לכדור שיש שכמו בעבור שהוא המחקרים כתבו הזאת לסגולה הסיבה והנה .בו ויורדים שליס המיס
 ,הגשמיים לשמת לירח מושך פח יש ככה ,בו ולדבקם אליו להמשיכם הגשמיים הגופים לשמת המושך כח

 לארן אשר המושך כח עליו יתחזק לולא -אליו להמשיכם הארן ככדור הנמצאים אל אפילו זה כח ומגיע
 בהיות אך ,מצוקים גשמיים כל על מאומה מפעול הירח סגולת את ויכחיד כשהיה העפר על להדביקם

 כח עליהם יפעל לכן ,קסנוח וסיפות דקים לחלקים בנקל ומתפרדיס ורפויים ונגריס זבים המיס חלקי
 באמצע מיס יפרמו ליס ממעל בשמים אשר הירח בעבור כי עד מה פשלה הירח לכדור אשר המושך

 ואז ,לדח ולעלות לעוף האלז׳ מתהומות עצמן לנתק ירצו כאלו המים ויגבה למעלה עד וגדול הלוך הים
 ■ ההולכים הנחלים מי את ויעלו וימשכו הים בתוך ישתפכו אשר הנהרות שאר מימות אחריהם המיס ימשכו

 יתרחק כאשר אבל .כן גס ובנחלים בנהרות אשר המים ההיא בעס ויפלו הים באמצע אתם הים אל
 מקומן על הים מי אמצע וישובו ביס לפשל ממנו המושך כח אז יחלש למסה וירד המיס פני מעל הירח

 המיס וישובו גדותיו כל על ומגיע אפיקיו כל על ועלה נפלו אחרי רבתההמיס לכן למסה נפלו כי הראשון
 .הראשון לאיתנם בנחלים בימים המיס עלתה כי עת(פלוהס) הוא ואז ונחלים הנהרות שאר בתוך גס אז

 ורעות עמל זאת לדעת ויחשבה זה בסעס יחפון לא מחשבת מלאכת בספרו ז״ל חפן משה ר׳ הרב אמנם
 גדולים גופים שני יתקרבו שכאשר זאת מודעת כי והוא ,לדבר אחרת ודעת סעם סוב נותן והוא ,רוח
 שכן ומכל , להס מקום ויפנה שיברח או עצמו את שיצמצם מוכרח שביניהם שהגוף הוא בהכרח זה אל זה

 ,מקומו את ולשנות להתנועע הוא קל זה שמפני תמונתו את שומר ובלתי וספוגי לח הוא האמצעי כשהגוף
 וילך ויקס מקום יפנה שבינותס שהאויר בהכרח לזה, זה יתקרבו בכדוריהס והירח הארץ כאשר כן ואס

 לשם שבא ממקום האויר תוך בארץ יעבור אשר וחי האדם כדרך הירח עזב אשר הפנוי מקום למלאות
 לגמרי צ5יעזו לא כי אף במקצת מקוש את ויעזוב ביס המיס פני שעל האויר וכשיפנה ,משם שפנה למקום

 להרחיב למעלה ויגביהו עצק את להתפשס הם גס וירצו הים מי שבתוך האויר חלקי זאת ירגשו תיכו אזי
 הודעתי כזאת מראשית כאשר מתחת בשם אשר האויר דרך כן כי אתם המיס את ומעלים גבולם .את

 לנוכח המיס באמצע השס יגבה זה ומסעם שמהוחבץ. וראה לקראתו שרה הקודם) מאמר ז' (בסרק
 ואחריו הים משפת ויעבור המיס חלף אז כן ועל הירח לכדור מושך לו יהי אל כי אף מאד וגבה הירח

 האח מן ומתרחק ויורד הולך הירח כאשר ואולם ,(עבבע) עת והוא הנהרות משאר גס ימשך מיס כל
 על ויעלו ויפנו הראשון למקומן למסה היס באמצע המיס יחזרו ואז היס סל להתרבות חוזר האויר אזי

 בו הנופל נהר כל על גס ואז הקודמין ששת ששת לו יחסר אשר מחשרו די למלאות לרוב הים שפת
̂ :(פלוהס) עת והוא ומזה מזה שפתו על יעלה הנחל ועל .

 במעס/ או ברב המקומות בכל שוה אינו בנחלים בימים המיס ונפלת עלית מדת כי תדע ידוע אמנם
 וכבר ,שם ירבה כן ההיא במדה ומים מעס בו שיפול מקום ויש הרבה בו שיפול מקום יש אלא

דו׳ 6 ן הבריח] [ספר ד מ



יושר בתב א׳ חלק הברית ספר ,
 בעומק bהמי ונפילת עלית מדת למדינת(צרפת) (עגגלאנד) מדינת בץ המפסיק הייס בבריח ומצאו מדדו

^ פועל הוא והניגוד המולד בעת אך שוה הוא הזמניס בכל לא וכן , אמות משרים ת  רב ממט. ונפל יו
 המולד שבין 'בזמן שהוא ממה יותר תעלה לשסף פלג מי הים בהעלות לוהס)5( ובעת (עבבע) 'בעת

̂) א׳ מאמר ד׳ (פרק למעלה כמובא ביותר קרובים והארץ הירח וניגוד שבמולד מסעם והניגוד  אף .בו
 :ופלוהס) שס(עבבע אין אשר ומקומות ימים יש רק המקומות בכל לא גס הדבר זה יש הימים בכל לא

 משיחו ועל ה' על עתק ידברו יביעו אשר פחים רשעים על אמסיר זה בענץ לדבר אכלה סרס
 אלא נברא ולא היה לא סוף יס קריעת כי אולת יביעו כסילים ופי און פועלי כל יאמרו ביתו נאמן '

 מצרים שיבאו ובאופן (עבבע) בעת ביס ישראל את והכניס ופלוהס) (עבבע מענין וידע גדול חכס משה
 לרחמ עברוהו ולא עגולה גורן כחצי תוךהים,בארכו ישראל שהלכו בין הנה (םלוהס).כי בעת אחריהם

ס ̂בה שנכנסו שפת באותו אך לעבר מעבר  המים מן סבבו,חלק רק הים ברוחב עד'מאד הרחיקו לא ה
ק ע״א) ס״ו דף (בערכץ התוספות שכתבו כמו ויצא/ עלו עצמו צד' ובאותו השפת אותו שעל הים של  ו

 אשכנזי(שמות למתרגם הבאור כדעת לעבר מעבר לרחבו הים את שעברו ובין ז״̂ל עזרא אבן דעת הוא
 אפילו לדבריו מסכים קארס) (לאנד ובל״א מונדא) (מאפא בלשונם הנקרא (האסלאם) אשר י״ד)

 הגדול במדבר ישראל בני ומסעי לשבסיהס ישראל לבית הארץ נבולות כל הקודש בלשון הרשום (האטלאס)
 שעברו שם הרשום את כתוב וימצא לראות תוכל הנדפס(באמשסרדאס) פסח של הגדה עס אשר למעסיהם

 '̂ הקדמונים הפיוסיס כל וכן לזה מעידים ובמדרש באגדה חז״ל דברי כל לעבר^כאשר מעבר לרחבו הים את
ק מי את אלהיכס ה׳ .הוביש אשר הזה הירדן את ישראל עבר ביבשה לאמר כתוב נמצא הנה גם ר  הי

ד ד') (יהושע עברנו עד מפנינו הוביש אשר סוף ליס אלהיכק ה' עשה כאשר עברכם עד מפניכם מ  ש
 ן5דמיו זאת על מורה ויותר שכנגדו. לצד זה מצד שעברו מורה עברנו לשון כי הזה הדעת של צדקו לימין
 שקר דוברי פי יסנר לרחבו כך או בך שהיה יהיה .הירדן מעברות אל סוף ים מעבר ידמה אשר

ע האומרים האפיקורסים עבב בינו באותו ההוא במקום היה ואלוהס) כי( ת.  וכסיציש בעם בוערים הע
 אז כדבריהם ואס י״ד) (שמות ומשמאלם מימינם חומה להם והמים התורה אמרה הלא• תשכילו מתי

̂  שיש ומעשה מאורע התורה יכתוב ואיך צדדים משני לא אחד מצד אס כי מיס להם שיהיה אפשר
 אנשי שרל היח^ז אחרת ועוד זאת לבד, אחד מצד המיס היו ישראל כל לעיני ט מכחישים רבוא ששים

ס שם אשר שהמיס ידעו לא וחרטומיה חכמיה וכל ההוא לים ונראה סמוך מעולם היושבים מצרים ארץ  כי
מאלהי ^^ל ’ל̂® הו^ הים מקום זה הלא זאת ידע לבד משה זולת זה סגולה להס יש

 לעכוך בשנה פעמים כמה לשם הולכים המצרים שהיו ספק ובלי יראתן קשה שיאמרו להטעותן כדי מצרים
 יחד ,שה יותר השכל מן ורחוק זר דבר יש וכלום המקום, זה טבע יודעים כלם היו וא״כ אותו
 יס נברך ואנחנו . לאלה וכדומה כאלה זרות פי עמוקה שוחה אל לשאולה רשעים ישובו יאבדו יבער

 בתוכן והעבירנו בתוכו צרינו שקע אשר על יחד הים שפת על ישראל ובני משה שר אשר שירה לפניו ונאמר
: מנפלאות והפלא גדול בנס בחרבה ל • א

 לזן זו סמוכות ארצות שתי בץ יפסיקו אשר רחבות לא הים ישטששהבריחיסוהסרצועות הים י &רק
 ן5צרכ מדינת בין המפסיק (קאלעז) מעבר א) הם, ואלו ורחבים. גדולים ימים שני ויחברו

) / לענגלאנד ) .אצל(קונשטאנסינאפיל) אשר (דארדאנעלע) מעבר. ב  שמה אשר (טראציא) מעבר ג
אשר '(זונד) מעבר ה) ,לאפריקא שפאניא מטנת יבין אשר (ניבעראלטער) מעבר ד) ,כן גס

שוועדין,ו) דענימארק מדינת י : סיציליעןלנעאפע מדינת בין (סיציליען).אשר מעבר ל
ארווע;- דענימארק האלאנד ענגלאנד מדינת בין אשר הים (אירופא) חלק של הימים שמות ואלה  נ

קוהרלא^ רוסלאנד שוועדין דעדסארח בין ואשר מער) (דייטשע או זעע) נקרא(נארד וגרמניא
 לסעלד ואשר ;גרמניא מיס גדולה לשון רק והוא מעער) או(באלטישע זעע) (אסט נקרא וגרמניא סרייסן’

 מדיגס בשוך אחד ראש יוצא וממנו מער) (אייז או (חאלסעזעע) נקרא הצפוני ציר עד נארוועגן מן
ר/ (ווייסי הנקרא רוסיא ע ע/ אירופאנקרא של במערבה גדול ים פארטוגאל גבול אצל ואשר מ ע טז ס ע  (וו
 בץ(אירוס* אשר גדול הים זה והנה .הנזכר (גיבראלטאר) מעבר ידי על התיכון ים עם מתיחד והוא

 זש והוא .המדינות באמצע שהוא על מערר) (סיטלענדישע ובל״א דיטראני) מיזי (מארי נקרא ^זיא)
 שסהתחלס אשר ממצר(גיבראלטער) מערב מצד מתחיל והוא פרסה ר' ורחבו פרסה ת״ר ארכו מתיכון־

 ארס בגלילות דמשק ים הוף שהוא (באמט) מקום עד המזרח אל באורך משם ונמשך (אוקיאנוס) 0*
 (רק} נוכח (סארדיניא) (קאעאלוינא) נוכח מינוריקא) הס(מאויריקא בתוכה אשר המסורסמים והאיים

א) (קורסיקא) מסעליא) ן רודיצפריא)נוכח (קאנדיא (קאלהבריא) (זיצילא)נוכח נוכח(טוסקנ ו ע ח  א
שב,'עוד (אירופא) חלק לגבולות זה וכל האיים שאר מלבד נוכח<(מאצידאניא) (קרפו)  מזה לט יזכר יח

ט׳) ט׳ (במאמר אזכיר אשר (אירופא) בחלק בו דברי מדי שבו איים שאר איזה טס הים  ותראני פרק
ס הנקרא ים ויש (אדריאטיקא) ים הנקרא וטורקיא איטליא מדינת בין אחד ראש יוצא וממנו . משם  י

 מורקייא אצל.גבול והיסאשר התיכון. סיס חלק מערר)והוא (אינזל ובלשונם רבים איים שבו על האיים
ך דרוס לצד משתפך והוא זעע) (שווארצי הנקרא השחור ים הוא (אקשיקאף)עיר עס אפר תו ס ב י

התיכון



̂ים מסור ח׳ מאמר מבמ
' : (צאכאקא) 'ים ידי צפחעל ולצד (מארמארא) הנקרא ים ידי על התיכק

^ עמוקים עמקים והס כן גס בעולמו הקכ״ה ברא קשנים ימים א ס מיס מקוה וכהס ורחניס ב  לני
 ומהם גדולים מהם אשכנז(זעען) ובלשון יאוריס נקראים והמה אחד במקום ונחים עומדים

 אמנם (בו המיס ישרצו אשל ורמשים בדגים בפרס דברים בכמה בעבעו מהבירו משונה אחד וכל קנוניס
 פרסאוס י״ב ארכו אשר האף) (פרישען הנקרא יאור יש (פרייסן) במדינח כמו מאד גדולים יאוליס יש

 ארכו אשר (קורישעהאף) נקרא יאור יש מדינה באוחו וכן ,)מנצר(פילא אצל והוא פרסאות ג' ורחבו
 ארכו כי (לאדאגא) נקרא (אירופא) בחלק גדול היותר והיאור. (מעמיל) מבצר אצל והוא פרסאות י״ג

 'מהס ובאים יוצאים נהרות גס אשר ויש (רוסיא). במדינה והוא פרסאות עשרים ורחבו פרסאות שלשים
 יצודו ואז וייבש יחרב שנה ובכל פרסה חצי ורחבו פרסה ארכו לעשות מפליא אשר אחד יאור יש גס ובהם.
 נצודו אשר יער חיתו שמה יאספו הקציר ואחר זרעונים מיני ושאר אורז תהומו על ויזרעו שבתוכו הדגים

 גדותיו כל על במים ויתמלא וברק רעם ע׳י בו התהום יתבקע הקין כלות חמריס^ואחר חמריס שמה ג״כ
 גדולים יאוריס לעושה לשבח עלינו בשנה; שנה מדי והלך תמיד'יבא יעשה ככה החורף; ימות כל כן ויעמוד

^ ; דבר בעולמו חיסר שלא קכונים עם  ויברכוהו יהללוהו זאת בעבור ואולם . הדס בני בהס ליהנות ברא ה
 ויש חכמים מגדל נהר׳ יש / מזה זה בסבעס אשוניס בעולם נהרות יש וכן .בכילהארן שמו ספר ולמען

 מיא ואית חכמץ מגדל מיא אית שרה) חיי (פרשת הנעלם מדרש בזוהר שאמרו כמו ; ספשים מגדל גהר
 מבני המתפלספים עם האומות מחקרי והנה . שבתיון נהר הוא בשבת ששובת נהר ויש’ עפשין; מגדל

 בדבריהם ואין ממדינתנו; אדם בד אותו ראו שלא בעבור הנהר זה במציאת יאמינו ולא ימאנו ישראל
 ראו שלא בעבור הקדמונים וחכמים מחקרים מכחישים היו דברים והרבה ראיה אינו ראינו לא כי ממש

 ‘אדס בני שישבו או רגלינו כפות נגד רגליהם בכסות שמה ההולכים ואנשים (אמעריקא) בחלק כמו אותם;
 בגלילות הוא שבתיון ונהר הארץ. בכל זאת מודעת וכעת לזה וכדומה החס יזור ובא העולם בדרום

 מדינת מן רחוק לא מן(קאלירךס) למעלה ומוצאו גוזן בלשוננו אשר נהרי(גאנגיז) בין העליונה (אינדיא)
 ומהם מלוחים מימיהם אשר ישימעינות בעולם. משונות מעינות יש וכן .חבור מדבר שם אשר (לאמיק)

 מימיהם ויש.אשר ברונפן) (זויער ונקראים מחומציס מימיהם אשר ויש ברונען) (זאלן ונקראים המלח יבשלו
 מעינות ויש ,לרפואה ישתו רק מ״ו) במרה(שמות המה כאשר אותם לשתות אדם בני יוכלו ולא מריס

 המה והן בהם: הרוחן האדם לרפואת נבראו וכלס פושרין ומהם רותחין מהם חמים מימיהם יאשר ההומות
 מימיהם אשר מעינות וכדומה;ויש סבריא חמי כמו בעדער) (ווארעם הנקראים בעולם הידועות המרחצאות

 ד׳ מראיתו מחליף מעץ ויש y וואסיר) (מינעראלישע ונקראים משכת חלקי או גפרית בחלקי בלולים
 . מריס של באר כענין השכחה מסירץ מעינות ויש . וכדומה שחור ופעם אדום הוא פעם בשנה פעמים

 אס כי בו יהיה לא ומיס בשבת שובת שהוא מעץ ויש / בשיעים והוא, המשגל תאות מרבה יישמעץ
 דוד בימי לעולמים היה כבר וזה הסוב שמן ממנו שנובע מעץ ויש ;הבב׳זניישבת וביום ימים בששת
 עם אותה כסה והים הרעש בתוך העיר אותה נבלע כך אלבאנו)ואחר בעיר(אלסי השלום עליו המלך

 המים פני על יצוף אשר השמן ילקסון עדיין דבריו ולפי בו) ג' יוסיפון(פרק בספר ככתוב הזה המעין
 תהומוס מעינות בענין עוד לדבר אשוב ולא אלך בסרס ואני .כן היה בימיו שרק ואפשר ;מקום באותו

 מריבה מי והמה האלה מיס מוצא מן דבר שורש האדם לבני להודיע במחוקק עסי אחדל לא אמרתי לבה
 הבא בפרק אומר כאשר הזה הדור וחכמי האחרונים וחכמי קדם חכמי והס pb מחקרי עליה רבו אשר
. : והוא העין; אל היום ואבא מריבה מי על אבינך ושם ה׳; בשם ־
ק ם ז פי י מ כ  הגסריתומלח קולסיס שבו שהמיס מפני הוא הים למליחות הקיבה כי אמרו הקדמונים ח

בעולם אשר. הנחלים ואשד הנהרות שכל ואומדס ממעמקים ליס מתחת בארן אשר ■ • • ■
 מהם ונעשה נמוך למקום ויורדים ובהר בבקעה יוצאים ותהומות עינות הרבה כי , המעינות מן באים

 כי.אזלו הים ק באים האלה והמעיניס ; ק״ד) (תהליס בנחלים מעיניס המשלח שנאמר כמה ■ y גחלים
ת דרך נמשציס שהמיס בעטר אבל ,בעצם מלוחים מיס והמה עפר במחילות לארץ משחת ים מני מים  א

 y מחמתקים מלח1 גפרית שם שאין לו ממעל הארץ פני על נמשכים כך ואחר הארץ בקרב• עפר במחילות
 ומוצלח מוכשר באמת החול כי שבו, המלחיי וסעס המלח חלקי אצלו והחול'והעפר.מושך הארץ פני כי

 שבמים, ומלח גפרית חלקי כל שבה ובחול בנחל אשר אבנים בחלקי ינוגב כי חלאה מכל המיס לנקות
ה. באופן הדבר את לנסות ושנוא הרצה אס מתוקים מלוחים ממיס לעשות תיכל שהיי ,האות לך וזה  ז
 מיס שמה ונסת זה גבי על זה אותם ותעמיד מול ותמלאס מנוקב תחתיהם אשר קדרות כמה לך קח

 היורדים המיס וימתקו המלח מהם יותר אזי הקדרות כל דרך שיזובו כדי העליונה בקדרה מלוחים
 שבתוך והעפר החול אל ומתדבקיס שבו המלח וחלקי המרים המיס ובאו התחתונה הקדרה מן מלמסה

 ומיס הלכלוך סן בחול ידיו את שמנגב כמי שבו המלח מן את'המיס שמנגב החול סבע כי הקדרות;
 כאשל א׳) (קהלת ללכת שביס הס שם הולכים שהנחלים מקום אל הכתוב יפורש זה ולפי ,ימתקו גגוביס

 וגובעיס׳אשל וחוזדם מהים pהא תחת במחילות הולכים הנחלים מהם אשר שהמעינות ז״ל רש״י פירש
ק מחקד וקמו .מלא איננו והים הים אל הולכים הנחלים כל כן מל  הקדמורם דעת וסתרו האחרורם א

ורבו , '



׳ יושר כתב א׳ חלק הכרית ספר .. , _
 מעל המיס חרכו מיס אפיקי יבשו אז נעצריס השמים שכאשר בחוש רואים אנו הלא באמרס עליה ורט

 בעת מימיהם ויכזבו יפסקו מדוע לארן מתחת הים מן באים המעינות ואס , ויבש יחרב ונהר הארן
 חלק הוא הלא הים במי אשר המלח ושד ,גדותיו כל על מלא הוא תמיד הים הלא הגשמים עצירת

 יתקבצו הלא הזה המלח כל נשאר איפו ואיה זה) מאמר ד׳ למעלה(פרק זכרנו כאשר הלקים מל״ב אחד
 הס. ואולם . השלם מן הזה דעת ובשלו וגמרו נמנו ובכן ,יסתש מיס מעין וכל תהום מעינות ויסכרו

 נמצא לא משלם כי הארן של ומלח הגפרית ובולע שקולש מפני אינה הס מלוחים הים שמי בהסיבה אמרו
 בראשית ימי מששת בשבעו מלוחים מימיו להיות הים מי נברא אבל , ומלח גפרית חלקי הרבה הים כתחתית

 במקום העומדים מים מקוה מנוחות מי כל כדרך גליהם ויחשו הרוח בנוח ויסריחו יתעפשו שלא כדי
 לא הארץ על האויר מגובה היורד והשלג הגשם מן באים הנהרות וכל הנחלים ומקור ^ מרוצה בלתי אחד

 השמע חום מחמת הארץ מן העולים האידים מן והשלג,באים והגשם ,לארץ מתחת הים. מן שבאים
 מן הארץ'בפרש מן האויר גונה אל רבים מיס חלקי מביאים והנשיאים ועבים נשיאים נעשה ומהאידיס '

 ויהי מים נוספים עבים גס העננים ואלה ;גשם עבים ימלאו ושם הים מן עולים העננים רוב כי, הים
 רק בשמק בבסנו אותם לבלע הארץ ישוב לא ושמה הארץ על והשלג הגשם ירד וכאשר הארץ על הגשם
 ירדו מיס פלגי’ואז השלג ונמס השמש וחס רבים מים זה וממשר מגשם יתילדו הארץ פני על ישארו
 בעומק ־ מהם הנבלעים גס אף מהם ימשכו הנהרות וכל המישור נחל עד ויטאו ויתקבצו כן גס מהם

 יגיעו וכאשר ,החול גלד דרך ויעברו ויפלשו ומחילות והגומות הבקישת דרך ירדו הארץ בקרב האדמה
 מתחת המים יקוו הריס ובבשן הארץ בשבור ויתקבצו שד מלרדת יתעכט קשה סלע או חומר של ̂לגלד

 למקוס ויורדים חוצה יפוצו מעינות בקשת ובתוך מיס יצאו ושמה בצדם חומה אין פרצה מרךס ימצאו עד
 יצק זה והנה . שושף לנחל והיה מיס נחלי אל יגיעו עד רבים מיס אל שרשו אל לנמוך ומנמוך נמוך

 ומשאיד שבו המתוקיס את מעלה הוא היס מן אידים המעלה שהשמש 0נ י' סייו זה (במאמר לנו ראשונה
 yw כמאמר לקלותס המתוקים המים חלקי אס כי האיד את ישא לא כי המלוחים ואת הכבדים את בו

 מתוקיס והנחלים מתוקים הם לכן בעבים הס מתמתקיס י״ג) פרשה רבה ובמדרש מאימתי פרה (בתענית
 סתוקיס מיס מיני וכל מים מבועי ועל היאוריס על הנהרות על המיס באר אדות על אמרו' והס

 המסרוהשל; שמי במופת ובארו ממנו^ המיס ויזובו הנמס והשלג הגשם מן נהיה שהכל בשלם הנמצאים
 על בגובה מעש יותר או אמה כמו יהיו כלה השנה כל הארץ על נפלו כאשר במקומן יעמדו אם והסל

 בן־ז למי ימצו מלא ומי בשלם הנמצאים אדירים רבים מיס המון לכל דעתם לפי מספיק וזה הארץ פני
 pifl מקוה ובור מעין אף ,הענן בעב עליה דרך רק ,מחילות גלגול דרך הים. מן שבאים ולא והותר
 הארץ אותם שבלע גשמים מי הם אבל הארץ בעומק הים מן באים אינם בארץ הנמצאים ומלוחים מרלס
 מלוחיס נעשים ושם גפרי^^ומלח חלקי הרבה שם אשר עכור עמק אל ומתקבצים עפר מחילות דרך ועברו
 5יפורשהכתו זה ולפי חו*:ר-.־ פני על מיס• ושולח הארץ פני על ונובעים חוזרים מתמלחין דעבדין ובתר

 מןהיס רבים ואידיס נשיאים יעלו שתמיד מה א׳) (קהלת ללכת שביס הס שם הולכים שהנחלים מקום אל
 אצ הארץ בקרב מיס ושלח שלג;' מימי לשלגוינזלו ולפעמים ארץ עלי לגשם האויר.,ויהי בגובה למעלה

 נחל עד ויבאו במסילה וירדו ובהר בבקעה היוצאים ותהומות עיינות ונובעים חוזרים ומהם האדמה עמק
 שביס הס ובזה ,הים לתוך ישתפכו ושם רחוקים וים ארץ אפסי עד ומנהר נהר עד ישתו בדרך ומנחל
:מלא איננו הים ולכן ללכת . .

םו1 p סותר וזה בונה זה לש כסל דרכם זה כי האחרונים דעת וסתרו הזה האחרון הדור חכמי כל ק f 
 מסה שראייתם באמרס האחרונים דעת ובשלו הקדמונים לדעת יודו הס הן פוהר> וזה חולם

 עצירק בעת גס אבל שוא דבר. פיהם זה וייבש יחרב ונהר מיס אפיקי יבשו אז נעצרים השמים שכאשר
ק היסיי עד החריב הנהרות וכל לגמרי הנחל ויבש המיס יבושת עד וכל מכל יחסרו ,לא הגשמים  ימסרו י

 מתחה באים המעינות אם גם אף כי בשבע ספק בלי ההיא בעת לחץ ומיס הראשון משישרס המיס
 יומשכו הלא כי בנהרות מים להביא הס מרבים הנשמים מי שאף. ספק אין הראשונים כדעת הים מן לארץ
 ויחסרן הגשמים בעת בנהרות המיס ירבו לכן בחוש; והנחלים׳כנראה הנהרות לשך הארץ פני מעל

 נבלעים עפר במחילות מתחת ארץ בדרך הים מן אתם הבאים המלח וחלקי הגשמים עצירה בעת המיס
 אותו וינסו האחרונים בארו אשר והמופת כלל^ ומסילותם המיס דרכי יסתמו ולא מתחת בארץ ונפרדים

 הדור חכמי סתרו בשלס^ הנמצאים רבים'אדירים מים לכל והשלגים הגשמים מן ונוזלים מיס שמספיק זה
 במופת ובארו דבריהם/ הפוך על בנסיון ועמדו בחנו גס חמלו ולא הרשו בה היסוד עד ערו דחו הזה
 אף והשל והשלג הגשם מן השנה אחרית עד השנה מראשית אחת בשנה הארץ על המגיע מיס המון שכל
 המקובצים המיס כל עומק יהיה כלה השנה כל שנפלו תקום באותו ויעמדו ביותר גשומה שנה יהיה אם

 בענגלאנד אשר (שעמזע) הנקרא הנהר זה והנה ,הארץ פני על אמה. ורביע אמה כמדת הקנה מכל יחדיו
 (זייני) הנקרא והנהר ,הים לתור מיס משקב רגל אלף ות״ק מיליאן שלשים שעה בכל ישפוך המדינה

 והנהר ̂ מיס מעוקב מיליאןרגל עשר ששה שכה בכל ביס ישפוך המדינה בצרפת אשר (מעהני) או
 אשר והנהר(וואלאגא) ןגיס, משקב רגל מיליאן תכ״ב שעה בכל ישפוך המדינה באימאליא אשר (סא)
במדינת י ׳



מגמיים מקור מאמר'ח׳
ס/ מעוקב רגל מיליאן אלף שעה בכל רוסיא'ישפוך במדינת  מי אהח שעה ככל יחסרו העצום סך וזה מי
 גדולות' עס קענות מאד למרבה בעולס אשר והנחלים הנהרות שאר מ מלבד האלה העצומים הנהרות
 לתוך וניושכים נגרים נהרות יש (אוקיטס) ים שפת על אשר במחוזות רחוקות בארצות כי ,מאד ורחבות

 ומעתה ,)(קאסאמאסא בלשונם נקראים והמה פרסאות עשרה הנהרות ורוחב מתוקים ומימיהם הים
 שכל האחרונים יאמרו ואיך לחשובי הלב ולא לדבר יכול הסה שאין מה אלה מכל יחסרו מה וחשוב צא
 ולעג נפסדה ודעה מגונה דעת והיא ,הארן על ורביע אמה בגובה הוא אשר מיס משיעור הוא ז<ז

 ובמחילות האר! במערות הים מן תמיד שביס שהמיס הקדמונים דעת וקבלו וקימו עמדו ובכן ,הרבה
 מהם יחסרו אשר השיעור ממלאים והס והנחלים הנהרות לתוך הנופלים תמיד מעינות נובעים ומהם עפר

 הולכים(קהלת שהנחלים מקום אל בפסוק ז״ל רש״י פירש כבר קייס הנשאר הזה ודעת הים; לתוך בנפלם
: עולמים ולעולמי לעד נאמנים וקיימים חיים ודבריו קצרות במלות חז״ל פי על א׳) ,

ם ח פרק י מ  מן ואין אדם בני כל לפני וידוע גלוי וזה מספר עצמו ועובותיו מלמנות רבו תועלותיו ה
 יותר אדם לבני סוב איזה מהם והשובות הרעות רק אזכירה אבל ̂ לזוכרם הצורך

 ובין מועיל בין ולהבחין לרע סוב בין לבקר מים שותי■ כל דעת למען במעלה זה על זה וקדימתן לשתיה
 לגוף המזיק הרעים מהמים שתות לבלתי בהם שימות ולא בהם וחי הנוף לבריאות בסוב ויבחר מזיק

 :והוא ,בהם ובשלו מהס ולקחו ולבישול המשתה אל נקבל הסוב ואת רעים' חלאיס וגורס נפשו ומשחית
קר. וקל נקי והוא וצבע וריח סעם לו אין אשר הוא האדס^ לבריאות ומועיל וסוב מובחר מים  ומים ו

 הסלעים מבץ ההר מן הנוזלים או הול הרי שאצל במעינות אם כי ימצאו ולא בעולם מועסיס כאלה
 הנצניס ^מח מחלקי משרביס נהרות ומי ,שמניי או גפריי ארצי בחלקי בלולים רובם המעינות שאר אבל
 ומה סוב מה וסלעים חול מהרי מיס אתך יש ואם ,בהם יחיו אשר קסניס ותולע רמה חלקי או בה

 נכבדי מעינות באין אך ,אחרים מיס תשתה ולא בו תבשל אשר וזה אדוני ישתה אשר זה הלא נעים
 התמידי תנועתם בעבור מתעסשיס אינם מימיהם כי ̂ ישתה הנחל ומן הנהר מי לשחות סוב האלה מיס

 סוביס לא גשמים מי מקוה כל ושאר סוד בבור ומקובציס המכונסים הגשמים מי אבל ,המהירי ומרוצתס
 אה להשקות הוא ונהפך ,שבו החמין הקיסוריס בעבור להתעפש שממהרים מפני ונחל נהר מי כמו

 והקרוב לו הקרוב מץ אל מהרה יתהפך המתעפש שכל מפני והנחל הנהר ממי יותר הוא סוב כי האדמה
 להוציא מסוגל המסר מי ולכן ,נצו ופרח ויציץ ציץ יוציא עד לו המוכן בסבעו יותר לו הקרוב אל אליו

ק משובחת כן על ,סוביה במעשה, כמובא ;הנהרות ממי יותר הארץ ק הצמחים  למסר אשר ישראל א
 הזה הדבר תרחיקו לא רקהרחק ;אותה משקה שהרלוס מצרים מארן י״א) מיס(דברים תשתה השמים

 הנהר אמנה סוב כי / ב׳) (בראשית הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר שנאמר עדן גן אצל שמצינו ממה
ק. בלי הגשמים מכל יותר הדברים לכל ומוצלח מעדן היוצא פ  בור ממי הנהרות מי מעם סוב וגס ס
 זה ידי שעל ארצה הנגרים וכמים כנחלים ממותק ואינו ממולח הגשמים שמי מפני גשמים של מיס מקוה
 המלחיי וסעס הגפריית חלקי למשוך בנחל אשר אבנים וחלקי החול טבע כי שבהם המלח מחלקי יפרדו

 ומסר מיס תשתה השמים למסר אס אבל ,)הקודם (בסרק למעלה זה על והמוסת האוח ובא ,אליהם
 סעם בהם נשאר עדין והמקוה הבור לתוך נכנסו תיכף רק רחוק למקום האדמה פני על ארצה נתך לא

 האויר בגובה הנקרש ומסר מסל המתהויס המיס הס ולשתיה לבישול סוביס לא אשר והמיס . המלח
 הזוהמא מפני מהם,כלל לשתות אין ומיס שלג מימי ינזלו גס הברד ונמס השמש וחס שלג'וברד ונעשה
 ונעשה הנקפא מסר ואל סל אל ישתיון בל ונוזליהם גשמים מי הוא אס אף מבורך מיס שתה מוסב שבהם

 מבושל ובשל .בשממון ומימיהם סוביס לא רעיסוקיסוריס בדברים ומעורבים עכורים הס כי שלג ברד'או
 מיס לשתות הוא מערכו ונגרע מזה רע יותר אבל . ישמו אוכליו כל כי ממנו פיך פתחי שמור אלה במוס

ק היאור ק ק  רע אס כי זה אין לק היאור; ויבאש המיס נתעפשו וכבר רבים מימים זאת מינוח כי ה
ם. וחלאיס רבות רעות אותו ימצאון כי ממנו יבשלו אשר המבשלים ולכל אדם לשתיית  מהמה ויותר רעי

ק וחפירות מגבא מיס ולחשף בעמקים אשר מיס מקוה‘מנוחות מי מכל הזהר בד א  דבר על מיס ואגמי ה
 המוצצים ותולעים שקצים ושאר ההס המיס על תנינים ראשי כמו הארסיים ועלוקות שם אשר הצפלדעיס
ם אד ה סי  ודמן מהם השותה האדם רעת ורבה ,הזה עכור בעמק המיס ישרצו אשר מספר אץ רמש שס !

 נכבדה בעיני יקרת באשר, להזהירך חביב קורא השר אליך לי דבר שד .מהם ירחק נפשו ושמר בראשו
ה עצה לך ואתן אהבתיך ואני  9מי לא השהה לא הרגה ומחומם. ויגע עיף ואחה גמאד ־תצמא שאס .שג
 תיכף תשתה בחסזון אס כי תשתה; ואחר מעסמעס גופך ויתקרר ותנוח שתשב פד קר משקה כל 'ולא

 חהר־האדם גס ;־׳ חולה רעה זו וגס מאד לגופך תזיק פיפה נפש על קרים מיס או משקה אחה ומיד
 וככה ; וקטנים דקים אבנים חלקי או החול מן גמאד נקי שאימ משקה כל או מיס לששת שלא מאד
ק האורז מאכל בפרס במאכלו גס מזה ̂יזהר הדו ם ששכיח הדברים לאלה וכדומה עדשים ונזיד ו ה  אכרם נ

 השתן צינור, ויסתמו מרפא ואץ לחולי במעיו _ח:א כי מאד■ משכן הוא אוש יאכל זכר כל וחול קסניס
א; רע וחלי הלילה ע הו קו ו הנהר מן מיס לששת יירא לא מי וכן בניד; אבן הנקרא זה חלי ו ק  או נ
דע^ז) א1ץ (פרק מז״ל אמרו כאשר’ ואותס' בליסר ויגע' המרזב על פיו נולזן או ושותה מלקק שהכלב מנחל



יו?טר כחג א׳ חלק דז^־ית ספר .
ס עלוקה. יכלע שלא ז״ל רש״י ופירש הסכנה, מפני וישתה הסילון על פץ יניח לא מי ה ת אי ש חכליו תק  . לק
 לבצ בקנקנו ויסתכל עינו בכוס יתן עד'כי מיס אדס ישתה לא בכלי ‘ואן תשתה במשורה ומיס תוכו אל

 . ועבירה גדול איסור הוא יבלע אשר חי וכל בריה כל כי וקסנה. דקה ותולע רמה או זבוב איזה שס יהיה
 על מיס מעע ממנו ישפך גי עד שאב אשר הסיס ישתה לא כן אחרי וגס , כידוע שרן משוס בידו הוא

 בורח כי להזיקו ויכול המיס על שורה רעה רוח או שד שלפעפיס האמת חכמי שכתבו כמו פעמיס ג' הארץ
 וישתה יברך כך ואחר בהפך לא דוקא הברכה קודס יהיה והשפיכה , פעמיס ג' של השפיכה ידי על הוא

ו, ל ב סו  ה' לשס להודות אס כי נשאר ולא המיס וישוכו השלישי ביסוד הזה המאמר דברי תמו ובזה ו
שסה׳ במאמר לכן , בדברו נהיה שהכל והיה,העולס שאמר למי ולהלל המיס על ד' ביסוד נדבר הבאב  ה

 וראיתה הארץ, על העפר אל שב הכל בו המדובר וכל יקוס עפר על ואחרון היסודות מן אחרון שהוא
, :■והוא היא מה הארן את .־

הארץ חוג ט׳ מאמר ־
ר א רק3 פ  אשר איכיוח שתי צורתו אחר ונמשכים שבכלס והנס העב והוא הרביעי יסוד הוא הארץ ע

 על והתכוננת ,בו) ג' סרק ה' (מאמר למעלה המבואר מסעס ,והיובש הקור המה ^
 מקיטן המחובר וגס עב גשם ומהותו חלקיו נתכים בנקל ולא וחזק אעוס גוף והוא ותדענו', מקימו
 ומחומר ואכניס, סלעיס הנקראיס גדוליס חלקים ומקכיז ,ועפר ואנק חול הנקראיס וקסניס דקיס חלקים

 בעומקו כך אחר ועפר חול הוא בחיצוניותו , זה על זה ושכנייס ומונחים צבורים גלדי גלדי ונעשע ושיע
 , (מיקראשקאעי) הנקרא בכלי ארץ מחקרי הביעו אלה כל על כי ודע ,חלקיו ושאר אבניס כך. אחר חומר
 תמונע אין גס האויר. ירגיע ובו חלול הוא אחד כל החול כי נמצאו הראות את זכוכית.מגדיל כלי שהוא
 י תמונה כל שאר ומהס למשולש קרוב ומהם ביצה כתמונת ומהם כדורים מהס אבל בכל שוה החול

 הנמצאיס רביס מיס מלבד (הכימיא) בעלי בנסיון כזאת מראים כאשר ,מיס מחלקי. לחות ג״כ יש ובארץ
ע/ ח׳ (מאמר למעלה כמובא מים מעיני וכל מים מבועי כל מהס אשר ממעמקים הארץ בקרב בו תמיד

 צוריס בסלעיס ר״ל ובפרעיו בו) ד' פרק ו׳ (ס׳ למעלה כמובא בכללו אש חלקי ג״כ יש ובר , בו) ז׳
 בגופו למרבה והוא עפר עקרו רק יסודות הד' מכל שהוא האחרונים הסכימו. ובכן ,כנודע שבו ואבנים

 ׳ שהוא מה אותו אחד בכל גבר אך , מכלן אחד כל שנכלליס הד״י כל על גס המיס על גס אמרו וכן
 בתסוק דקים כנקודות אלא אינם ■ העמוקות והבקשת בארץ אשר הגדולים התריס כי..כל כדורי והוא

 המאמר) מזה ג' (בפרק אתי מקום והנה .הארץ גבנונית גודל לשמת יחשבו לאפס כי עד הגדול
 ליחד צריך כי דברו בא פת עד הניחה.לי ועתה כדוריית. היא שהארץ לידידי מופת אתן ושם

, . : עצמו בפני פרק ׳ . ,־'
ת5. ו  כלמעלה כי פרסה, מאות וד' אלפים היאה' ארץ במתי על שלה הסובב הארץבעגולהר״לבקו ם
 המשוק עלקו מתחת בארץ פרסאות ע״ו היא הארץ אס בהס תסבב אשר השמש מעלות מש״ס י ,,

 בשמיס אשר היום משוה לנוכח הארץ כל את השובב והוא הארץ חוג על היושב קו שהוא הארן שיל
 נן״.ן השוה מקו. לשן לצד אדם ילך שאס הוא זה על ,והמופת ,.(עקוואעאר) בלשונם הנקרא לו .ממעל

 הצשנימעלג- קוסב לו ישפיל פרסאות ע״ו ילך לדרוס ואס אחת, מעלה הצשני קוסב לו תרומס פרסאות
 (-/ יעלה ש״ס פעמים ש״ו תכפול ואס באדמה, פרסאות מ״ו הוא מעלה שכל אמת לאות זאת והיתה ,אחת

 הקצה מן הארץ שמק ועובר,כל הנוקב הקו הוא בשביה פרסאות השי״ש אלף והיא מאות ד׳ איצפי,ס
- לא וסירתא מפח ברחבו. ספחים.יש ג' בהיקש שיש כל דסוכה) קמא ז״ל(בפרק כאמרם ,ה5הק  ד

 פפ<* ממש וסאה צד מכל ומשוה שוה כדור אינו כי על 'תשי״ס על׳אלף יתר .להיות שצריכץ פ״א או.חן ?לואר
ל^ עד למאומה נחשבים אינם אס גם אף עשקיס ועמקים גבוהים הריס האדמה יש.על.פני•. .?באמת ד נ

,י , ..V י . • • :־■ מרובעות פרסאוס תשעמיליאן מהזיק גבנוניתה ישעח . .
ץ11ו ב רק.6 ר! ̂  המיס ויגברו , ומשמאלה מימינה 'חומה לה והמיס . ובוהו תוהו . היחה א

.'.. V. . זה על זה שמסבביס הישדוס כל צדרך מסביב צד הארז,.מכל \
 המיס ישד על וגזר צוה הוא היבשה שתראה בראשית למעשה באס.השלישי יתברך הבורא צות5ו?
 ומשאריס רביס מיס על ה' הרעיס כי מגערש וגתסעמו ונתצמצש נתקבצו וסיכף אחל, מקום אל צו3יתק5

 האדמה פר הרבו והנה האדמה ובבסן הארץ בקרב אשר הגדול ובמלל הימים ושאר. לאוקינוס נסמ׳י המה
 גדוליס מלקים שכמה באופן לה סמוך. העפר כדור בצדי להס עמדו שבימים והמיס״ . .האח ובתגלה.

 אדשת.(אפריקא מלי בשמותס ננקראו. לאנד) (£עסשעס ונקראים פדיעת.היבשה, נתגלו.'והמה. ממנה
 , היס אי והמה'נקראים הארץ ק קעניס חלקים היס עוד.מאמצע נתגלו גס ,אמערקא) אזיא §(רופי'

 ונקראים.בריסי שני.ארצות ויחברו אגשריפסיקו.בץ.ב׳.ימיס.סשכיס' הארץ מן קישכמהירצושת גבמו
 וגס ■אפרק^ הממכר באפריקא מזרחיתצשנית בצד היא. אשר כש,.הרצ״ימה עעע) ובלשונה(ערל 'אח

ק פרסאוס, ארגמיס ורוחב.הרצוני.ההיא ^יאה  יסבה ששא פעראו ע^ המחבר.אמערקא רצועה ו
■ עשרה' י י י י ־■ י '



מדהארץ תג ט׳ מאמר
ק ויוצר ערסה עשרה א ס לכסות ישונון בל יעבורון בל לים גבול חול שס ועושה ה ע ^־ ק א  כי היות ה
ק מן גבוהים שבימים המיס א  במיס המכוסים חלקיו אל ודבוק מחובר הוא העפר מן המגולה וכל ה

 כדעת לא סיס במעמקי מתחת הארץ אל הס מחוברים הימיס מן המסובבים האיים אפילו מתחת ובימים
הס רק הארץ לכדור מחוברים ואינם גזעם בארץ שורש בל איים קצת שיש האומרים הפילוסופים קצת

בהמת ואולם בסלה, דעת והיא ביסודם, אשר ועצים ועשבים קש חלקי הרבה מחמת המיס פני על שפים
 אחד ממקום החול את ששסף רבים המיס ע״י המבול אחל והריס מדינות כמה שנתוספו אמרו
 שרצו הפילוסופים קצת מדעת לאפוקי הארץ, רעש ידי על פעמים כמה כה יקרה כאשר אחל במקום וקבצן

 קצותיה) ששה מכל צד מגולה(מכל העפר מכדור חלקים שכמה ולפי .בדומם המוליד כח שיש מזה להוכיח
 מגולה בין הארץ כל עס שבימים ר״ל׳המיס היסודות ב' כעת לכן ,במים מכוסים ממנה חלקים וכמה

 דרך ובים המלך דרך ביבשה עליו דרך לעבור ההדס לבני נתונים ושניהם יחשב אחד לכדור מכוסה בין
 נגד בכמות הס מעס הארץ כדור בצדי העומדים הימים ושאר אוקינוש ביס אשר שהמיס’ ודע , המלח
האר; בקרב אשר המיס עם אמנה בערכה אלף מני אחד לחלק אפי' מגיעים ולא הארץ כדור כמות גודל

:הארץ עפר מכמות רבים יותר המה בתוכה האדמה ובבסן
ק ת ג תי א ץ ז ר א זאת הנה זה) מאמר א׳ (בפרק והגדתי השמעתיך מאז כאשר כדורית היא ה

. V ואתן ,שמחיית שהיא התוכניים מן ־קצת חשבו כאשר לא ,היא זכן חקרנוה
 כשאדם זאת מודעת והוא, ,הנזכר בפרק בו עליו לך יעדתי כאשר זאת על ומופת אות משכיל קורא לך

 הדרומי בקופב המאיר הכוכב ר״ל הצירים, כוכבי פר אש בעיניו רואה הוא השוה קו החת הארץ חוג על שמד
 בלשונם הנקרא הצפוני בקונוב המאיר והכוכב פאהל) (זיד ובל״א אנסראקסיקוס) (פאלוס בלשונם הנקרא
 לך אומר האופק הוא מה אחי לך תדע לא ואס לאופקו. שוה פאהל) ובל״א(נארד ארקסיקוס) (פאלום
 שם נוגעים השמים כאלו בארץ רגליו לכפות מסביב צד סכל רואה בארץ עומד שאדם מקום שבכל שנודע
 ובל״א הארינענפליס) (לינא בלשונם הנקרא אופק נקרא זה מסביב בעיגול בו ודבוקים ממש בארץ

 רגליו כפות תחת עליו עומד אשר במקום הוא (נאדר) pבלשונ הנקרא הזה האופק ומרכז קרייז) (גזיכס
 הדרומי קופב כוכב רואה למזרח ופניו הארץ חוג על עומד ואדם בלילה כשהוא הזה הסובב ובקו ממש

 השמים ובין הארץ בין עומד אחדמהס וכל באופקו נתונים הס כאלו משמאלו. הצפור קופב וכוכב מימינו
 השידם כדור חצי באמת הוא שם הוא ובאשר שהוא מקום בכל האופק זה כי ,באופקו יחד הדבקים

 השמש ממעלות אחת מעלה שהיא פרסאות פ״ו השוה מקו צפון לצד האדם ילך כאשר והנה .והארץ
<' למעלה כמובא מ'  אופקו מעל גבוה הצפוני ציר שהוא כוכב אוהו לו יראה א') פ' זה ומאסר י' פרק (
 אס אשר עד מעלות ב' אופקו מעל גבוה הצפוני ציר יראה פרסאות נו״ו לצפון עוד וכשילך ,אחת מעלה

 הנקרא ממש ראשו קדקד נקודת נוכח לראשו ממעל הצפוני ציר ,יראה הארץ בכדור הצפון לסוף יבא
 האר; היה ואס ,בארץ הדרוס לצד השוה מקו ילך אס הדרומי ציר עם לו יקרא וכן (צענעיל) בלשונם
 הצשן לצד מאד רחוק בדרך ילך אס גם אף אופקו על אחד במקום הציר תמיד שיראה יחוייב שמחיית

 תמיד הס אך המזלות בגלגל אשר הכוכבים כל׳ כשאר מסבבים אינם הצירים שב׳ נודע כי לדרוס. או
 שהולך מקום בכל והאדם ונעים. נחמד בס׳ כמובא עולם בזרועות נסועיס כבמסמרות אחד במקום קבועים

 לימינו יגיע הארץ לקצות והוא שעחיית היא אס במישור עומדות רגליו הלא לדרום או לצפון בין בארץ
 שהקוטב רואים הלא ואנו , נמוך ולא גבוה לא אחד במקום השוה הראות בקו הצירים אל לשמאלו או

 במתי על הוא עולה ,היורד והוא השלה הוא שהאדם מזה שכח השוה מקו יתרחק אס לו יורד או שלה
 שהיא מהודות המלע אין כן ואם , השוה מקו ארזכשיהרחק לירכתי הוא ויורד השוה לקו כשיתקרב ארץ

: לדרוס מצפק כדוריית שהיא אמת לאות לך וזה ,שפחית לא כדורית :
עיניך(בס' לנגד ידי כבר והוא אוסר. כאשר יהיה למערב ממזרח גס כדוריית היא אשר האות אמנם
 ההוא הלילה שם אשר הארץ כדור חצי בכל נראית הלבנה לקות של והעונה שהעת ד׳) מאמר י״ג ■

ק על נשאל ובאשר  יעידון מזה זה הרמוקיס בארן מקושת בשני הדרים אנשים שני אחד לקוי ורגע ז
 לקו* משל ודרך , אחד ברגע שוה לשניהם נראית שבאמת מה עם אחת בשעה אותה. ראו שלא ויגידון

 השנית שעה בתחילת שסה שנראת המדינה בעססדיך אשר ווץ המלוכה מעיר וכתט הזתה אחת לבנה
 היא וויו כי מפעם ,הלילה בתחלת שסה שנראת כתבו המדינה בצרפת אשר פאריז עיר ומן / בלילה

 אחת שעה שיעור שהוא בקירוב פרסאות רכ״ה מזה זה רחוק השלם במערב ופאריז העולם במזרח
 ת' אלפים ה׳ עולה רכ״ה פעמים כ״ד כי ז') פרק ד' (מאמר למעלה כמובא בה הולך שהשמש בדרך

 ששת< בכ׳׳ד זה) מאמר (גכ<קא' כנזכר פרסה ת׳ אלפים ה׳ בעיגולה שכמותה הארץ כל מקיף והשמש
ץ בוקר ויהי לזרוח השמש מתחיל כן על; אשר אריז, קודם: מס ככל אחת שעה סו  שם מתחיל וככה פ
 ערב ויהי ,פאריז קודם אחת שעה היא אף השמש אחר תמיד ונא ההולך והלילה החושך שהוא הצל

 יכ״ה כן •גס מסנה היא ורשקה שוין לצד.מזרח יותר היושבת והעיר , אחת שעה לפחרח קודם בווין
 שם. שהגיע שעות ב' עברו כבר כי על ההוא בל*לה ג׳ שעה בתחילת הלקוי אותה שמה •נראית סיתאות

 אבל אחד ברגע נשוה בארן מקום בכל והלילה המם יתחיל שלא מזה לנו ונודע הלילה, שם הצל.והתשל
. ' ל כ ב



■ ̂ ' יושר כתב א׳ חלק הברית ספר ■
ע וככה / יומו מהחיל רגע כאוהו שמה מגיפ השמש אשר מקום ומדינה מדינה ועיר עיר כל5 מ  שמניע ב

 המשגיחים ישגיחו אם גס אבל הלבנה לקוי על להמתין דוקא נצרך לא הזה ולדבר , הלילה מהחיל הצל שס
א ורגע עת על ירצו אשר לילה גכל  נראה ואם המקומוח. בשני אשר לשניהם הידוע מזל בתחילת הלבנה נ
 מעלות ס״ו ביניהם שהמרחק נודע אחרת שבעיר לשמעון קודם אחת שעה זה שבעיר לראובן ההוא רגע
x ממש b מ״ו פעמים וס״ו מ״ו היא הלא בש״ס מכ״ד אחד חלק כי פרסאות רכ״ה הארץ על למסה המה 
 רחבה הנה והארן שסחיית היתה שאס למערב ממזרח כדוריית היא שהארץ מזה מוכח .רכ״ה היא

 השמש בבא תיכף כי ברגעחדא הארץ כל פני על בשוה מתחיל היום היה ורחבה ארוך כשולחן וארוכה
.הארץ מערב קצה עד ומאיר ניצוציו שולח הוא תיכף בגובה מעס לארץ ממעל הארץ של המזרח בקצה  

 על גס ויאיר השולחן מן והחושך הצל כל יגרש תיכף האחד קצהו על בשולחן בלילה נר תעמיד צאשר כי
 קצה ועד הארץ מקצה השמש אור מחפשס היה ככה ,מאד ארוך השולחן יהיה אס אף שכנגדו קצהו
ק מכנף השמש שירד אחר וכן ,אחד ברגע הארץ א  היא ממש ההיא ברגע לארץ מתחת ללכת במערב ה

 שהארץ מופה לך הרי , אחד ברגע ארץ יכסה והחושך עליו שוכנים שאנו הכדור שסח כל על ולילה ערב
■ : לדרוס מצפון הן למערב ממזרח הן וסנה צד מכל כדוריית היא ,

ד ד פרק ס ו י ץ ו ר  ועמקים הריס בה ברא חבל הארץ כל פני על שוה שתהיה אותה שם לא א
 הנהרות'ומקוה משכן המה העמקים כי הברואים לסובת אלה וכל ומישור,

 לארץ ייפו וההרים ,משקה כלה כי ולמרעה לדגים בפרס רבים בדברים לאדם נצרכים והמיס ,המים
 סוש ותכונתם ונקי סהור הוא כי אדם לבני מאד סוב עליהם אשר האויר .ונכבדים רביס לדברים וסוביס

 1סינ יקרות אבנים מיני חשובים מתכות מיני מסמוניס סמוניס ובקרבם יער עצי מיני וכל כרמים עליהם לסעת
מק העמקים מאדמת נקי יותר אדמתם הארץ מן גבוהים שהם לפי כי .רפואות סמי מיני צבע אדמת  סח
 סוחף מהמסר רב חלק כי סובות ומעינות למבועות סיבה הס גס ,אותם ומזכך בם השולס האויר

 ראשס אשר ומהם ,סובים מים ומעיני למבועות והיו מקום.אחד אל למסה תיכף ונגרים פניהם עבר
ס מקצת לצנן מועיל וזה הקיץ כל אף בשלג מכוסה תמיד ו  ובחורף הקיץ בזמן מדינה באותה להשוכנים ^
ש הרוחות: מסמרת ולמסתור למחסה למגן המה י  מן יותר ורמים גבוהים המה אשר בעולם הריס ו

 במדינלן באי(סיציליא) ^(עסנא) הר כמו רגליו החת וערפל ממנו למסה העבים רואה עליהם והעומד העננים
 (כימבאראשי) הר האי(סענריפע) על אשר הר(פיקא) (סאויאיאן) במדינת (מאנסבלאנק) הר (איסליא)

ם הגדול והוא (פערו) במדינת (באמעריקא) ^  הוא שבכלם והקסן רגל ש״ב אלפים י״ס גבהו כי מ
 5ר; קס״ו אלפים ג׳ גבהו כי בארץ(אשכנז) (זאקסין) במדינת בערג) כל(בלאקש בפי הנקרא (בראקען)

 ותמרוק אש להבות מפיהם הזורקים (וואולקאני) הרי מלבד ,)(האלברשסאס לק״ק ונראה סמוך והוא
 מאד ורמים גבוהים כן גם המה אשר ד׳) פרק ומ״ו למעלה זכרנו אשר רתמים גחלי עם משן
 (סימן או״ח בש״ע כמובא :בראשית העשה לעושה ולב^ להודות חייבים אנו האלה ההרים ועל

ק .בלבד מישור לא ומישור ועמקים הריס האלה השלש כל בה להיות המדינה וממעלות ,רכ״ח)  ל
הריס ארץ לרשתה שמה עוברים אתם אשר והארץ כנאמר הארץ במיסב ישראל אדמת בה בשתבחה

:י״א) (דברים ובקעות
 בצד הארץ שכדור לאמור כתוב בו שיש במאמר אירירה אברהם לר׳ השמים שערי בספר ראיתי והנה

א< אוקינוס מי נכנסים שם ודרך פרסאות וכמה כמה רהב וחור גדול נקב לו יש הצפוני קוסב
ט  זר^ ק אס ואמרתי . רבא דתהומא נוקבא והוא האדמה בבסן הגדול-אשר בחלל הארץ בקרב חו
/ תניא יחפור) לא (בפרק ז״ל כאמרס מחיצה לו ואין פתוח הוא השלם■ שצפון באמרס חז״ל גוונת  ל

 אליליס נקראים כי (במדרש) ואמרו ,מסובבת אינה צשניה ורוח דומה הוא לאכסדרה שלם אומר אליעזר
 כ״ו) (איוב כוונה כן גם וזה , א״ל״י״ל״ם של תיבות ראשי והוא מחנצה לעשות יכולת להם אץ כי מל

הו,, על צפון נוסה נאמרו הו. חסרה בצפון הארץ מכדור יפה חלק כי ש תו  העסד יסוד שנשתנה ומה ו
 מכסיס המיס אין הלזו והארץ זה את זה ולהקיף זה על זה לכסות סבעס היסודות שכל היסודות מכל
 ויכוצ חכם ובחכמת רוצה ברצון רק סבס סי על נתהוה לא שהשלם ונאמן אמת לעד זה ,צד מכל אותו
 וחול פיו יעברו לא ומיס חקו ליס בשומו ודעת בתבונה בחכמה שרצה ובעת שרצה כמו ונתחדש נברא

טל שם ה מעל גבוה ביס בו נד כמו נצבו מים נערמו כי אף הארץ לכשת ישובון בל יעטרון בל לים ג ט  ג
שק על חז״ל כמאמר הארץ כדור של שס וישפכם הים למי הקורא פ  ממיץס שופך אדם מהיכן ה׳) (ס

ה ט  בעבע נתהוה שהשלם האוסדס אפיקורסים מחשבות הדא המינים עצת■ הסיר ובזה ,נשך למקום ג
 שבאמור המאמר) מזה ב' (בפרק הרשום את כתוב וימצא הודעתי כזאת מראשית והנה ,במקרה או

א ר ט  היבשה ותראה אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו בראשית למעשה השלישי יתברך-ביום ה
 אשל הגדול בחור צפונה ארץ דרך להם והלכו צד מכל הארץ את שבבים שהיו הרבים המים <סתלקו

ש העת באותו אז שנברא הארץ בקרב אשר והנורא הגדול בהלל הארץ בתחתיות ויבואו בכדור שם  ונכנ
ץ אל תוכו אל  רציס מים כל לסלק הספיק ולא הועיל לא זה וכל ,אותם הארץ ותמלא ידים רחבת א

הארץ שתהיה בכדי האדמה סר מעל לכלותם הכדור פר מעל כזאת רבה ארץ על שבכיס שהיו אדירים
חורב



מהpהא חוג ט׳ ׳מאמר
 כדור שאצל הימים ושאר אוקינום בים להם ועמדו והלכו נסתלקו הנשארים שנס עד ,היבשה ותראה חורב
 ובכן ;מקומו על ובא האויר יסוד וירד האדמה פני ונתראה הארץ יבשה ואז ,העפר כדור ובצדי הארץ
, צד מכל עליהם מכסה הארץ כי בעבור סתרים מיס נקראים האדמה בבסן אשר המים שאותן שתדע ,ראוי  

 הנזכר) גליתי(בפרק אותה ומלפנים לכל; וגלויס נראים שהם יען מגולים מיס נקראים בימים אשר והמיס
 חלק אפי׳ אינם מגולים מים כל עד.ששיעור בימים אשר המיס כל נגד מאד מרובים המה סתרים שהמיס

 כי אחר והנה .העפר מכדור מרובים המה סתרים המיס עס אמנם ;העפר כדור בערך אלף מני אחד
 חסדו(תהליס לעולם כי המיס על הארץ לרוקע הכתוב שאמר שמה להבין חכמה לבב נביא הודע ק

 ועל < מלמעלה עליהם מרוקע הארץ וכדור האדמה בבשן הנסתרים המיס אלו על היא הכוונה קל״ו)
 הארץ פני מעל שפנה האל מחסד הוא כי ,המיס על הארץ רוקלג ברוך בבוקר ס יו בכל מברכים אנו זאת
 הארץ בקרב לעשות אלהיס ברא במאמרו אשר החלל אל אותם מהכיל קסן אוקינוס ים אשר המיס רוב

 המיס ושאצל סתרים המיס שעל האדמה על הזה כיוס לחיותנו ומקום רגלינו לכפות מדרך יהיה למעז
 המיס על עומד שהארץ חז״ל בדברי נמצא אשר מקום שבכל דע גם ראה ואבי אהובי ואתה . מגולים
 סתרים מיס על היא הכוונה הכל ;מקומות ובשאר בו) ה' אלעזר(בפרק ר' בפרקי שכתוב כמה ותהום

 הארץ פי ידי על אוקינוס יס עס ומתחבר ממעמקים הארץ בקרב התהוס נעשתה הדבר נכון אמת הנה כי
 הגדול בשם ונגע שפגע עד שיהין כרה ודוד ; מקום הנזכר רבה דתהומא נוקבא והוא לצפונה אשר

 שלא התהום את עליון מלך וחתם סתס בו אשר התהום פני מל החתום קדישא דמלכא גושפנקא והנורא
 כמובא הארץ לכסות ישובון בל לים גבול הול כן כמו עשה כאשר העולם את להחריב וגבולו ממקומו יצא

 בראשית מב' היוצא מ״ב שם הוא הזה והשם וערבה) לולב ובפרק הגולין הן אלו ופרק החליל (פרק בגמרא
 מ״ב גימסריא בלי כ״ו) (איוב בלימה על ארץ תולה בסוד ה׳ מ' מן. חוץ האותיות כל בו ויש ובהו ב' עד

 תהוס משפשיך בסוד ,התהום צף היה שעה באותו כי צף ב״ש בא״ת ובהו מן ה״ו והנה ,מ״ה בו ואין
 בתוך רקיע יהי שפסוק כתב ה׳ מעשה בספרו אשכנזי אליעזר ר׳ החכם הגאון וכן .ל״ו) (תהלים רבה

 מקשיי גוף הארץ היה רקיע יהי מאמר קודם כי ואמר , קודם הנזכר הארץ אל שב א') (בראשית המיס
ס מיס בפנימיותו נתמלא כך אחר אבל מיס שוס בתוכה היה ולא ר  ; מסביב עליהם נתרקע והארץ ,ר
 הארציי לרקיע מעל אשר ,המיס ובין סתרים המיס הס הארציי לרקיע מתחת אשר המיס בין מבדיל ויהי
 שמיס כרחוק האמת מן רחוק בעיני שפירושו והגס לשונו; אינו ואס דבריו הוכן כאן עד והנהרות; הימים הס

 אחת מלאכה ימים ב׳ נעשה שהיה ועוד ארץ לרקיע אלהיס ויקרא לכתוב ראוי היה דבריו לפי כי מארץ
 (תהליסהכתוב פירוש לדעתי הוא וזה הארץ; בקרב גדול חלל שיש אמת לעד לי הוא זאת בכל בארץ;

 אשר הארץ פי המים.דרך יסוד רוב כנסס בראשית למעשה ג׳ ביום כלומר כסיחו כלבוש תהום ק״ד)
 מיס יעמדו ההרים על ועדיין ; כלבוש העפר יסוד עס צד מכל זה לתהום וכסית האדמה בבשן לצפונה
 מן אבל ,גבוהים היותר ההרים על שעמדו עד הארץ פני על רבים מיס נשארים היו כן אחרי אף כלומר

 ויעלו לברוח כן גס האדמה פני על הנשארים יהפזון רעמך ומקול ינוסון המיס יקוו במאמר בו גערתך
 מסוכן הארץ ועדיין העפר; כדור בצדי העומד הים שהוא להם יסדת זה מקום אל בקעות וירדו הריס

 תתעצל ואס הארץ; לכסות ישובון צל יעבורון בל שמת גבול אך ;הארץ מן גבוה יותר שהים בעבור
 אשר השם אנשי הקדמונים בדברי ;כסיתו כלבוש תהוס פסוק פירוש לראות מבין איש משכיל קורא

 האמת ומן דחוקים בו דבריהם שכל תשפונז בצדק אתה אף ז״ל עזרא ואבן רד״ק יהודה נשיאי מעולם
 ז״ל אירירה אברהם רבי שכתב מה הודעתיך אחרי אפס ; מתחת לארץ מכסה שהיס אמרו כי ;רחוקים

 מקרא ואין התהום את מכסה שהאק להפך כמשמעו הפסוק יובן הזה איש סי דברי עמוקים מיס, ידי פל
 עדים, שנים כי לני ודי ,הזה בדבר מהזיק אשכנזי אליעזר ר' החכם שהגאון גס מה ,פשוסו מדי יוצא

ו והחזקת בדבר בק חמודות איש ואתה . בגמרא שמוזכר מה מלבד כאלה ונחמדים נאמנים  הדעת בזה נ
 אשר סהורות אמרות וכמה קודש מקראי כמה להבין באחריתך תחכם בזה כי עליו שים ועיניך היד בחזקת

:־ - .. . ־ . :בראשית מעשה סתרי ותעלומות עולם ברזי המדבריס לחז״ל ' •
ל ה פרק י כ ו צ ץ מ ל  קו החס גס השוה לקו צפונה גם לדרומה נס אדם מבני מיושבים כלס א

הארץ בכדור והדרומי הצפוני בציר מפלות י״ב בערך לבד עצמה השוה ’ ־ ־ -
 אינו השמש וחוס השוה מקו בתכלית המה רחוקיס כי על שס אדס ישב ולא מדינה בס אץ וספה ספה
 נכר בני, הן ישראל. בני p ודריה ארץ ממחקרי קדמונים בפי אמת ואין ;יעמוד מי קרהו ולפני לשם מגיע

 ׳■ לדור האדם - לבני שאיאימר מפני גשמות ארצות כלס והשאר מעלות פ״ב אלא כארץ ישוב שאץ נאמרס
 כלה הנצנים וכל ועשב ירק לשוס אסי' יצליח ולא חמתו שופך כאש השמש שם ט על השורפת רצועה סחת

 לא ארץ והיא שסה אשר הגדול הקור מחמת למר אפשר אי הקרה רצועה ותחת ואינמו; כלה בחסה
 ציה ארן והיא הגדול החוס מפני ישוב ג״כשאץשס אמרו הדרוס חלק כל• ועל איש; כל בה ישב

ק יושב אין סורב הארץ כל ועל ושממה א ב; ב חע גלד כי הנג  ההולכים האנשים ע״י; הזה בעת לכל וי
ק את ^*גל א ק ויתהלכו יסויקומו כלב אניה דרך ולחקרה ה א  תחת(זונא ישוב שיש ?בשה.ג״כ דרך ב

 (באמעריקא) . כושיים בס דרים (כאפריקא); -הודיים בה ודרים (אזיאה) בחנק השורפת היא עורידא)
,דרים , :■



̂ יוער א׳-כתב חלק הבהית ספר , י
 וקהילות חקוניס מקומות (טועסגואיגיק) חשונות מיייית נשמרו) :(ננראזיליא ליוג אדס נגי דרים

 *P /־ ממש המשוה קו חחש לביס אייס והמה גדולות פריס ועוד סשעממיל) קארסו (דזעמיקא קדושות
 קו וכאמצעיתו■ מפלות מ״ז רחבו אשר צאנע) הייסע (די ובלשונס החס אזור הנקרא השורפת ברצועה
 ברוב בעבים מכוסים שהשמים ,מחום עליהם להגין תרופה בחכמה אק היוסד להם הכין שם המשוה

 עכיס יתקדרו השמים אז מאד יחס בעת ויהי ,ושמש שרב יכס ולא מפחים עתיק למכסה וימים נמים
 גס i למרבה אשר ונהרות הימים מחמת תמיד וקרים לחים שמה העולים האידים גס ̂ פניהם על ועב

 ׳ הנהרות גס תמיד שלג ראשם על אשר דשם הגטהיס ההרים גס הים מן קרים רוחות רבות שמה ינשבו
 שבת טוב כי עד האויר את ולמזג החוס להמעיט יהד יתחברו אלה כל שם אשר וקרים חיים מיס ומעיינות

 יבול^ את חתן והארץ ויפריחו יצליחו ופירות עשב דשא גס טוב כל מלאות ארצות וסביבותיה , ההיא בארץ
 מדינות ובהס הממוצעים אזורי נקראים מעלות מ״ג דרוס לצד וכן מעלות מ״ג החס לאזור צפון ומצד

 לא / הקרים אזורי נקראים אלה שתי מפה הצפוני ציר ועד מפה הדרומי ציר פד ומשם ורבות; חשוטת
 השפניס כי מציר.הצפוני קר יותר הדרומי שציר האמת אבל ; מם כלו הקדמוטסשהדרום חשבו כאשר
 רוב מחמת להתקרב יכולים אינם הדרומי ולציר השוה מקו מעלות פ' עד הצפוני לציר להתקרב יכולים
 5מיוש אינו העולם בצפון ורחב גדול שחלק שאמרו מה וככה ;השוה מקו מעלות ע״א עד אלא דשם הקור
 שאגו הקריס במדינות אפי׳ צפון בארץ אף מיושב ממנו ורב גדול חלק רק ; אמת אינו זה גם הר\ר מפני

 עשריס לציר סמוך להיותם גדול קור ששם (גרענלאנד) במדינת אפי׳ אדס בני שדרים כעת ויודעים רואים
 לילה אצלם וטבת כסליו חידש כל כי עד הצפוני עיגול תוך מעלות ד׳ ושוכנים היושבים המה וכבר מעלות

דריס זאת בכל לאופק^ מתחת השתקע בלי העת באותו להם יאיר הירח אך ,כלל יום בלי ארוכה אחת
׳ .י : אדם בני פס .

ת ו פרק ו י ת ח ת ב ץ ׳ ל  אלפים ה׳ בשנת האחרונים בדורות יבשה חלק כן גס נתגלה, א
»5אש הגדול החלק שמו (קאלומבוס) לב חכם איש אז,מצא כי ליצירה; ;

 החדשה ארץ הנקרא (אמעריקא) והיא ממש רגלינו נגד שס אשר האנשים ורגלי הארץ בתחתיות היא
 0ע שמו (אמעריקא) אחד חיל גבור איש ספרד מלך לשם שלח ההיא בעת כי ;מונדא) (נאווי ובלשונם

 ונקראת אמעריקא וכבשם קרב וכלי חיל אנשי עם רבות ובאניות אדיר בצי הנזכר (קאלומטס) החכם
 בדורוק זאת שמצאו והסיבה ;ואירופי) (אפריקא הנקראים העולם חלקי מב׳ גדול יותר והיא ;שמו על

 ׳ היס אניות משוט חכמות בפרס הטבע בסתרי רמות חכמות בעולם שנתרבה מחמת הוא האחרונים
 מוניק. עשרת היום חכמתם ותרב (מאגנעש) ידי על המתוקן (הקאמפאם) ידי ומהלכיהסעל ומלסיהס
 שלמה למלך חירס שלח אשר ים יודעי כי ;שנים ג' לאופיר בהליכתן לשהות שהוצרכו קדם בני כל מחכמת

 א/ (מלכים האמור כדבר פנים לשלש אחת זהב משם להביא לאופיר שלמה עבדי עם באניות שזלכו
 הלשון אף ;היום גס לרוב הזהב שם אשר ב׳(באמעריקא) חלק (פערו) מדינת היא היא ואופיר ;י׳) ^,

^ בלב בו דרך לעבור יראים והיו רבים במים מלאכה ששה אז החכימו שלא מטפס ;הלשון על נופל ׳  ה
 ולו ; מסביב •הים את הקיפו מיס בניס ויחרדו הסכנה על ומפחדס תמיד לחוף סמוך מסבבים היו רק

 שהספינה בזמן אימתי הסכנה עיקר כי להם; שקרה הנזק לרוב הסיבה היה בעצמו שזה ישכילו חכמו
 היש שפת על אשר מתחת שהארץ מפני הים. לחוף קמב וזהו בה ידבקו ורגבים עפר בגושי ונוגעת גוששת

 המיס גס כי אחרת ושד זאת ;עליו נשברת הספינה בו ונגע כשפגע ותיכף מיס. במעט אלא מכוסה .אינו
 מן יגיש אליו רבים מיס שסף כי על הים חוף על המיס קלו כי הספינות לטבוע יותר מסוגל שם אשר

 • המיס שפס הים בלב כן שאין מה ; המתוקים מיס מעיני וכל הים אל ההולכים הנחלים וכל הנהרות
 כהיוס אמנם ,ותבין מקומו על שמה וראה ימין הבס ס״ב) (מ״ח למעלה האשר כדבר וכבדים מלוחים

 נתיבס עזיס ובמים ים בלב דרך ונותנים אדיר וצי בתורן נם ופורשים משוס חופשיס■ באניות הים יורדי
 עבר אל לני יעברו ארץ אפסי עד ומנהר ים עד־ מיס וירדו ים וממעמקי לגליו היס בהעלות יראים. אינם
 וכעת אחת בשנה לאופיר ובאים והולכים הארץ בתחתיות ויבאו האחרון הים ואל הקדמוני הים אל הים

ם; במתי על •ודרך הים באמצע דוקא הולך פלספן  ומצאו חפשי,ארץ כל ראו המה באניות היס ויורדי י
 שוכניסעליה^ אנו אשר למקום מתחת בארץ אשר (אמפרקא) הנקרא הגדול החלק בפרס המדינות כל
 מכדור נתגלה שלא שאמרו קדס; טמי ישראל מחכמי •והרבה, הראשונים הטלוסופיס דמו כא־שר. לא

 אדס שד אין מתחת הארץ ועל לבד העליונה חציו אלא החיים מכל האדם לבני ומדור ינשה להיות הארץ
־שמה ירגש דגי.הים רק ישוב שס ואין בימים בסיס שקוע הוא התחתונה חציו כי ונהמה  גדול* והמה ;
 מיל* ובעל והישראלי ;צורת,הארץ בעל ז״ל; עזרא אבן ז״ל הרד״ק ■השם; ואנשי יהודה נשיאי הערך
 לשני® נחלק הארץ כדור בעשותך מלכות כתר הקרא בתפילתו אמר כאשר גבירל בן שלמה ורבי אמונה

 בדמיונם אשר המיס בתוך למו דת אש מלקי הרבה שקעו האלה הדברים מי ועל ; מיס וחציו ןבשה חציו
 זה הניח הישראלי.-ז״ל ;•האלה הכוזבות ההנחות פי על הקדושה התורה פסוקי כמה על פרושים נעשותס

 (תהליס יסדה ימים על־ ני.הוא פשוק כר פירש ז״ל הרד״ק: ; גדולוס מינים כמה עליו ובנה חזק ליסוד
 ׳ כי לאות ז׳ע ח׳), (בראשית וקציר זרע הארץ ימי: -כל. שד פסוק על כתב ז״ל עזרא אכן והסכם ;ב״ד)

יש ■



מוהארץ חוג ט׳ אםר9
ל אלף מני אחד ידענו לא לק אלף עשר שמונה סביב דרש נכבד ומה קצוב ק׳ן לה יש  ׳ סוד כלומר y על

 ה«ה■ הסוד גלה כעצמו והוא אלף מני אחד אותה ידע לא (בי^קאל«״ח)- אלף עשר שמונה סביב ססוק
 מלןוס היות בעכול ̂ שם וז״ל מ״ו) ימים(תהליס בלב הריס ובמוס ארץ בהמיר נירא לא כן על בפסוק
 שתשוב זמן יבא כי התולדות געל אמרו כן על ,מזל אל וממזל מעצה אל ממעלה מתנועע השמש גבהות
 גטל שס השם כי יהיה שלא פי על אף כן היה אילו הטעם כי אמרו כן ואחרי , יבשה והיס יס היבשה

 עולמים'והוא ולעולמי עומדת לעולם שהארן דעתו על בו וכוונתו ,עכ״ל הארן לכסות ישובון בל למיס
ק שהוא מרכזו יסכב כשיקיף והגלגל ותקופתו השמש מהלך תחתיו אשר המזלות גלגל מרכז א  עמד אתו ה

 לפי וא״ג א׳) פרק ג' (מאמר למעלה כמובא ,פנים במאה אחת מעלה הוא במזלות גלגל ותנועת בהכרח
 וחציו: למטה להיות העליון הגלגל חצי נשלם כבר פנה אלף עשר שמונה סביב הגלגל כשיסבב זה חשבון

 הוא אשר קדס בימי המגולה העליונה שחציו הארן היא למרכזו כה יקרה ובהכרח ,למעלה להיות התחתון
 במיס כעת הוא אשר התחתון וחציו רביס ובמים הים בתוך למסה נהיות יתהפך אדם בני וישוב יבשה כעת

 אס אר! בהמיל נירא לא כן על ,לאס לאס מתנהג הזה הדבר כי ובהיות ,למעלה אז יהיה ובימים
 בזה תזיק ולא בה ויושבי תבל בזה הפחית לא כי ימים בלב הריס ובמוט למסה למעלה מה להיות שטחה
 במתון כך כל שמתנהג מחמת הענין לזה חשיבין כלא •ארעא דארי וכל בעולם דבר ולשום בריה לשוס
 כי־כבר, נרגש שאינו עד שכנגדו מצד הים מן יוצא מזעיר ומעט זה מצד בס נכנס היבשה מן מזעיר מעט

 קן המגולה עצמה הארן ופטח לחלק פנים כל על ובכן'יש .הארן לכסות ישובון בל ליס גטל ה' שם
 אלף עשר שמונה סביב לרום בשמים כלומר השמש/ גבהות במקום העומד• הגלגלת שיתגלגל עד 'קצוב
 שכיון באפשרי וקצרס דבריו סתם כי ובהיות ,הארן ימי כל עוד לדעתו הכתוב רומז הסוד ולזה , שנים
 כי עליו יכפר רחום והוא מאריה ליה שארי כיון לזאת ואס ,כיון שלזאת הדברים נראים אך ,אחר לדבר
 הא העול^ הוי פנה אלפים ששת דע״ז) קמא שאמר(בסרק אליהו דבי התנא הוא נאמן ישראל בית בכל
 וימצא הדבר ויבוקש שגה בשבעים אחת מעלה היא האמת על המזלות בגלגל הכוכבים שתנועת שנית ,חלא

 אחת מעלה מתנועעים הקיימין שהכוכבים כתב שבטאלמיוס אעפ״י דבר אשר וזאת יוחסין בספר כתוב
 וגלגל בו קבועים וכוכבים מקשיי הגלגל היות שדעת שלישית ,שנה בשבעים הוא בדבר האמת פנה ק' במשך
 הגלגל אין אומות לחכמי ובין ישראל לחכמי שבין ה') ד' פרק ב' (במאמר עיניך לנגד ידי כבר ,מוזר

 ולא קבוע אחד במקום ועומד רוחניי הוא אבל גלגל יש ח״י ולדעת ,כלל גלגל אין ח״א לדעת כי ,מקשיי
 רק המרכז לבדו הוא‘אינו המזלות גלגל מרכז הוא הארץ אס רביעית , זולת לא בדמיונו אלא הגלגל יקיף
 למעלה האמור כדבר יחשב אחד לכדור שאצלו ומיס הימים עם היבשה כל כי בו, הדבוק הים עם הוח

 המזלות גלגל הקף חס אס אפי' המיס תוך האדמה פני שיתהפך אפשר אי כן ואם ,זה) מאמר ב' (פרק
 כחרס בטל ודעת מפורסם שקר כהיוס הוא במים משוקע הארן האתחצי שדעת חמישית ̂ סביבותיו על

 רנ״בהוא אלפים ה' בשנת שנמצא הנזכר (אמעריקא) חלק הלא כי זאת על משהקים ישראל הגשברוכל
 אז ומן רבה ובהמה אדם מבני מיושב ורחבה סובה ארן והיא ממש רגלינו כפות נוכח ארן בתחתיות

 כנפות ובארבע העולם פנות בכל גדולות ומדינות יבשה מלקי הים יודעי המלחים ימצאו שנה בכל כמעט
'הארן  ולרגל ולהפך לח^ר גדולות באניות ים חכמי שנה בכל שולחים לאומים וכל ארן מלכי כעת כי ,

 וא״כ באסינבע. נקרא רבה ארן עוד אנשי(ענגלאנד) מצאו וכעת בעולה. הנמצאים •האיים וכל הארן את
 אלה כל והן כדת^ לא אשד הכתובים את פירשו קמתפלססיס עמינו מבני שהקדמונים לכל וידוע גלוי כבר

 עבה וקטנס מדעתנו רחבה דעתם הראשונים באמת כי הקדמונים מן יותר בנו אשר מחכמה ולא ידעט,
 - על החכמה. והרב קאחרוניס בדורות ה׳ ברצות המדינות נתגלו כי ידברו וימים גרסה הזמן אמנם פמהנט^

 בכל המחוכם החכם כמאמר הנפלאים הכלים המצאות' ידי ועל וימים עתים ברבות הלימוד שקידום ידי
 הפרושים ומראה דעתם לפי פירשו אשר הכתובים את עלינו שעקמו, האמת לט נודע י ונג״י'כן הזמן, בוא

 לימים קמעל ימים על פירושו אין כ״ד) יסדי^(תהליס ימים על הוא כי אסנסיפסוק הכופים'. כמראה
מ שרפי  אינם והימים שמה נמצאו נחלות מדינות רק וימים מיס לארץ מתחת נמצא הרד״קז״לכילא כא

ה), מאמר ד' למעלה(פרק אמרנו כאשר הארן כדור בצדי אלא  של^ לשבת הפייט(ביוצר יסד וכן ז
̂לצד מימות'שעלו שטעות)  ומל^ה הארן לה' הוא פירושו ונקלה לש איש דעתי על אכל השים, העולם’■

 ספק שבל דקרא בסיפא אשר יכוננה נהרוס ועל והעד לתבל, .יסדה ןמים עם הוא כי בה ויושבי. תבל
 לאלן ממעל המה שהנהרות הראות עינינו כי לנהרות ממעל לא ותבל ארן וסד נהרוש עם הוא שהפירוש

 נדיב.לב(שמות כל השים על האנשים ויבאו רצינו כאשר עס על,כמו ומלת 7 לנהרות •ממעל שההרן לא
ס עם שפירושו ל״ה) מי  .ככה.במקרא ורבים אפרים עם שסירובו ז'), (ישעיה ,אפרים על ארס נחה וכן ה
ט בשם מגיא ז״ל עזרא שהאק ראיתי מצאתי זה כל כתבי אחר כי חגיב־ קורא לך אגיד אמת ועסה ר

I. ........... וקדמון גדול אדם לדעת שכוונתי ונהניתי עס זה-כמו על שפירש ז״ל משה: •r : /  . V
־ ®הק  •אפילי' אדם סבני; מיושב הקודמים בפרקים שכתבנו מה לפי לשניך הארן .כל הלא ז

-- ̂ . . ; זקופה כקומה שמה,הולכים הדרים אדם אשר-בנן (באמעריקא) .. . ט, מו ̂  רקיע כ
ם ממעל ושמים ה לי ג ר f המןראיס(אנטופאדק) ממש רגלינו כפות מתחת האלן על רגל.ישלה ^ו

וכי .



■ יושר כתב א׳ חלק הברית ספר ̂ ־
ט מן זה פל ,השמים אויר לתוך הארץ מן להם אשר וכל ההם האנשים יפלו לא מדוע בלבכך תאמר ו  ׳ ח

ד' עצלות כח חיים כלתי או חיים הגשמיים הגופים ככל יתכרך הכורא הטכיע כי ידידי דע .לשיני ח  א
כד, כשם יקרא אשר  ועדן זמן כל שם הוא וכאשר ינוח אפר כמקום ושקט נח גוף כל הזה הכח וע״י הכו
 למעלה- אכן תזרק כאשר לזה והמופת ;0אח מקום אל ולהתנועע לעזכו מכריח איזה יכריחו לא אשר

 תצטרך' לא למפה מלמעלה אמנם י ,החרן מן להתפרד שכו הכוכד עצלות יכריח אשר ככח להשליכו חצפרך
 הכובד כח כי הארץ/ על להדכיקו למהר שבו הכובד יכריחו מאליו כי לכד להפילו רק בכח להשליכו

 להלבקו הולך ישר בקו מכוון הארץ מרכז נגד לקרט ישתדל הארץ מן מרוחק בהיותו וגשם גוף ככל יאשר
 צריך הזה הכובד כח יש הגוף חלקי לכל כי וביען / (גראוויסאס) בלשונם נקרא הכובד כח וזה ,לארץ
הק וכאשר שוה; במשקל ההוא הגוף חלקי כל לה סביב אשר אהש נקודה גיף בכל שימצא א' חקרנו  הי

 לכל' מרכז יש ק ואם ,גראוויטאפיס) (סענטרום ובלשונם ,הכובד מרכז נקראת הנקודה וזאת באמת.
ד ב  סביבה' החונים הגשמיים כל אליה שמושכת נפלאה סגולה יתברך הטרא פס ובארץ .נמצא שבכל ס
 היא' שהארץ ולהיות , קראסט) (אנציהונגס בל״א הנקרא המושך כח בשס תקרא הזאה והסגולה צד מכל

 הדבריס־ אליה להמשיך תפעל והלאה משם כי מרכזה פד אס כי שבה הזה המושך כח יתפעל לא כדורית
 אמור לכן ,ותכליתו העיגול סוף הוא בעיגול שהמרכז נודע כי מרכזה עד ג״כ השנית מעבר שמה אשר

חוקר חכם כי ; זה על הנסיון הורה וכבר . בכלה היותו עס במרכזה הוא שבארץ המושך כח שעקר  ו
 במדימז אשר (כימבאראסי) הנקרא העולם הרי שבכל הגדול ההר אצל הדבר זה בחן שמו (בוגנער) אחד

 עופרת של קטן כדור אשר חוס בה ותלויה משולש עץ שהוא ההוא ההר אנך'ברגל שתלה (פעלו)
 בלייא^ (הענגיל בל״א ונקרא בהבנותו החומה את ליישר החומה בונה יביט בה אשר החוט בקצה קשורה

 הפעי^ הזה ההר לגודל כי הוכיח ומזה ,ההוא ההר לצד מעט ופנה האמצע מקו האנך נסה כי ומצא
 אמנת אף • ההר לצד האמצע מקו מעם אותו והטה האנך על בו אשר העפר לחלקי המסוגל המושך כח

*5העע חלקי כערך הרבה ממנו חזק הארץ מכדור כח'המושך כי על כלו פני על •אליו למשכו יוכל שלא
המשיכת כח על ולמופת■ לאות אחרת ועוד זאיז , ההוא בהר •אשר העפר חלקי לערך הארץ כדור מכל

 5יתקד אשר עוד כל רק שוה במהירה כפילהס אין הארץ על האויר מן הנופלים שכל הוא הארץ כדור של
 יותר הארץ אל הגשם שיתקרב שיותר מפני לארץ להתקרב נפילתו בתנועת ימהר הארץ אל ההוא הגשם
 ,וידביק ימשיך שבארץ כח כי ,ג״כ מזה ויתחייב ,בו ולדבקה להפילו למהר שבארץ המושך כח יתחזק

 בגבוצו יי לסיי! יהיה אשר אחר גוף יהיה לולא מרכזו עמק אל מסביב עליו אשר הנמצאים כל
ק ממרכז היוצא הישר בקו היא לארץ למפה הנופלים שבאויר מהגופים הנטיה קו תמיד לכן ̂ ומטכט  כבל

5̂ו אדם כל כבדות ממרכז היוצא הקו היא וככה ,קצרה היותר הדרך והיא הארץ כדור מרכז סול
אלס מרכז כי ודע ,עליו שעומד מקום בכל הארץ מרכז נוכח ביושר תמיד האדמה פני על החיים ה

ק, הוא האדם כובד שמרכז נסיון ידי על מצא (בארעלוס) החוקר כי בשוה רגליו בין הוא ב  התחתון ב
 התרנגול כמו רגל תחת רגל הארץ על רגלם כף תדרך אשר שתים מהלכי כל וכן ,בשוה שתי'.מליו בין

ף, עוף יכל ואת  היה השמאלית רגל כף מדרך על ונשען הימנית רגלו ומגביה בדרך בלכתו האדם לכן כנ
 ויהי שמאלו לצד מעט גופו מרכז אז שיעתיק כדי שמאלו לצד קצת גופו כל אז שמטה נולא ימינו לצד נופל

 רגלו כשמגביה וככה , הישר בקו הארץ מרכז נגד גופו מרכז עם השמאלית הארץ על הצג רגל כף מכוון
 מול גופו כל עם במישור עמדה רגלו ימין ואז ימינו לצד מעט גופו יפה הימנית רגלו ומעמיד השמאלית

ל ומניח אחת נוטל שהוא בזמן תמיד יעשה וכן ,הארץ מרכז כ ת,ו ח  בהמה וכל החיה ארבע על הולך א
 גופה עס רגליהם לנוע אהבו המה גס ובהמות החיות ובלכת ,באמצע רגלים ד׳ בין הוא כובדם מרכז

 רגליס מרבה כל גם .בארץ אז הנוגעים רגליהם מצב מול מכוון גופם מרלז העמיד למען זה ולצד זה ללד
 לי ושמאל ימין להם לנסות דרך אין אשר ילך כנחש וכלו הארץ על הממש השלץ בכל גחון על הולך וכל

 ולולא גופם באמצע כבדם מרכז ומשמאליס ואינם'מימיניס האדמה על גופס אורך וכל בטנם לארץ דבקה
 שיהקרכ כדי לפנים גופו יטה כתפו על משא ישא אדם אס ולפיכך . וזנב ראש להגביה יכולים היו לא זה

^, מרכזי טכח מצט גבול נגד מכוונים שדהס קוי ויהיו גופו מרכז-כובד מול המשא כובד מרכז  הארן
ס גופו יטה בהר יעלה אם ה^בה ולזאת , מעט לאחור ■ורובו ראשו יטה לפניו המשא יהיה ואס ד ^ 

ה, יפול לאו ואס לאחור נופו יטה ההר מן וכשירד  הדבר^ זה דעת בבלי אף כזאת יעשה אדם וכל ממנ
 .לטובתו הארץ למרכז יישר קו ■אל בתנועתו להטותו אדם כל בטבע בחסדו הבורא הטביע כבר כי וטעמו

ק אשר המושך כח ומפני בנו אשר הצובד מרכז ע״י האדמה פני על נדבקים שאנחנו כמו כן ואס א  ב
ח ומשוכה זקופה וראשנו נין'רגליי הוא האדם מרכז כי בעבור הארן אל כרגלינו הדגמים ואנו  טכ

 אמצע דרך רגלינו בץ אשר הכובד מרכז על ■ ועוברת הארץ כדור ממרכז היוצא השוה קוה על השמים
 האנשים יכה (צענטיל), הנקרא בשמים'ממעל אשר ביושר הנוכחת נקודה עד ולעילא לעילא ראשינו

 למרכז להתקרב ג״כ שכדחיס (אמפריקא) במדינת מהכדור השנית בעבר רגליט כסות תחת; העומדים
האק ק .עצמו זה מסעם ממעל ‘כשמים אשר הנוכחת נקודה נגד וראשם השוה קו על רגליהם נכסות .  ו

 חבירו על הקדימה העפר כדור על אדם לשוס ואץ כמוהם כמונו שמה אשר הדברים וכל החיים כל
לומר -• '



מזהארץ ט/חוג מאמר
 כדוריית היא הארץ אתf כי תבל• עפרות וראש ארץ במתי ודורך קוסמיות הולך לבדו שהוא לומר

 הארץ כדור חלקי ושאר והאבנים החול זה ומסעם .הארץ כל על עליון בה מקום אין לכן , ככדור
בכללו הארץ כדור :כי , מקומו על אחד כל משכנוהם על בשלום ינוחו מרכזו נקודת סביב אשר עצמה

̂ס יש חלקיו לכל כי אף כובד לו אין לו שיש מה. כל אדם לך יאמר ואס ; שבפרס מה בכלל אין כובד לר
 בזה לך והודענו לפניך אמרנו כבר כי הזה בדבר מסעה הקש שהוא לו אמור אתה אף ,כל לו יש חלק

 וא״כ . הארץ מרכז נגד הגוף חוחו להגיע ישתדל אשר הכח הוא וגשם גוף מכל הכובד שגדר הפרק
 מעבר נקודה לו יש אהד וכל המרכז נוכח להתקרב עצמו דוחק מסביב הארץ של ונקודה נקודה כל _
 משני כי זאת מודעת וכבר ,ממולו המרכז לנוכח ג״כ עצמו ידחק אשר ממש נכחו הארץ של השני י

 בלי במנוחה עומדת לעולם והארץ ונתכסל ההקש סר ובזה ,המנוחה יולד הנסיה מתנגדות שוות כחות
 זו במדינה בין שהם מקום בכל ומפה מפה בימים המיס פני על אשר הספינות וכן . בכללה כבדות

 שלישים לך כתבתי כבר כי ,ממעל השמים נוכח וראשם המים על מדובק תחתיתס אמעריקא במדינת .בין
 אשר הימים עם הארץ מעשה וכל יחשב אהד לכדור הארץ עם שהימים זה) (במאמר לדעת בהוצעות '
 ,תחתיתה וזאת הארץ פני היא זאת עצמו הארץ כדור על לאמור יתכן לא ובכן / הוא אהד כדור בצדה י

 נקודת רק כדור סוףילכל או ראש יש שלא כמו, ,•זה בדבר הס שויס מסביב הארץ כדור צדי כל אבל
פו/ הוא כדור כל של המרכז  רואים והיינו באמצעיתו הארץ בעובי ומפולש רחב חור היה אס ■לכן סו

 עד ובא יורד היה תוכו אל אבן ירה מי או צרור לשם זורק מאתנו אחד והיה רגלינו שתחת אדם בני
 בלימה על באויר שמה ינוח הארץ מרכז נקודת למקום יגיע אשר הזאת והאבן ,יעמוד ושם החור אמצע
באבן קולע זה של הזורק כח רוב מחמת ואס !הארץ של המרכז שם כי על יותר יעבור ולא בפרץ ועמד
וכך .וינוח יעמוד ושם המרכז אל מעצמה תשוב אליו אבן וגלל והלאה המרכז נקודת מקום עוכר היה
 המפולש החור לאותו ויזרקהו שם אשר המקום מאבני ויקח ככה יעשה כאמעריקא אשר אחד אדם אס

 המרכז נקודת לעבור לאבן אפשר אי זה לפי תאמר כה ואס ;אמרנו כאשר כן גס יהיה האדמה במעבה
 ידידי לך להוי ידיע / גבורה עם זרוע לו אשר הזורק כח יכריחו אס אפילו כלל האדמה בעובי אשר

 העולה היא והרי המרכז מן מתרחקת השמים כלפי באויר למעלה אבן אדס בהשלך שהרי / ק שאיני ,
 כאשר למרכזה להתקרב הארץ אל תשוב רק שם תעמוד לא הזרוע כח בה בכלות תיכף אך ,הזורק נכח

ארך המפולש חור בתוך הנזרק אבן כך כתחילה;  הזורק כח ידי על המרכז נקודת מקום תעבור ב
 שמה אשר וכל האנשים יפלו לא מדוע הדבר יפלא־ממך לא ומעתה .תשוב אליו כחו ככלות אמנם

•V ־ :אלהינו מעשה גדולים כמה ארץ יסד בחכמה ה' כי השמים לאויר באמעריקא
ץ ח פרק ר א ה ם ו ל ו ע ת ל ד מ ו  ותשקוס חי בגזירת השמים אויר באמצע יסודות הד' תוך ע

המרכז נקודת הוא כי על שלמה במנוחה מקומה על הארץ , . • ־
 כח מטעם עומדת שהיא האומרים וגריען) (נוקילוס לדעת בין קדם חכמי כל לדעת המזלות גלגל של

 שהפך (אייזיקנייסן) לדעת בין ;שוה בכח מסביב צד מכל לנגד. אותה שדוחין בשמים אשר הדוחה
 הבורא כך או כך בין שוה. בכח מסביב צד מכל אצלם שמושכיןאותה בשמים אשר המשיכה לכח הדבר
 על שעומד מקום בכל שהאדם מה והנה ,ברצונו מה • בלי על תלויה היא והרי בטבע זה שס יתברך
 אל קרובה היתה אילו כי , ממש באמצע שהיא לעולם היא אות בצמצום המזלות גלגל חצי רואה הארץ

א או פחות או אבל ממש החצי מקום בכל רואה היה לא אחתמהקצות הי תר.ו  דיושר החיצון כלי יו
 פרק א' דברתי(מאמר בספר מראש כאשר דעשיה יושר מפיקי הס הגלגלים עם הרקיעים כי ; דעשיה

 הגלגלים כל מרכז במקוס עומדת לעולם שהארץ י^את והדעת דעשיה, היא'מיושר הארץ אולם ; ד׳)
 חכמי הן ישראל חכמי הן הקדמונים כל דעת• היא אחד במקום ותנוח הארץ •ותשקוס הרקיעין וכל

 תסבב לבנה ;והוא ;אומר כאשר זמניהם זמן בסדר לארץ לכת כוכבי ז׳ כל יסובבו זה ולדנגת .האומות
 חלקים תשצ״ג ששת י״ב יום כ״ס אחר מתחדשת והיא, בקירוב שעות ושמונה יום בכ״ז לה סמוך 'לארץ

p (כוכב) הסבב ועליה .אי״בתשצ״ג מאבותינו בידינו אשר האמת מסורת כפי בשעה חלקים תתר״פ
 שעות וששה יום בשס״ה כן גס תסבב(נוגה) ועליה השמש. כמו בקירוב ששת יששה לארץ,בשס״היוס .

 ועליה בשעה; דקים מששים דקים מ״ס שעות ה' יום בשס״ה תסבב(חמה) ועליה . השמש כמו בקירוב
תסבב(שבתאי) ועליה !שנה עשרה בשתים (צדק) תסבב ועליה ;ומחצה שנים בשתי תסבב(מאדים)

• ו') פרק ג' (מאמר למעלה כאמור שנה בשלשיס................ ; .
 שאין ואומר ;עמו .אחרת רוח המדינה בפרייסין אשר (סאהרין) מעיר (קופערניקוס) החוקר אמנם ׳

המקיפיץ ואש ורוח המיס עם והארץ הגלגלים כל מרכז הוא השמש רק הגלגלים מרכז הארץ -' ■
 כנקודה לדעתו השוקסת השמש את לסבב הבאים בתוך שלה במרום המרום מצבא כאחד הוא אף אותו '

 בספר וכמובא ;.החכם(פיטאגאריס) הוא קדמוניות בשנים ככה שאמי מי לשלמים היה וכבר בעיגול.
 החכם, ויס^ וחזר ושכחו; הבריות בין דעתו.אז נתקבל ולא בו). ד' כלל ב' (סרק ,והעולם השמים

 ולמדו ואמצו וחזקו הדעת זאת על ארץ יסד הוא ; ליצירה ש׳ אלפים ה' שנת אחרון בדור (קופערניקוס)
 ספרו על כתובים הם הלא הדעת זאת ולרןיס לאשר וסברתו תקפו מעשה וכל ;ברבים ודרשו לתלמידים

המיוחד י '



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר :־ ■:
א; כן שהדבר העמיס חכמי כל כמעע כעת וקבלו קיימו שממנו הזה בדבר הצליח והוא לזה המיוחד  הו

 וחשבון הקפחס י וסדר וכוכבים ירח ומהלכי השמים תכונות חכמות כל כעת לומדים הזאת ההגחה ופל
 ̂ הקדמונים דעת נניח מאם יותר וקלה נקיה מתקבל נאה אופן על ושנים ולימים ולזמנים לחגים העתים

 בכדור מכ״ד חלק וגדלו פרסאות מיליאן ז' מהשמש ומרחקו לו בסביב השמש את כוכב מסבב דעתו ועל
 יסבב ועליו .לשמש קרוב והיותר לכת כוכבי מכל קען היותר והוא יום פ״ו השמש את ותקופתו הארץ

ת ותקופאו הארן מכדור חמישית חלק וגדלו פרסאות מיליאן י״ד מהשמש ומרחקו השמש את (נוגה)  א
 עלות קודם מה זמן תמיד הנראה והוא !מכלם וזוהר בזיו מראה יפה היותר והוא יום רכ״ד השמש
 מל יאיי/ ואחריו השמש לפני הו̂ו אף מתנוצץ השמש ובא השתש וזרח השמש מבוא דרך אחרי גס השמש

כוכב ק  הנקרא שלה האויר' וכל וימים המיס עם הארץ כדור יסבב ועליו , והנשף השחר נקרא.
כ ויום יוס בכל גס השנת תעשה זאת ובהקפתה דקים מ״ס שעות ה' ימים בשס״ה (אפמאספעהרי) סו  ת

 השמיס צבא וכל השמש כאלו לנו נדמה ולזה למזרחי ממערב שעות כ״ד תוך אחת פעם וקוערה צירה על
 עליו חונים אנו אשר והשטח הארץ בנסוע ויהי ,ולילה יום תעשה ובזה למערב ממזרח לקראתנו יבאו

 השמש מן סניה לפנות תשוב וכאשר שעות י״ב אצליט האור ומתעכב היום לנו האיר אז השמש לעומת
 ובתטעתה להס^ קוקר ויהי לנו ערב ויהי היום; יאיר רגלינו כפות תחת אשר ולאנשים אצלנו היום סנה אז י

' אחת (מינוטא) היא דקה ובכל פרסאות רכ״ה שעה בכל תלך קוטרה סביב תסבב אשר הזאת היומית  ג
 קשורה היא כאלו תלך אשר המקום בכל הלזו הארץ אחד תמיד נמשכת והלבנה פרסה. שלישי ושני פרסה
 הארץ מן הירח ומרחק דקים מ״ד שעות י״ב יום כ״ט בכל תמיד הארץ את ומסבב ארוך; בחבל בארץ

 , פרסאות מיליאן כ״ד השמש רן הארץ ומרחק הארץ; מכדור חמשיס חלק וגדלה פרסאות אלף ממשים
^ מכדור ששית סלק וגדלו פרסאות מיליאן שלשים מהשמש ומרחקו (מאדים) יסובב הארץ ועל א  ה

ם. תרפ״ז ותקופתו  פנג^ רמ״ו אלף וגדלו פרסאות מיליאן מאה מהשמש ומרחקו יסובב(צדק) ועליו יו
 ̂ מהשמש חוץ לכת כוכבי מכל הגדול והוא דקץ ותשע יום ושל״ה אלף ד' ותקופתו כדור.הארץ כגודל

ע כל3 אותו סובבים (טראבאנסין) כלשונם הנקראים ירחים וד׳ גפרית(געלבליך) כמראה ומראהו קו  מ
 מרחקן כי מהשמש רחוק היותר והוא (שבתאי) יסובב ועליו .הארץ לכדור אשר הירח כמו שמה ילך אשר ׳

ק יום קס״ח שנה כ״ט ותקופתו הארץ כדור כגודל פעם תת״ס וגדלו פרסאות מיליאן מאתים מהשמש הו  ו
 ®י^יאי^/יחנישל• אלפים ה' הזה הטבעת רוחב אשר אותו סובב לבן טבעת כי לכת כוכבי b בין ניכר

^ ועליו .שם הוא באשר המקום בכל אותו סובבים (טראבאנטץ) ירחים ם  הוא (אוראנוס) י
 ב') מאמר ב' (פרק למעלה האמור כדבר החכם(הערשעל) אותו מצא אשר הלכת כוכבי על הנוסף חדש
ש,; כין בזה שנפל הויכוח לאדוני להגיד עטי אחדל לא אמרתי (קופערניקום) של דעתו שזכרתי ואגב

:והוא מפיהם יצא כאשר הדבר ואעחיק נכר בני שני ובין ישראל בני : •
ר מ ̂ירו על ויסוב שנה בכל השמש את יסבש שהארץ כדברך אס הטוק נכרי א מן^ יום בכל וקוטרו צ

;  הין* אחד במקום בארץ העומד (קאנאן) הנקרא מקנה המזרח מול הנזרק כדור הרי המזרח ■־ ,
 ב׳דקיס בתוך אחד מיל רק ישלים לא שהכדור יען הקנה מן המגורש הכדור את הקנה שיקדים ראוי

 התנועה ידי על ושליש פרסאות ז' ירוץ דקים ב׳ בתוך הקנה משענת בו אשר הארץ שסח אבל נשעה
 , ההוא למקום הכדור שיגיע קודם ההוא במקום ויפגע אדמתנו ואת אתנו קנה וילך הארץ של היומית

 אק הסובב שהאויר משום טענה אינו, זה הלא לנצחני ראיה מביא לי אתה המקנה ויאמר המשיב נכרי ויען
 הנזגיק הכדור ולכן'גם ; התנועה במירוץ עמי בג אשר כל ומושך עמו אתו ומקיף הולך הוא אף הארץ

 שהוא ארץ אל כדור שהלך וזה הקנה; ינוד כאשר ההם דקץ ב' בזמן ושליש ־פרסאות הז׳ אותן הלך
, - י : (פולוויר) הנקרא הגפרית אבק תנועת כח שהוסיף הוא מהקנה מיל רחוק ׳ ׳ ׳

1 B K אשרהכמיס טהורות מאמרות וכמה בתנ״ך. פסוקים כמה סותר זה הרי כדברך• אס הטוען יהודי 
 א^ הולך השמש יובא השמש וזרח נאמר ושם א') עומדת(קהלת לעולם והארץ כתיב שהרי יגידו ׳ ׳

 עמן• וירח השמש ־וידום ;דום בגבעון שמש ישראל לעיני יהושע ויאמר ונאמר .צפון אל וסובב דרום
. (יהושע (  f(g אין ויאמר המשיב ימדי ויגשאליו ל״ח). (ישעיה מעלות עשר השמש ותשב והכתיב י

 שקרה ועל ;אדם בני כלשון חורה שדברה זאת ׳מודעת כי חז״ל; למאמרי לא אף קודש למקראי לא סותל
 המהלך בספינה ובאים להיושביס קרה כאשר צמקוס'אחד הנח השמש את הרואים חבל יושבי לכני-אדס

 נחיס שהם להם שנראה הנהר ^ד על או הים חוף על עומדים אשר האילנות את ורואים המיס פני על
 א1ה שהשמש"הולך 1 האנשים סוברים ככה הדבר הפך ובאמת לנגדם; הולכים והאילנות 'אחד במקום

 שדבלק ־כמו השמש ובא השמש וזרח גו דעתם ולפי ; כלשונם להם ההורה דברה כן ועל שתטה הארץ1
 לךהאלהיס ויתן אתורה שאמרה אדם.וכמו בצי כלשון ה' וירח ה' ויעל ה׳ וירד יתברך ה׳ על התורה

 הטל שאין וידות י״א); ממר(דברים יהיה ולא השמים את ועצר וכן ;כ״ז) (בראשית השמים מעל
 כנאמר ;ומסר לגשם העולם באויר ומתהפך האק מן השלה מאיד הוא אבל השמים מן יורד והמטר

)3 והשקה(בראשית הארץ מן יעלה ואד  ובאמת ;כן התורה אמרה' ;ק חושבים אדם שבני על אך # '
השמט לנגד קוטרה מל הסבב ויום יוס ובכל השמש אס לסבב בשנה שנה מדי והלך הארץ תנוע נוע

והיא . . ׳



מחהארץ חוג ט׳ מאמר
 בנבעון שמש אמר האמת בעצמו שידע אף והוא pתנוע בלי חמים כיוס וליהושע לאבותינו שעמדה והיא
 מדוקדק ונזה ,הנגחס לפי עמו בלשון דבר לכן ,ישראל כל נגד ניסא פרסומי לעשות שרצה מפני ז׳וס

 עיניס וכי ,מיותר הוא ישראל לעיני זה זולת ׳כי , דוס בגבעון שמש ישראל לעיני יהושע ויאמר הפסוק
ס שהוא רומז שהכתוב אלא הארן, עמי כל שיראו מה יראו ולא להס  אמרים השכיל האמת יודע היותו פ

 זה לענין הנוגע חז״ל דברי זה בדרך תפרש אס וכן .ישראל לעיני נכונים שיהיו בכדי הדברים והפך
 ואדרבה ,והבין שס ולבך עיניך והיה פ״י) ד' (מאמר למעלה האמור כדבר כלל דבריהם יסתרו לא

 (דף ויקרא בזוהר והוא הוא כן שדעתו משמע אשר זה מענין מדבר קדוש אוזד הז״ל באמרי מצינו
 ככדור בעיגולא מתגלגלת ישובא כל דהא יתיר פריש סבא המנונא דרב ובספרא דבר אשר וזאת ̂ יוד)
 לילא ולאילין יממא לאי׳לין לאילין, חשיך לאילין נהיר כד בישובא אית.אתר דא ועל לעילא, ואילץ לתתא איטן
 כ״ד כל ומרכזה צירה על הסוב שהארן מה על בעיגולא מתגלגלא באמרו בו הכוונה יהיה וכי ,עכ״ל
 הרי דא ופל מהי ככדור עיגול בתמונת היא שהארן מה •בו הכוונה אס אבל , דא ועל אמר יפה שעות
 שאר או מרובעת או עגולה תהיה צד מכל עליה ולדרים לארץ ומאיר שעות כ״ד בכל אותה מקיף השמש

 משוס בו אץ בו ויחזיק הזה בדעת יאמין אשר ישראל מבני איש היש האלה הדברים פי ועל הסונה, כל
ה, ושבעל שבכתב כתורה באמונתו ורפיון חולשה שוס זה  ההוא• באיש להסיל הראוי מן שאין שכן ומכל פ

 ,ומדותיו ומעשיו דעותיו כל בשחר ינהוג אס שבישראל הצדיקים מן להיות יכול הוא ואף מינות ושמץ .חסי
ם. כל ה' וביראת פה ושבעל שבכתב התורה סי על י היו ל  זאת בכל תולעת אנכי כי לדעת יש המחבר ו
 יT לאל יש אבל הוכחות בפיו ואין שומע לו אשר כאיש אהיה בל ראשי עלי נרו בהלו y ישועת אש

כזבה, (קופערניקוס) שדעת ,ברורה בשפה גמורה הוכחה במישור להוכיח עליון בחסד  אגיד ואני נ
 ולהתוכח לאומים תוכחת לעשות אבוא אס בין הקדמונים אמרו כאשר מארן אמת דעת ואחוה לעולס

 ישר זה מי בן יהיה אתוכח ישראל ועס אמי בן עס לדבר ביתי באוהל אבוא אס כץ ,נכרי איש עס
 אץ הדעת בזה• המחזיק ישראל בן או זה לדעת הנלוה הנכר בן יאמר ואל אלהיס בישע עמו נוכח
 בגבורות אבוא אחד ,בדבר לי יש תשובות שתי אומר נכר בן לכל ,והוא הדעת, זאת נגד פה פוצה

 המזרח אל מהמערב מאד בלכתו מהיר הארץ אם (קופערניקוס) אל שאמר בראעה) (סיחא ההכס ספנת
 ינוח רק ממש רגליו אצל יפול שלא מערבו לצד מאד הגבוה עמוד מראש הנופל שהאבן הראוי מן היה

 המזרחאחר לצד העמוד עה הארץ התנועע יפול אשר בעת כי להיות ,מערבו לצד מרגליו, מה ברוחק
 שהוא רואים אנו ממנו יפול אפר וכל פרסה שלישי.׳ ושני פרסה ג' בשעה אחד בדקה בתנועתו מהרו

 עסו אתו כמוהו מהרה הולך הארץ על אשר האויר ויאמר (קופערניקוס) ויען ,ממש רגליו אצל נח
 בקול לשמוע בראעה) (סיחא החכם אבה ולא ,תמיד העמוד אל האבן. את דוחק הולך הוא באשר
 כנזכר וספוגיי רפויה כך כל היא האויר כי ודחויה בדויה סברא היא זאת ויאמר זאת לקבל וימאן דברו

 בה למקום ממקום ולדחפו ומוצק גשמיי דבר ללחוץ בסבעה כח לה שאין עד פ״א) ז' (במאמר לפעלה
 לו ואמר (קופערניר^ס) ענה .נע ולא הנח לאויר לא המנשבי הרוח ביד אס ׳כי זאת על ויכולת כח ואץ

 לצד התורן מראש הנופל האבן זאת ובכל ,ירוץ מהרה ועד יס בלב העובר הספינה כי ,יוכיח התורן
 במרוץ הלך אשר הספינה בתורן ובחנו הדבר את נסו כי ואחר .ממש רגליו אצל מגיע הספינה אחור
 ממלי מעע רחוק נשאר כי האמת אל מסכים בלתי אותו וימצאו דק בעיון עליו וקשגיחו מאד ומהר

ה ידים בשתי דעת(קוסערניקוס) בראעה) החכם(עיחא דחה אז מן ,התורן ^ ה  , והוא אחרת, דעת ו
 באמצע הארץ את העריך אך (קופערניקוס),־ כדברי יהלכוןבהקפתס השמש סביב הלכת כוכבי שכל
 המקיפץ הלכת כוכבי כל עס השמש כי ואמר ,הקדמונים כדעת שלו המרכז נקודת והוא המזלות ג^ל
 אינם ודבריו הבריות בין זאת דעהו שיקובל בימיו יצלח לא גבר היותו ופס מסביב. הארץ את מקיף אותו

חד יקומו אשר הדורות מן דור באתה יבא יומו או יגיע עתו לא אס יודע מי ,הזה בדור גשמעיס  א
 לכל ועת ,האדם דרך כן כי וקייס לחק אחרון ליום ותהי אז דעתו יפות פנים בסבר ויקבלו הזה הדור
 שנתחדש ובעש הולדו מיום מעקרו הדחוייה דעה אפילו לקרב ועת לרחק עת ,הדעות p אצלס זחפץ
חד השליס ההוא אנוש וTהול אחר חיכף העולס לאויר. זיצא ר בני כל גופו א בהניע אדסבדו א,  ההו
ק חור ז  יקבלו ממנו ■העת עליו ותצלח עצמו הדעת באותו ויחזיק דור באיזה אחר אדס יקוס אשר ו
 וגס גויס אליו וישמעו הארץ בכל הולך זשמו מצליח איש ויהי ,מאד מפורסם להיותו , תבל יושבי כל
 אשר שמו בראעה) (סיחח הכס איש לעולמים היה כבר בגויס יאמרו ואז ,ממנו יקבלו ההוא הדור כל

ק שקעה בימיו א  אך ,עתה יודעים אנו כאשר ארץ עלי יקיפו אותו המקיפץ הכוכבים עס והשמש ה
ק אמת דבר על דורו אנשי החכימו לא כי קדם בימי דעתו נתקבל לא א  מהשטל חדל ולבס: כמונו מ

ס גדולים מחזה וכלי לנסיונות כלים להס היה שלא מפני היום כמונו הזה הדבר אמתית היבויב קבי  ו
 המשך ידי על חכמה יודיעו שנים רוב האחרון בדורנו עתה אמנם . השכילו לא כן על ,בידינו האשר

ק  חכמתע נחגדל אבוסיט דאו ולא ידעו לא אשר שבידינו הכלים יT ופל בו והעיון הלימוד רב ז
ם, בר כל מזכסת ד  האנשים נעיר זו דעת ויהיה ,הזה בדבר בפיהו היהה אמת תורת כי יודעים ואנו ק
ק לכל כי בעתו יפה הימים כאחרית כאשר ההיא בעת אשר המנהג סי על אצלם מזומנות בעתים ז

קרה , .



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר ■ ■
 pומשפ צדק קופערניקום) אל בראעה) דנרי(סיחא הלא כי הנזכר דעתו עס להחכס(פיסאגאמנס) קרה

 לימין בנסיון עמד לא כי אתר החוק יוכייז ומה אמת ואוהכ למבץ נכוחים בדברים ^־,■^כ!ח מישרים
:מלבי ולא בעצמו בראעה) (עיחא מענת הראשונה בתשובתי דבד הנה עד (קופערניקוס)

מופיס תוכחת אמלא ופי בחכמה נהג ולבי אנכי אחזה אשר הוא בשנית נכר בן לכל תשובתי אמנם
 שיש השר אליך הדבר נודע או נשמע הלח זה באופן נרי בהלו עלי ה' חסד של חומ כפי ונכוחים ; ■

 ומשך צד ומכל סביב עליו החונים הגשמיים הגופים כל אליו ידביק בו אשר המושך כח הארן ■לכדור
 הר(כימבחראסי) אצל (בוגנער) החכם ידי על ומנוסה בדוק הזה הדבר ואמת ,אצלו זה בנהו .אבירים
 השעס אך ,כאין זה וגבורה כח יתברך הבורא שם הנם על ולא , זה) ז'מאמר (פרה למעלה כמובא

 אשד לחלק הנוכח מהחלק רב ממנו ונפל ונכשל מושך לו יהיה אל חם כאיז יהיו הנפלים כי בעבור הוא
 כדבר רגלינו כפות מול האר! על הצג רגלם כפות אשר שם יושביה את הארץ ותקיא עליו שוכנים אנו

 ותשקול נע ולא נח אחד במקום עומדת לעולם שהארן נאמר אס זה כל והנה ,)(שם למעלה האמור ,
 גגל הסוב היא גס והיא השמש את להקיף ארץ תנוע ונוע נח שהשמש נאמר אס אמנם .תמיד הארץ
 לשוס צריך לא פרסה שלישי וב' ג׳ תרוץ שבכל(מינוסא) עד כך כל מהיריית בתנועה שעות כ״ד בכל צירה

 סגולרו מחמת הארץ מן לשלחם תוכל ולא דבר ממנה אפשרשיפול אי זה בלא כי כלל, המושך בארץכח
 ,תשס לא ואדמה בנפלים עליה אשר וכל ליושביה תכשל לא תרוץ ואס ,לרוץ הממהרת הסבובית התנועה

 ארוך קנה ממחצית העשויה עיגול לך קח ,יפה ובעין בחוש לך ואחוה בא זה להאמין לבך פג ואם
 בידך ואחוז אמה חצי ארכו אשר דק חבל בו ותקשר (ראייף) הנקרא החביות את בו ומחזקים שקושרים

 וחשליעקן מיס מלא כוס תעמיד בפנימיותו העיגול תחתיות ועל באויר העיגול תולה גו אשר הזה החבל
 לא כי ראות עיניך והיה ,בידך אשר הדק החבל יד̂י על התנופה במירוץ סביב סביב ־בעיגול כגלגל
 בתחתיוק^ הכוס שיהיה בעת אפי׳ הארץ על אחת טיפה בתוכה אשר המיס מן ישפך לא גם אף ממנה הכוס

 לא^ך לאט העיגול את לנענע צריך בתחלה רק אך ,פעמים הרבה הארץ נגד למטה ופיה השמים נגד
 במרוצי אותה תסבר עד עז ויתר שאת ביתר פעם ובכל פעמים איזה וכה כה שמאל ולצד ימין לצד במתון
 ppסי נשפך ולא ממקומה הצנצנת זז ולא מיס מלא זכוכית בכלי רבות פעמים בחכמה נסיתיו ואנכי , גדולה
 כאשד מקומו על הכל להחזיק סגולתה הסבובית התנועה כי ,דבר נפל ולא בתוכה אשר המיס מן אחת
 לדבקה בארץ שם אשר המשיכה כח ידי על הנופלים כל את ה׳ סומך כי יודעים שאנו ואחר . שם הוא

המונחים הגופים כל יפלו לבל הנמצאים כל ושחר החיים וכל ימשך אדם כל ואחריו הדברים כל בו
 כי מזה אשפוט מישרים אני ,יושביה את הארץ תקיא ולא האדמה פני מעל תבל יושבי יפלו ובל

 5המרוצ, ועל התניעה על אותה לברא יתברך ברצונו עלתה שאס ,שלמה במנוחה אחד במקום עומדת לשלם
̂ 5 שס ולמה לנפול הנפילים את יתן לא הסבובית התנועה סגולת הלא מסנה דבר יפול איך / הארץ לעשות

 אותס גיא האיז קצות בורא כי מזה מוכח כן על .הארץ תהיה ונד נע כי אחר חנם על המושך כח
 האדן והיתה ממנה הנופל ישל ולבל מרכז כל כמשפט הארץ ושבתה המנוחה על המזלות גלגל מרכז במקוס
 הפילוסופיה בפי כזב כי דעת יקנה נבון לב זה ידי ועל ,המושך כח בה יתברך הבורא שם לשממה

 אתנו אשר בימיס (פלוהט) ועת (עגבע) עת תגרום זה כח ידי על אשר בירח המושך כח .שיש האומרים
 סבובייק תנועה לה שיש הירח על מעידים אנו כי ,')ה ס' ח' (במאמר למעלה זכרנו כאשר שלנו ובמים
 ,.p כזב וחזותם שוא דברתם הרוב על וכאלה אלה בעניניס הפילוסופים דעות כי ,המושך להכח זה ולמה

 ואץ רואה ואין באות סברות־מלבות כלס אך ויספרה, ראה או בחוש מאלה דבר השיג מי
 ̂ הפעמיס ברוב מאתם נעדרת החמת ותהי כאלה בדברים השוגגת הנפש על התמה מן אין ובכן בבירור,

 וראס ימין הבס (שם) כנזכר לאמת קרובים ופלוהס) (עבבע בסיבת ז״ל חפץ משה רבי דברי נראין ובכן
 (קופערדקוס׳) לדעת להם למרכז השמד השמש וגס והארץ לכת כוכבי כל הלא כי .ותבין מקומו על שמה

 יתרחקו שלא וכדי עליו אשר והברואים הדברים יפלו שלא כדי זה כח יש בשמש המושך, כח לדעתו בכלס יש
 אק ג״כ הכוכבים אותן של, הירחייס שישמרו וכדי לגבולם ויצעדוחוץ השמש מן מדי יותר הלכה כוכבי

 לשבתאי וה' לצדק שיש ירחים ד׳ כמו לגבולם חוץ יצאו ולא יתרחקו לבל לכוכביהס בהקפתן ,מסילותם
 pp יש בכללם והארץ לכת המכבי ובכל ,ב') פרק ב׳ (מאמר למעלה הנזכר לאוראנוס וב' לארץ ואחד '

 הסבוביק התנועה כי הנזכר מענין(רייף) בחוש הראות עינינו כי ואחר עליהם. אשר כל יפול שלא יכדי זה,
 גס בירחיהן לא גס הלכת מכוכבי אחד לשוס הששך כח צריך לא זה לפי עליה אשר כל להחזיק סגולתה

 המה יתרחקו שלא בעבור ואס . שעליהם מה יפלו ולא המה לכת כולם כי לדעתו ההולכת בארץ לא
 הלא ואנו ,לדעתו העומד כשמש אשר המושך כח לזה מספיק כבר• ממסילותס שלהם הירחייס או מהשמש

 ̂ הגיוניית והקש מסברא ולא קושיא מכת לא וננסיון ידענו,בחוש וזה בארץ; המושך כח שיש לנו נודע
 (פרק למעלה כנזכר הר(כימבאראסי) אצל בעין הראות ובחוש בנסיון עליו עמד (בוגנר) החוקר רק
 עליה להביא הזאת לארץ ככה ה' עשה ועלמה ,שמה פרק.וראה באותו לקראתו שרה זה), מאמר ז'

 שהארן ה' נתן להורות אס כי זה אין ,לדעתו הלכת מכוכבי אחת היא גס והיא צורך ללא המושך כח
מדי יותר ממנה יתרחקו ולבל ממנה הנופל יפול ולבל ולשמש הלכת כוכבי לכל מרכז והיא עומדת לשלם

כוכבי ׳ .



מטהאהץ ט׳־חוג מאמר
 במחוג לו הראוי מקומו על אחד כל אותם המסנניס עסילחיהם המה וישארו אותה המסבביס הלכת קוכני

 והנכרי האומות חכמי עס במישריס דברי-יתהלך; כה הלא ,המושך לה.כח ה׳ עשה זה בעבור הקפתס;
, . :׳(קופעלניקום) בדעת להתוכח.עמי יבא אשר ־ . . ,

 עמו אתוכת ובטרם. הוא גס בפיו מה ונשמע הזה: בדעת המתזיק ישראל בית ־ אדם לבן נקרא ועתה
הארן ואמרתם הארץ את תרתם אשר האשים מן אחד אתה כי: לאמר אחי עליך שמעתי ל/ אומר .. ;־.

 אנכי אחת שאלה לשמש^ סחור סחור■ תסמרו האךך ואת השמים כוכבי בין למרום עולה היא אף הלזו
 אמת בלתי בלשון זה בענין בתנ״ך הכתובים יאסרו ולמה מה על הדבר, טעם לי הודע אדם בן מעמך שואל

 קודע הנמצאים.במקראי הכתובים כי. בדבר בו האמת בלשון ומסורין כתובים היו חסר.אס מקרא ומה y בו
 להגיד אפשר פאי בעבור גדול בהכרח הוא וכדומה ה׳ ה':עיני כגוךיד אדם בני כלשון ה' על המדברים

 כלמוחו^ ולאו מהשגתנו בקודש דרס גבה כי מפני באמת הוא. כאשר בו הרמוז הענץ ממומר קרון לאדם
 הכתול הוצרך וכל מכל ההוא הענין תמימה .ה' בתורת יחסר שלא וכדי עליון בסתר אל דרכי לדעת סביל
 מך או השמים מן יורד אס דבר בשום נפקותא אין שזכרנו. וממר טל ובענין .הכי בלאו סגי ולא כן לדבר

 בגובה כלומר כ״ג) (משלי בשמים יעוף כנשר כנאמר שמיס .הוא אף נקרא האויר שגובה גס מה האויר^
 החודע קידוש ולהורות להבין וללמד קליותר^למוד כי. גדולה נפקותא בו שיש זה בענץ אבל y האויר

 והלימוד והעיון ,עומד והארן הולך שהשמש אופן על זה כלמוד .מאשר עומד והשמש הולך פהארן אופן על
 בתקופות לחשוב אדם שחייב מניץ גדול) חז״ל(בפרק.כלל אמרו כאשר התורה ממצות מצוה היא הלא הזה

 בלשון תורה אמרה לא למה ק ואס ד') (דברים העמיס לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי שנאמר ומזלות
 עשר האק ותשב וכן כ״ח) (בראשית מהשמש הארן פנה כי שם ׳וילן במקום ויפגע בענין, בו האמת

 הכתובים^ בפאר וכדומה י') דוס(יהושע בגבעון ארן ישראל למיני יהושע ויאמר וכן ל״ח) מעלות(ישעיה
 לו י״ס)היה (תהלים קצותס על ותקופתו מוצאו השמים מקצה אורח לרון כגבור ישיש הכתוב לשון בפרט
 בלתי מדבר • מלא בפה לאמר לא קצותס על וזדחתו סביב הברואים כל על אורו לחלק ישיש לומר לדוד
 עד צריך יתירה בינה או חכמת כימה y מקיף ולא רן לא1 נח הוא באמת אם ותקופתו אור^או ־לרון אמת

 כשנאמר זה משיג קטן נער אפי׳ הלא יום בכל אחת פעם השמש תחש וקוטרה צירה על חסוב שהארן האדם שישיג
 אף yנקבל ומפי(קופרניקוס) זה נקבל לא האמת ונביאי ושלמה,• דוד ויהושע משה מפי וכי הוא שכך לו

 למאריהון אתמסר דא ורזא הלשון בזה שם אמר כי: זה לדבר שוס.ראיה ממנו אץ זכרנו אשר בני הזוהר גס
 פניו אל דרכי • אשים ומעתה עכ״ל■. • רזא:.עמי;קא;דאורייתא דאיהו בגין תחומין. למפגלי ולא דחכמתא

 בדעת(קופערניקוס) המחזיק וחכם בני אתה; שמע,■ ואומר y אלהי.אברהם י עם לגבר ואוכח מלים להוכיח
 וכל השמים כי יודעים רכיסוקטניס הילדים אפי׳ נערים עם לזקרס זאת מודעת• הלא דבריך יאק איך

 שמיס השמים וכנאמר השמים ואינו שלנו העולם היא בה אשר וכל והארן ,שלנו העולם אינו אשר.בהם
 ואלו הן רקיעין ז' חומר לקיש ריש דורשין) אין (בם' וגרסיק , קס״ו) אדם(תהליס, לבני נתן והארן לה'
 רקיע , ערבית ויוצא שחרית נכנס אלא אינו.משמש וילק ערבות, מכון זבול.'מעון שחקים רמיע וילון ק

), (בראשית הארן על להאיר השמים ברקיע אלהיס אוחס דתן שנאמר ומזלות כוכבים ולבנה חמה שבו  א׳
 , רקיע הנקרא שבו השני ברקיע הוא:בשמים, השמש כי נמצא הנה ,כו׳ לצדיקים מן שוחקים שבו שחקים

 שמה.בעיגול הוא הולך סובב השני ברקיע אשר;הוא והשמש במקומה ושוקטת עומדת שארן נאמר ואם
 שהוא הרקיע דרך עליה ולדרים לארן ומאיר :האדמה את להקיף יום בכל השמים קצה עד השמים מקצה

 אם אבל כלל, הזה הדבר ולקבל־ דעתט.לצייר ■על יקשה לא לבנה כזכוכית בה שברת ספיריי.והאור ,דבר
ש הלא אחד במקום קבוע עומד שהשמש לאמר דברה הוא.כאשר ק  השני ברקיע ממעל בשמים• הוא מ

 השני רקיע תוך בשמים ,למעלה עולה שהארן לומר בשס״ה.ימים.בהכרח'צרץ אותה הסבב הארן ואם
לעשות צלק לי ליל ל® ומתמהמה אחד־ במקום, שם קבוע העומד השמש ^ת להקיף שבה
 ואנו.דרים בה אשר וכל הארן בשמים נצב דבדך ולפי ראשו; על ואדמה העליונה ההקפה :חצי. שם

 תחת הוא אשר במקום לא שנה הצי שם יהיו בהמתנו וכל מקננו נשינו טפינו .עם השני רקיע תוך בששס
 ולקיים לאשר הנה, יסור פתי ומי ,השפל, לשלם ומקום אדם לבר מדור להיות והוכן נתיחל אשר השמים

 השפל נתן בששס׳מי והארן בעיניס הי,א הקדשה כזאת גדולה סכלות לשמיעתו יאמין ומי כזה וכסל• אולת
דעה ספק וזה,בלי עירם. מלאות וגבותם ומיס אש ומלאכי■ השמים כוכבי בץ אשה לילוד מה במרומים

• : , . ׳ : כזאת למאמין וכלימה לו היא אולת הרבה ולעג נססדה ■־ *־ : ״
ת. י שנ ה  השמים מן ה' מאת לו נתן ומדע הסכמה אשר או.למי (לקועפרניקוס) אס יותר, שומע למי,אני. ו

■ , :  הזה העולם מכנה והוא באמת הדבר בודאי ידע אשר ע״ה המלך שלמה הוא .אדס מכל ויחכם ־ .
 א') (קהלת השמש תחת שנעשו המעשים כל את ראיתי הקוהלת אסר כאשר השמשי תחת רבות פעמים שלנו
 תחת שנה חצי אלא עליה אנסנו אשר הארן אין (קופרשקוס) דברי ולפי (שס) השמש תחת כל,חדש אץ

 העומדת הארן את מסבב שהשמש נאמר אס ואולם מהשמש, למעלה אדמתנו גס מהשנה השנות וחצי השמש
 תמיד השמש תחת שהיא הדבר אמת ,בעיגול המרכז כנקודות השמש הקף כתוך סגורה אחד במקום

 ברגליהם הנוכחים עליה ולדרים לארן ומאיר השני מעבר האדמה פני על הוא זורח שהשמש בלילה אפי',
לכשת , 7 ז הברית] [ספר



יושר א׳״כתב חלק הברית ספר ־.. •
 אדץ־ ושוכני קכל יושני כל גס הס אנו.גס גס האמת ועל השמש,. תחת אז המה הלא רגלינו ילכפות
 הואולא• תחתיתו הוא כדור או כעיגול המרכז נקודות כי השמש תחת בלילה ביך ביוס בין נקראים מסביב

 כי . אדס בני כלשון זה דבר ששלמה ולאמר להתנצל ־ המתעקש לא ובזה שבק הנקודות מכל אחר
 ימציא, זה ולמה השמש תחת בשס הזה העולס לקראות הבריות בפי מורגל שיהיה נודע ולא נשמע לא מפולס י

 הארץ ■על שנעשו המעשים כל את ראיתי לומר מקרא.הסד לבבו.ומה עס אשר האמת הפך ש^והישסהדש
בק^ אשר כזב לדברי תפן אל אחי לכך .ח') (שס הארך על נפשה אשר הבל יש .ככה גס אמר כאשר

: . .. ■ חרחק שקר ומדבר (קופעררקוס) . . ■ ־ . ־
ה נ ה ' אברהסהארע בן געכושליק סהר״ראליקוס מופלא.הרבני חכם אהובי מאת אגרת אלי שלוחה יד ו

.. ־ ־ידו יכתוב וזה מלונדון ז״ל ;  הולך. היקר הברית ספרו היות ושמחתי קבלתי הצחמד כתבו כו' שלוס ,
 כיד: בכאן אחד עוד ויש ,ולילה יומס בו משתעשע ואני מאד נחמד הוא בעיני גס רואיו כל בעיני וגדול

^ היות על והארץ השמים מרעיש חביבי ־מר למה ידעתי לא מאד.אך אותו מהלל והוא יוסף רבי מרבר א  ה
 סני^' מהלכה מסלול כל ואין. הקודש ולא.חיות ־אופנים לא שם אין אשר במקום השמש־ אה לסבב עולה

 שחק־ כוכבי כל משוססיס בו אשר הרקיע של והנפלא העצוס גובה בעלך׳ קנונה כנקודה כ״א נחשב להשמש
 וארא' עכ״ל/ השמיס ברקיע יורדת ולא עולה לא ואינה למרכזה סמוך סובבת היא כאלו נחשבת היא וא״כ
 נקרא׳ לא לנגדה לרום השמים גבהות בעבור וכי מידיו באחת להתירה. יוכל אדס וכל חלושה שאלתו וכנה
 ־אש^. סאד ולס הגדול הארז מן קסן חלק על: ויורדת העולה. שסה ויחוש קלה בליה ■הרי ,וירידה עליה

 ידעו׳ המה גס ז״ל התלמוד וחכמי , עליה.וירידה זה נקרא זאת בכל היתוש קטנות נגד לגדלו שיעור אין
b הקודש וחיות אופנים ההוא ברקיע שאין  'pסכבי ולבנה חמה שבו רקיע דורשין) אץ (בפרק אמח זאת 3

 ולכנק נזמה שבו לומר להם והיה הלזו הארץ זכרו ולא השמיס ברקיע אלהיס אותם ויתן שנאמר. ומזלות
 המכיני^. והמשכילים .מטחה הדריכוה ולא הארץ את פקדו ולא זכרו לא ז״ל והמה ומזלות וכוכבים והחת

ה, פרק בראשית זכרנו אשד ז״ל לודא האר״י ביקר אדס אלהיסנשמת נר דבד  הי^; שהארץ באמרו ז
bזי^ עס. שהמאמץ ידעו הם. הן דעשיה , יושר .הדמקיפי גלגלים עס, והכקיעיס דפשיה דיושר חיצון י’. 

 תהפוכות חיים אלהיס דברי וההופך .אחד; pr3 אסד מושא הסכיס ־בשר יאמץ לשמש מקיף שהארץ
־ ' ■ י: -ך ■ , - . ־ ■׳■י ד■ בו יצוק בליעל ־ודבר ■ ■ - ״■ י '

ה הנ ■ היה אשד. כפי (פיזיק) הטבע.הנקרא חכמת בסהר' הששי מאמר מראשית כה עד שמעת ו ^ א
 והידיעות הדבדם אה לכתוב בו ידי אשדנשאתי-את האק חוג סוף־מאסר עד ומעסה נפשי, בסומכי
 מהר^^, מפס בלחי שמעתי לא אנכי יממד.וגס לא אן־ מ^הזהארץ־דעה כי pכא לדעת וחנני הודיעדה׳

j;(יפאגלסיע) הגקרא לגבולותיה הארץ ההסלקוס ידיעת לשמוע־. אזניך תקשיב לבך תכין קצהי ואפש j 
כארצותש הגויס ואיי בארץ חלקתם מקום באיזה יאמר מ המדהוס ועל כלל דרך הראשונה המחלקות

אשרהודיעדז
ואנ

. ........ דרך הרתשונה המחצקות . . _
^ עס כל נחלת אחוזת פרס דרך ממנו זה לשמוע תחכה ולא מוי^הס. בארצותס האדמה משפחות וכל  ו

רחבת הנה הארץ מאד גדול העפר כדור; עי ומושבותס אחוזתם סלך מצי . ושר פלך שר בעריהם באחוזתם

, ................................... . : והוא ה׳ילפשעךלי', , , .......... .
ל ט פרק ץ ?! ר ה א ב ת אינו אבל.עליה הישוב שכל הקדמונים: כרזכמים־ אמרר הזאת ר בחל  רק.

ת מ״ז שהם הצפוני עיגול עד השוה ל׳ד:מקו ממעלה ממנה הרביעית \ ״ מעלו
ק והשאר השמש ממפלות א ה ל אק. חלקו הרביעית'בה החלק וזאת , מיושגה לא כ ה ת  , לשכץ־חלקיס א

 ו^' י״ז) (יהושעי הנפות שלשת מלשון:הכתנג נגף ובלשוץ•הקודש: ערבי לשון והוא מלק(אקלים) לכל וקראו
 גדולמן בספיטת ביס ירדו ארץ.־האסרוניס מחקרי.־אמנה מ״ח) (כמלים הארץ כל. משוש טף יפה

^ן ולחקרה יסלרגגאת-הארץ מיס:על ומדיטת-המלושבוהבהונעו. מחוזות וכל ־הסרן את לחפור אדיר  לד
כך שסבבו עד הסייה'המיושביסbלמצז(א:r^סQ־ללפונותס.■באדצ המיושבים המדיטת כל בארץ סל ת פינ ס  נ

 לאר^ וישובו מעליו ויסעץ הקצה אל. הקצה וםביב׳מןTהכדוד: ;bזpא אפסי כל הינלס ושאר יס:.סוקיטס
ה חשובות הדסבנדיטת מבני מיושב בארץ רביס חלקים מצאו אמרי ד ע  טוב■'. b מלחים ובתים בצורות ו

 ימיס איזה ואחר בעריהם כלס י ונסו ובאו הארץ מתור׳ וישובו מיושבים 'ונכבדים רבים איים מצאו וכן
ס באניות כבד בחיל לשם שנית פעם והלכו חזרו ע ה בו בהש ללחום ההם ארץ מרחקי יושבי על קרב כ^־ ר

^יי
■אהד

אק נתור יס בכב אניה בדרך ״ , , . , . . ,
^ למקום לארצו ושב־ המזרח. טכח הכל הארץ כל וכיב והלך המזרח מול פניו וישם אותה ולסבב הארץ  צ

 מדבר עליו(כאלו.הכדור וכתב כדור צורת דגלו על לאות לו ועשה המדינה בספרד. אשר שיכוליא)y,Tע
ה בעצמו הזה וכמעשה .ככבהני אשר הראשון אתה אליו) (פראנצישקי (מאנגיליש־רא) אחד איש נ:

דראקו



הארץחוג ט׳ מאמר
־(פרק.י״ן^) עידס מאור בספר כמובא האק כל הוא גס וסבב ליצירה) של״ז (ה'אלפים בשנת שמו ראקו)7

הז׳ חלקים. לשמונה האק כל את האחרונים חלקו ולק . ונעים ובנחמד .  לראשודס אשר אקלימים מ
ק אסריקא) אזיאה (ארופי בשמות אותם וקראו חלקים לג׳ הראשונים אותם חלקו כבר  הסכימו ו

 וחלקאחד ופערו) אותם(אמעריקא וקראו חלקים לשני חלקו האחרונים שמצאו החדש והעולם ,האחרונים
 אשר הארץ חלק וגס לצפונה אשר הארץ וחלק ,הרי'ששה גיביניאה) (נובי אותם קראו מצאו אשר גדול

 פולס מימות המפורסמים חלקים וג' , חלקים ח' הרי הדרומי ועולם הצפוני עולם אותם קראו לדרומה
 ואירמף ממנה קסן ואפריקא אזיאה היא בכמות שבהם גדול היותר, אירופי) אזיאה (אפריקא המה אשר
 מערבות צפורס מצד בארץ ומקומו .הארץ חלקי מח' אחד חלק הוא (אירופי) והנה .שבכלס הקק הוא

 הנקרא הגדול יס הוא לדרומה ומצסון.כי וממערב מדרום רוחות משלשה מימים מוקף והוא העולם ישוב של
 מדינת ועובד היוצא הים הוא זעע) העולם(מינולאנדשי אמצע של ים כלומר דיסערא) בלשונם(מארימיזי

 פרסה ל' ורחבו פרסה ת״ר זה יס של וארכו ישראל ארץ פד ומגיע יון ארץ כל נאפלוסאימליא צרפת ספרד
 צסן וצד. אירוס/ לחלק נחשבים כלס זה יס בתוך הנמצאים האיים וכל לאפריקא אירופי בין מבדיל היס וזה
 אוקיאנוס יס משפת אירופי מתחיל מערב ומצד צפו/ ברוח גבולו והוא הצפוני הים עד מגיע אירוסי של

 ההולך הוא (אידעל) האחד שס גדולות נהרות פני אותו יגבילו מזרח ומצד במערב גבולו הוא המערבי
 הדרום אל הצפק p והולך המושך הוא השני(סאניס) ופס הצפיני ים לתוך ונופל הצפון אל הדרוס מן

 אשר (ליזאבאן) הגדולה העיר מן היא המזרח אל המערב מן אירופי של אורך ומדת ,אוקיאנוס בים ונופל
 מאות:פרסה ה' (קונספאנסינא) עד המערבי אוקינוס יס שפת על היושבת פורטגאל מדינת בקצה ^
 והמדימת .פרסה מאות ה' ג״כ איסלאנד האי עד סיציליא האי מן היא הצפון אל הדרוס מן ורחבה '

 נידיר , האלאנד ,איפליא ,אשכנז ,ספרד ,פורכייגאל ארצות . הסה אירופי בחלק אשר המפורסמות
,קונספאנטינא ,מאצידוניא , פורקיע ,אונגערין , ביהמיאה , ליפלאנד , רוסיא ארצות , לאנד
/מיארקו . אוסקוציא , רוסניא ; טאראציאה ; דאלמאציאה יון; ארץ זכל  , דענימארק איסלאנד.; .

 ;ציציליא ;סירדיניא ; קורסיקא הס. הגדול יס שבתוך ומפורסמים הגדולים והאיים .מארמידיין שוועדין;
 גם אף ארופי חלק .זולתם ומדינות איים ועוד ; אירלאנד ; שאסלאנד ,ענגלארד ; קאנדיא ,ציפרי
 מהס סובה ארץ היא זאת בכל אחריהם רבים ימים ונתיישב ואפריקא מאדאה קפצה בכמותה שהוא

 , מזעיר מעפ רק. גדולות מדבריות הזאת במת בה נמצא ולא מהם יותר ומכונה ;דבר בכל
 יחידים רק בשיירא לילך נצרך לא ובה יומיס או יום מהלך סביבו יהיה אשר מקום בה ימצא לא וזולתו

 ובזק מהם;י יותר באוכלסן מרובה והיא . ובפח שאנן אחר עם אל ומממלכה גוי אל מגוי בה ילס
 חוץ הקצה אל הקצה p הזה חלק בכל התפשט שאמונתם יען . הנוצרים חלק החלק לזאת י יקרא הזה

. ■ ■ ■ : ואגפיה קונססאפינא -
א י סרק ' ק י ר פ  ובשאר במסכת הנזכר אפריקו אותו ואינו העולם חלקי מח' הב' חלק הוא א
שם כנראה ישראל ארץ של מזרח לצד הוא הם שזכרו אפריקו כי בחז״ל מקמות • ’

 גדול והוא העולם חלקי אחדמח׳ חלק הוא זה (אפריקא) ואולם ;אחת מדינה אלא ואינה מדבריהם
 נמשך הוא צפון מצד הפולס רורות מד׳ בימים מסובב הוא הזה החלק ותחומי ,לכפלייס קרוב מאירופי

 האמור כדבר אימפי לחלק דרומי גבול בעצמו הים זה אשר ישראל ארץ עד מספרד הגדול הים שפת על
 ים עד החלק זה ומתארך הולך הדרוס ומצד המערבי אוקינוס יס גבולו מערב ומצד ,הקודם שסרק

 רק צד מכל בימים מסובב שהוא באופן סוף ים לשון עד החלק זה יתפשט מזרח ומצד הדרומי אוקיינוס
 והוא אזיאה חלק אל מחובר הוא רק הים בסי מסובב אינו שם אשר קפן שפח ימצא צפונית מזרחית ד55■

 מ' כמו הוא ביניהם אשר ההיא ורוחב'האק הגדול ים שפת פד סוף ים לשון שפת מקץ שק ■המרחק
 שמתסשמ מה וכל פרסאות. ת״ק צפון בצד שרחבו מפני למשולש דומה קצת הוא אפריקא וחלק ;ערסאות

 ושעות. מילץ אחה כ״א רוחב לו אין ושם הדרומי אוקינוס ליס שמגיע עד והולך מתמעט דרוס לצד והולך ׳
 שבא מלכת אנפיופיא עמידיאה ברבריאה כוש מצרים הוא הזה בחלק אשר מפורסמים היותר המדינות־

, : זולתם רבים -ועוד ■ ־ : ■
 שהוא הגדול ים מסוף מתחיל המערב מצד וגבולו , העולם מח׳חלק הג' מלק הוא אזיא יא פד?

 (אידעל הנהרות שני וגס אפריקא מזרח ששס.קו סוף יס ומלשון ישראל אק שפת מל ׳
 למזרא מאד צד מכל מתפשט והוא י') ס׳ (פרק למעלה כמובא אירופי מזרח קו המה אשר •וסאניס)
 יס שפת עד דרוס ולצד המזרחי; אוקינוס שפ^יס עד דהיינו הישוב כל סוף שהוא קצהו עד מתפשט
 היה ששס ;דקץ נ״א מפלוס מ״ג הצפור מציר רחוק שהוא הצפוני עיגול עד ולצפון ;הדרומי אוקינוס

 נחה נח שתבת המבול אחר תחילה נתיישב זה והלק מאירופי(אפריקא. כפליים גדול הזה וחלק הצפוני
 הזה בחלק והס קרדו הרי הס המסקרים ודעת ויהונתן אונקלוס הרגוס דעת שלפי אררט; הרי על שס

 אברהם אבותינו גרו ובו ;בבל היא שנעל בארץ המגדול את הפלגה דור בנו הזה בחלק במדינת,ארמניאה.
 ארן גבולות כאן אזכיר ארצנו קדושת חיבת ולרוב ;ישראל ארץ ונו / התורה נתנה ובו יעקב יצחק

ואלה ;לה ממש דרומיים הנגב בארץ יושב ועמלק ומואב אדוס לה דרומית מערבית מצרים והוא ישראל
הארצות ׳



יוער כתב א׳ חלה הברית ספר
 ודמשק ופרם ,)קילקוש (חראניא היום נקרא כה אכוהינו מימינם,שהלכו אשר הגדול מדנר עס הארצות
 מערכייס׳ ופלשתים וצידון וצור יפו ים וחוף ,לה צפונית מזרחית וארם הודו כבל ,-לה דרומית מזרחית

 אפריקאי בחלק היה מצרים מעשה רק זה בחלק היה כלם ונביאים תורה ומעשה אטת מעשה ורוב לה,
 אשר נאמרו וספרד צרפת הזכיר הנביא עובדיה זולת בכלתנ״ך מעשים ממנו מצינו לא ומחלק.אירופי

 הזה ובחלק ,)ופראנציא (שפניא מדינות והס א') (עובדיה בספרד אשר ירושלים וגלות צרפת עד כנענים
 החלק בזה אשר לנו ונודעת מפורסמות היותר והמדינות , במאדמאד ורחבות גדולות מדבריות נמצאו.

 כי שחומרים ומי סי ויש זולתם, ורביס יאסון חינא אינדיאה פרסומד; כשדים נהריים ארס הס.ארמניאה
 בעל וכתב ,ליפת ואירופו לחס ואפל־יקא לשם אזיאה הלק והגיע הג׳חלקיס אלה להם לקחו ויסת חס שס

 גומד ובני ,ותירס ומשך והובל ויון ומדי ומגוג גומר יפת בני נאמר כי דברו אשר את שהיעיבו ונעים נחמד
 כתת וכן יוסיפון ספר וכתב , י') (בראשית ודודנים כתים תרשיש אלישה יון ובני , ותורגמה וריסת אשכנז ,

 אשר המדינות שמות ככלס רובם השמות שאלו (שס) נח בני תולדות ואלה פסוק על אברבנאלז״ל הר׳׳י
 יצאו יון מן יוחסין וספר הארוך יוסיפון ולדעת ,שמו על עירו או ארצר קרא אחד כל כי אירוסי בחלק

 היציאה הוא ותירס ספרד הוא והובל מוקדוניא זו יון דיומא) קמא (בפרק חז״ל אמרו וכן ,היונים
 ̂ בארופי המה וכלם דעננמארק דודנים סירקיא הוא הוגרמה לאנד) (דייטש שקורץ אלמניאה הוא אשכנז
 וארפכשד ואשור עילם שס ובני ונאמר באפריקא המה ורובם כנען(כס) ופוט ומצרים כוש חס ובני ונאמר

 ̂ ח') (דניאל המדינה בעילם אשר הבירה בשושן ואני שנאמר פרס הוא עילם כי וטדע ,)וארם(שם
 ארש נהריס ארס שהם ארמיאה הוא ארם גס מוסיא כסת הנקראת נינוה הגדולה העיר היא אשור וכן

 וכלס ,נח בן שם בן ארם שם על נקראו מסתמא אשר רחוב בית ארס מעכה ארס דמשק ארס צובה
כעולס^ הידועים הכדור חלקי ג' מאותן לך והודענו לפניך אמרנו הנה עד אזיאה. בחלק ידועות מדינות התה

־ . : והוא המושיע, האל בעזר החדש מעולם מגיד אני חדשות מעתה י■ . .
א יב סרק מ י ר ע מ אלפיק; ה' בשנת ממנה לנו ונודע אצלינו שנתחדש יען החדשה ארן נקראת היא א

 )כן. החלק מזה הצלינו נודע היה ולא מאתנו נסתר שהיה אחר .ליצירה רנ״ו . י , י ,
 שישגע טדע מי מהם היה ההופעה בעלי הראשונים התנאים מלבד ע״ה המלך שלמה מימות מאד רג

 ויקרא(ד'יו״ד) בזוהר כנזכר סבא המנונא רב ומנו שבהם, הקודש רוח מצד אדם בני באק מקום באותו
 רגלע כפות ובעמדם מתחת הארץ כדור על היושבת המדינה היא זה) מאמר ח׳ (פרק למעלה כמובא

 ,«55חלקי ספרד מלך (וודדינגום) שם כבש ובראשונה ,(אנטיפאדען) הנקראים רגלינו׳ כפות נוכח ממש
 אלקי^ ה', בשנת גדולות בספינות קרב וכלי כבד בחיל לשם שלחו אשר אמעריקא הנקרא צבאו שר ידי טל

 מתחע האין את התריס מן היה^הראשון הוא אשר (קאלומבו) האיש את שם שלח ואתו ,ליצירה רנ״ח
 הזע הצכא שר שם על (אמעריקא) הזה החלק ונקרא ליצירה רנ״ב אלפים בשנת,ה' ההוא החלק ומצא
 הארך ונכבשה לבכיח אדמתם על וחיו כלל מאתנו ידעו לא אשר בה דרו אשר האנשים עס נלחם אשר
 רן שאחרי עד ,במאד עס ורבתי מהד ורחבה ארונה והיא מאמר.זה) ו' (סרק למפלה כמובא לפניו
 בארן גדול חלק שס ולכד גדול חיל עס גדולות ספינות ספרד מלך (קארלוס) שלח רע״ח אלפיס ה' בשנת
כל ההיא  ההיק הארץ וזהב נהרותס שפת על אשר החול בין ימצא הזהב שם אשר מדינה והיא פרסה ק' ק'

 כך אחי חדשה, שפניא כלומר נובא) ההיא(שפניא למדינה וקרא יטת מרגליות ג״כ נמצאו ושם , מוג
 גחלק טובה ארן ירשו בחרבס הם ואף חיל אנשי עס ספינות לשם הוא גס צרפת מלך שלח(פראנצישקא)

 והמדינוע מלכים שאר כן כמו עשו כך אחר ,פרסה ק׳ על ק' היא וגס נובא) (פראנצי: שמה וקרא
 הארך על מאד מאד גברו ,והצליחו ההיא תחתית ארן אל רבות באניות חיל ושלחו האלאנד) (ענגלאנד

 אריכע כך כל היא החדשה והארץ .הזה היום עד לאחוזה להם והיה מגוריהם ארן פהס ולקחו ודליה
 לחלמ ונחשג (אנזעריקא), נקרא לבד ממנה והחצי העולם חלקי מח' שני-חלקים בה ־ שיש עד ורחבה
V עד צפון לצד ומתפשם והולך י השוה מקו עשירית ממעלה •המתחיל והוא השלם חלקי מח׳ רביעי d 
 הקור מרוב מצטנן שמה ירד אשר הסל כי עד מאד מתגבר הקור צפון לצד והלאה ומשם , מעלות

: ונפסק שס מתמעט והישוב ,חי כסף כעין שעינו
ו יג פרק ר י ממעלה המתחיל החדש מעולם השני חצי והוא העולס חלקי מח׳ הסמישי .חלק היא פ

קו תחת ועוברת החדשה ארן של לדרומה והולך ומתפשט השוה לקו צפון מצד משידח .•• ■ . 
 לעולס- מאד קרוב אחד במקום שהוא עד מעלות חמשים עד הדרומי קוטב לצד והלאה וממנו השוה

 ׳ ש״נ מעלה עד המזרח לצד ונמשך ר״צ ממעלה מערבי בצד החלק זה מתחיל העולם ובאורך הדרומי
 ההיא המדינה שם ועל (פירו) הנקרא ורחבה טובה ארן אחת מדינה מצאו הזה הדרומי השני בחלק
 ממק המזלות חגורת תחת שוכנים פירו כחלק אשר מדינות והרבה ,הדרומי(פירו) הלק לכל קראו

 החטרה כל ששהת שפסו הקדמונים החכמים אפר ,השורפת חגורה כלומר (זונאסורידא) בלשונם הנקרא
 אבל ק ואינו ,הארץ יבשות מרוב וצמח ובהמה אדם שימצא אפשר אי צדדיו מכני מעלות עשר אפי׳
 שמתי ברית כי ההוא המקום מן וראה עיניך שא ,זה) מ׳ ה׳ (פ׳ למעלה זכרתי אשר מטעם לישוב הארן

 החות תגבורת כל להם אין כי אפדיקא וכיושגי ככושיס שהורים אינם פירו ארן ויושבי .לקיצור
כיושבי ־



נאהארץ חוג ט׳ מאמר
 למשוה עשירית ממעלה יושכת והיא (ביסיליאה) נקראת אחת מדינה נמצא פירו בארן אסריקא. ליושבי

 ותמלא גלול עושר ושם סוב כל מלאה ארן והיא מעלות ש״מ העולם ובאורך הדרומי קונוב לצד היום
 לזריעה מיוחד זמן להם ואץ היא מצרים פארן רק לעולם מנור ירד לא ושם לו^ זהב ועפרות כסף ארצו

 חלקי פני מונדא) (נאווי הנקרא החדשה ארן והנה . השנה ימות כל בה וקוצרים זורעים אך ■וקצירה
 מעלה במקום רק ,צד מכל במים מסובב עצמו בפני אחד כל וסירו) (אמעריקא הנקרא שבו העולם
באק אחד ברצועה יחד דטקים חלקים השני שם המערב מקצה ש' ומעלה לצפון השוה מקו עשירית

. ,־ • : פרסאות עשרה כמו רחב
ה יד פרק א י נ י ב  סורמיגאל מלך שר אותה מצא החלק זאת הארן מכדור הששי חלק היא ג

 בפקודת אדיר בצי הלך אשר ליצירה רע״ח אלפים ה' בשנת שמו (מאנגליאנוס)
 אחר י״ג ובחודש , הנזכר החדש עולם זולת ישוב עוד נמצא אס לדעת המערבי ים לתור'את -המלך
 ורחבו פרסה ק' הוא זה ים מצר אורך אשר הדרומי עולם ובין פירו בין המפריד המיצר יס אל כא צאתו
 מסוק הים וזה מעלות כ״א הדרומי קוטב לצד השוה מקו ומרחקו ,פרסאות ששה יעד מאחד אלא אינו
 בכפו נפשו שם אשר הראשון היה הוא כי ועל ̂ בו הנמצאים הגדולים ואבנים הסלעים רוב בעבור מאד
 מצא ימים איזה אחר הזה המיצר מן וכשיצא ,הזה היום עד מאנגליאנוס) (יס שמו על נקראת בו ועבר
 אתו אשר חיל אנשי עם והוא הנזכר האי(גביניאה) היא מיושב ידים ורחבת גדולה ארן אחד יבשה חלק
 נהרג בעצמו הוא כי אף ,מידם ארצם את ולקחו אותם ונצחו ההיא הארן יושבי עם שמה מלחמה עשו
 הוא או בימים מסובב עצמה בפני מדינה היא (גביניאה) אם נודע היה לא ועדיין ההיא במלחמה שם

 דלאקי) ספרדי(פראנן אחד איש יצא אז כי ,ליצירה של״ח אלפים ה' שנת עד הדרומי עולם אל מחובר
 איש אותה סבב ליצירה שמ״ח אלפיס ה' בשנת וככה צד מכל (גביניאה) חלק כל בספינותיו וסבב שמו

 ודורשיו דור חכמי הסכימו זה מפני אשר y ארופי חלק כל כמו מאד גדול אי שהוא ומצאו (אנגלימירא)
 ובין השוה קו בין הוא העולם ברוחב ומקומו הארץ כדור מחלקי אחד לחלק הזה החלק למנות הכדור של

 : במזרח רנ״ב מעלה עד במערב קפ״ב ממעלה הוא ובאורך מעלות ג' מהם אחד מכל רחו^ גדי עיגול
 הצפוני ציר מן המתחיל בארן והחלק השטח והוא הארן מכדור השביעי חלק הצפוני D71J? טי פרק

 מעלות מ״ז על ממ״ז יותר ובעיגולו דקים נ״א מעלות כ״ג השוה קו לצד ומשוך
 הישוב העולם חלקי שאר נגד רק ומדינות אדם מבני מיושב שם וגס ,פרסה ת״ר על פרסה ת״ר שעולה

 הגדול הקור מפני ושממה מדבר שבו היבשה מקצת גס , ימים מלא ממנה רב חלק כי מזעיר מעט בו
 ד׳ יושבת היא (גרענלאנד) מדינת שהרי / כלל ישוב בו שאין הקדמונים חשבו כאשר לא אך y שם אשר

 כסליו וחודש כלל לילה בלי ארוך אחד יום ותמוז סיון חודש כל שמה כי עד הצפוני עיגול תוך מעלות
 אץ הקור ומרוב yלאופקס מתחת השתקע בלי עת באותה להם תאיר הירח רק יום בלי אחד לילה וטבת

 בשר ומאכלס .הקין בימות צמחים איזה נמצאו מעסיס במקומות זולת ודשא ירק יבול שוס הזאת במדינה
 עד אחד ביום פרסאות הרבה אורח לרון קלים שהם על כן ונקראים (רענטיהרע) הנקראים מרון מקלי
 וכלבי ודגים יצודו אשר ועופות וחיות ;בנתיס לנוח בלי אחד ביום לפעמים פרסאות שלשים רצים שהם
 yהים כלבי מעורות יעשו ובגדיהם כלל וזקן שער להם ואין y וזריעה מחרישה מאומה יודעים ואינם yהיס

 מטיבים והם כלל אמונה להם ואין מטבע; ממהות יודעים ואינם אורג מעשה ויעשו חוטץ זממעיהסישזרו
 היא כך כי לילה חדשים וב׳ אחד יום חדשים ב' שאצלם מה הדבר על חתמה ואל אורח; עובר ל^

 היום שם מפה או מפה יותר הציר אל הקרוב מקום שכל הארן את ותקופתו השמש מהלך פי על המדה
 יומו עצמו שבציר עד ויותר חדשים ב׳ שיומו ויש חודש שיומו ויש אחד שבוע שיומו מקום יש יותר; ארוך
 ̂ בהפך וכן הצפוני בציר לילה הוא הדרומי בציר, יום וכשהוא חדשים ששה דשם הלילה וכן ;־חדשים ששה

 ;קצר זמן על לפעמים אם כי שם יחמו לא אשר ונשף שחר קרני ידי על במקצת מאיר דשם הלילה ^ך
 ; קין שבועות איזה אס כי שס ואין ובציר מאביב ממוצע בלי ממש והחורף הקיץ יחליף הקרים זבמדימת

 אורך ידי על־ בא שזה הדבר וטעם בקין; אשרבמדינתינו מהחום גדול דשם החום שאז הוא והפלא
 מהשנה העת יתר ואולס .בלילות גם מהם מתרחק אינו והשמש ההוא בזמן שם אשר הלילות וקוצר הימים

ב^ ;מאד עד קר  סכלים כלס הקדם באקלימיס הדרים אדם בני אמנה ; אדס בני שס דרים זאת ו
 האברים עבי והמה אמה רביעי ז׳ מאורך יותר יגדלו לא הקומה צעירי והמה דבי לכל ויאמינו ומפשים
 מארק) (דעק ממשלת תחת באירופי הקר באיזור היא אשר הנזכר• לגרענלאנד) תושבי כמו תואר מושחתי

׳ ' ■ ■ ■ • . : הכריות משנה ברוך וגסות; עטת , ושסתותס שר\ע פניהם פלס לציר סמוך הצפוני אסעריקא תושבי או (לשוועדן) אשר ־וחושבי(ליפלאנד)
 העול^ חלקי בשאר אמד מכל גדול יותר והוא העולם חלקי מח׳ השמיני חלק הוא הדרומי D71J? טז סרק

וסבט ים יודעי אותה חט וכבר צד מכל אותו מסבב הים כי ;אי הוא הזה והחלק . . - .
 חלקן ג' כל כמו כמעט’ מחזיק החלק זה ושטח שבעולם הים איי מכל גדול והוא הקצה ק בספינות אותה
 לחצי קרוב עוד זה על הדרומי עיגול כל מחזיק החלק זה ומקום אפריקא) אזיאה (אירוסי עולם

 וכל גחלים יאודס או מיוחד״ס ימים או מיושב הזה החלק ואס / גלי עיגול לבץ הדרומי עיגול שבץ מה
אשד ׳ ■■



טר7יו כתב א׳ תלק הברית ספר
 ל;<יי כי דרכו ולא מדינתיגו מאנשי איש בה עבר לא עדיץ כי על מאתנו נעלם הזה היום עד אסר■,שמה

 אסר עכל מאומה יודעים אינם ארצנו יושבי וכל העולם חלקי סאר בכל ■ רגלם דרכו כאשר אירופי :אנשי
 שהוריש מה לפי ^.כי שמה נעשה אשר כל את לנו אלהיס שיגלה מחכים אנו ועדיין ,שם האדמה פני על

 לא אשר רחוקים וים ארן קצוי בכל האדמה פני על מיושבות מדינות שנמצאו לבות הנסיון:פעמים
 ואל נושבת ארן היא שגס ולהקיש לשער נוכל טשבת ארן שם שיהיה ארצנו יושבי וכל אלן מלכי האמינו
 חלקיו ומח' הזה מהעולס כה עד שמעת והנה .הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה׳ יודע הוא אלהים
 ואני במפה) (יעיין המדינות בפיעי האלה הדברים חוג על לעמוד והרוצה ,הקיצור צד ועל כלל בדרך

 הגלויס הארן חלקי שג' תדע ידוע משכיל קורא וראש אתי ועתה הזה. השפר מכוונת נדוד ארחיק :לא
 מעולס אשר אנשי'השם המה ותושביה דריה אפריקא) אזיאה (אילופי המה אשר עולם מימות וידועים
 אמנס . העולם ישוב עקר והמה מבין בן מחשבת מלאכת מלאכה ובכל ה' את ודעת בתבונה בחכמה

 הידועיס חלקים ג' תושבי נגד דעת ולא תבונה ולא חכמה לא בהם אין החלקים בשאך ארץ מרחקי חושבי
ק ׳ועסשים סכלים כלס הקרים במדינות הדרים האנשים כל כי הקודם בסרק זכרנו כבר כי מעולם^  ו

ארז קצוי על היושבים בארצותם הגויים איי כל :כה ׳ ' וככה כגוייהס, בארצותם ארן מרחקי כל יושבי על תדץ
 ולא תבונה ולא חכמה לא אתם נמצא לא ראשונה בפעם' נמצאו(באמעריקא) אשר האנשים כל כי ים בלב

 באירועי^ שיש כמו חכמה בחחבולות הנעשה תשמיש כלי שאר או קרב כלי כגון חכמה בו שנמצאו כלים
 דבריס אלא חז״ל מתורת יודעים היו לא קושין בעיר ראשונה פעם שנמצאו היהודים אפילו כנודע

 חז״ל^ תורות וחכמות ספר ללמדם וחכמים ספרים אירופי וקציני חכמי להם שלחו שנמצאו ואחר ,פרמיים
 היושע!^ היהודים שלחו אשר ומכתב אגרת המדינה בהאלאנד אשר הבירה האג בק״ק ראיתי בעיני וגם

 ק אבלחס רבי • המפורסם להגביר (קושין) מעיר קישע) מאלאבארשע (די נקרא מאד רחוקה בארץ
 להם שישלח כתבו עוד .עשה וכן אלו במדינות הנדפס חז״ל חפרי להם שישלח בועז טוביא רבי

^. הלשין בזה תשובה דשם החכם וכתב עשה; וכן אתנו כאשר קלף׳ על נכתב משה תורת ספרי. א  כ
 פון־ז^ עשינו היהודים רחובות בכל ושכון ושמחה משתה עשינו שלחתם אשר התורות ספרי שני לנו הגיע

wjpp ובעין. מזרחית. ^הודו שהיא (אינדעסעאן) של מערב בצד הוא זה (מאליבאר) וחוף .עכ״ל ימים 
. , .. זה שמת שלהם והחכם הרב הנזכר (קושין)
ק קרוב זה יהודים שם שמצא ארצנו חיושבי■

 והראשון ;ראכבי) יחזקאל (רבי נקרא היה כביר לא שנים :
עס לשם שהלך הינריקוס ושמו ספרדי יהודי היה שנה ק׳

אשור גלות מעת
עס
תסד  מ שמה הס שס אשר והיהודים (ענגלאנד) במדינות אשר. של-קומפאניי אניות

 זלא השכמים עשרת עס גולים בראש גלו בעונס כי , אלה בן הושע בימי אשור, מלך (שלמנאסר) הגלה
 ,-3הר המדינות באותן הגולה בתוך שם הס והנה ,חורבנו וצא שני בית בנין ולא ראשון נית חורבן <או

 ומצדיקי^ גלותם זמן אורך סובלים המה זאת ובכל אלה במדינות הזה החל בגלות אנחנו מאשר •יותר•
ם ה  לאיע^ש כי לכס בניח ישראל אלהי ובה׳ הגאולה תמיד.על לה׳ ומתפללים שלם בלב הדין את ^י
 -J5, אורן על להתרעם יש ולהם . יום בכל צדקנו משיח .לביאת ומחכים הגדול ■ בעבור שמה אותס^
̂  הגולה בתוך אנו ט מאתנו יותר שנים וע״ז מאות שמונה הימים שס להם ארכו כי מאתנו יותר הגלות

 5̂מאוח אדמתו מעל ויגל,יהודה ;שנים תש״נ אלף לס״ק תקע״ח שנת כהיום שהוא שני בית חורבן מעת
 אמנה מקעני אנשים כמה בנו יש זאת בכל כביר לא שנים למשיח המצפה על גא ויהודה הרבה; מהם
^^ כיוס המה כי אף מתיאשיס ולא מלינים לא באמונתם עומדים והס הגאולה ■ מן מתיאשיס אשד.  בג

 בעיזו ;אלה בן להושע התשיעית שנת היא הרביעי לאלף קצ״ה שנת גלו כי שניס תקמ״ד אלפים שני:
. ׳ ׳ , המחכה ואשרי / ציון יושיע ואלהיס צר מיד יגאלם אשר משיח, יבא כי-בא עת בכל , :

ה ג ה  י״ן מץ יותר עברו כבר הלא משיה לכס שיבא מצפים אתם יעקב לבית האומרים אדם .גני יש ׳. ן
 פוגלא מושיע ואין 1הימ? כל וקויקס הנה עד בא לא כי ואמרי בגלות אתם ועדין שנה ^מאזת . _

יעמד זרע לכם הא כזה רב זמן אריכות , לשלם אתקס איש יפדה פדה לא שד אתכם; להושיע יוסיף

•ככה וים  גלותנו אריכות על אוסר אתה מה ולי בשלהם דחית להם משכיל קורא אלי תאמר וכי .
 אלה המו שנותינו בימיי; המקדש ביס נבנה שלא לדור ואוי לך; אוי לי• אוי לך; אשוב-ואומר ;עול,

 דרכ<ן שנעזוב• אלינו בהתחננו האמת; נביאי ושלוה השכם שלוחיה' ראו המה :אשר חשאו ט ותימ3̂
 והיה מארצנו וגלינו המקדש בית שנהרג הזאת הצרה אלינו באה, ק על שמענו; ולא אליו י ונשוב הרעה
 נע^ אדמת על בשבתנו־ הגלות אריכות אודות על אנחנו אשמים העמיס;^אבל בכל •ולשנינה למשל ישראל

 לעשוה שביכלתנו מה לזה נעשה לא מתי עד כי / אבותינו לא חקוקס; אגדה עמיס נאמו כי עד רב •ז̂ג
 אלה ד בלועות לב על שם איש ואין קולה תתן וירושלים תבכה במר ציון הלא בימינו ,המקלש בית ישיבנה
^-5אביו( מגוט, ארץ ארצם בעק כלאחד וילחמו מדינתו כשם איש ילכו העמיס כל כי הראות •(עעינו  א

 <ה ללמוס נקום לא אנה עד הזה הרב הזמן כל ועצלניס נרפים ואנחנו עליה נפשם אח וימסרו ״
אנו , ׳ ■



wץ ̂וכ r נב׳9:מאמי< ׳־
 כעמי נלחם מלחמה בכלי ולא כחרכ-ןלאבהניפ *ל̂נ כי ;אפס אכותים; וארץ מקדושה אדמחנר בפד: אנו

 למען חלהינו ובמצות בתורה לעסוק אלהיט־ ה' בשה־ ואנחנו ̂ בסוסים ואלה ברכב אלה אשר הארצות
 לנצס רמה ידנו וכמצותיו ה׳ אויבי על ׳נגביר בתורתו כי . y גלותא מנו ושכ׳ קב״ה למפרק כדי באהבה שמו
 רק המצות עושיס אנו ואס דשסנא בעיני נירא- היא מצוה כל .כי בימינו תיכף שיבנה ה׳ בית מלאכת פל

 נאמר ועל.זה ,מעלה שרי כל ולהשפיל הקליפות כ<ל להפיל גבור ביד כחצים בידינו המה הן יתברך לשמו
 על חברתי אשר שלי שובים מצות בספר באר בדי; תה מנק כתבתי כאשר ס״ח) עוזלאלהיס(תהלים תנו

 ה׳■ בשם כלס לקרא ברורה שפה עמים ויהפך,אל המרום.במרום צבא על ה' תיכףיפקוד ואז ,המצות
. ■ : • :הארץ כל על, למלך ה', והיה אחד שכס לעבדו

תי. ש ר ד  בדורות.האלה והנה וארא הזה החיל הגלות ■ אריכות סיבת לדעת לבבי בכל היכיב וחקרתי ו
 ובכל קבלה ספרי גס ופוסקים גמרא. משניות ללמוד העם;■ מרבים .בישראל הרבה תורה־ יש . :'־ ׳-׳־.

 אלה.צועקים וגס ושז כת י בכל בתפלה התחזקו אלו במרות ־אנשים והרבה !גואל לציון בא־ לא זאת
 גאולי שנת זה כל ועם כרמון מצות מלאים כי עד למרבה במצות עוסקים אנשים זהרבה y נענים נאינם

 נדע לא ואנחנו עוד לנו נשאר מה לארצנו ■שינו לא ׳ועדיץ אלו בדורות: יש אלה שלש אסry נאה לא־
 העומד מפסיד איזה שיש אס בי זאת אין בלבי . ־אני ואמרתי. y ןrעל פני לרצות מזה יותר נעשה מה

 ויהו הרבה^ רוקח שמן יבאיש אחד מות זבוב ט אלה• שלש כח להחליש בתוכם גסהשסן דבא כנגדם׳
 מכורם אינם כלס הנזכרים ג'.כתות כל אשר מה מצאתי.שהוא המפסיד זה הוא מי לדעת חפשתי כאשר
 מחשבתו מישראל אדם וכל הגלות מך ושב׳ למסרקיקב״ה לא ולתועלתם עצמם לצורך אס. כי שעושים במה

 חשוב מקום לו לקנות מכוין עושה הוא־ אשד סצוה או תפלה או תורה וכל עצמו ולתועלת פנה לדרכו
 ,ובניו אשתו עם ושנים ימים ושיאדיך הזה בעולם ידע ־משלת בכל זה ידי; על ושיצליח ועה״ב עדן בגן
 וחצר גדול בית לו לבנות ושיזכה בכבוד פרנסה לו שיהיה אס ,כי אתו יהוד אותו של חפצו וכל ישעו מל

 ויירשוה רבים ימים יעמוד למעץ (קאפעניצא) הנקרא המדינה .כמנהג הכל לבנים כפיסין גזית מאבני
 ויספידו עובה בשיבה ושימות y בגלות ימים •דאריך זרע אהTו נכריה בארן לו יולדן אשר בניו ובני בדו

 4 ושסוי בזוז עם ברוב גדולה לויה לו ויהיה הכנסת בית אצל הורה תופשי שאר עם שבעירו הרב אותו
 pולה משסה אך תמיד לשוננו על רגיל המשיח ־וטאסy הזה. עגלות הישראלי של המבוקש תכלית כל זה

 ממר היום.ולא לא טלושלים הבא לשנה־ אנו אומרים ומל מועד: בכל רגל. למועדי. נכון שלם בלב לא:
 שאי כונה שהוא הנדן־ לגמור חפץ,לבו־ שלם.כי ־כלב: לא זאת גס ואף המיסה שנה אותה־ מדהים רק

ק שנית־; איזה אחר כי.אס להשלימו אפשר  ■כתנ עליו. פשה אשר שנים וה' ד׳ שעל •ומסן המשא לגמור ו
 1שצ בכל באמת מושה ואץ בצדק קורא ואץ (קאגעראקע) הנקרא המגנות מן או השררה רן וקשק
 y בנו ׳יש לא זה , ושל קב״ה 'ולמפרק ואלהיו גוי ולפלות הקץ את י למהר כט הדבדס הנזכדס בתות
 .שלהם ומצות ותפלה בתורה מכוונים אעם כלומר השדה(ישעיה.מ') כציץ חסדו וכל הכתוב שאמר וסא

 לב על שס איב ואין . יחד לשניהס או הנא לעולם או לעומ:הזה או לבד לתועלתם עצמן לשובות אס כי
 לגדמייהו עכדין דאינון חשד כל סוהר שאמרו כמו ומגלותי מצערי להוציאצי כד ולמעני לי;לשמי לעשותם

pשומעות שכך לאזדם ואוי ■ענדץ  yרוצם קדישא שטנתא אמנו, היא. בניה־ על מבכה רחל ברמה ל 
 לכסמ ועמי אלזי ובק ־y אץ וסורק לה מושיע ואץ ׳צעקה לה אין ושומע בדה כל עס ה;לות מן לצאת
 ט משיחנו יבא לא זולת לא קונ״םושכ' למסרק רק.כדי ומצות ותפלה בתורה נכוץ שלא זק כל כי תדעו

V i w אני אף פלי לא־ עצמכם על כ״א מסים אינכם אתם־ ואומרי מדס כנגד סדה עמנו מתנהג 
 פי הגואל לנו יביאו וספלתס, בזכותס סהמה גדולים אדםr דחל'לבני ולא לאיש גר\ה עליכם.ולא א»תום

 תורם בעל איט אפילו בעצמו יהודי איש כל: אך •y0לעי?י .הרואה לא גדול: מי טודע הוא ללבב 'מרואה
 בעד וקרב מלחמה ולעשות הארץ על שגשמים,שהוא'ימלוך. בעד.אביט ללחום מחריב כלל אוריין ולאבר.

 רקלמפררן מצוה בכל ולסין ששה אשר.הוא במצות ישראל ארן לביא אבותמו(פאטר־לאנד), רצט.נסלת1ו
 ןויד שבכל דעה.כתוב יורה ערוך ובשלחן כי •y סננתו קל יהיה־ יפדה־ אלסיס אך הג״ה!וש׳׳דמגלותא;

 ואסור קודם שבולם תדון הכל: לרפאות.חולים או.־. ערומיס:־ להלביש או.־־ רנ^יס כגוןגלהאטל דקות5
 ששא אלטו1.גוי, לפדות שכן: עכל קחד אדס בסדון־שבוים־לק הלץ כך ־ואם ׳; ■רגע צפללו־ לאחי־

 כזם גדול דבר לפשל ־במצותי; כס ערט־שיהיה ומס אד בלבו,מה האלם יאמר ואל הכללי. ויון,שבויס5
 קב״?? גיכק־בו;למפרק סס זאת־ ורב;כחה־.לפשל גדול־־ ;בעצמה.ערכה; המצוה. בערכו הוא מך אס. ט,

 כבור ■דשק ישראל ואין וסל,ערי.יהודה גאולנדזאה׳־הזגנה;ציון־ שנת ־מהרה על ;.ואז ןש׳;מגו־גצותא
■ :*• נ: בימינו. ־בפהרה ׳ינמוה עבדיו זזרע. חשר-יסננהיי.:עליץ בירושלים ה׳־. .• ו י.

ם ש  :ושמה גדולה הודו.יש:עיר; שףי(אדאה).והתחלת לעירקושץ חר);בצד־:לשנית3על,־חוף.-(עאלי ו
 וגשמים ־לכל.הסחורות גדול מ^ם;שוק והוא י (עגגלאנד) ממשלת תוזה עתה והיא־ (קאליקוט)

 ־ודגים בשר אוכלים שאינם (קאליקוע). הביב ומנהג;האומות הסבישת מכל ממרחק הבא; למב
 \הלוג כי וחמאק,וכדופת;־ .וחלב דבש צוקר קשרוה־עם. • וששדס.ומיט מדגן מאכלס החייס.'לק ןכל

 אדק׳בבהסם •נפש שנתגלגל אסמי, ואומדם מאד קמשות בגלגול מאמיניס ־כי להם:מפני י אשר חי בעל 3כ
• ► : ־ 'I- ' או



, כתב.יוער א׳ ־חלק ספר,הברית .
/ בחיה לו ו  להזיק דרכו אין. אשר חי׳ בעל שאר או בידם סרה או שור קק אוחזים מוחם בפס ולק ז

■: : : ההוא במין נשמתו יתגלגל זה ידי על כי וחושבים ולשרוף . ׳ :
 שס מליל ■ ובאותו (לאמיר!) נקרא גדולה .עיר יש מעיר(קאליקוש) ימים ג' מהלך ההוא בהוף ושם

 (לאמיק גבולית ושם ,הגדולה האשורי בסוף בלשונם(גאנגיז) הנקרא גוזן נהר על ולחלח מבור מדבר
 יש וכן . להם יש יהודים של ומלכים מספר לאין רבים יהודים יש מאותו:המדבר להלאה .וקאליקוש)

 ימנננו אשר רבות ואומות ישמעאלים יושבים ובינם מאלה אלה ורחוקים נבדלים והס גוזן הרי בין יהודיס
 והרגו מלחמה אתם עשו שמה אשר שהאומות הכותבים הנוצרים מסופרי ויש ,יחד לההחבר אותם

 ואל y ומלוכה וכבוד בעושר יהודים שם שיש כותבים בהם ויש הממלכהמהם, ונאבד אותם והשפילו
 כי,נתפזרנו והאמן אחי ,■ודע רבים יהודים שס יש כך או כך בין אבל האמת, בזה יודע אלהיסהוא

 דע אבל .(באינדיסשאן)גס(באביסיניאן) גס רחוקים, וים ארן קצוי בכל העולם בכל בגלות געונותנו
 במדינת(ספרד לנו(באירופא) קרה כאשר גדולות השמדות ידי על האומות בין שמה נבלעו הרבה גס <י

 מנהגיס, יש היום גס (אביסיניאן) יושבי בין ולכן ,ישראל מזרע שהם בלבם יודעים הם ועדיין ופורשוגאל)
 האובדיס ובאו נאמר אלה ועל ,כפור ויום בשבת שובתים ומהם בניהם אח מלים ישראל בני כמנהגי

 לדרומה היא אשר (אביסיניאן) לומר מצרים,רצה בארן והנדחים ,(באינדיסשיאן) לומר רצה אשור שארן
 אשד (קושיז) של המחוז עתה ולעת ,כ״ז) (ישעיה בדושליס הקודש בהר לה' והשתחוו מצרים של

 רביס רחוקות מדינות בהרבה התישבו כבד כעת אמנם .(האלאנד) ממשלת תחת הוא (מאליבאר) בחוף
 אינו הישוש עקר מעולם אך , בהם מקומות באיזה מתהכמיס ומהם בה ורבו בארן שרצו אירופי מאנשי

. . . : הישוב מן איר והשאר אזיאהאפריקא) (אירופי אלא .
 ,1והאו ,לאירופי וקרוב אזיאה הלק בראשית האלה אקלימים באמצע יושבת הקודש עיר ירושלים והנה

^ יותר והקור בץהחוס ממוצע ישראל בארן אשר  מחעיש דא״י אוירא כן טל, אשר החלקים ג' מ
 05ח מצא שלא ז״ל עזרא אק כתב כאשר דבר לכל ויפה שהוא..סוב והממוזג הממוצע דבר כל כדרך
 גאמרס חז״ל כיוונו לזה ,סכלים ג״כ הקרים בארצות כי זכרנו וכבר ־, ביותר הם שם האויר יען כוש בארן

 העולס באמצע היא שירושלים קדושים) ס' הנהומא ומד' הנחנקים הן אלו ובפרק לו הוציאו פ' (ביומא
 גדזל הקור הצפונים מעלות וכ״ו מעלות צ' הצפוני קוסב עד השוה מקו יש כי אמת וזה הישוב רוחב באמצע כלומר
תחכמוני בשבת הצפוני הישוב עקר נשאר אותן,המעלות ובחהילת , מזער מפס כ״א מיושב ואינו

 עובדיר- רכי זה פשוק על כתב כאשר מ״ח) הארן(תהליס כל משוש נוף באמרו.יפה דהמע״ה כן גס זה-כיון
 שני כץ הגא צפא ירכתי ציון הר מחכים שאוירה .עד בישוב וגליל גוף מכל יפה נוף יפה ז״ל הפורנו

 העולה ציור (שער החיים נען ז״ל האר״י קדוש אלהיס איש כתב־ וכן עכ״ל, הצפוני הישוב חלקי הצא♦
 שעליה השמים מן השפע מקבלת שבה הנקודה שהיא שבה י היסוד והנה ,הסהור לשונו וזה בו) א' כרק
 שאמד כמה לה הסמוכה מצרים ארן היא עליה הדבקה הפרוה ושוד הישוב אמצע נקודת ישראל ארן היא

 עד ישראל לארן נכנסו ומשם למצרים גלו קודם ולק ,מ״ב) (בראשית לראות באתם האק ערות כי
 י״ז) (דבדס ועלית וקמת פסוק על עשרה.יוחסין) (בפריך לברכה זכרונס אמרם. לשונו,,אמנם כאן

 שהדי ממש גטה הכוונה אין ארצות מכל גבוה ישראל וארן ישראל ארן מכל • גבוה המקדש שבית ימכאן
 ישועד שלא מפני גבהו הוא שם האדם עליו עומד אשר מקום כל כי כלל גבוה בכדור. לומר לאיתק

 בכל נמצא׳ יהיה שלא בו שכיונו יתכן לא בס אף , גובה אמצע:ולא ־לא־ ממה ולא מעלה לא כדור ככל
.אררס הרי אפילו הבית והר גטה,ומלה.מאק-ישראל שיהיה מדינה ולא הר לא הכדור  ט הכוונה אבל ,

 P־ והשיבות במעלה גטה המקדש ובית שאר־אלצות מכל במפלה:יותר חטב ישראל שארן החשיבות יעל
 (יהושע עכור עמק אותם ־.ויעלו כמו מלוך מקום על-־ עליה־:אפילו דרך.זה על נמצא כן כי ישרא^ יארן
ק חשיבות על גבוה במלה חז״ל הכוונהיבדברי הכא שם/:וכן שהיה יהושע וכבוד לגדולה ז׳)  ■ישראל א

 שירושלים יודע היותך עם זה בענין חז״ל דברי, משכיל קורא עליך יקשה לא ומעתה .תוב״ב וירושלים
 במהרה דקץ מעלותכ׳. ס׳׳ו העולם ובאורך דקין: ס״ז ל״ב.מעלות השוה מקו העולם ברוחב יושבת

 עלית יהיה הזה והטת ולההלה לשם א^:למשיבות ־למלכי פליק יכוננה והוא. ירושלים ה׳ בימינו,יבנה
 האק ד'יסודות מפנין להודיעך אלהיס רצה כבר והנה : אק. הארץ כל על ויקר ובחשיטת במעלה

 חכמת קצת על והמוסת האות־ בהסובא בראשית המביע.יוצר אשר הסבע ומן לעשות אלהים ברא <ןשר
 ח׳ הכוללים לגטלותיה העפר יסוד: מחלקות גם (שיזיק);־: הנקרא היסודות בסתרי ונסיונות המנע
 בישע במאמר,זה אססט אר האק כל של (יעאנראפיע) הנקרא בהם אשר. ומדינה מדינה וכל חלקים
 אשר יסודות הד' מן, הבא-ם המקריים על •המושיע האל בעזר הבא במאמר מעתה נדבר לכן ך <>להים
 והברד, והשלג, , והגשם והענן;־ והערסל, והסל,־והכפור., ,והאיד והקרח והרוח, הרעש הסה,
וידיתהכוכביסהנראיסבשמיס; מעופף, וסנץ אש, וכדוד ,אש ועמודי והברק, והרעם, , והקשת

הנקרא ' ־



נגהארץ, חוג מאמר.ט׳
 שכל ולסי .היסודות כד' אל פעל מה ולישראל אל דרכי קצות לאחי אספרה זיקים המשנה בלפון הנקרא

 בהרכבתם .יסודות הד' ■התפעלות ידי על חי בגזירת ובארץ; בשמים ויתראו בתבל יבאו הדברים אלה
 כל את המה היסודות מקריות • לכן ; זה על זה בהחנברס או זה עס ..זה בהתמזגס או זה תוך זה

 מוסדות מקריות הזה המאמר שם קראתי לכן .המנהיג רצות כפי. חפן לכל וזמן בעת אותס הקורות
שהוא העפר ליסוד יקרה אשר במקרה לדבר אחל , העפר ביסוד המאמר בזה שדברנו ועל חבל

• . : והוא ,ארן תנוע נוע שאז הרעש ' ................... ' •

תבל מוסדות מקריות י׳ •מאמר ,י:',.
חכמים שנו כאשר ;זועה הקודש ובלשון ,)ציפערניש אשכנז(ערד בלשון הנקרא הארן ר?ןש א פרק

שומרי שיזועו הכתוב מלשון והוא הזועות. ועל הזיקים על הרואה) (פ' המשנה בלשון ■ - ' •
 אינו והוא .הארן רעידת וענינו , במקרא רבים וכן ה') (אסתר זע ולא קם ולא י״ב) (קהלת הבית
 העצור האויר מחמת בא זה והנה .במקצתה הוא אבל .הארץ כל רעשה לא מעולם כי ,הארץ כדור בכל

 השמעתיך מאז הלא כי ,ויתפשע יתרחב מתחת בארץ הוא גס אשר האש מן ובהתחמס האדמה בבשן
 האויר וחלקי אותו לפשע באויר פועל החום שסבע י״ז) פרק ומאמר ,ו' פרק ו' (במאמר והגדתי

על / המאסר P לצאת ורוצים שמה המקום להם צר כי ידים רחבת מקום אז להם יבקשו המתפששיס
 בתוך וככה ,רועשים והנם גדולה, או קפנה ותנועה רעדה לה גורמים או הארץ את בוקעים הם ק ־

 ישא פתאוס שלפעמים בא ומזה ,יתרחבו לכשיתהממו בו אשר המיס בחלקי ירגיע אשר האויר הים
 ההיא הארץ בקרב וספון ממון אש תלקי הרבה אשר המדינות ולכן ,החיצון רוח נשיבת בלי גליו הים

 ותבקע. שס אשר האויר נתחמם כי על הרעשים שכיח שם , לאויר המסוגלים מערות תחתיה אשר או
 המפורסמת^ לעיר שקרה כמו בצורות ערים לפעמים שמהריב עד יבא ובהזק האויר את להוציא הארץ

 מנהג שם אשר (פארפוגאל) מדינת של מפרופלין ליסאבוני היא (ליסאבוני) או (ראגוזא) או (איזמיר)
 בהחבא והמה הגרוש מקודם יהודים פס יש אבל בתוכה לדור יהודי לשום רשות שאין שסאניא מדינת
ועשתה ,ההיא לארז רמז וה' תקמ״ו אלפים ה' בשנת היום ויהי ,אנוסים ונקראים פנים ובהסתר

ההיא העיר מן גדול וחלק בתים כמה ונפלו גדול וקול וברעש ברעם מהומה של ורפש גדולה' תנועה
שנפלו הבתים מפולת מחמת גדולה ושריפה רב הרג ההיא בעת והיה הים, לתוך המלך של המכס ובית

כעדת הרבה ונבלעו פיה את הארץ פצתה גס אף , ובמים באש באו מהם ,בבתים היה׳ אשר האש על
 שהחוס■ במדינות ולכן . נפשות אלף משלשים יותר ההוא הרעש ־בתוך ונאבדו הארץ עליהם ותכס קרח
 .שכיח אינו הקרים ובמדינות .הארץ בקרב אשר האויר שיתחמם גורס זה כי הרעפים שכיח בהם ־ רבה

 כפי ההיא שבמדינה האויר סבע ולפי האדמה שבבפן מה חלשים,.הכל,לפי‘ומהם חזקים מהם והרעשים
 אשר והבתים הארץ תנוע נוע אך הרבה יזיק לא לו ורפה יבא במתון אשר והרעש ,רב אס מעש אס החמימות

 עליה אשר הבתים עם אותה ומניע הארץ מן אחד מלק לפעמים יגביה יבא בחזק אשר הרעש אבל , עליה
 ההוא• השמח לפוצץ באויר כח ואין מתכותייס מקשיים חלקים הרבה יש ההיא שבארץ מהמת אחר למקום

 וישאיר הבסיס ויבליע הארץ ויבקע סלעים וישבר הריס יפרח כי עד יבא בחזק כך כל ולפעמים לחלקים,
 נעשה ולפעמים . לארץ בתחת המיסוהמעינות עד גדולות הסירות •יעשה כי ,מיס אגס ההוא במקום

־לשם .הרבה ועפר אבנים שזורק מחמת ההוא במקום הרים  שהיה המים הרעש,ישתנה ולפעמים-אחר ,
 שנתערט בעבור לחמין וקלים לקריס ישתנו חמין שמיס באוק .הרעש לפר שהיה ־.ממה בעבעו ההוא במ^ה
 האדמה בבפן הנעצר אש והוא ההיא בעת לוהס אש הארץ תקיא. לפעמים גס . לאק שתחת המיס צננודי:

 אש, הרעש ואחר הענן מן היוצא כברק באויר ומתלהב חזקה ביד היוצא החסהקיעוריי אויהזא.האויר
 ההוא הצד ירעש שעליו האדמה שסח סקוער של ;הקושי מפגישת ־מעוכב האויר.המחומם יציאת וגהוות

ק לא לכן יגיח; לעומתו; ל אשר א ה  המה ללכת הרוח־ שמה יהיה אשר, אל מקומות קצת אבל תרעש ^
 תנועה תרעד.ותנוע מעע ואס תתמוסס ומוע תתרועפהארץ רועה הרבה בהרוח יסנועשזד־זאס־נעצר

 שעם ותבינו לי ותאמינו חדש .ואולם . ישרה ודעת בתבונה עיניס מאור בעל בזה וכבר:האריך קלה־;
ק, הכרחיי.לפעמים ומקרה היסודות ׳משבע זה כי היוש א  לא. בארץ במדבר יהיה אשר. הרעש והעד ל

^ שם, ולאישב־אדס זרועה ה' על המיושמת במדינות אשר זאתהרפשיס ב  בגזרת.חי״ ויסעו יחנו פי
 מכל.מקרה פדות עמו והרבה ,היסודות ק הנמשך מרפת להצילו בשר כל ורות חי כל נפש בידו אשל
 ג״כ ראה כי, עס ^ בכללו השלם אל מלובה לתועלת ישחת ד' יתבק־דשימצאו ד,בגזור-'חכמתו .־רעה

 המכוון.ממנו- הל? העוב מעשות חדל לא שביס לא אשר מקריים וכדומה וסערות רעשים מסבנמ המשך
 יאשש׳ עבדיו,ולא נפש סודה הוא ההיא בעת שאף ,רחוק בזק לסעמיס יקרה אשר המעפ הרע״ בעבור־

 בהשגחה.מאש הדבל• יצא מה' •במדינה יקרה כי הרעש ולק /־ ירשיע ומי .ישקיע־ ־והו,א בו ^הסוסים פל
מ ישלבו העמיס־ ק ה'  או .מסקימה האק ותרעש גדול ברעש ארן ההשריה אליה;אז.שד ורומז דנ

מביע c;־.:



יושר כתכ חלקיא׳ הברית ספר ̂ •
 כפה^■ / מ אס הוא. המענו על״ז שכvה והעם האדס רעת לפי והכל לנד, הנוע ונוע והרעד לארץ מניע

 מוה,שכקוג ישראל גשניל אלא לעולם Jd3: פורעניות שאין , יה לו כהר העם 1ההיו הארך בעשב אס
^ (עמום עליכם אפקוד p על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם רק  ממרןו^ הארץ ותרעש ונאונר ג')

 מז״ל(כשר׳ק אמרו וככה .מ״ד) הארץ(ירמיה. הרעש מקצפו ונאמר ,)י״ג (ישעיה צכאות ה׳ בעברת
 מתמלא והקב״ה אבות זכות מזכיר אליהו שלמו מרעיש שהקב׳׳ה בשעה ס׳) פ׳ רבה דיבמות־ושמות קמא

 מסתכל שהקכ״ה בשעה א״ל נעשה הרעש מהיכן עקיבא ד' את גלצא שאל כ״ס) אמרו(שם עור ,רחמיה
 ורעשו וגו׳ ישאג מציון ה' שנאמר רועשים וארץ כמיס ומיד מקנא הוא כביכול הרב ביתו ורואה
 המביה הוי המעשרות מפני א״ל לעולם באות הזועות מה מפני תהליס ובמדרש ,׳)ד וארץ(יואל שמיס
ר (תהליס ותרעד לארץ ה בזו ד)ו  דיעבד ממונא קם כד ׳ארעא רגשא זמכא דכל שמות) (פרשת ק״

 ארזרי להסיר או תבאנה שלא ישחר ופניו אלהים את ידרוש משכיל כל ולכן .לשונו כאן עד ביש עמטן
 מן ניהל■ /;ועל;ק ישראל לבית ומשז לעמו. מחסה ה' וארן שמיס רעשו ואס בכל מושל הוא כי בואה

 מישראל אדס הוא.וכל מקרה לכל באמרס. בס יכשלו הרשעים אבל ,ועזר הצלה וצדקה ותפלה התשובה
 -p^p3 חתרו הכיבע חכמי והנה , (רכ״ז) סיק א״ח בש״ע כמובא וגבורתו שכהו ברוך עליו לברך חייב
ח;- למצא נלאו והצלתו רפואתו אמנם..בחקירת כמדובר; ואותיותיו סיבותיו ברעש למצוא שכל ת פ  ה

 7ואח y סגוליית ,ואחד ;כובעיית אחד ;עובות ועצות רפואות ג׳ לזה ■ להודיע אמרתי ורעי אחי ולמען
 הקולא׳ מקול השפים אשת וינועו פסוק פעמים ג׳ שיאמר הוא והסגוליית ,לברוח היא השבעיית y אלתיית
 ̂ לדרוש. והוא והנאמנה שבכלס הבדוקה היא.. והאלהיית ואתור, פנים ו׳) עשן(ישעיה ימלא והבית
 ב^רותגמצ^ ושז.עזרה מחסה לנו כיאלהים ,לו ורפא ושב וצדקה תפלה בתשובה פניו ולשחר אלהיס

 כןן^, יעשה אלה שלש עמנו.משגבלע,ואס צבאות כיה' הריס, ובמוע בהמירהרץ נירא לא כן על , מאד
 נכודו^^.. אדם לבני, אודיע זה בפרק המדובר הרעש ואחר . ידך תנח אל מזה וגם בזה תאחז אשר

ת דעת. שא־יענה5ה והפרק / רוח ובורא הריס יוצר של ^ יודע להיותך .המנשב מ  הרוה דרן נ
• . י ׳ . ■ ־ ׳ ■ :.והוא וטבעו, י

 V הם ואלו הרוח .בא רוחות מארבע; כי ד׳ הס (ווינדץ) הנקראים 'המנשבותהרוחות ב פרק
^ נחרד.ווינד yווינדpוויגד,וועסpשונס(אסbוyרוח■דרוםyצפון מ,ן יס^ קדיס,רוח ■ ־ - • ' ■

׳הרו.ח יפיס ופנה צד מאיזה בצמצום לדעת להס גדול צורך באניות ■ימים עוברי כי ובהיות ,ווינד) זיד ; 
 הפינית מזרחית y דרומית מזרחית כגון ,.חלקים לג' העולס מצדי צד כל וחלקו יצאו־ לחלק המה לכן

 ^.5איג y ■כידוע.להס יקראו גשמות וכלס. ל״ב למספר ששליס עד עוד חלקו •אלה וכל ,מזרחית ומזרחית
 אולזן׳. האויר״המקיף אזי אהד מגמ כאשל;יסול. ט והעד אתת, הוא־האויר־אשר המנשב הרוח מהות

^ הוא אכל י, עצמו המגדל: בו נגע ולא פגע שלא מה הגשם ומרחיק מפיל הוא שנס עד כך כל יתנועע  א
 בהוצעותלדע^ שליטם לך כתבתי כגר ט שונים, פנים על האויר מן מתהוה המנשב והרוח תדסט:רוח.

 YP כששליס. לפעמים. ולכן חלקיו, יפשט. והחום האויר את מצמצם הקור כי בו) ז׳ופרקי״ז (במאמר
 הוא העננים במקום ■למעלה אשר הקר לאויר בהגיעם חלקיו בהתפשעוש יבש ואויר חמים אידים הארץ

 וינשב,.על,כן הרוח שב סביבותט ועל ואנה אנה ומתנועעים לאחור נרתעים והם קדקדס על■
 הרוג.ינמ?<; על הצהרים ובעת רוחות ומתעוררים מתנשאים הרוב על אידים ומוציא הארץ על השמש כצאת

 לאחוריה^! ונרתעים הארץ מן הרחיקו■ לא הס החמים והאידיס קר פת הוא שבבוקר מפני ,־יחדלון והקולות
 מאד מובה למעלה שלים והס חם עש הוא בצהרים אבל ,קדקדם על המכה הקור מחמת תיכף

^^5 ולפעמים למעם< על..הארץ עוד.רוח קמה ולא כך כל ממרום רוח לאחור נרתע ולא ולעילא -י ר. ש  א
 ילחמו.יסד»ןג׳ •.הקנ־:■- אדר חלקי: החם..עם אויר. חלקי דהיינו. י בזה זה האדמה פרי על קרוב״ אויר פיני שני

 נגס"' ■ינפאגוילחמו .אשד הים גלי מחמת אף■ ולפעטט ,הרוח ותצא המנשב ויולידו חלקיהם וירעדו ויהנועש
־הרוח כן גס״ יתילד עליהם אשר האויר  ן׳'3ופאש / ייא מקוצר חלושה היא בתחלתה הרוב על הרוח וטבע ,
 רוח:.דרך:הרוס* מפי־. על עמו;וידא ויתלוה ויבש הם הבל שאר אליה יהקכצו •כי בעכור תתחזק הרחף

 |fJוpה ישב.גזק. ואשד y צח מס קרא אמות חמש בזמן(כקודנא)אחת ̂שב־ אס , היא כך מדותיו פי י על
־למולו איש.ללכת יוכל לא כמעט ■*אשר ,חזק: רוח יקרא אשת ט״ו-  עשליי®, •דרך ההוא בזמך ישב ואשר■ ,

^ גדולה ־ דויז :יקרא :אמות שלשים דרך ההוא • pr3 י ■ישב ואשר ,סערה' י מה יקרא ־ אחות • כ״ה ■ אז ז ת \ 
 ;וגנורש שכחו חייבים:לגרך אנו פה שזכרנו וחק רוח.גדולה על ש״כ5מ סערה רוח ״ופל ,“(שטורם)

 ן1לאל^ לבבך בני־ הזהר. זאתה ,הברכה סה• •דזהר, מאה.שהשלם ואיני הרואה) כדאמרען(בפרק עולם,
 .:השפות.השפיען^ ממיני; במץ הקלה• ׳וברי , }fn (סימן א״ח ־בש״ע שלם'כמובא יועד מעשה הרוחות

^1שף.־הרעש-(שטורם־סןיג ונקרא הסלוזיס אצל ידוע והוא־ אחר שף בימים המיס פני על ושחיס א כ י כ , (  ל
 מסותלחק^ז לעעמיסשגי- יפגשו וכי־ לבא, הרפש קרוב. ט יודעים אז לספנים ויתראה הספינה אל יתקרב
 .5סגיבוסיו:שג־המס:: ועל וזינד) (ווירביל סופה גלנל מהם יתהוה אז זה לעומת זה ויסיש מתנגדות מפאות

פעסיס;הו^, יב^,':וכמס בחזק אם הקשה ברוחו, סלשס ומשבר הריס שמפרק עד מאד ונורא גדול הרוח כח
 גם שרת:רונג והוא קנריהס כבתיהס ונפשו הבתים במפולת עירות ומשחית‘ מדינות מחריב

במה י



נדתבל מנךיות;מוםתת י׳ מאמר
 הלל אולם ,•יחלוף פדו על ורוח התזלן גנד בא כשהוא בפרס ;האניות ומשכל הספינות שמשביע במה

 אבל , גליו ותררמס סערה לוח ויעמד ויאמר דברו עושה סערה רוח כי בקלי לא ה' וברצות בהשגחה
 והמועיל המוב רבו אמנם.מת, . יוציאם וממצוקותיהם לדממה סערה יקס לה־ס ה'בצר אל יצעקו אם

 גשם הארן על הגשם ויהי מים חלו רוחו ישב אס כי הרוח בולא התכוין אתfל אשר וביבשה ביס הנמשך
ד ששה ען,פרי וכל■ הארץ מן לחם להוציא האדם לעבודת ועשב לבהמה חציר המצמיח' <דבות  לא ■כי פ

 •ולסהר האויר לזכך אחרת רוח אלהי׳ יעביר הגשם ואחר גשם תחולל צפון רוח בלתי עביס השמים התקדרו
 לפעמים העולים סוביס לא אשר קינוודס הרבה באויר •ש גס ,תשאס ורוח העבים בו אשר השמים עצם
 ,מינן בר הדבר סיבת והוא מתעפשיס הם זה׳ ולולא ומזככס המנשב הרוח משיב והקב״ה האידים עם
 התל^ בעד לחם יושם אס ההיא בעת ק על , תוכו אל בנשימתו המעופש האויר את שואף האדם כי

 גבינה או להם על אשר הנקרא(שימיל) עיפוש כל על הביס ואם ויבאש. תולעים וירום יתעפש מיד אחת לילה
 כיער יתראה השמש עליו יזרח אשר בעת הנקרא(מיקראשקאפי) הראות המגדיל זכוכית כלי ידי על וכדומה

 ויצמחו מהם נושרות והפירות עין כהרף מועט בזמן פירותיהס ויגמלו ויפריהו יציצו אשר אילנות מלא גדול
 , ,מועס בזמן מאד במאד העיפוש יתרבה ולזה למיניהם סירות עושים אשר תיפף המה גס אחרים אילנות

 האוד יכנום שלא כדי הוכו אל ראעו יגיה שלא רב זמן סגורה שהיתה תיבה איזה כשפותחין ליזהר יש לכן
 למען וגס האויר ונקה צח רוח ישא כלם באויר אשר העפושים הקיסוריס אלה וכל .חוטמו אל המעופש

 כארצות רוח וקר יצמיח ומתחתיו צמחה מרפי וכל׳ הנצניס על השהש תזרח סהרהן ואחר האר^ את סהר
 ועל ובו הלחות מיבש והוא שמה. לדור הדס לבני אפשר היה לא זה ובזולת ויקררו האויר את ימזג החמים

 והמביא המוליך והוא ,אדם לבני הארץ תבואות לטמון ורכב רחיים יסובבו ידו ועל ובו מגורן. מוץ יזורו ידו
 גליהם וירוממו הנחלים ואת מיס מקוה וכל הימים ש המניע הוא ,למדינה וממדינה לארץ מארן וגשם ענן

 סוב להיות נכון ורוח תחד^ במרךס רב זמן בנוחם מימיהם יבאש שלא כדי ואנה אנה ולהניעם לשטפם
 סל ומביא המוליך והוא רוחם אחר ר^כיס המה כי להיות ,דרך ביס הנותנים האניות כל עם ומטיב

 הדוזזה בכת ארן אפסי עד, ומנהר ים עד מיס יורדים ונו ,חפצם מהוז אל גדולות עם קטנות ?ספיגות
. הרוחות אלהי וישתכח יתברך ,יכלו לא והס יכלו הנייר חועלותץ כל לספר יוכל ומי , •קצר בזמן שבו

:ושא הקרה, יצא מי מבטן (הודיע הקלח מענין נדבר ומעתה
ח ג פיק ר ד  י״ז^ (במאמרז'פ׳ס״זופ׳ למעלה ץדעכמובא זה באופן הקור מן בא שקוראים(אית) ה

ס׳ (במאסר השס בענץ נתתי קסתי האויל.וחת חלקי לצמצם הקור שטבע - א*) ס/
ש^ •ה,אויר חלקי •ירגיעו בשכם אשר חלולים כדוריים דקים מחלקים מקובץ המיס שמהות  והמים שמה ל

 המיס יתקרבו.חלקי זה ועל^די בסיס אשל האויר חלק• יתצסצמו הקוי בעת ע״כ מסביב., חומה להם
 הנגרים קרים מסים קל יותר הוא הקרח אמנם .קדחה מקשה מעשה ותחת מקשיי ונעשו יגשו באחד ואחד
 להתקרב יתחילו כאשר כי הוא הדבר הקריס.וסעס השם פני על ושט צף הקרח ולכן ,אהד בכמות כשהם

 לגמד מקומן את לעזוב שכרחיס והרבה מתצמצמין שבמים אויר• חלקי הרבה לזה זה המיס הלקי ולהתדבק
 לאויר הקרוב ■החיצוני ושטחס המים פני נקרש שבתחלה וידוע ,הדחק זו הלחן ידי על המיס מן ולצאת

 ונקרש ההו^־ המיס שבאמצע האויר יוכל ולא בעדם יסגור המיס פני שעל הקרח ולכן , שבעולם הקר
 נקרשו ולא הנגדם הקרים במים אשר האויר הקרח.אבל בתוך שמה יקאח ובהכרח מקומן את ולעזוב לעלות
 שנים וכשהם לגמד, מ^מס את ושזבים ועולים המצאיס המה והרבה מעצור. ואין עליהם מכסה אין עדיין
 שניך לנגד ^די כיר ש יותר־, קלים שבכמותם והקרח כבדים המיס ^-לכן מיס חלקי לשם יתקבצו מקום

 הנקרא הנקבים מחמת אלא אינו והנופים הגשמיים בכל אשל הקלות שטעם ̂ בו) ופ״ב א׳ פ׳ ה' (במאמר
 הקרח יתפשט זממעסזה .הקלות בו ירבה כן האויר בהם אפר הנקבים בו רבות וכפי בהם אשר (פאמס)

 עצמן שמצמצשן האדר סלקי כי חלקים. מתשעה א׳ חלק שנקפאו קודם הקרים ממים יותר גבול ויחזיק
 של הקושי ומתפשטים / יכולים ואינם לצאת ומתגברים המקום להם צל הלחן רוב מחמת הקור מחמת

 כשיקפאו שת המלאים הכלים שנשברים מה בא ומזה ,במקצת אותו ומרחיבים להס וסביב עליהם המקוער
 < הכלי והבקע הכלי בדופני ודוחק מבראשונה יותר מקום וצריך הקרח מתפשט כי על בתוכן. המיס

 ■יס והפך קשה הקרח יתהוה ועי״ז , וההקרסה ההקפא אל עוזרים שבמים העפרייס חלקי גס ואולם.
 ; לו סטב פתאום ונקפא בקרחש הנכנס החיצון אויר והוא בקרח אבעבושת נמצא ולפעמים . ליבשה
 של קנקן בתוכה ושים מיס מלא אחת קערה תקח , זה באופן תרצה חס בקין אפילו ■ קרח לעשות ותוכל
 המים יתהפך־ אז גנן איזה ע״י המיס את תניע כן ואחרי או(נוטרוס) במלח׳ המעורב שלג מלא בדיל

 כהה הקרח ומראה מהרה יותר יקרישו צלולים בלתי היו אם המיס ואותן י־Tנעיי נפלא ותהי לפניך לקרח
אזטג־ ;ומעתה הוא־; טהור הוא קלה אבל להקפא■ יותר מה זמן יתעכב היו •זכים מים ואס טהור. בלתי
 •י■ זסוא ,pהא על מדלזס ברוך האדמה פני כל את והשקה קהארן באידהשלה יה מעללי ״ •

ד י פרק י א  הארן,והוא מן העולה הטבעי־ ■חוס* סהוא הקדמונים •עליו אמרו הא^ין P השלה ה
המעט; הם־בשכצוןאתפס אף ולטובים ק*שריס.־חשס גם אך בכללו, היבש הקישר■ • . --

 מתעוררים אלה משתי המבש החום ןהנה ,בפללו ־הלח הקיטור שהוא והמים ■הימים מן הש-לה הטבעי ,ומום
. ועולים , • -.



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר - ■;׳
 ̂ כאויר למעלה העולה הוא אשר האש כעכע והמיס הארץ יעל המקרי השמש חום הגעת ידי על ופוליס

ז' זכרנו(במאמר אשר הקר האמצעי לאויר קרוב בהגיעם כי , הגשם יבא האלה אידים שנים סי ועל
 והחלקים , ושלג ומסר סל והוא ארצה וישוב בו אשר והמים הלחות חלקי ההוא האיד מן יתיך י״ד) ס'

 ובהגיעם ויבש חם שהוא האויר מן העליון לחלק לקלותס עולים היבש והאויר החום מן באיד הנשאר
 שבמים הסבעי חוס שהוא הקדרה מן העולה באיד אמרו וככה ,עב ברקים ונעשים מתלהבים הם שמה

 בדברים סעס אין אהס ג״כ/ מעס מיס חלקי עמו ולוהח המקריי האש חוס ידי על לצאת המתעורר
 ולהשתוקק מקומן על להשגיח להס בשר העיני ,מעלה כלסי חס לאיד או לאש נשיאה יהיה זה למה כי האלה
 י מבלי הארץ כנפות מארבע נדחיהן לקבן היסודות הד׳ כל את השלימה הסבע אס או , לאחוזתם לשוב
 העכעי לחוס לו מה אידו יבא ופתאום מיס את מין במצא אס הסבעי את המקרי חוס יוציא ומדוע ,סיבה
 האויר יסבול איך עמו מיס חלקי בהתחברות ועוד ,עמו אתו להעלות מינו שאינו המיס לוית עמו שיקח
 עס חכמה סובה אני ואמרתי ,לי שוה איננו זה כל .לכן , יהיה האויר על ולמשא לעול איד הלא אותם

 אחד וכל יסודות הד' כל היסודות מד' אחד בכל הבריאה מן שמוסבע אמרו והס ענין בזה האחרונים
 הד׳ שכל קיימת הנחה האחרונים לחכמים אלה גס , ס׳) ח׳ ז' ('במאמר למעלה כמובא ,מכלן כלול

 מעלה כלפי ממנו הקל דוחה מחבירו הכבד וכל ,והאויר האש אפילו מסה כלפי כובד להס יש יסודות
 במופת זה בארנו ושם . פ״ד) ז' ומ' ב' ס' ו׳ (במאמר זה ספר על כתובים המה הלא הגדתי מאז כאשר
 האיד הן האיד עלית ודעת סעס בסוב ותשכיל תבין האלה הדברים פי ועל .מקומו על שמה וראה ימין הבס

י״ז) פ' ז׳ (במאמר האמור הדבר ראשונות תזכרו אס כי ,הקדירה מן העולה האיד הן הארץ מן העולה
 המיס אל האש מן הבא שהחום תבינו אז החוס ידי על ומתרחב הקור ע*י מתצמצס ספוגיי הוא שהאויר י

 הומין- ומשמיעים לחוץ בכח ויוצאים שמה המקום להס וצר שבמים האויר חלקי שיהרחבו פועל בקדרה אשר
 עד,- החום רבות כסי שלכן , בצאתם התנועה כהיא הקדירה של הרתיחה מסבע וכנשמע כנראה באויר
 מאד דקיס כדורים סביבם ונושאים ועולים מתרחבים המים הללי שבתוך והאויר במים הרתיחה הרבה

 מצומצם אתנו השוכן שהאויר עד ,שנתחממו שמקודם המיס בעצמות כדורים הרבה ככמות שגדולים מים
 כדןך כל סביב אשר המים נתפשס כי ממנו יותר כבד החיצוני האויר מן כזה כדור וכמות .ממנו וותר
 מאות ח' מהאויר כבד הקר שהמיס היות שעם עד הבישול, קודם שהיו ממה פעמים מאלף יותר ממנו

 ןן5 המיס קלו עתה י״א) ס' ז' ומ' פ״א ח' (מאמר בראשית שהקדמנו במה זאת כאפר.מודעת פעמים
 למעלס אותי לדחות ממנו הוא חזק החיצוני האויר ולכן .ככה פעמים אלף ונתדקדק שנתפשס אחר האויר

 ן,5מרו גפי על ולעילא לעילא לבא מועף איד קרוב כי מספיק סעס וזה , התחתון מקומו לירש כדי
 הקדמונים שזכרו ממה יותר ,מאד במאד הדקים להס שסביב מים מעס של הכדורים עם החיצוני האויר

 אח״ם יגיט ואס קניניס כדורים מלאים האידים איך ההבסה כלי ע״י בחוש נראה וכן סעס, וסרת בו
 ;5ממ זה בדרך וככה ,קסנות מיס סיפות כמין למסה ויורדים ומתבקעים מעס מתקררים הקדרה כסוי אל

 את האויר בתוך ועמון הספון האש ניצוצי ע״י בחממו השמש שיפעל מה הארץ מן העולה האיד ענץ הוא
 גס כי מדבר חי צומח הדומם הס האדמה פני על אשר ומכל הארץ מן יעלה איד ואז ,הארץ ואת המיס

 הנשס מן להם הנצרך את בלעו שכבר לאחר צמחה סרפי וכל הנצניס מן אפילו אידים עולה מהם אחד סכל
 מן והשלג הגשם ירד כאשר הכתוב שאמר וזה ,אידים ג״כ מהם יעלה כן אחרי הארץ את הרוה 'וכבר.

 אל הגשס שישוב אף כלומר ,נ״ה) והצמיחה(ישעיה והולידה הארץ את הרוה אם ט ישוב לא ושמה השמים
 המכסה הנורא הקרח אפי' והצמיחה. והולידה הארץ את הרוה שכבר עד ישוב לא אמנם ע״יהאיד, השמים

 מעת בו יש היבשים הנמצאים וכל הארץ מן העולה האיד ובזה אידים יעלה ונהרות בנחלים המיס. פני על
 אשל האויי חלקי נתרחבו כי בעבור העליה וסיבת יותר. לח והוא והימים המיס מן שלה נכון ואיד לחלוחית

 אותס דוחה החיצון והאויר החיצון האויר מן קלים ויותר גדולים יותר שנעשו פד החום׳ מחמת במים
 האויל מן למעלה האיד ובהגיע הקדירה p השלה באיד האשר כדבר התחתון מרךמן לירש כדי למעלה

 בעת כי ובהיות ,לאידו מסר יזוקו אשר והענן העב בעצמו הוא הוא הקר לאויר וקרוב אתנו אשר התחתון
 צריכץ ועדיץ .יחשך איד ליום לכן לשמש לו סתר ועבים המאורות התקדרו בשמים ואיד למרום מלה אשר
 . ומשוה שוה אינו המחפשע שהאויר מסעם מחבירו יותר קל אחד שכל מינים ג׳ באיד שיש למודעי אנו

 אינס אידס ביום הכדורים כל לכן , כך כל לא אחר ובחלק יותר יהרתב אחד בחלק אך ־, בהחסשסוחו
 ברסיסיס יש אלה כל על ט ודע , כבדים יותר בהם ויש קלים קלי בהם ויש קלים בהם יש אבל שויס

 ויתילדו .בתוט רבים שנויים יעשו באויר יתקבצו וכאשר בסאד וגפריתדקים מלח חלקי ייסTאa הקענים
 והערפל קרה ביום הנמצא והכשר בקין הנמצא הסל באיד שזכרנו קלים וקלי והכבדים הקלים החלקים ק

 ט האיד מן מתהוים איך המעלה אדם לך אגיד הזה ובסדר ,והברד והשלג והגשם והע^ (נעגל) שקורץ
ק זה. של עקרו בצד זה של וראשו ואדל נקיש סרכי׳ חד כל  נפלאות והתבונן דעיס חסים מפלאות אלה כל ו

 ״ : והוא סל, אגלי הוליד מי להודיע בסל ואתחיל כרצונו, ברא אשר היסודות בסבע לפשות איןמסליא
 כבד היותר מהחלק ,השמש חוס פ״י אתשל ביום שעלה מהאיד הסל שכבת היסה בבמר ה פרק

ונעשו ביום שנתרחבו האויר חלקי נתצמצש שט הר\ר ע׳׳י הלילה ובהגיע שט, י . .
כבדים .....



נהתבל מוסדות מקריות י׳ מאמר
 אותם שידחה מהם יותר ככד החיצוני האויר אין כי כנפיהם על המיס לשאת ככחס אין וכ3ו ,ככחס
 הנראה העל סל.והוא יהיה הארץ כל ועל למסה ונופלים משכקעים שעליהם המיס כדורי לפיכך ̂ למעלה

 שכל,עוד יען ,לכוגדן למעלה יותר לעלות יספיקו לא כי ,האויר מן התחתון כחלק מתהוה והוא / כקיץ
 על צ יפו כאשר והסל ארצה^ להפילם כדאי לכד הלילה, וקיר מקורר יותר הוא גכוה שהאוידיותר

 דק ומראהו שעלה לעומת האיד כי מרגיש החוש שאין עד כמאוד קסניס ואגליס דקיס רסיסים הוא האדמה
סרפי על ככוקר הנראות הסיפות כל שלא אמרו המחקרים כי אודיעך אמנם .הסל שככת היתה ככה

והפרחים הצמחים ממין כלילה יזיעו אשר עצמן הצמח עלי מן יתילדו אשר כהן יש רק מטל, כאות צמחה
 נכסה כאפר זה על והמוסת ,מיס למיסות והיו הצמח בעלי אשר (פארום) הנקרא קסנות פיות מתוך
 ,מיס אגלי בכוקר עליו תראה לו מחוצה דכר שוס עליו לפול יוכל פלא באופן בזכוכית מהצמח מין איזה
 מן המגיע הגדולה הסובה והנה . בעלמא זיעה אס כי השמים מפל אינם הטיפות אותן כי נודע ומזה
 משחתיו הנצניס כל ועל עשכ דשא כל על הסל וברדת מסל שמיס ממגד מפורסם הוא העולם אל הסל
 לבהמה מזיק הוא אפס בו ומתענגים ממנו נזוניס ב״ח שכמה דבש וטעם שמנונית בו יש צם ,יצמח
 אותו מיבש שהשמש לולא ,שבו גפרותייס עפרותייס ■חלקי מחמת כן גס היזקות וכמה עפוש וגורס דקה

 שקור ועל .בשרו את מכחיש ממנה והשותה מצורע נעשה בסל ודורך ההולך ואדם ,הולך משכים והטל ־
 נעצר אינו המל כן על אידים בו יעלה שלא יוס לך ואין ארצה להפילם כדאי בקיץ אפי' לבדו הלילה

כפור דעת למען הכפור ענין נכאר ומעתה .התשבי אליהו בימי אפי' קציר בחס סל ויהי זמן בשום
מדבר זה עוד הנזכר סדר ועל לענינו קרוב הוא כי על בסל המדבר זה לפרק וסמכתיו ,ילדו מי שמיס

, :והוא ,ויאמר בא וזה ־
ר י פרק ו פ כ  במאד חלקיו יתצמצמו והחורף הקור בזמן אפס עצמו, הסל הוא (רייף) הנקרא ה

 ככפור דק במאד דק פלג כדמות יתהוה כי הקור שמתהו כפור רדתו ובעת
 בקץ בחורף וזה בקץ שזה רק אחד ענינס והכפור הסל נמצא .בחורף התחתון בגבול בבוקר בבוקר

 אס האדם לכן שנקרש עצמו הסל הוא שהכפור ועל .האדמה על יושב וככפור נקרש ובחורף נקרש לא
 ומרעה העשב יאכל אס דקה הבהמה וכן ,הקודם בפרק האמור מטעם יצטרע יחף כפור תרמוס רגליו
 את יקריש שהקור יקרה אס כן גס הערפל מן הכפור בא לפעמים ואולם ,לו עמו,יזיק לכפוריס הוא

 ,שונות נקודות דמות להס כוכבים דמות להם .פתילים דמות להם כפור ופני .האויר בתוך הערפל
 באויר אשר המימיס וקיטורים האידים את הקור יקפיא אס בבתים אשר החלוניס על כה יקרה וכן

 ,פרחים דמות ,בהם עליהם יתראה בחלונות אשר בזכוכית יתדבקו וכי ,משונות ותמונות שונים לפנים
שמו יתכרך כאלהינו צייר אין כאלהינו צור אין מהודרים וציורים ,יפות אילנות דמות ,צמחים דמות
בעד אשר הסמוך לפרק לבך שים מעתה הכפור בענין כה עד שמעת הנה וראש אחי ואתה . לעד

:והוא •ערפל.ישפוט, . . : . ■ •
לyה ז פרק פ  מתהוה והוא ,הקיסוריי הקטורת ענן ועתר עשן כתמרות ומראהו (נעביל) נקרא ר

 בפרקים הנזכר והכפור הסל מהם שנעשה בו מהחלקים קלים היותר האידים מחלק
 והוא היום נכון עד נגבהיס,ועולים הס ולכן ארצה להפילם כדאי אינו הלילה קור כן על אפר ,הקודמים

 הבוקר הלילה,.אמנם חשכת מחמת נראה בלתי הוא ובלילה ומיס, ארץ עלי עשן כדמות בבוקר הנראה
 יכולים אינם עדיין בבוקר גס אך .כן גס הלילה כל עשנו יעלה לעולס אבל ,יעשן אז כי ונראה אור

שם.המקורר־ישלח אשר העליון שהאויר יען שמיס, ונבלי כפים על לענן לדמות עב במתי על להגביה
חמס שלא עוד כל דשם האויר נגד כבדים ונעשים ובגבולו בחלקו יקטירון בסרם חלקיו לצמצם קרירתו
 רמה למעלה יגיעו לא כן על ,הארץ לעפר עד ונשפלים לאחור חוזרים הם שלפעמים עד ,הרבה השמש'

 והכל רדתם בעת או האדמה פני מעל לעלות הללו האידים יתרבו, אשר ובעת . העננים מהם להתהוות
 למרבה, היס במדינת שכיח וזה ,העין למראית ויורגש יומם מאור קצת יחשיכו ,הארץ על העפר אל שב

 האנשים שהולכים עד כך כל לפעמים היום מאור יחשיכו המדינה, בהאלאנד אשר הבירה ובאמשטרדם
 מאד ונרגש יותר שכיח הוא הימים על אמנם קריה. ברחובות היום בעצם האבוקה ולאור לאור•,הנר

 עזרא ואבן ביום. אחיו את איש יראו לא אשר אפלה חושך ויהי ממש כחשכת■הלילה כמעט שהוא עד
 אדם יוכל שלא עב חושן יבא אוקינוס ביס והנה הלשון בזה י') (שמוח חושך וימש פסוק על כתב ז״ל

 הזה והקיסול רבות, פעמים שם הייתי ואני חמשה,ימים לפעמים זה ויעמוד לילה ובין יום בין להפריש
 ,בבגדו האף יסתום ההיא בעת בחון ההולך האדם לכ| ,לו הוא תועבה וקסורת לנשימה לאדם רע הוא

■ והוא .תמיםודעיס מפעלות עב מפלשי על תדע למען ,והעבים העננים ענץ נבאר ומעתה
ם ח פרק י נ נ ע  ומממס הארץ על כבר שהשמש בעת כך אחר נתהוה אבל עצמו הערפל מאידי הס ה

 האויר נגד מאוד קלים ונעשו יותר שבהס האויר חלקי נתרחבו זה ידי ועל יפה
 מהות הוא והוא יגיע לעב וראשו לענן לדמות עב במתי על לעלות הזה לערפל כושל אין אז ,החיצון

 בגבורתו השמש צאת שקודם מאידיס הוא שהערפל רק אחד ענינס וערפל ענן נמצא והנשיאים, העננים
 שהתחמם אחר האידים מאותן הס העננים אמנס .בעבים כאו ולא העננים ומקום לגבול מגיעים שאינם

השמש י ■



יושר כתב א׳ הברירךתלק ספר . '.
 האמצעי האויר בקור פגעס עד השמים לרום יוהר ומגביהים קלים יוחר געשו זה ידי שעל יפה השמש

 מאהכז האלה הקיטורים הרחקח ולרוב לגבול/ סמוך תעופינה כעב אלה והנה משם, אותם המוריד
 הזאת והמראה ומקובץ. חזק עב כעשן לעינינו וידמה יחדיו ונדבקים נלחצים כאלו ומצוקים עבים יסראו
 ־ לרום השמים יוהר לעלות לעב כח אזי מחומם יותר שהאויר עוד כל ולכן .(וואלקען) ענן בשם תקרא
 גבוה הענן יהיה אשר ויש ,תמיד ישוה לא האדמה- מן העבים גובה כן על ,גבוה יותר העק ונעלה

 ומטעם בלילה^ שהוא רמה גבוה יותר הוא יומס ובענן ,בחורף והוא כך כל לא ויש בקי!/ והוא מאד
 ̂ הקרים במדינות שהוא ממה גבוה יותר החמים במדינות הענן וישכון בו שוות המדינות כל אין גס זה

 והטעם ,האדמה מן פרסה רבע במרחק הרוב על שם העק ויהי ביותר נמוכים הס הים בחוף אמנם
 לעלות כח בהם אין כבדותס שלרוב חיכף/ הים מן העולים שבאידיס גסים היותר מתקשרים ששם לפי

 ועש גס הוא זאת בכל ,ד') פ׳ ח׳ למעלה(מאמר כמובא הים מן קלים היותר הלקים הס אס אף הרבה
 המלחמה בשעת מתפזרים ליס ממעל אשר שהעננים מה התימה מן אין ולכן .היבשה מן העולה נגד
 כי(הקאנאנען) בחזקה. האויר את המרעישים הגדולים (הקאנאנען) מחמת הים על הגדולים האניות בין

 חז״ל(בפרק שאמרו ומה .ההיא בעת לו וילך ענן כלה זה ידי ועל במאד האויר אח ירעדו הגדולים
 השיעור מזה יותר הענן יעלה לא אשר מהם גבוה היותר הוא מידלי פרסה תלתא האיעיבא הספינה)

 ̂ הימנו למעלה אשר הקר באויר לא הענן עליו שכן כי החם אויר במף והוא מקום ובשום זמן בשום
 אפילו ולפעמים הארץ, מן גבוה כך כל עולה אינו הרוב על אבל י״א), פ' ז׳ (מאמר למעלה כמובא

 שאס עד פרסה, כחצי או כרביע רק הארץ מן הרחיקו לא המה העננים הים מן הרחוקים ,במדינות־
 ערתל כאלי הענן בתוך לו יתדמה אז הענן ישכון אשר במקום הגבוהים ההרים מן בהר יעלה אדם

 ימי^ ילא רגליי• תחת וערפל מתחתיו הענן יראה לענן ממעל יותר גבוה ההר ראש ואס חתולתו,
 ורק הגשה אחר העבים ושבו אחר מקום אל בכחו מוליכו או אותו המפזר הרוח בא עד העק עמוד.
 Pבגבולן יה מע^^י ואזכיר המסר ענץ עתה נבאר העננים ענין שביארנו ואחר . האויר וסהר השמש

י , : והוא ,גשמים י ■י ־ ־...................י ׳ ד
p c ט □ ש ג  P על הארץ, על הגשם ויהי והנשיאים העננים מן הנופלים הדקים המיס־ חלקי הוא ה

המקזיך הקדרה כהוי כמו ומורידם המקררס עליהם אשר הקר אויר אל נלחצים ■ ־ ־
 מן האויר בתוך המפוזרים מיס מלקי בהרבה פוגשים הגשם ירד וכאשר הקדירה מאיד המיס טיקות

 לטירן,} שיהיי עד עמהם נלויס ההוא מרהק בתוך אשר המיס חלקי וכל תמיד לנגדם העולים יסTהא
 הסיפוק יהיו גבוהים יותר ־העננים שיהיו עוד כל כן על .המטר ומהות הגשם ענין זהו ,חוצות פלי ט®:
 ולפיכך ,נפילתם מרחק לרוב יבא ובחזק נכח יותר יורדים אף גדול גשם ויהי בכמותן גדולים יותר
 יוקלי לעלות לעק כח יש שאז לפי שוטף גשם והיה גדולים יותר הטיפות יהיי מחומס יותר שהאויר״ עזד

 דור החמיס בארצות ולכן הקור, בעת קטנות טיסות להיות הוא ונהפוך ,הקודם) (בפרק האמור כדבר
 אידיס שיעלה האוירבכדי את שיצמצמו וגבעות הריס טס שאין במצרים כן ועל שוטף, גשם הוא גשמיהס

 ואס ארצה, ישקה הנילוס רק שמה‘ארצה נתך לא והמסר גשם יהיה עליהם לא מעולם מפזרתן והרהז
 הארץ על המימים חלקי יפלו כי עד יחד ללחצם אחד מקום אל גשם מענני הרבה הרוח ישא ט תדמן

 התבקעו^ או סוחף מסר יקרא מז זרעים וישחית שדות תלמי יסחף' אשר גדול ובשטף נרעש במהירות
ק ילחצו ובתוכם זה לעומת' זה מתנגדות מפאות רוחות שני ינשבו ולפעמים ,בראך) הענו(וואלקנון  ע

 מגד^ כתבנית הענן אותו יתראה כי עד בסופה־ כגלגל בפיגו< דחי אל מדחי אותו ויניעו מים מאגלי
 נאך נקרא זה היס אל'תוך או ביבשה הארץ אל' לאט לאט ויתקרב מלמעלה ורחב מלמטה חד הפוך

 מתוף גלים איזה גס האלה המתנגדים הרוחות יבצרו ולפעמים ,מסוכן והוא האזע) המימי(וואסער
 יפגשו כי והיה הנזכר, הנאד כתמונה ג״כ יתהוה כי עד האויר בתוך למעלה בגלגל היס־ויוליפום

 שומעיו/והולץ כל ומפחיד למרחוק הנשמע הומיה בקול ויסערו ירעשו אז ■מהענן המימי לנאד האלה הגסס
 בנפלו ים בלב 'גדולות אניות יהפכו השדות יסאפו הבסיס ישטפו גם , יפול'עליהם אס ■ארזים ר3«ט

 למעלה הגבה וישוב יתפשט ■ ואז אחת' נמעה יותר' באויר לעמוד יוכל לא כובדו לרוב אולם ׳, עליהם
י על'האיץ כאחת יפלו או מאד. חזק סוחף ממר ידי על הארן על מימיו להריק  האויר בתוך התפשטות ^

 ונק הורן רהש על הרוח יסחבס ולפעמים גדול, חרוץ כליון ויעשו מיס מזרם גדולה שטיפה ויאהוה
 בחוכה אשר כל ויאסף ויגוע החהוס עמקי עד ים בלב־ למטה הספינה את כובדם־ ידחיק הספינ׳הי-ואז

 לשבכיו' הוכו אל ברזל בכדורי (קאנאן) הנקרא הקנה מתוך המורים יורו כזאת הספינה־ בראות'אנשי ולזה
 על הוא כי הוא ואיום נורא הזה הנאד ועובי ,הספינה נזק בלי הים בתוך הנאד־ ישתפך ואז ולפוצצו

ם ן־ אמות ששים הרוב נ מ  בא שהוא אחר קבוע אחד ובזמן אחד מקום על תמיד יורד הגשם שאין מה א
 במבע לא ומשגיח אדון ברצון מתנהג שהעולם ונאמן אמת' לעד זה תמיד, יום בכל העולים האידים מן

^ מדבר על ופעם ימים על ופעם זו מדינה על ופעם זו מדינה על הגשם ירד פעם לכן ,ובמקרה  א
 חלקה ולפיכך לחרצו, אם לשבט אס העליון המשגיח רצות לפי והכל איש לא ארץ על וימטיר זרועה לא

וזמן חק כלומר ל״ח) אב(איוב למסר היש לאיוב ה' שאמר וזה ,תמטיר לא אחת וחלקה תמטיר אחת
קבוע



נותבל מוסדות ?:מקריות:’. ■מאמה!
 המכונה האויר אה יעצור האל כלומר י״א) מסר(דברים יהיה ולא השמים את ועצר נאמר ולק קבוע,

 ככה הוא ויבא,ויפזרס.כאשר הרוח על יצוה כי הארן ק העולים האידים בו יתקבצו שלא בשס־שמיס
כנף צפור כל כנאמר האויר גובה על הטונה הכל ומסר. סל אצל הנאמר שמיס כל מצרים,יוכן שארץ

........ ־ ־ ■ . : ד׳) (דברים בשמים העוף אשר ■ ■ ״ י ‘ -י ׳•״ ׳ ׳ י ’
כן ב  שס על פיש) (וועסער נקרא. הדג וזה הגשם את המבשר אחד דג שברא אלהינו־ מעשה גדולים ו

 היות זמן כל וינוח ישקוס אז בתוכו עפר ונשליך מיס מלא זכוכית בכלי נשימהו כאשר־ כי סגולתו
 כי נדע אז ההוא בעפר■ הפיס את ויעכיר בו וינענע ארז כמו זנבו ■יחפוז כאשר אולם .ויבש זך. האויר
 , ראיתיו ואנכי , הגשם יעל יבסח לא אס יחפוז לא נהר תוך גס דרכו ק ט , לבא הגשם קרוב
קי  גשם כל וקודם האילן עלי :על לרוב השטן כי :יען ׳העלה צפרדע נקרא צפרדע מין. יש ו
 הגשם את המבשר עוף מין יש וכן . ויבש זך שהאויר בעת יחדלון והקולות הגשם, לבשר דצעקו קולס ישאו

 לרוח משקל כלי ערב. בקול וימנו. קולס ישאו הגשם קודס זולת עת כל ישתקו כי תייפער) ןגקלא(רעגין
 מערבית צפונית בפרס צפון רוח .. הגשם מבשר פרקי״ב) (מאמרו' למעלה שזכרנו (באראמעסר) מקרא
 שסיץ) (שארץ או (קאמ*ן) הנקרא הגגות מן למעלה .העולה שבבתים התנורים •מגדל וגס ,הגשם מבשר

 במעלה עולים הנס י העשן וחלקי התנורים למגדל מעל העשן יעלה אשר בעת כי מנשר.הגשם, אף.הוא
 יהיה עליהם ולא זךזיבש שהאויר סימן הוא הקטרת ענן ועתר המזבח עשן כהמרוש ושוה ישר רסהבדרך

 לירש כדי למעלה יה4ב: צד מכל משן ותממש רשף בני ודוחה כנד הוא ויבש זך כשהוא האויר כי ,הגשם
 העמוד את יסב האויר. ברזלרק כעמוד ולעילא לעילא לקסר ללכת ישוה שלא ובעת התחתון, מקומו אה

 פסח גגותיהם על קסרו אשר העשן חלקי מחזיר והוא למגדל לו ממעל יקסירון בטרם תיכף ואנה אכה
 מעורב שהוא מסעם כנפיהם על למעלה-רמה העשן מנשוא הלש שהאויר סימן הוא הגגות על וינחם להם

 קרוב שהגשם סבשרואומר הוא ובכן ,י״ב) סרק ז׳ למעלה(מאחר זכרנו כאשר .לחיס וקיטורים מאידיס
 ויפזר ינשב אחרת רוח כך ואחר גשם. תחולל צפון רוח כי צפונית רוח ינשב הרוב על הגשם וקודם לבא.

 הלך חלף והגשם המטיר. בענין המדבר הזה הפרק דברי המו והנה .השמיס מן הגשם ויכלא העבים, אק
'• • ■ ■ . י ■ י:והוא ,כצמר שלג הנותן ה׳ נפלאות אזכיר ומעמה לו, ■ ■ .

ג י סיק ל ^  כמו לכן קר הוא התחהץ האויר גס שאז החורף בעת אך ,הגשם מהות עצמו הוא ה
 האמצנגי לאויר ■סמוך עדיץ בהיויזס שלג• בדמות בענן האודים מן המיס חלקי שנקרשו י י ■ :״̂ 

 העננים מן המים מחלקי כי הקור,־ בעח כיוס־,השלג ובצלמו בדמותו■ הארן ^ למסה יגיעו ככה הקר
 , בטבעו תמיד הקר האמצעי נזאויר הס רחוקים ^ שאז מחמת שלג כן גס הקיץ ימי כל יתהוה למעלה
 עת בקץ התחתון לאויר למטה בהגיעם אך ,ז׳פרקי״ד) הודעתיך(במאמר ולפנים המיודעים סן כאשר
 שנמס טרם גשס כל: נמצא החס באויר שלג מימי ינזלו כי האק על גשס בדמות ויורד השלג נמס החום

 את הרוה אס כי ישוב לא■ ושמה, מן'השמים והשלג הגשם ירד כאשר כי הכתוב שאמר חה היה׳שלג,
 שהוא ־בעטר שלג בשם ק נס־ זכרו והכתוב הנשם, הוא הלא הארץ את מרוה ומי נ״ה) האדן(ישטה

 לא מאד הגטטס ההדס על אז האדן ־על יורד כשהגשם ולק , ולעילא לעילא ,שלג.־כשהוא קחחלתו
 . קציר ביום שלג כצעח קר מסיד האויר שם ט ההיא בעת השלג עליהם ירד אבל הגשם יהיה עליהם

 שהם ממה־ ודקים יוהרקסרס בכמותם וחלקיו נקודותיו הקור בתוקף היורד השלג למה׳ הטעם־ והןה
 אךנקסאיס שלג אוצרות־ אל יחד מים להתקק־חלקי מונע הקור של שהיובש מפני הוא רפה, הקור בעת
 חרק לשלג האיד התהפכות שקודם לפי הוא הקור יחלש השלג ירידת קודם שתמיד הפעם אמנם ׳מקודם. הס

 , שונוס רבות תמונות לשלג ויש לאק. הסמוך באויר למטה ויורדים שבו החמים חלקי כל ממנן וינער מעליו
 בנקודיס גד כזרע נוצות,ומהס כדמות ומהם קרגיס משלש יותר קרניס,ומהס שלש בעל לבן כוכב כדמות מהס

 אלה והפתילים הקויס ־ועלו הנושבות־וישתרצו הרוחות ידי על בא והכל זכרם יארך אשר ושאריכל-המונה
 להגץ חס כלבוש בשלג-בחורף האק פני בכסות עליון הסד יקר ומה ,יתפרדו ולא ■־ויתלכדו אלה

 הבריות. על מרחם פלהארןכדוך ממזס ברוך ,יבולה את וישחית לבא המעותד ־והקור תלמיהסהקדח
ד -־ א: חלאה, ברד ואוצרות■ הבא בפרק הברד במהות נדבר ומעתה -־ ־ v;ד־ הו  ■ ו

ברד־•־ שיק״יא  גם ונקרש נתהוה ולפעמים הקר;■ מבוה באויר נ^־ש לפעמים , מינים שני הוא ה
קר פתאום ויזדק ליפול נכון כשהגשם וכיצד קרה, ביזם בקין אפי' התחתון ■׳באויר ; '•־ ־־•-:׳ ,

 מתנגדות קרות טהות שני שיזדמנו מחמת הרבה יגלדו ולפעמים ,לקרח סטר הסיפוח מהפך נזזוהמנשב
 גשתיהם ונתן קרה וממזדם סופה חבא ארצה נתך לא המטר ובטד ומזה מזה המיס חלקי המקבצים

 ,עגולים ובלתי ־גדולים הם ולפעמים , הכמוס וקטני עגולים הס פעמים למה תבין ובזה . יותר הזק בדד:
 והוא הכמות וקטני עגולים והס היסב׳■ נקרשו בעצמו קר שהוא גבוה י ממקום הבאים שאלו ומ»ם-הוא

 הס לק , יפה נקפאו ולא קרות רוחות: מחמת אלא נקרשו ולא כמוך במקום שנקרשו ואלה ,ככד בדד
 נתך הברד לפעמים עצמו הטפס ומזה מינים. ב' שהם דברתי אשר הוא עגולים, ובלתי הכמות בדולי
 אמנם ,נמוך במקום נקפאו אשר הנה הן כי גשם, עליו ירד רק ברד היה לא הגבוה ההר ופל ארצה
 לפני המיס או הארץ מן האידים עם שעלו הס בקרחתו הברד במקצת לפעמים הנמצא והשערות התק

■קרתו י ' ־ י ■־



כתכ.יז?טר א׳ חלק הברית ספר י י
 יושב והוא לו סכיב כינקשא לסגור השער ויהי בתוכו החנן והנה יהד ונקרשו בתוכה ונקלעו קרתו

ה : המקרה בעליות א ר  גדולות ברד אבני נמצאו וכבר גדולים מהם קענים מהם הקרח כאבני הברד מ
 ואחר .י״ג) (יחזקאל תפולנה אלגביש כנאמר.אבני אלגביש אבני מודש בלשון נקראים והמה ביצה כשיעור

 : והוא ;מהותו לדעת קשת יהודה בני ללמד.• הסמיך הפרק יבא האלה בפרקים והברד המסר חדל כי
פניהם על ועב באויר מיס.דקים חלקי יעופו.■ כאשר מתהוה באגץ) (רעגין הנקרא .יב פרק

קרני אז ישתברו. ,הענן בתוך אשר ההם המיס על זרחה והשמש ,מיס מלא מלמעלה. . . י
 הנקרא הלסושה כמראה יעשו המיס כי / קשת הנקרא המראה ויעשו מימיים הרסיסים ע״י ויתעקמו אורו'

 אל הדמות .אותו מגיעים עליהם השמש בזרוח ויהי ,אחרת למראה בה שנראה מה שמגעת (שפיגיל)
 רסישיס ויסיפו יזועו שהעביס מפני הוא הגשם ביום בענן׳ יהיה אשר. הקשת מראה והנה , הלח האויר
 הניצוצות מחעקמים -הענן בעב השמש תזרח אז ■ואס בעבים; הנשאר היתרון שהוא הגשס אחרי דקים

 •• לעבים מתחת אשר בין ■לעבים ממעל אשר בין לח; אויר כל על ונופליס השמש מבוא דרך אחרי וחוזרים
 צחות, על תמיד יורה הקשת ולכן ; שמש לפני הוא רסוב אס . האויר על. הקשת כמראה יתרשם ובזאת
 ק גס יורה לפעמים אס ואף ;המסר סוף המה הלא הרסיסיס כי מועס זמן אחר הגשם והפסק האויר

 השמש .ונגד המסר .קודם גס דקים רסיסים העבים יסיפו שלפעמים יען קרוב pבז לבא מעותד שהגשם
 והעד מרובה בזנק* אחת ופעם לפרקים אלא אינו זה ;המסר על ותורה ■ הרסיסים באותן נראתה והיא

 באור מקצתן מים רסיסי. כשיפלו הוא ;ברסיסים העבים ידי על השמש ניצוצי שבירת הוא הקשת שמראה
 הכלי אחורי יתראה השמש לפני מיס מלא כלי יושם אם גס ;הקשת זה כדמות תראה בצל ומקצתן השמש

 למנתק סמוך. אס או השמש, כזרוח בבוקר ויהי היום בתחלת הקשת כשיתראה כן ועל . הקשת כמראה
 תעען- אשר. והדמות המראה והנה . בעבים ניצוצי,השמש כך כל ילסוש לא כי קסנה תהיה השמש בא לפני
 מתוק השמים:לרום כיפת תחת באויר רשוס מתחלפים וגוונים יפיס מצבעים מורכב גדול עיגול תמונת היא

 זררזל- אס הענן נוכח העומדת עגולה שהיא השמש מתמונת באה כי.היא ;קצהו עד השמים קערורית מקצה
ככה ;השמים עיגול חצי אלא רואים אגו ואין השמים■ קערורית יחתוך ומפני־שהאופק ;עליו השמש

לרן עיגול תמונתה גבוריס קשת כי ■ ומודעת,זאת . המראה זאת עיטל הצי אלא רואים אנו י —  ונכלישמ^ כפיה על עת■ בכל תמיד באויר מצסיירת הקשת מראה והנה ; קשת בשם התמונה זאת נקראת
 א1גל שמיא כלפי רק חבל ליושבי אז נראית הארן,אינה מן רחוקה ולרוב. דקותה לרוב אך■ האויר; בנובה

 תידך' כלומר ס') (כראשית וראיתיה בענן הקשת והיחה כנאמר מקומה את ידע והוא תמיד אותה רואה וה'
א') .הס ואלו דוקא מיוחדים .בתנאים •אלא הארץ על למטה האדם בר לעיני :נרגשת ולא  הזיל^ כעת (

 בעק (ג) ' מק׳שו/ בעבים מכוסה, כיפת..השמים כל שאין בעת המער,;־־(ב') פסיקת קודם החלש
 לרוס והלאה וממנה מ״ה למעלה השמש בהגיע כי ; מעלות מ״ה השמיס לרום השמש הגיע לא. עדץ אשר

 באדמה■׳ האדם לעין לא,יורגש כי עד• מרומים בגבהי אז יתרשם אבל הארץ ■הקשת,על יתראה לא
ד')  ׳ מעע רפויס אלא ומצוקים וקשים עביס כך כל כשאינם ר״ל ; לזאת המסוגל באופן יהיו שהעננים (
 לאד^ אבל,קרובים ;במרומים רחוקים כך כל כשאינם ר״ל ;לזאת המסוגל, במצב יהיו שהעננים (ה׳)

 סמוך הענן בענן;־כלומר,כשיהיה הקשת ונראתה הארן על ענן בענני והיה הכתוב(שם) כאשר-אמר
 ׳הקשתבארך־ נראתה אז וכאלה אלה וכשיתקבצו,התנאים הרבה; גבוה כשהוא הקשעלא ונראתה לארן

 גאנלע);והוא (וואסער: נקרא ■ וזה השמים בקערורית קסן אתד בחלק לק הקשת התראה לא ולפעמים
 כשהירק בלילה כן גס הקשת• שתראה אפשר מרובה בזמן ולפעמים ;ברכות ספק כדין וברכתו ;קשת ספק
 בזמן או עלותה .בזמן רק אך מלאה; להיות קרובה שאז והלאה ■ לחודש • מבעשור גס אף ;ומלא ,שלם

 כעק והנה . הירח של חוזר מאור, שבאה, מפני, ביום מהנראית לבנה .יותר הוא בלילה והנראית שקיפותה
 ומבול שועף גשם עליהם, להביא, נותן והדין חייב שהדור לעולם היא .אוח האדם לבני, הקשת אשר.יתראה

 כצאמך חיה נפש וכל ובניו עם,נח כרת אשר. הפרית זוכר לולא.שהקב״ה < בשר כל האיזלשחת על מיס
 חיה גסש כל ובין וביניכם ביני אשר בריחי את וזכרתי■ בענן הקשת ונראתה הארץ על ענן בענני והיה

 הקב״ה אין בזכותי הדור על המגין צדיק ■ כשיש וע״כ (שם) בשר כל לשחת למבול המיס עוד יהיה ולא
 באדמה האדם לעין נראה הקשת אין וגשם 'ורוח עבים יהיו כי אף ;האדם בני לעיני הקשת זאת מראה

 ̂ אנשים ובין ה׳ בין הוא קודש■ וברית לעולם הוא אות •הברית אות הוא ובכבודו בעצמו ההוא הצדיק כי
 הקשל} נראתה לא לוי בן יהושע ורבי יוחאי בן שמעון רבי של ודורו יהודה מלך חזקיהו של בדורו ולכן

 כבודו כסא לפני שכחה אין כי האלהי אכרון סיבת הוא שהקשת ולא / המדיר) חז״ל(בפרק זכרו כאשר
 בלבותם מתנחמים גשמים גבורות כעש הברית אות זאת האנשים כשרואים כי האנושי זכרון סיבת הוא אך

 בפה לאטתינו יתברך הטלא הבטיח כבר שהרי ;להשחית עד הגשם זאת להיות אפשר אי ואומרים
 אם גס אף חלילה ■ ויתנחם אדם ובן ויכזב אל איש ולא הארץ;‘לשחת למבול המיס עוד יהיה שלא מלא

 הזאת המראה על ולברך להודות חייבים אנחנו לפיכך ;הוא.הצדיק ה׳ עלינו שיגין איש ואין אבד הצדיק
 אף כלומר בריתי; את וזכרתי בענן הקשת ונראתה ;הוא כך הכתובוסרושו וכוונת ; הכרית זוכר ברוך
תדעל ופתלתל עקש דור טל ומורה סורר דור אתם כי, הוא סימן ואז כענן הקשת אתי הראו אשר בעת

נאמנה י



נזתבל מוסדות מקריות י׳ מאמר
 המסתכל כל ואמרו כקשת להסתכל חז״ל שאסרו ומה .השיופה ואת הכרית את תמיד זוכר שאני (אמנה
 הגשס כיוס כענן יהיה אשר הקשת כמראה דכתיכ משום הוא ,קונו ככוד על חס שלא כהות עיניו כקשת

), (יחזקאל ה' כטד דמות מראה הוא סכיג הנוגה מראה ק  אין ופרק הרואה (כפרק שאמרו כמו א'
 וכששת ,אמרתי כאשר והעננים השמש קרני מחמת כסכע כא שהקשת הדנר נכון אמת והנה ,)דורשין

 גס כתוכס וכרא כעולמו הסכיע אשר הסכע כל ואת הארץ ואת השמים את אלהיס כרא כראשית ימי
 וכסוף ההוא היום כסוף הלןשת נראתה לכריאה הששי כיוס ותיכף , הגשס כיוס כענן הקשת סבע ק

 (כראשית האדמה פני כל את והשקה הארן מן יעלה ואד כנאמר גשמים ירדו כיוס כו כי ההוא הגשס
 ונראתה כראשית שכת כערכ השמשות כין נכראה שהקשת מאמרות) כעשרה (כפ' חז״ל אמרו כאשר ל)
 השנה אחרית ועד השנה מראשית כה אלהינו ה׳ עיני אשר ,הקדושה עיר ירושלים של אוסקה תחת אז

 כמוכא , מתחת כארן אשר אופקה של השמשות בין כפי ממעל בשמיס אותו ולקדש השבת את 'לעשות
 כדעת ככר נתתי ס') (בראשית כענן נתתי קשתי את הכתוב שאמר• וזה י״א) פרק ד׳ (מאמר למעלה .

̂ עכ״ל דנא מקדמת נתתי בענן, נתתי קשתי את לשונו זה נח) (פרשת בזוהר אמרו כאשר ,ז״ל הרמב״ן
 קשתי את לנח ה' ואמר ;נח כימי נתחדש שהקשת האומרים המפרשים מן ודעמו ז״ל עזרא אבן כדעת לא

 והיא חיה נפש כל ובין וביניכס ביני לאות תהיה הבריאה ביוס השמש ידי ועל בשבע בענן נתתי אשר
 אבנים של הגל על ליעהב לבן אמר כאשר ^ הארץ לשחת מבול עוד יהיה ולא דברי את שאקים לעד תהיה

 ואס הזה הגל את אליך אעבור לא אני אס הזאת המצבה ועדה הזה הגל עד ̂ ובינך ביני עד הזה הגל
 רב זמן מקודם ההוא הגל היה אס בין חילוק ואין ,)ל״א (בראשית הזה הגל את אלי תעבור לא אתה

 כל משאר יותר הקשת ולעד לאות ה' בחר למה השעם אמנם / מקרוב נתחדש או הפולס בריאת מתחלת
 יותר בעתו הזה הדבר ויפה ושוב ההיא הברית לדברי נאות שזה מפני הוא בשבע/ אשר הדברים מן דבר
 היורד ודקה החלושה אלאבזילוף נראית אינה שהיא על האחד שעמים. משלשה בשבע אשר זולתו מכל

יאמרו, שוסף גשם הבריות וכשיראו / המשר הפסק על וסימן לעולם היא אות כן על אשר הגשם בסוף
 / שנראית ואחר ,הקשת נראה היה לא לכלה עד והגשם הענן עמוד ימיש ולא זה בגשם להמיתנו ה' חפץ לו

 המלך; משעם שנית .ז״ל הרלב״ג מדברי למדתי וזה ,ואיננו מעש ועוד במהרה הגשם שיפסק ספק בלי
 ואין בענן נראה ה' כבוד כי על ורחמים ישועה סימן הוא זכרנו כאשר ה' כבוד דמות מראה שהיא אחר

 ומצאהו לאכל והיה מהם פני והסתרתי כנאמר רעה בעת פניו מסתיר הוא אך הזעם בעת מתראה המלך
 . ז״ל החזקוני מדברי למדתי וזה ,ושלום חיים מלך פני באור אבל ל״א) (דברים וצרות רבות רעות

 מול מחנה אלו מול אלו בחצים יתר על לירות קשת ודורכי מלחמה מלומדי ומנהג דרך כי מפני השלישית
 הקשתות יהפכו ביניהם שלום כשנעשה ותיכף / לבו נוכח הקשת רגליי קשת דורכי כל ביד להיות מחנה

 עוד יורו שלא סימן וזה לקראתו העומד נגד והיתר הקשת שרגלי באופן מהם אחד כל הקשת ותופש'
 , מלחמה קשת ונכרתה השלום ונעשה המחלוקת פסקה כבר כי לירות יתר על חצם יכוננו ולא המורים

 הוא כן על ,השמים כלפי ובלישתה הארץ כלפי תמיד רגליה השמים באויר הנראה הקשת מראה הוא כן
 כמסחוי כאויב קשתו דרך שלא בהיות עוד בשר כל לשחת שלא החיים וכל האדם ובין ה' בין פלוס סימן

 כי ואחר .ז״ל הרמב״ן מדברי למדתי וזה ,תיל יושבי נוכח ורגליה כאוהב הוא נהפוך אבל / הקשת
 ירעיס אשר והברק הרעם במהות הבא בפרק מעתה נדבר ,עוד תעמוד לא והקשת וילך ענן כלה כבר

: והוא , עולם מלא וגבורתו כחו כי ותבין / ונוראות נפלאות בקולו אל • -
! יג פרק ל ר ב / אלה ויבץ חכם מי זה מה ועל זה מה לדעת במהותם יתבונן מי גבורתו ורעם ה

 הברק מתהוה העבים עם האידים מלחמת שמחמת אמרו המחקרים קדם חכמי והנה .
 ומה / הברק מהות הוא זה בוערת כאש ונדלק ונתלהב והחמים היבשים האידים אשמן תצא כי והרעם,

 קול ישמע גדול וקול ירעם בשמים עליו יורדים בהיותם הברק את מכבים ישיפו העבים אשר שהמיס
 האש ותשקע sגדולר הומיה ישמיעו אשר מיס.קרים עליהם בכייותן באש המלובניס האכניס כמו ,המולה

 במחנה מלחמה קול הוא והרעם הברק ענין דבריהם ולפי .הרעם מהות הוא הקול וזה ,בלעו אשר
 .הנכבה האש מתוך שמענו קולו ואת הברק, אש תבע מים אשר ,למשר ברקים בין השמים באויר עליונה
 לפעמים■' יתהוו כאשר היא הדבר שסיבת אמרו והס , ט האחרונים החוקרים דעת בני לך Tאג ועתה

 היא כן חקרנוה זאת הנה ,גפריית חלקי בו מעורב אשר הארץ מן העולה ויבש חס מאיד העננים
 הגשם מענני הרעם ענני להפריד הבחנה ובמעש להכיר בקל ימצא דבר על משכיל כל כי הדבר, ואמת
 אף / בהם המקובצים הגפריית חלקי מחמת כעורב שחורות יתראו הרעם של העבים כי ,הרעם בזולת

 הגפריית חלקי . מחמת רוח בנשימת כובד איזה יורגש כי האדם על יקשה ההיא בעת אשר האויר גס
 המקובצים הגפריית חלקי פס והחם היבש אויר והנה , לבא הרעם מעותד כי ומורה ,בו המעורב

 בתנועתם העננים יתחממו זה ידי על אלה על אלה ויעופו זה על זה השוכנים ועננים בעבים ומשוגרים
 שבאמצע החם האויר את וידחיק ענן על עב ישריח ברי אף בפנימיותם אשר הגפריית חלקי את ויחממו
 בענן האלה העננים לפעמים יפגשו כי או מהעננים למעלה אשר הקר האויר מן הקור אליהם ובהגיע

 יותר החס והאויר הגפריית חלקי את ידחיק האמצעי באויר אפר או המשר בענן אשר והצנה מצונן משר
• במקוס 8 ' ח הברית] [ספר



' יושר כתב א׳ חלק הברית ספר •
ע ,להכה כאש ויחלהבו התחממו כי פד באלה אלה ויטברו בזה זה ויתרוצצו ,צר במקום רג  5שמהלה ונ
ך גדול רעש ובקול בכה החוצה ויצא אורו ענן ויסין העב וישבר מאד עד המסוגר האויר מחפשס ר ד  כ

הזק קול ומשמיע גדול בכח יוצא הוא משם יוצא שכאשר מקום באיזה המאוסר האויר כל ש. שר רע א  כ
ק ז׳ (במאמר השמעתיך מאז ר ד הזאת ואש ,וברקים קולות ויהי בעננים יעשה ככה ,')ב נ עי ר  ת

ר יעשה וככה ויפיצס וידהיקס לענניסוישליכס הסמוך העולם אויר חלקי את׳ תנועתה בתעצומות אוי ה ל כ  ב
א הנראה אש כמראה ונוגה האור ואותו ;וברעם ברעש שאון קול ישמיע כי עד חלק אחר בחלק ר ק  י
ם; בשם יקרא הנשמע גדולה המולה ברק^וקול בשם ע ס׳ אחד וברגע באו אחד ממקום ושניהם ר י הו ת  מ

 יוצא האש ומן הלהב מן כי ועל ,ממש (קאנאן) הנקרא הגדולה השריפה מקנה היוצא והקול האש כענין
ס נשמע כן ואחרי הברק נראה תחלה אפם .הלפידים כמראה בוערת אש כגחלי מראהו כן על ברק ע ר  ה

 במלאכתי מהיר שהוא הראות מחוש שומעת לאוזן להגיע יותר מתאחר השמע בחוש לפי קול האש ואתר
ס ולכן מאד; . אן) הרבה מרחוק העומד ג אנ ק ה רי ,)מאש(הקאנאן מוצל אוד תחלה הוא אף יראה מן( ח א  ו

 אש לשון את ראותם מרגע אפר העת חושבים המחוכמים המלחים באניות הים ויורדי הקול; את ישמע כן
שיס שיטאו להשבר החושבת האניה הצריח אשר (הקאנאן) קול יפמעון אשר רגע עד (הקאנאן)  אנ

א אדם לבני הקורא קול זו היא צעקה קול כי ;במצולות שחת מרדת לפדותם לעזרתם רבות באניות כ  ל
ה ;בו עמידתם ממקום הזו העניה האניה מרחק ההיא העת ידי על ויודעים , ממות נפשותס להציל כ כ  ו

ש מרחק הרעם לשמיעת הברק ראות שבין הזמן ידי על הם אף יחשבו הטבע דת יודעי החכמים ע ר  ה
ק נשמע לא שקולה ביקס) (האנד הנקרא איש ביד הנאחז הקמנה השריפה בקנה אפס ;מאסם חו מר  ל
ס כי הקול לשמיעה האש ראות בין להבחין אץ הרבה תו בבואו קולו ונשמע מאד אצים שניהם ג או  ב

- בו אשר השריפה מקנה יצא אש כי הרואה שהאדם ;הנסיון ידי על בקבלה שבא עד ממש; רגע ד,  יו
^ עבר שכבר בודאי ידע כי היכף ישמח עיניו לנגד (פולוויר) אבק של להבה אש ונגה אליו המורה דן כ  ה

ק לא כבר כן לא שאס ; והלאה ממנו החצים והנה נזקו בלי לו הלך וחלף עליו זרק אשר עופרת של י  ת
אן) אבל ;הכדור מנזק מש או נפגע או ונשבר לארץ נופל שהיה עד האש אה לראות שהות לו אנ ק ה ל( קו  ב

 ״ לשמיעה הראיה שנין ההפרש הסיב ניכר תרעם כמוהו ובר\ל בשמים אפר הרעם כמו מאד למרחוק שנשמע
צ בקולו יתן (הקאנאן) שהרי הרעם מקול מרחוק יותר נשמע (הקאנאן) קול מה מפני לדעת אמנם  קו

 ןן5 גבוהים שאינם בשמים וירעם העננים מן הבא הרעם וקול פרסאות עשרה עד ונשמע עוז
 שקול מפר הוא והמעה ;חלושה ענות קול לפעמים מהם ונשמע .היותר לכל פרסאות ג' אלא הארץ

ק נושאים למעלה ממטה לנגדם תמיד הארץ מן העולים והאויר והאידיס למטה מלמעלה בא הרעם .  ק
אן) כן שאין מה נמוך. קול בשפל נשמע לכן למעלה רב וברקים הלפידים ואת הדולות אנ ק ה ל(  ן5ן5המי«ה קו

 שניק שוכ .מאד רם קול נשמע לרן באדמה ההדס נוכח הישר קו5 למולו חצו כברק ויצא ביושר בכחו
 ממיגצ ראשינו על מכוון אינו הענן מקום מכל ;הרבה גבוהים אינם הרעם מהם שבא שהעננים הגס
ק אץ והאש הברק בראית אגל ;מאד הרחוק אלכסון בקו הבא בקול ירעיס הצד מן לפעמים והוא ד ס  ה

 בעכיןק הבקיע שלפעמים אחרת ועוד זאת . דקה דממה קיל האש ואחר הברק יראה לכן ולקרוב לרחוק
ה ̂ נמוך קול אס כי לענן מתחת בארץ נשמע לא גאונו בקול ירעיס כי אף ושם השמים כלפי נעשה מנ  א

קיו והאירו הברק נראה שלפעמים מה הטעם ואולם . מאד וחזק גדול העליון באויר נשמע ברמה קול  בר
ס ואינם הסיב ומהודקים מקובצים אינם אז שהעבים מפני הוא כלל; הרעם קול •נשמע בלי חבל לי סוג  מ

- בעבים אשר הגפריי החם האויר אס או ;לעפר עד ישמע לא וקולה כח ואמין חזק לרעם מ ח ח  מ
ז' כיייקף כך כל מתנועע איננו ואז הקר האויר מן או מצונן מטר מענן מקדם נלחץ בלתי בעצמו ומתלהב עו ו

̂׳•ן ל יקוג ?ילע׳ש in̂y ״ דו ג
ם שהבקיעה מפני הוא כלל הברק ראות בלי - מעלה כלפי הענן של הפני מעבר היה האש שיוציאו בעיי ג  נ

- האדס אשר המקום אל אשו שביב יגה ולא משמאלו או אש מימינו הצד מן או האש ותעל השמים מ  עו
י בפניו מחיצה שום יחצן שלא הקול כן שאץ מה לו סתר ועבים הראות חוש יחצצו העננים כי עליו
* __1. ץיז ר־וח Snh רזרויולי ודחחיש ור־יחיו?יח דיידירז לדד חיוו הרטה חר,ול inn ודמ

au: j ׳- y ענותגבורל- וקוג
 פיפשיד ובארץ בשמים אשר הרעם ומסגולת , המתכות חת בהם שחוצגיס בסערות הנשמע הרעם הוא
ס החמים לפישהחידיס השכר ואת התירוש ואה היין את ה ב סי׳ מ  סצורוק שהחכיוח לא ומיןלקלץאוהםאס נ

עק כמובא הרבה מתים המשי ותולעי ביצותיהס מפילים השרצים הרעם ובעת ;הטיב ומסוגרות ע מ ב
ל fsnnnn mnnnnn̂ והדרה הרטה טו ירחיה והה דרווו יהĥהרn הדיה \י.ח'היו

בעפר



נחתבל מוסדות מרךיות י׳ מאמר
 ר5א כמהוה מעשה ונדכל . עשה למסר כרקיס וישהכח כראשית מעשה עושה יתכרך כעלים. או כעסר

: והוא ,והכרק הרעם מתוך לפעמים הנזרק שעיין) (דונר הנקרא אש
י יד פרק נ ב  ויהמם כרק ויפיצם חצים וישלח כנאמר הכרק מן היוצאים שדי חצי המה אשר אש א

חלקי' גס כו המורכב ואשיי נסריי איד מהותם שעיין) (דונר הנקראים כ״כ) כ' (שמואל
 ויתלכדו יחד מהם חלקים הרכה נתצמצמו ולפעמים , והנשיאים העננים לתוך המתנשאים מקשיים עפרייס

 אותם כרק ונעשה אש כלכת כענן מתלהב החם וכשהאויר ,לאכן והיה מקשה מעשה ונעשו יתפרדו ולא
 זה וכהגיע חצו ככרק ויצא העכיס מן גדול ככח היוצא הדוחה ככח משם ונזרקים. יתמלעו אש כדורי
̂לכן השריפה קנה כתוך אשר העופרת כדור כמו תמיד מזיק ארן אל הכדור  ריח יריח שס שיפול כמקום ממש
 לא זה חיים.ואולס בעלי וממית ומכלה משכר כצורות חומות ונוקב ארזים שובר שהוא עד רב וכהו נפריה
 ונוגע פוגע אשר בכל בעבעו מאד נורא בעצמו הכרק אש כי עצמו הברק מן הזיקא שכיח כאשר שכיח
 עד ואנה חנה אותם וזורק פתאום האויר את יפזר אשר שבו הדוחה בכח האחד ,פנים בשלשה מזיק

 ,בנינים וישחית צורים יהרוס הריס יכקע סלעים יפצץ ארזים וישכר מגדלים ויפיל גבוהות חומות יתין כי
 תאכל אבדון עד הוא אוכלה אש כי כאש וישלחם בהם יגע אשר כל את ישרוף בו אשר האש בכח השני

 לג וישבר יפחיד והנורא הגדול ברךלו השלישי ;אש בס ותבער יהיו לשמה רכים ובתים ארמנות ואכלה
 והפקחים אנשים אוזן יאעיס השמע לחוש לפעמים מזיק והוא פריבענס הנשים יפילו שלפעמים עד שומע כל

 להמציא העבע מחכמי אחד חכם עיני שהאיר דעה/ לאדם החונן הבריות על מרחם וברוך חרשים/ נעשים
 (קריגער) המחקרים מן אחד חכם המציא שנה חמשים קרוב זה כי בכתיהס/ לבסח לשכון מפניו וצנה מגן
 הבתים את ומציל הסודה לייסער) הנקרא(וועסער ברזל מוע (פרייסין) במדינת אשר (החללע) מעיר שמו

 הנזכר(זייבאלעום) (קריגער) קודם שנים כמה זה המציא אשר לראשונה האיש שם והרעס.ואולס הכרק מן
 במת ורעם הברק ידי מל ומת ונהרג עליה נפשו מסר והוא זו חכמה ראשית מדעתו חידש הוא שמו

 בראשונה הזה במעל היתה ידו מתלמידיו אחד סועה תלמיד ^אמנס / ראשונה פעם הכלי את העמידו
 בחכמה הכלי ופשה פעל בעצמו הוא כי ,בהשכל ולא רבו במלאכת ידו שלח אשר על הברק ידי על להמיתו

 ׳אחד והנה / משם הוא והלך יצא אך ויהי / וכדעת בתכונה שם ערכו אשר במקום מלאכתו ראשית ותהי
 הדכר נודע וכאשר / דעת בבלי מעמו את וישנה ממקומו בו אחד דבר ויעתק בו להתבונן בא מתלמידיו

 עוסק והוא וברקים קולות ויהי הרעם עת שהיה מקרה ויקר תלמידו מעוות לתקן בעצמו תיכף הלך לרבו
 עלמוסתו ויהרגהו וימיתהו בו אליוויפגעהו הברק את הכלי במשוך והיה בקצהו, ונוגע במועההוא בו

 כמה זה כלי חסר השלס והיה הארץ מן זכרו ואבד ונשכח הדבר נגמר לא הזו הסיבה ידי ועל , וימת
 הוא נם ימות פן לנפשו ירא היה הדכר ולגמור להתחכם בדעתו ועלה חכם איזה התעורר אס אף שנים

 וחזר מתכונתו על הכלי מלאכת וגמר הנזכר (קריגער) החכם שקם מד הראשון כמשסע ויקרהו כאחיו
 ונקרא בעולם ויחדשהו ובתמים באמת ומשפסיו דרכים עלילות נתכנו ולו מאד בזה התחכם הוא ויסדו/כי

 מעע הבית מגובה יותר ארוך ברזל של מוע מעמידים זה, באופן הכלי ונעשה , הזה היום עד שמו על
 כאורך הבית לגג ממפל ומעקמים אותו כופץ המוע וראש הבית לקיר וסמוך קרוב בארץ אותו ותוחבים

 עכות׳ ברזל מועי או ארוכות יתדות ידי על גגו ואל הבית קיר אל המוס את ומחברים ,אמה חצי
 עצמו המוס יגע לא רק אך ,זה סרק סוף תדע אשר מסעם בזפת ברזל החוסי ומצפים (דראס) נקראים

 יקרב כי או ההוא הבית גג על הברק ליפול מקרה יקר כי והיה ,אליו סמוך מנגד יעמוד חס כי בבית
 למוע סביב במורד האש וישתלשל אליו אוכלה אש ולהב הברק את הברזל מוס ימשיך אז סביב לה בית אש

 נשום יסמא וצא ומנוסה בדוקה רפואה וזה ,הבית נזק שוס בלי בארן האש ותשקע לעפר עד הברזל
 המוס על הברק שהשתלשל איך המוס אצלו אשר בית על הברק בנפול ובחוש בעין אנשים ראו וכבר ,פעם

 ונשקע ונמהר רן ויורד מחש אש של רמה או חוס כמין אש כמראה דמות לעפר עד למסה מלמעלה
 רואים ונעץ ובחוש מרךלו הבית ספי ירעשו אז מאד עד והרעם הברק יתחזק לפעמים ואס ,בארן
 ובדורות יותר, נזק שום לבית יהיה ולא קבורתה ההא ושס ארצה אש ותהלך המוס על הברק אש ברדת
 ,בס אשר החמים ובמדינות ,גדול בית כל ואצל והעשירים השרים ארמנות אצל המוס זה עומדים הללו

 בית כל אצל כמעט ,ישרפו באש ובתיהם שמה ולהזיק לילך דרכו ואש וברק רב וברקים בכיחי דעמיס
 ירעיד ולא יגבר בכח לא לפעמים אולם ,עוזו בתעצומות יבא בחזק אס זה וכל . הזה המוס שם נעשה

 ולא מזיק חינו ואז הקודם בפרק זכרנו אשר מסעם הארן על לאס לאס ויתפשס מעס אלא האויר את
 מסי נוגע ואינו נוגע הוא ולפעמים .עליה ולדרים לארן יגיע סרס לפפמיס יכלה חלש וכשהוא , ישרוף

 ,נפלאה בהשגחה שמיס בידי והכל יותר יזיקנו ולא לבד האדם ראש שפרות לפעמים שור̂ן כן על ,מסי ולא
 ,הרואה) לוי(בפרק בן יהושע ר' כמאמר שבלב עקמומית לפשוס מלפניו שייראו עשה האלהיס אלה וכל
 ושב ההיא בעת לבבו בכל ה׳ אל ולשוב בתפלה פניו ולשחר האלהיס חת לדרוש משכיל לכל ראוי לכן

 איש ביד כחרב ל ביד השבע פגעיות וכל תבל מוסדות מקריות b כי ,הרעה על ה׳ וינחם לו ורפא
 כתיס וכמה הרעם בעת הדס בני כמה נהרגו כבר כי ,פורק וברצותו זורק ברצותו ,גבור ביד וכהציס

ממקוסו יצא שכבר אחר אפי׳ להצ< ה׳ ביד אבל , קבריהם בתיהם ונעשו מפולת וכמה אש צשריפת היי
כנאמר



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר ,
ס ידי במשפס והאחז כנאמר ד ג ד ך זורק אדס הקי״ה מדה ודס כשר כמדח לא חז״ל ודרשו ל״נ) (  ח

חז הפייש שיסד וזה ;כידו אוהזן כאלו להשיכס בידו ויש חציו זורק והקכ״ה להשיבו יכול ואינו או  ה
: משפש מדת ביד ׳ י ■

 J האש כח אצלו למשוך המתכות שבע וככה / מתכות כל אל עצמו להתקרב הברק אש ששבע בני ודע
 ונחושת כסף של ומעות המשבעות שנתכו והרעם הברק מן הנהרג באדם לפעמים נמצא כן על

ן האש של והשבע המדה היא כך כי באש אוכל איננו והכיס נשרף אינו והבגד בבגדו בכסו אשר רו  ל
ף כלל עצמו יעכב ולא מתכות ושאר כברזל קשה בגוף עצמו להדביק רך גוף כל דרך ולעבור אורח  בגו
) פ׳ ו׳ עיניך(במאמר לנגד ידי כבר הזה. הדבר נסות ולבעבור .אוהו ישרוף לא ולכן ,הרך ד בענין ב׳ דו  כ

 מכצ ההיא בעת לברוח ראוי ובכן .ותבין מקומו על שמה וראה לקראתו עורה בנייר המכוסה עופרת של
שך כח בו יש הברזל כי ,בחלונות ארוג אפר ברזל רשת מכל ברזל דלת מכל הברזל מן בפרש מתכות מו  ה

 שרס הוא הנה הבית אל הברק אש בהתקרב כי ,הנזכר במוש הדבר שעם וזה .מתכות משאר יתר האש את
ת אליו וירן היית את מניח והברק בסגולתו מצרא בעל הוא כי אליו אותו ימשוך המוש בבית נגע ק ב ד  ל

 אן גבוה אילן תהת הסתופף בלתי ורעם הברק בעת להשמר ראוי עוד , מאש מוצל הבית נמלש ובזה בו
ה; מגדול תחת לעמוד בו  ושן הברק; להב בו שתאחז מוכשר באייר שלעולם ברומו יעמוד אשר כל כי ג

 לשבת או עשן מלא והבית המים וקישורים אידים מלא הוא אשר מסוגר בחדר לשבת' שלא .צריךלהזהר
 אלת כל כי ;לופט) הנקרא(צוק הרוח לחץ שהוא מתנגדות פאות משתי הרוח יפיח אשר או'במקום בחדר

 שמירה צריכין פניהם על עור במכסה בנ״א:נולדו ואותם הברק; להב אליהם להמשיך יותר מוכנים המקומות
 פניהס^ על השליא תחת עור במכסה הנולדים בנ״א יש כי אדם; כל משאר הרעם בעת יתירא ונטירותא גדולה

ך קום (עלעקסרססי) הנקרא בכלי בעול: דוגמתו ואראך בא הברק עצמות לראות אחי תרצה ואס ו ד  ר
ק) האנשים אחרי הפיזי עלי( הל .לפניך נאמן לבבי את ומצאת הכלי זאת בביתם שיש הרופאים או ב מנ ה  ו

 כמגדלות התלוים הגדולים בפעמונים להכות שמתחילים והברק הרעם בעת 0(באירופ מדינות בכמה
^ מזיק שזה יבינו ולא ידעו לא והמה הבתים ואת הנפשות את זה בזכות להצמ תפלתם בבית אשר ק ביו

̂ בתוך כשיתנועע שכן מכל ונח פקוק
: ההיא בעת הפעמון מן לברוח להם היה זאת ישכילו חכמו לו ;ומת ההוא האיש

 p^א על והנסיון ;בהם לנגוע רוצה ואינו הזפת ולא המשי אוהב אינו, בסגולתו הברק כי נאמנה ודע
היוצא.. האש שדרך הכלי מזה היוצא ברזל של החוש כי ; הנזכר (עלעקשרסשי) הנקרא הכלי הוא ־
^. באיזה לו סביב תקשר אס אמות י אלפים כמה ארכו אס אפי׳ עין בהרף עליו אורח לרין הכלי מן חו ס  מקו
ד הוא התשי צבע אס ■ בפרס ;עליו דרך יעבור ולא שס שהוא המקום עד כ״א האש יבא לא משי של רו  ק

ע) התכלת לעין א א(בל  בתחתיורן. ישימו כן על אפר אליה לנגוע האש רצה ולא מזה נסו הזפת גס ;הנקר
 לן הכין אשר והרעם הברק לעת מיוחד בית יש המפורסם (פרייסין) של המלך ואצל ;כידוע זפת הכלי

 משי• בבגדי מכוסים בו הכתלים וכל שנים לגוש ביתו כל כי שלו הגדול בארמון הנזכר (קריגער) החכם
שר ,והפתחים החלונים אצל לזפת ארצו והיתה הווע ס כל שמה לו ויש ;אצלו שיש לייסער) מלבד( די בג  .ה

א. העת זעם יעבור עד שם וישב תוכה אל בבואו לובש אשר מלכות כלבוש משי של הי י ראוי לכן ה מ  ל
די יעשו הלבושים כל ועל לבגדים מעל או משי בבגדי גויותיהס את לכסות בידם היכולת אשר אדם  בג
א וזפת משי מ ע  ̂ הולדו ביום מסוה פניו על היה אשר האיש בפרס ; בבתיהם והפתחים החלונות אצל י
 עשה והאלהיס ימים תוסיף אלהיס יראת כי הנפש ורפואת לאדם שובה ורעם הברק מן היראה כי בני ודע

 לשחוק ואין והרעם הברק בעת יתרו בסדר הדברות עשרת פרפת חומש לפתוח נוהגים יש .מלפניו שייראו
ר הוא השעם כי ;זה במנהג עליהם ט ע תן זכות כלומר י״ס) (שמות וברקים קולות ויהי נאמר שם כי ב  או

ד ושם ;המסוכנים האלה והברקים הקולות מן עלינו מגין קבלנו אשר תורה מתן של והברקים הקולות מ א  נ
 , תחשאו לבלתי פניכם על יראתו תהיה ובעבור ; אלהיס בא אתכם נסות לבעבור כי תיראו אל כן גס

* : והוא ,השמים ומראות האויר בחזיונות נדבר ומעתה
ק י5/ ט״ו פי ד ו ש מ ד הנשאר מהחלק הוא הרקיע פני על השמים באויל לפעמים הנראים א אי ב

ס, ושיפות הלחים חלקי ממנו שנפלו אחר שנו החם האשוהאויר מן י מי ה
ס והוא ;האויר מן העליון לחלק רמה למעלה עולה קלותו לרוב שבו והיובש החום ובהפלגת  הס־ ק ג

ס ושם ויבש ד להלהיב התנועה ושבע העליונה התנועה למקום קרבתם מחמת לפעמים מתלהבים ה  האי
ד אש כעמודי ונראה שמה מעצמן נדלקים והס שיתקבצו האש לחלקי גורמת התנועה כי ;הטשניי  לנג

הס העבים האידים דרך העוברים השמש ניצוצי ע״י לפעמים נדלקים הס או ̂ עינינו  בניצוצות פועלים ו
 0מתר!בצי עליו דרך בעברם השמש. ניצוצי אשר גלאז) (ברען הנקרא הגבנונית הזכוכית בהם שיפעול כמו
תד גשם אל האויר מן בבואם הניצוציס שבירת בעבור והוא שיפגוש מה בכל ושורף אחת נקודה חל יו

ק כתבניתם ואס ,אחת לנקודה שיתקבצו זה עם מחייב הגבנונית והצורה ;ממנו עב ד ץ עב באיד יז א
ספק ־



נטתבל מוסדות מרדיות י׳ מאמר
 הנפאר גפרייס כחלקי כן אחלי יפגשו וכי ,הזכוכית פעולת השמש כגיצוצי יפעול הוא שאף ■ספק

 פתילים כמין באויר ויתלכדו יתחנרו ולפעמים , החויר כמרוס אש כלפידי ונראה שמה נתלהכו באידיס
 יככו כך ואחר מה זמן וכה כה במרום ויעופו שמה ויהלהכו האידים עס שעלו וגפרייס שמניים ונקודות

 המכונה כן,חזיונות,האש גס המין 'ומזה קוגלען)/ (פייער ונקראים אש כדור כדמות נראים והמה
 הרואה לעין יתדמו כאויר התנועה כמירון בעיפם אשר דראכן) (פליגענדע ונקרא מעופף תנין בשם
 כמו כי זנב^ כלתי אחרת תמונה או כדורים כאמת שהם אף ,מאורי גדול זנב מאחליהס יסחכו כאלו

 עיגול לך יתדמה התנועה במירון בעיגול כגלגל ותשליכהו אש גחל תקח כאשר כוזבת מראה לך יהיה כן
 כן גם המין ומזה כשר; עיני הכוזכת התנועה מרוצת אס׳ כי אינו וכאמת הגחלת, המקיף מאש גדול
 ברום האידים בתוך שמניי חלקי קכוץ ידי על יתפעל אשר שנופפע) (שסערן הנקראים הכוכבים ירייה
 בין אור כוכבי כל כשאר יתראו הארץ מן רחוקס ומחמת אש כמו ויבערו יתלהבו ובהתחממותם עולם

 במרוצה ויעופו ילכו ללכת הרוה שמה יהיה אשר אל רוח כנפי על למקום ממקום ויתנועעו כוכבים
 מתדמה ולפעמים .למקום ממקום ומדלג מורה כוכב כתבנית לנו וידמה רוח תדפנו אשר הצד אל נפלאה

 כוכבי ובאמת ,זה במקום נכנס וזה זה במקום נכנס זה מקומן חת יחליפו שמיס כוכבי שני כאלו
 ק גס המין ומזה .תפקידם את ישנו ולא לעולם תהלוכס וסדר מקומם את שומרים וכסיליהם השמים
 ולפעמים וסוף קנה או חוסר מאדמת יעלו אשר קיכווריס והמה ליכנוע) (איר הנקראים המתעים מאורי
 ואפלה לילה באישון מרחוק דרך עוברי יראום ,כאשר והיה האש כמאורי לארץ קרוב באויר יאירו

 ההוא למקום בואם עד אחריו ילכו והמה לנגדם בית איזה של חלון. מתוך מאיר נר כאלו■ להם יתדמה
 כזה סקרה להם כשיקרה דבר ועמא ,בשדה תועים והנה המלך מדרך מוסעים היותם ירגישו ואז

 ממיני שמץ וחושבין בלילות מפחד ומתיראיס גדולה אימה בלבותם נכנס בלילות הדרך על בהיותם
 או בס לצחק שמה חונים הס אשר המקום אל אותם הביא למען להם זה עשו לצים הנקראים סשדיס
 ההיא בעת תפילין מניחין אשר יש הארן עם ומדלת ,ישראל שמע אה קורין ומאימשה ,אותם להזיק

 אלהיס כי תפחד ואל ושתוק ידך לי הב החוסר עם פה לנו מה אחיו אל איש ויאמרו בחומר נרומסיס
 לביתם וכשמגיעים שמה באו אשר בדרך לאחוריהם וחוזרים ,ישראל שומר יישן ולא יניס לא הנה אתנו

 הלצים שמה שוכנים השדים אשר המקום אל באנו ויאמרו ביתם ובני לנשותיהם הזה נס יספרו בשלום
 אימים עליו אזניוייהלך שתי תצלינה שמעו שכל עד הדבר וירחיבו הענין ויגדילו ,בה ישבו לפנים האימים

 העולים האידים מן בא שזה ידעו מזעיר מעס הסבע בחכמת חכמו ולו ,ופחד אימתה בלבו ונכנס
 מן מאומה יודעים אינם והשדים , הסוף בתוך ובצה קנה בסתר מיס מחומר או חומר בארות מבארות
 כאשר לא כי על מתעים מאורי בשם זכרנו אשר האלה חזיונות כל נקראו■ הזאת ולסיבה , ההיא המעשה

 :הזה המאמר סרקי ותמו הזה הפרק דברי כלו ובזה . במציאות באמת הנס הנה לעין ויתדמו יתראו
 וכוכבי הקיימין והכוכבים הגלגלים הסה אשר גשסיית עשיה עולם בעניני וחקרתי דרשתי כה עד והנד,

 ומקריותם יסודות הד' בענין אמנה אף לתולדותם, יסודות הד' מן הנמשכים והמקריות יסודות והד' לכת
 ישראל בני ידעו ולמען ,העולם תיקון ספני יפה מעוען אשר (פיזיק) הנקרא העבע מחכמת מעס הבאתי
 אותן ספריהם מתוך ללמוד יצפרכו לא ולמען ,בשער העמים חכמי את ידברו כי יבושו ולא בהם ויבינו

 עמל יהליקון לשונם תחת בספריהם אשר יש כי ,העמים לשונות סכל אותם ולקרוא והחכמות הדברים
 מעולם בחכמות המדברים ובספריהם חיים, אורחות ישיגון ולא ישובון לא בואיה כל אשר גדול ומינות ואון

 פעל הנובע ,ברא הנובע כתוב ימצא אבל ,וכזאת כזאת פעל ה' או ברא ה' לאמר במכתב ימצא לא
 ירחק נפשו שומר לכן ,גדולה אפיקורסית בשנים ורך נער בלב משריש כאלה ודברים ,וכזאת כזאת

 נפשו חשקה אשר ישראל מבני ואיש ,לחש לו שאין הנחש מן כבורח מזה יעקב ויברח כאלה בספרים מלקראות
 :אחר לעם ישראל עס יצפרכו ולא לו ודי הספר בזה ידו את ימלא הספן כל והיה האלה בידיעות לדעת
 ספק ובלי וודאי זה הוא כי עליו יאמר אשר האלה בעניניס דכר אין רוב סי שעל אחרת ועוד זאת

,ללבנה המושך כח שיש היא שסיבתו המחקרים קצת אמרו ביס אשר פלוהע) או (עבבע ענין כמן
 הים ובין בינה אשר האויר רק המושך כח לה שאץ אמרו וקצתם ,שבה המושך נכח כזאת תפעל והיא
ה׳ ח' (כמאמר האמור כדבר כזאת יפעל  או באלה אם האמת מהם מי את נדע לא ואנחנו בו) פ'
 חכמי כל הסכימו הארץ, מן העולה האיד בסיבת ונכה יודע. הוא אלהיס ואל אלה בכל איננו או באלה
 את לירש כדי למעלה אותו דוחה החיצוני החויר והאש החוס חלקי בו שיש שבעבור האחרונים המבע
 שהוריקו בנסיון ועמדו חוקרים כמה בחנו כך ואחר ,בו) ד' (פ' זה במאמר שכתוב כמה התחתון מקומו

 ,ורחבה גדולה זכוכיח כלי עליו כפו אשר בארן אחד ממקום סומשי) (לופס הנקרא בכלי האויר *את
 ועיניהם ,האויר ממנה והוריקו מכסה עליה ושמו הארן עפר בתוכה נתנו אשר גדולה זכוכית בכלי וכן

 במקום אפ^ו איד יעלה עלה כי (מיקראשקאפי) הנקרא הראות, את המגדל הכלי ידי על הראות
 שאי שבעבור בדוחק ליישב יש ואמר המבע מחכמי גדול לחכם זאת שאלתי והנה ,החויר מן שנתרוקן

 הנשאר מזעיר המעם וזה ,ופליפ שריד לו השאיר בלי עד מקום מאיזה החויר כל את להוריק אפשר
לבדו ישא איכה כי ,דחוק וישוב רחוק תירוץ באמת זה והנה ,למעלה האיד את ולהעלות לדחוק ®על

נקודה .



יועזר כתב א׳ חלק הברית ספר
ק אחד נקודה ף אחד ירדוף ואיכה כנפיו על המים חלקי עם אידים כך כל הנשאר האויר רן ק ל  א
ל היאוריס ועל הנהרות על המיה באר אודות על וככה .למעלה האידים מחלקי רבבה יניסו ושנים כ  ו
ס חז״ל כדעת הוא הקדמוניה המבע חכמי דעת מיס מעיני ה ם ארץ דרך הים מן חוזרים : קי מ ע מ  מ

רו הזה דעת בסלו האחרונים הטבע וחכמי ̂ האדמה פני על ונובעים ויוצאים עפר מחילות בגלגול א כ  ו
ס. והשלג הגשם ממי הס והנהרות הנחלים שכל במופת מ  דכל-י ובסלו הזה האחרון הדור וקס הנ

ס הקדמונים עם הוא שהאמת וגמרו ונמנו ,חמלו ולא הרסו שלהם המופת והרסו האחרונים ע ד כ  ו
ס על סיפות שיש אמרו הסל בענין וככה .בו) ז' פ׳ ח׳ (במאמר הרשום את כתוב ימצא כאשר חז״ל צני  הנ

ס אגלי בבוקר עליהם נראה זכוכית בכלי הצמח נכסה שאס מופת ונתנו זיעה אלא השמים מסל שאינם י  מ
מ' למעלה כמובא ) ס׳ ז' (  הלח החיצוני האויר כי השמים מסל זאת גם אף כי לעולם אגיד ואני ,ה'

ם) הנקרא הכלי נקבי דרך לשם נכנס טל נמלא אשר ץ בעפר הזרע שאס זה על והנסיון ;(פארו  האר
כני בארן נראו והנצנים הזרעים יצמחו כי תביס בעיניך היסב זכוכית בכלי ותכסנו כלי בתוך אשר כ  ש
ם מבלי מי אי ה ב ^וז ץ ה הארץ את והרוה תוכו אל החיצוני הלח האויר בא כי האות לך מבחו ד לי הו  ו

ס) בה שאין בעולם כלי אין כי ,והצמיחה ארו ר מסתפינא לא ואי השמיס'; מסל זה אף כן ואם (פ מ א מ  מ
שתיהס מדבריהם הרבה סותר הייתי ומפסידה בסעודה סורח אדם חין האומר ל הבאתי אשר וד מ ס  ב

^ ומעשה בנסיון עצמו בפני ודבר דבר כל ומבסל הזה ל מן לבך ידע רבות שפעמים מה עם לסתו  הבלבו
ה עד עולם מימות ומוסכם ומקובל מושכל היה אשר דבר על האחרונים החכמים כל בין אשר הגד^ כ  ה

ם חכמי כל אצל ה על זה וסדורה העולם יסודות ר' של ההנחה היא באומות הן ישראל בני הן ,קד  ז
 והעמיד^ שבא מי ומהם ,'ב אומרים ומהם ,יסודות ג' אלא יש שלא האומרים החכמים מן יש ועתה

 וישעילן,! גדולתה ממקום אותה והורידו האויר את המסבב למעלה אש יסוד שאין ואלו אלו ושויס אחת על
ל במסתרים והיא בארץ אשר דבר בכל נמצאת שהיא באמרס לעפר; עד כבודה הגיעו ארץ עד ל  ב

/ ס' ה״ו (במאמר הרשום את כתוב וימצא ,בספר מראש לכס הוגד כאשר לארץ הסמוך ובאויר נמצא  ר
טי לו י״ כי ייעייי בזאת גס .יסודות ה' דבר בכל שיש אומרים (הכימיאה) ובעלי ,בו) ה' ה לז  מ

ס וכל השורפת רצועה ותחת ימים בלב במים שקוע חציו הארץ שכדור במופת בארו הקדמונים שכל ו ר  ד
) פ' ט' (מאמר למעלה כמובא בהפך שהאמת הראות עינינו וכעת ,החום מרוב מיושב בלתי העולם  ה׳

 של כפתחו ראשונים של לבם הלא כי ,האחרונים כמו חכמים כך כל היו לא שהראשונים תאמר ואל
ס אחרונים של מכריסן ראשונים של ,צפרנס טובה אולם ק מדעתנו רחבה ודעתם ממתננו עבה קסנ  ר
ס יקרה כן לראשונים קרה כאשר והיה ,דעותיהם והכזיב דבריהם את והכחיש הנסיון שבא מי כ ח  ל

ס הללו שבדורות  ו5מאת נעלם עדיין אשר נסיונות יתגלו הימים באחרית והיה ,ישמחו לא האחרונים ג
 לאחרוכיס וגס ,הזה הדור חכמי דעות ויכזבו לנסיונות המסוגלים חדשים כלים לאחרונה שיהיו עס

שתיהם לסוב זכרון להם יהיה לא שיהיו ס -בניהם יקומו כי יקיימו אשר כל ימח אחר ובדור בד ה רי ח א  מ
סו יסכימו אשר כל ואת דבריהם את ויכחישו ברורים יותר ונסיונות נפלאים כלים עוד וימצאו ר ה  י

pהחיצונ החכמות כל כי האנושי שכל סברות כנפי על הבנויים הפילוסופיי הגיון עלי המיוסדים בדברים v 
 לפניך נאמן עבד תמצא אשר מעם כי , בעבדים אמונה ואין ה׳ לתורת ועבדים האל לדת משרתות כלס
 רוח ישא כלס והשאר !וההנדסי המספר חכמת לבד האמת מן רחוקים החיצוניות חכמת כל ככה

ס אי ׳ י : האמת אש המושך כח ב ת י א ר בן בהקדמת המורה גבעת בעל הפילוסוף התפאר כי אני ו רו  סי
 P דבריו ואין ,זה בזמננו שלמותה לתכלית העיוניית הפילוסופיא שהגיע ואמר ,נבוכים מורה לספר

 ’ הריססו של בדורו בפרס ככה הפילושופיס חשבו הקדמונים מדורות ודור דור בכל כי התמה^
ל! הכס קם זה בזמננו ואדרבה , ודעותיהם דבריהם בסלו אחריהם שקמו הדורות ופילוסופי ס  מו
ס) גדול ומפורסם ק עמודיהם ושבר נתץ גדריהס פרץ הפילוסופים של יסודותיהם כל ועקר (קאנ ה דני א  ו

על ונתפשט ספרו נדפס וכבר אשיותיהס/ כל רגליו תחת לדכא ופלא הפלא ספר וחבר המל ולא הרס ב

ד, כי ^ייי מ
 אל,- בלמוד למעט ראוי ושק ,משם והראנו זה) חלק כ״ה פ׳ כ' (במאמר עוד אזכרנו זכור בו דברי

 ימיו כל הזה בעולם אס / גיהנס תרתי יורש בס להעמיק זמני ויבלה בהם ויפליג יפליא כי ואיש הדברים
ס יבהלוהו עשתנותיו כי מכאוב יוסיף דעת ויוסיף לבו שכב לא בלילה גם^ ענינו וכעם מכאובים קו ספי  ו

 ועל לרוח ועמל ושנותיו הייו כיני( יכלה לישן לו מניחים ואינם יבלבליהו רבות וסתירות יסונבוהו גדולות
חריו אין אשר האמת מן כעמלו ישא לא ומאומה ̂ יכחישו אשר אהד נסיון ידי על תתבלע חכמתו  א
; ק נ ס ולהורות להבין ה׳ בעיני יקר כי מועיטים והמה הנסיון עליהם שהעיד הדברים מלבד ס ד א ה ר ב  ל

רי לגלות רצונו אין כי הקדומה חכמתו יגזר אשר בעת ביובל אחת פעם אס כי האלה בדברים נסיון ת ס

ימצא לא אשר מבלי בלבם נתן העלם גס כנאמר ממערב מזרח כרחוק סמנו יתרחקו בדבר האמת קודת
האדם



תבל מוסדות מרךיות* י׳ מאמר
 שהוא להורות חסר העלס כתיג ולק ,')ג (קהלת סוף ועד מראש האלהיס עשה אשר המעשה האדם
 אשר המעשה את למצוא האדם יוכל לא אמר מפורש ויותר / כ') (ויקרא יעלימו העלס ואס מלשון
 למצוא יוכל לא לדעת החכס יאמר אס וגס . ימצא ולא לבקש האדם יעמל אשר נשל השמש תחת נעשה

 ליכעע) (איר מתעיס מאורי אלא האלה הלמודיות וסירות חזיונות שאין איפא דעו כן ואס ח') (קהלת
^ נעולס ואס ,במציאות כאמת המה האנושי השכל לעי: ויתדמו יתראו כאשר לא כי על  אל לא כי ה

 כאלפי ה' הירצה הדרישה על שכר כה העוסק יקנל ולא האלה כדבריס מישראל האדס שיעסוק חפץ
 יומס כה לעסוק הישראלי האדס שנצעווה הקדושה התורה עסק בעולו על יענש מנש רק כאלה חקירות
 הרי אחריס; בדבריס ולא בס דיומא) קמא (בפ׳ חז״ל ואמרו ו') (דברים בס ודברת כנאמר ולילה;

 אמנה אך ,שלס הבלי של וחקירה בדרישה לא חפן הוא ובהס תורה בדברי שיעסקו בעמו ה׳ רוצה כי
 הדבל ופשנות עלילות נתכנו לא אשר לפעמיס דבר לאדם יזדמן כי הזה העולס תיקון מפני יפה מעוסן
 חי אל בני לפני ערכתי לכן ;למעלה זכרנו אשר ומנועס הידיעות מאלה מאומה ידע לא אס לו ההוא
 וכלה החל בקיצור אבל באריכות לא דבר כל ותוכן ספריהס מכל המבורר העוב ואת המעט את ממנו
 הבא במאמר ונדבר הספר בזה והמכוון המבוקש אל ונשובה ראש נתנה ועתה :החרמנו היותר ואת

 מן כלס הורכט כי היות עס הד' אלה כלל.ואיך בדרך מדבר חי צומח הדומס מן המושיע האל בעזרת
̂ מעשהו לכל תבניש ואת בדמותו היסודות מן אחד יסוד נגד מיוחד מהס אחד כל זאת בכל ;ימדות הד'

:והוא ; מדבר חי צומח דומס לומר רצה ;הד״צ״ח״ס כל תבניה הבא למאמר קראתי לכן ^

.. צ״ח־ם הד כל תבנית יא מאמר
ם א פרק  הששי מאמר עד הספר בזה כתבנו אשר את שכחתס לא אס וקדמוניות ראשונות תזכרו א

 אותיות ד' סוד שהס עשיה יצירה בריאה אצילות והס עולמות ד' ברא יתברך שהבורא .בו
 יסודות ד' סוד כן וגס , חיה נשמה רוח נפש סוד כן וגס ,מלכות תפארת בינה חכמה סוד כן וגס הוי״ה;

 סוד שהוא קדמון אדס עולס נקרא אחד קדוש עולס ועליהס העולמות; כל דכללות מיס,עפר רוח אש
 שבד' עליונה בחינה סוד כן וגס ; יחידה סוד כן וגס ; כתר סוד כן וגס ; דהוי״ה יו״ד של קוצו

 וכל ; העולמות כל דכללות ספירות עשר סוד הס עולמות ה' אלו נמצא ;העולמות כל דכללות יסודות
 נכבדות וכל מהס הנמשך פרסיהס ופרסי פרסיהס כל עם , העולמות כל בכללות הנזכר הבחירות אלו

 בכצ אשר בחינה ובכל פרש בכל המה וככה ;עצמו בפני ועולם עולס בכל כן נס הוא בהס המדובר
מגלגל הוא השמים וארן. שמיס המה אשר בחינות לשתי נמלק העשיה שעולס בארנו גס . ועולס עולם
הירח מגלגל למסה אשר יסודות הד' היא והארץ . ב^ל וערבות הירח וגלגל ערגות עד ולמעלה הירח

 אשל ;׳וצורה מחומר המורכבים עליונים רוחניים יסודות לד' המתחלקים ספירות י' סוד הס והשמים
 המלאכים מחומר נתהוה ההיא והצורה ’;למשה בהשתלשלס דבריאה ומיס מאש נתהוה ההוא החומר

 אשר והארץ דעשיה. שמיס ברואי בכל בץ בצורתן בין בחומרן בין ורע שוב בחינת ויש ;אופנים הנקראים
 וצורה מחומר מורכבים כן גס והס ספירות לי' כן גס נחלקים הירח גלגל שתחת יסודות הד' כל היא

 הוא עשיה אופני במלות והכונה ; עשיה אופני מחומר נתהוה והצורה עשיה אופני משמרי הוא שהחומר
 הס יסודות הד' ואלה ;הארץ ברואי בכל בין בצורתן בין בחומרן בין ורע טוב ג״כ ויש ; דעשיה השמים

 ק גס והיא ;להס ויחידה כתר בחינת היא וילון אשר דעשיה דהרץ נרנ״ח ובחינת חבת״ם סוד כן גס
 האלה הדברים וכל ; וארן שמים המקשרת בחינה היא כן על אשר ; דעשיה דשמיס ונפש מלכות בחינת

 מקומו על אחד כל הקודמים ומאמרים בפרקים למעלה ומובאים היניב באר זה ספר על כתובים המה הלא
 ב') א' פרק ה׳ ומאסר א' פרק ב' ומאמר ד' ג' ב' א' פרק א' (במאמר וראה ימין הבס , לו הראוי
 ממעל בשמיס נבראו דשמיס העליונים יסודות ד' שכנגד משכיל קורא לאדוני להגיד באתי ועתה .ותבין

 וככה ; השמים צבא הנקראים רוחניים מדבר הי צומח דומם בחינת המה אשר קדושים ברואים מיני ד'
 המה אשר בארץ ברואים מיני ד' כן גס נברא ארץ בכללם הנקראים התחתונים ארמ״ע יסודות ד' כנגד

 ווילון ;וחבת״ס נרנ״ח בחינת כן גס והס יסודות הד' מן המורכבים מטה ברואי ונקראים גשמיים דצח״מ
 מהס אהד :ל זאת בכל יסודות הד' מן כלס הורכבו כי היות ועם כן גש להס ויחידה כתר בחינת היא

 לכן ; למטה מה ולחקור לדרוש האדם לבני נתון הארץ כי ועל . היסודות מן אהד יסוד נגד ומכוון מיוחד
: והוא עלי חסדו ה' יצוה אשר כסי בהם הדבור ארחיב

ד כ פרק ג ם נברא העפר יסוד נ מ דו  ובלשונם(מינעראליע) קפאים הו מחצבים הקודש בלשון הנקרא ה
 ובלתי חייס בלתי במציאות אפר הגופים המה הדומם וגדר ביותר; המוגשס הוא כן על

 ז' והס כעפר וסבעס בעפר ומוצאם הטונות ואבנים המתכות והוא יתנועעו ולא יגדלו ולא מרגישים
 הקודם וכל בדיל ברזל נחושת כשף שפרת חי כסף זהב הס ואלו מתכות מיגי ז' לומר רצה הז' ; וי״ב

 במשקל כבד יותר הוא לפיכך ומצומצמים ואחוזים דבויךם יותר וחלקיו מעולה ׳יותר הרכבתו הזה בסדר
. אחד מתכות במין פועל מהס אחד כל לכת כוכבי שהז' הקדמונים ואמרו הזה^ בסדר לו המאוחר מ;

שבתאי ־



יוער כתב א׳ חלק הברית' ספר _
 דעת ואין ,ככסף לכנה חי ככסף כוככ כנחושת נוגה כזהכ המה ככרזל מאדים ככדיל צדק כפוסרס שכתאי

 .כפרשת ונזכריס כתורה האמורים סוכות אכנים מיני י״כ לומר רצה וי״כ . לזה נוטה ולא מחה האחרונים
 ושאר , ויכסה שוהם תרשיש וארלמה שכו לשם ויהלום ספיר נופך וכרקת פסדה הודס המה אשר קצוה

 אכל הדומם אינם והאכניס והעפר החול כי הצכעיס מאלה מורככיס וצכעם כחנה נכלליס סוכות אכניס
 חלקי הוא שכהס והסוכ כצורתן כין כחומרן כין ורע סוכ כחינת כהס ויש וחלקיו; עצמו העפר יסוד הס

 ימצאו לעש תיכף מאיריס אינם סוכות האבנים גס כי ;שלהס הפסולת חלקי הוא והרע שבהס המוכהר
 והוא אדם ידי ומעכה מלאכה ידי על מהס להסיר צריך וזה ותשוך עכ עור כתנות עליהם יש אבל

 והמשכיל במתכות; הדין וכן שבהס; הסוב והוא לו ונוגה המאיר הוא שבהם והפנימיות ;שלהם הפסולה
 נפשם;■אחר היא שבצורתן הסוב כן גס וזה ;שבחומרן הטוב הוא זה ופריעה; מילה מצות סוד מזה יבין

 ,לבד כח בשס רק כלל נפש בשס נקרא אינו כן על אשר הרכבתן העמדת זולת חידוש מוסיף אינו שנסשס
 הרפויים וגס דענדיע) (קארפא בלשונם ונקרא מתכות ומיני כאבנים הקשים המחצגיס כולל והדומם

 האור קוי יעברו'בהס שלא החשוכיים גופות גס ;רארא) (קארפא הנקרא וכדומה ושעוה ומלח כנהר
 לחים גופות גס .וכלשונס(פעללוצידא) וכדומה הזכוכית כמו הבהירייס גופות גס ; (אפאקא) ונקראים

:ועלאסטיקא) בלשונם ונקראים ספוגייס גופות גם ;(פולאידא) ונקראים וכדומה כמיס ונגריס
 וכלתי מרגישים ומתי יגדלו אשר הגופים המה הצומח וגדר הצומח נברא המיס יסוד ונגד ג פרק

 גס בקיר אשר האזוב עד בלבנון אשר מהארז הנצניס וכל ; והאילנות הס'העשבים חיים
 ומחיתס מיס כל על גדלים הם כן על ; זה ככלל מים במעמקי ואשר המיס פני שעל וירוקה גגות חציר
 שצמח מה הוא בכמות ;ואיכות בכמות תנועה לצומח שיש לומר רצה כמיס סכעייח תנועה להם ויש מיס;
 בהיוקק העשב או שהפרי מה הוא באיכות הכמות; גדול ונעשה רוחות ולד' למעלה מתפשס הכמות קסן

 כרצון ולא כעכע הוא אלה וכל ; מתוק ואיכותה לשבח נשתנה צרכה כל וכשנתבשלה ;מר איכותה כוסר
 כחומרן כין כןסו״ר גס ובהם ברצון לח בטבע הוא לנמוך נכוה ממקוס שנמשך במה שהנועתן כמו«המיס יי

 שט החלקים הוא שבחומרן והרע ;לאוכלו שמועיל מה שבו החלקים הוא שבחומרן הטוב ;בצורתן ובין
̂  ניזון■ וירק.שהוא עשב ; להזיק או להועיל וסגולות לרפואות הוא שבצורהן והסו״ר ;לאכלו שמזיק מה

̂ כזאת לרפואה וטוב לזאת מסוגל זה באופן גדל והוא כזה אויר שם אשר ובמקום כזה ומיס מעפר
כאילן צומח שהוא (קוראל) הנקרא אלמוגים הוא לדומם בינו אשר האמצעית והבחינה ; בהפך וכדומה .

: דומם אבן והוא
חי נברא הרוח יסוד ונגד י פרק  יתנועעו ירגישו יחיו ; יגדלו אשר הגופים המה ; החי וגדר ה

 לנשימת נצרך הוא כן על בלשונם(אנימאלי) ונקראים במים הן ביבשה הן ידברו; ולא לרצונם
 לסקוס ממקום והולך המנשב כרוח למקוס ממקום שהולך לומר ר^ה באנה תנועה לו ויש באפיו הרוח

 הסוג ;ונפשם בגופם לומר רצה בצורתן בין בחומרן בין סו״ר כן גס בהם ויש ;ברצון וזה בסבע שזה יק
 תחלואיו יתעוררו שממנו מה הוא והרע ;לאכלו המועיל והוא ; גופם של וחזקן בריאותן הוא שבחומרן
 'כסו ;חי בכל הנמצאים הסוכות המדות הוא ונפשם שבצורהן הטוב אבל ;לאוכלו המזיק והוא ;והפסדו
 במקום זה את זה בשניהם הסוסים חיכוך וכמו גוריהן היניקו שד חלצו הנין גס כי ילדיהם על הרחמים

 ובחינה ;חיים בעלי שאר וצסרוף להשחית שבהם האכזריות מדות הוא והרע ;בעצמן כמה להגיע יוכלו שלח
 ק גדל והוא ממש אדם צורת ולו השדה מחיות חיה כהוא השדה אדני הוא לצומח בינו אשר האמצעית

 שאץ אומרים ויש ; ממש כצומח בארץ ונשרש דבק הוא ובו הדלועין כהבל ארוך סבור לו יש כי הארץ
 ̂ הבל־סנורא וז״ל בו) ה׳ משנה כלאיס דמסכת ח׳ (בפרק הנזכר והוא כבש צורת רק אדס צורת לו

 והוא ידוע ושמה ;החיה אותה בו שגדלה הארץ מן יוצא גדול חבל וכמין בשדות הגדלה חיה השדה אדני
 I וידים'ורגלים בפרצוף אדם צורת וצורתו האק מן היוצא חבל באותו בטבורו ומחובר בתורה הכתוב ידעוני

 אות(■ לצוד וכשרוצים ;אליו הקרב כל וסורף הירג הוא כי ההבל כמלא אליו לקרב רשאה בריה כל ואין
 השדה אבני עם כי ה') רמז(באיוב ואליו ;מיד ומת מר בקול וצועק שנפסק עד בחבל בחצים מורים
 וחי האילן מן נופל צרכו כל נתבשל כבר אשר העת ובהגיע ■באילן הגדל עוף מין יש וכן .עכ״ל בריתך

 על הגדלים אווזים כמין נמצאים (סאלענד) הנקרא במקום (לענגלאנד) הסמוך (אירלסנד) וכמדינת,
 , במים וגדלים וחיים המיס אל האילנות מן מפלים התור ובהגיע ; מיס פלגי על השתולים האילנות
 באילן 'הגדלים עופות מיני כתב תולעים) הלכות ס״ו סעיף פ״ד סימן דעה ביורה יוסף (והבית
 מר והנה . בשחיטה מתירס תם ורבינו ;הארץ על השורץ שרץ משוס אסורים בחרטומיהן באילן ותלויס
 שאמרו שמה לי אמר הכירה בלינדרוש ז״ל אברהם כהר״ר בן געסשניק אליקוס ר' הקצין השלם חכם רזביבי
 דפרד ואנפא אתעביד דאיגי אילנא חד אבא ר׳ חמי הוה כד הלשון בזה ע״ב) ס״ו דף (שמות בזוהר

 חכמה דאהנשי למאי סבוריהון עד תותגיהון מבזען הוו רמיזאן למאי ידעי נשא בני הוה אי ואמר בכי הוה
 היא שס הכונה כי ;דפדח אתעביד.עופא דאיבי הילנא מד היא הנכונה שהגרסא אפשר ;עכ״ל מנהון

 רכיל הולך ואני ;בעיני לאמת וקרוב נאוה ומדברך דנת יפה לו ואמרתי ;ותבין שם עיין העופות ■על
 בראש שם שכתב מה המנות בספר שיתבוננו שמו ולחושבי ה' ליראי אבא ר׳ שרומז החכמה סוד הגלה

חודש .



סאהד״צ׳׳ח״ם כל תבנית יא מאמר
 להס יש אשר ידועים צמחים מיני ג׳ יש וכן . דכר מהוך דכר יכינו והמשכילים , יום שלשים של 'חודש

 לשון(אל בכל נמרא והוא (סינסייניס) בלשונם הנקרא עשב הוא האחד .כב״ח במקצת והרנש תנועה
 והיה ,עליו את ויכסל ירגיש מיד קסנה באצבע אסילו בו הנוגע שכל מפני ,ענינו שם על כי) תגע

 הנקרא עשב הוא השני .בתחלה כאשר עליו את יפתח אז ממנו וילך רגליו את האדם יעקר כאשר
 לעקרו שברצונו אליו יקרב עי ואדם מאד ויבריק אש כמראה ממנו תצא ערב עת שבכל (באקארוס)

 עץ הוא הג' .וינוח יחלש ואז עליו הנשים שתן זריקת ידי על אס כי להשיגו אפשר ואי ממנו יברח
 יקבץ תיכף מענפיו באחד האדם ימשש כאשר והיה תמיד ענפיו את שמניע באי(צימבורין) נמצא אחד
 ח׳ עד תנועה ענף באותו יש ממנו אחד ענף שנכרת לאחר ואפי׳ ,הממשש מיד ויברח לנקבציו מליו
 יש וכן .ז״ל עוכיה מעשה בעל ורופא החכם זה על העיד כאשר ,עצמו את מנענע בו קלה ובהגעה ימים

 (המיקראסקאפי) ידי על נראה כי בהם והי ההוא מציד ויאכל עוף או חיה ציד יצוד אשר אחד צמח מץ
 צדה ̂לו הסוף:אשר בתוך ונצה קנה בסתר מיס מקוה כל על הגדלים ועלין ירקות ממיני אחד במץ

 קענה תולעת איזה או ההם המיס על הפורחים הדקים לזבובים מן דק זבוב איזה לידו אנה ואלהיס
 עליו את כופל הוא מיד ההוא על.העלה הבריה אותה בנגוע ותיכף המיס פני על המרחפת ודקה
 לחלקים אותו חותכים שאס סגולה לו יש עוד ,מזונו היא וזו כעפר וישהקס לקחתה נפשו את וצודה

 בשנת וסגולתו העשב זה ענין ונתגלה בתחלה כאשר תבניתו כדמות בצלמו שלם ונעשה הלק כל מהפשע
 וכל ,)(פאליפען ונקרא האגמים ועל היאוריס על (אירוסי) במדינות הרבה הזה ועשב ,למב״י תק״ד

מעשהאלהינו: גדולים כמה הצומח ובין החי בין לאמצעים הס אף יחשבו הצמחים אלה
ד ה פרק ג נ  ותנועה משכיל מדבר חי האדם וגדר ,האדם הוא המדבר נברא האש יסוד ו

 מושך כן על ,ואנדרוגינוס טומסוס ונקבה זכר תבנית אדם מין כל וכולל לו בחיריית •
 ולכן גחון/■ על או ארבע על ההולכים חיים כבעלי למטה נמשך ואינו כאש זקופה בקומה למעלה עצמו

 הטוב / צורתו היא בנפשו ובין חומרו הוא כגופו בין מו״ר כן גס ובו .לאש המורה רבה הטבעי החום בו
 תחלואי המולידים לבנה אדומה ירוקה שחורה מרות ד' הם שבו והרע / וחזקו גופו בריות הוא שבחומרו

 שהיא (אף) הנקרא הקוף הוא לחי שבינו והאמצעים והרעות הטובות המדות הס שבנפשו והטו״ר ,הנוף
 להם אדם וידי שבהם לזקנים זקן הדרת עם ממש אדם פני פניו כי דברים בהרבה לאדם השוה חיה

כתף על' וילדיהן אדם בני נשי כמו נידוק וסת זמן להם יש והנקבות .רגליו וכן אצבעות בחילוק
הנקבות מידי ילדיהם את לפעמים מקבלים והזכרים / אדם בני ילדי כמו תאמנה צד על תנשאנה
 נותן זוגתו על כועס כשהזכר ולפעמים / להם מחזירים כך ואחר ;מה זמן ידיהם על אותם ונושאים

 זו חוברות ידיה ושתי רגליה פתי על לנגדו עומדת הנקבה ואז ̂ידו כמתנת איש פניה על מכה לה
 ואס / לרצותו ידיו על ונותנת הולד את לוקחת ותיכף לפניו מתחננת כאלו למעלה אצבעות בפישוט לזו

 על זרועותיה בין אותו ותשא הכיר הבכור את כי ראשונה יצא אשר את׳ לאהוב מבעה שתים תלד נקבה
 האדם בני שיעשו יראו אשר וכל ב״ה כשאר ארבע על הולכים והמה ,ותניח תשנא והשני תסבלהו כסף
 היזקות כמה שם ועשה אחד איש לבית לבא רגיל שהיה אחד בקוף מעשה היה וכבר .הס אף יעשו

 על אותו והעביר אחד סכין לקח עשה מה / משם להבריחו או אותו לצוד יכול היה לא ההוא והאיש
 הקוף לקח ותיכף ,לו והלך פיפיות בעל סכין שס והניח בחודו ולא בגבו הקוף לעיני ואנה אנה צוארו

 ביער הקופים את צודה האדם זה דרך ועל / עצמו את ושחט צוחרו על ככה הוא גס ועשה הסכין את
 הגבוהים האילנות על האדם מפני בורחים המה כי ברגלו אשר ובנעלו בתחבולה חיים שמה ישכנו אשר

 רגליו מעל נעלו וחולץ חוזר כך ואחר תיכף וינעלס וילבשם בפניהם נעלו איש שולף ואז / ורמים
 לעשות האילנות מן יורדים תיכף זאת בראותם והס לו וילך נעלו תוך דבק מין ישים אבל ;שם ויניחם

מן ודוחן אורז ומאכלס ;חיים ויתפשם ממקומן לזוז יוכלו ולא המנעלים אל רגלם ונדבקים כן הס אף
הרבה יאספו ביתם אל ומזון טרף להביא וכשרוצים ,וכדומה העץ(אפילסינעש) פרי כמה נס השדות

 שומר יקימו השדה מפאת פנה כל ואצל ;ודוחן אורז של שדה לקצור גדודים ויצאו רב המון יחד מהם
 וכה׳ כה ויפן וואכע) (שילד כמו ומתנקם אויב •מפני ההוא הדרך את לשמור פנותיו ארבע על אחד

 שאר או אדם יכא בא כי מרחוק בראותו והיה ,אויב מפחד הארץ בכל משוטטיס המה ועיניו תמיד
 רע פגע ובאץ איוב^ מיד ויגאלם ברגע משם כלס ויברחו גדול בקול ויצפצף יצעק נפשם משחית שונא

 וילקטו בידם מלילות וקטפו בפיהם האורז ויכסמו יקצרון אשר בשדה עיניהם כלס והשאר ^שתיר!/
 להם ולכנוס לאסוף וכשרוצים שלהם. האוצר אל.בית החור אותם,לתוך וישאו הקוצרים קודם בשדה
 / כנזכר ולעשות מאד לשמור פינה בכל שומרים יפקידו כן וגס גדודים יבאו יחד כן כמו ,העץ מסרי

רחוק שמד אחד וכל שלהם האוצר בית פד עץ פרי בו אשר האילן מן אחד בשורה יעמדו כלס אפס
הארץ, על וישליכם ממעל פריו וישמידו ויקטפו באילן מהס ג׳ או ב' ויעלו אצלם ידוע בשיעור מחכירו
 הפרי את וזרקו אליו הקרוב אל אליו והקרוב לו והקרוב לחבירו וזורק חוטף לאילן סמוך למסה והעומד

המוכן לחור זורקו והאחרון פריו את לגוטריס הדבר יודע לבל כרגע ומהר חיש זה אל מזה ככה
כל מחכמת חכמתם ותרב המה חכמים כי פרי עשו גס ילכו הכל ככלות ואחר ,האוצר לבית להם

הגנבים י



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר
• :במדינתנו לפעמים מהם רואים שאנו הקעניס הם הנזכר וכל , הגננים ־

ש  הנקרא היערי אדם הנקרא הוא זנב בל קופים יש / מינים כמה ובהם גדולים רחוקות במדינות ד
 מכל הגדול הוא העץ. פרי כל ואוכל ביעדים מזרחית ובהודו באפריקא השוכן הוא מענש) (וואלד

 כי / החיות מכל לאדם דומה יותר ותארו איש כעובי ועוביו אמות שלש או שתים גבהו כי הר\פים
 ופיו ומשוקע קצר ואשו לערפו ממעל ארוכות שערות לו ויש כאדם זקופה בקומה העתים לרוב מהלכו

p לאיש דומה פניו תואר ובסנו. החזה וכן אדם לשל דומים ורגליו ידיו רחב r ופל / ויגון הוגה מלא 
 והוא האדם. יעשה אשר דבר לכל ולהרגילו ללמדו ויכולים בכפלים עב בשר לו ואין שערות קצת גופו
 לעשות האנשים אותם למדו כבר אשר ומהם / הקופים כשאר וגונב אורב ואינו בטבעו וסבלן ומתון טוב
 ומזלג בכף הקערה מן לאכול ̂ במדוכה לדוך ,אש צלי של החנית להפוך עצים, לחטוב מלאכות, כמה

 כי / למו עבד ויהי הקצב מן מעות להם כשנותנים בשר להם יקחו ,הכום מתיך ולשתות / וסכין
ץ משקלו אשר בינור אדם כל מוח לכן / אדם לחכמת מגיע אינו אך ב״ח מכל חכם יותר הוא הקוף  ק

 הסוס או הפור של מוח אמנם ,השיעור לזה קרוב ישקול הקוף של ומוח ,ליסרות שש ישקל ליטרות
 לראשון דומה שהוא קוף מין יש עוד : לבד אחת לימרה משקלם יהיה ליטרות מאות ח' משקלם אשר
 והוא / הארץ על אצבעותיו יגיעו זקופה בקומה יעמוד שאם גם עד ביותר ארוכות ידיו רק דבר בכל
ומהס זנב בעלי קופים ויש ,סינא ותפוחי ושקדים תאנים ומאכלו אינדיא) (אסט מזרחית בהודו שוכן

מיד הכלב בראותו אפס , בריה לשום ק מז ואינו א־ס בני עם בבית לדור יכול והוא הכלב את הטשך
 הדרומי באמעריקא השוכנים והמה קאצען) (מער הים חתול הנקראים יש ומהם ,וינשכהו עליו ירקד

 פרצופו ולתואר האדם לטבע יותר קרוב הקוף ובהיות .לצידס דגים לצוד במים ושטיס והולכים
 אדן דבחינת ונרנ״ח חבת״ם הם הדצח־׳מ וכללות , חיים ובעלי האדם בין האמצעי הוא לכן חיים בעלי

 היא עילון / וחיה חכמה המדבר ,נשמה החי ,בינה ורוח ת״ת הצומת ,ונפש מלכות הדומם , דעשיה
:זה) מאמר א׳ פ' (סוף זכרנו כאשר עצמן נד״י כמי ג״כ להם וכתר יחידה

בהנחל ליצירה דור כ״ו אחר נתאמת וילון שהוא יסודות דד' יחידה בחינת נגד שנברא י פרק
חלר■ אשר שרים ע׳ למספר הקדמונים עמים גבולות יצב אדם בני בהפרידו גויס עליון

ל יה לו בחר ויעקב / להם א ר ע  קדוא וגוי כהנים לממלכת לו להיות גויס מקרב גוי לו לקח .לסגולתו י־
 יסודוק הד' מן הבא המדברת נפש ומלבד ,ישראל אלהי במו את וקרא / לאלהיס לו להיות השק בו כי

 אצילוק בריאה יצירה ומעולמות ,דעשיה השמים מן הבא העליונה נפש בהם הוסיף האדם בני בכל אשר
הפרא שאין הגס / עלינו חסדו ה' יצוה אשר כפי הטיב באר הספר בזה מזה לנו יזכור טד כאשר
היא / צורתם בבחינת רב והבדל הפרש יהיה , שת בני כל ושאר בינס הגוף הוא חומרן בבחינת והבדל
 הכסא על היושב העליון באדם שרפו כי / בצלמנו אדם נעשה נאמר הישראלי האדס ובעבור הנפש.

 בפנימיוא איל קודש ופעם חול פעם שהוא בנוגה הוא הגר ושורש ,בשמו ולברך לשרתו נברא לכבודו
 בחיוק הוא הטהורים ב״ח שורש וככה ,נוגה בחיצוניות הוא המדבריים אדם בני שאר ושורש נוגה

 הצמחיש שורש וכן , הטמאה במרכבה אשר בחיות שרפם הטמאים וב״ח הכבוד כסא תחת אשר הקודש
 הדעק p החיילי וען ה' ברכו אפר השדה בעשב הוא פרי עושה פרי עץ המה אשר והאילנית הנאכלים

 בצומח שרפם ודרדר וקוץ רעיס ועשבים פירות עושים שאינם סרק ואילני הרוחני; העליון עדן בגן אשר
 הבדולח שם אשר החיים בארן הוא אף שבו הטוב הדומם שורש וכן ,ולענה ראש פורה שורש דקליפה

 בגבורה זהב / בחסד כשף היה ושם / נמצא שם שרשו פבמתכות הטוב וכן ,רוחניים השוהם ואבן
 שבהס והפסולת הרע ושורש ,במלכות ברזל / ביסוד חי כסף , בהוד עופרת ,בנצח בדיל / בת״ת נחושת

 על נגמר לא באמת כי בראשית למעשה דור ך״ו אתר יצירה נתוסף איך תתמה שכנגדס,ואל בקליפה הוא
 (בשבת חז״ל שאמרו כמו ,סיני הר על התורה את ישראל שקבלו עת ששיבסיון עד וארן שמיס בריאת

 הששי יום בוקר ויהי ערב ויהי מ״ד לקיש בן שמעון רבי אמר ,)אידיהן לפני ובפרק עקיבא רבי פרק
 לאו ואם מוטב התורה את מקבלין ישראל אם להם ואמר בראשית מעשה עם הקב״ה שהתנה מלמד
 לומד בראשית מעשה בגמר בששי ה' הוסיף הששי יום ז״ל רש״י ולשון ,ובוהו לתוהו אתכם מחזיר הריני

 יוס עד ועומדים תלוים כלם הששי יום ד״א הורה, חומשי ה׳ ישראל עליהם ע״משיקבלו עמהם שהתנה
 שבסנולה וסגולה סגולה לו יש הדצח״ס מן אחד, כל והנה .תורה למתן המוכן כסיון ששי הוא הששי

 ותאנה החסה הוא הסגולה בצימח ,(הדימאנט) שבתם והסגולה הטובות אבנים הוא הסגולה בדומם
 במדבר , האריה שבהם והסגולה והראם והנמר השור הוא הסגולה בחי ,הגפן שבהם והסגולה וזית

 בדרך הדצח״ס על נדבר ועתה • והנביאים החסידים שבהם והסגולה אברהם אלהי עם הוא הסגולה
: והוא כלל, , ,

ק  עפר או מים אי רוח או אש בהם ניכר שלא עד הד׳י כל ועירוב ממזג נבראו הדצח״ס ל2 ז פ־
 בכל ולכו מדבר, ר,ו חי או נומה או דומם או אחד נוף ושב נשתנה הכל איל ,עצמו בפני

 שגברה הגופים אך ,כאחד והיובש והלחות והחום הקור מהם הנמשך האיכות כל בו ימצא מהם המורכב
האבנים כמי העפר יסוד בהם שגברה והגופים ,למרבה החום בהם יראה הב״ח כמו האש יסוד בהם

יראה



סבהד״צ״ח־ם כל תבנית יא מאמר

*.1

ק אמנה .לכלס תקיש וכן להלכה היוכש כהס יראה או ׳ היה כדצח״ם הז״י התעלכות ב  f הרכבוה מיני נ
 חלק על חלק ישכנו שהחלקים מה ל״ל השכניית ̂ זכרנו כבל המזגיית ,שכניית ואחד מזגיית אחד

 כהדרגה שוכנים שהם ומדכר חי ככל אשר ועצמות גידץ כשל כמו נפלא ובסידור בהדרגה זה על זה וידבקו
ה; על זה ס נראה וזה מלמעלה/ עליו והעור ,הגידין על והכשר , העצמות על הגידין ז  כעשבי כן ג

 שכעולס המורכבים בכל הוא וכן זה על זה שוכדס ומדלגות גידין כדמות p וככל האילן ועלי השדה
 המה זאת בכל מאד וקעניס דקים היותם עם הורכבו מהם אשר והחלקים ,המתכות שהוא כדומם אפילו

ם) נקרא וחלולים נקוכיס רו א פ ם( נ פו  כמוסת ג״כ ונודע ,^די(המיקלאשקאפי) על בחוש נראה וזה .^
 בפני חוצן ברזל של מחיצה שאין ומה תוכו אל מיס באי מבלי המכוסה בצלוחית אשל העפר שיצמיח ממה
ס) נקבי ידי על כו דרך יעבור רק הקול  שתדע צריך אכל ,')ב ס' ז' (מאמר למעלה כמובא (הפארו

 והזכים הבהירים בגופות אפס ̂ עיקום ובדרך עקלקלות ארחות ילכו ועבים עכורים בגופות אשר שהסארוס
 חוש כן על אשר ונפלא, יפר בדרך צד מכל ישרים קוים על המה והמיס והאויר וזכוכית טובות כאבנים
 חוש כן לא העבים, הגופים דרך עוכר ואינו הזכים הגופים דרך ועובר מפליש הישר קו על ההולך הראות
ס שבר לכן ישר בדרך כמו עקלקלות דרך האויר ידי על הקול שינשא מפני השמע  עכורים בגופים ג

ס) ידי על עבים ומחיצות רו א פ ה בי( ק :נ
י ח סרק ר מ ו ח ,הד״י והתמזגות התערובות מן שעה ובכל עת בכל תמיד ונבראיס נתהויס הדצח״ס ו

אין כי ממש בו אין הוא והבל הגלגל, היקף תנועת זה יגלום קדם חכמי ולדעת ^
פרק ב׳ (במאמר הודעתי כזאת מראשית כאשר אחד במקום וקבוע רוחניי הוא רק במציאות גשמיי גלגל

) ה׳ ו  לכל נותן יח׳ והוא תמיד שיתמזגו הד״י על הקד אשר האל ברצון ונבראיס מתהויס המה אך ,נ
 שהה יתקבצו כי ידי על האדמה בבטן הנסתרים מהאדים יתהוה הדומם כי ,לו הראוי צורה וגולם גולם

 יותר מזג היסודות יתמזגו ואם דומם ונעשה הדומם צורת לקבל שמוכן עד שם ויתמזגו יסודות הד' כל
שיהיה עד שלם יותר מזג יתמזגו ואס , הצומח צורת האל לו יתן הצומת צורת לקבל מוכן ויהיה טוב

האפשרי השלמות בתכלית המזג יהיה ואס ,הב״ח בזרע החי צורת האל לו יתן החי צורת לקבל מוכן
 גופים כן גס ויש , האדם צורת האל לו יתן ונכבדים זכים ממזונות בגופו התבשל אפר באדם האדם כזרע

 בו שאין העשן כמו לבד יסודות ג' או ב׳ הרכבת לפעמים בהם יש רק יסודות הד׳ מכל מורכבים שאינם
 פחומרן השדים מציאות והס לבד יסודות ב' בעלי הבריאה מן גס יש המקובלים לדעת אולם , העפר מן

 בצורתן משתנים והס הגשמיים כל כשאר ונראים מוגשמים אינם כן על אשר לבד ואויר אש מחומר נברא
 האש מיסוד צורתן שקבלו ואותן מינים. ד׳ הס ולכן ,אחר מיסוד צורתו קבל אחד כל כי למשפחותיהם

 ,במים שוכנים המיס מיסוד צורתן ושקבלו ,באויר שוכנים הרוה מיסוד צורתן שקבלו ואותן ,באש שוכנים
 ,ח') פרק אבי״ע קיצור (שער הנדפס נע״ח ז״ל האר״י כתב כן ,בעפר שוכנים מעפר צורתן ושקבלו
 שאין כתבו המתפלספים וחכמי ,ז״ל הרמב״ן כתב וכן ,ח') סרק נוגה קליפת (בשער הוא יד כתב ובע״ח

 שזכרו הגמרא לחכמי יערכו דמות ומת , אמת לא דמיונות אלא אינה חכמתם וכל בדמיון אלא מציאות להם
 ולמחזי למידע דבעי ומאן כו' לראות לעין רשות נתנה אלמלא ,בברכות בש״ש רבות פעמים מציאותם

ס) ,כו׳  שהביא דאשמדאי פובדא (בגיכיין) ,כו׳ מחלת כת אגרת יוצא שבת ובליל ד' בליל (כפסחי
 , חלמון דבן מעשה (במעילה) ,כו' ספא רב בי דהוה שידא בר ההוא (בחולין) ,שלמה למלך השמיר

 נמצא ק רק לכס דמי אל ורעי אחי לכן ,כו' כמלאכים וג׳ אדם כבני ג' בשדים נאמרו דברים ו׳ בחגיגה
 דברי להכחיש עליו לסמוך נכבד ואיש בגוברין גבר ימצאו כי ישישו אשר והאנשים ,במציאות באמת היה וכן

: מזה גדול יותר דבר כן אחרי להכחיש יחפצון כי יען אלא אינו בזאת התלמוד חכמי ,־
ק ר ל1 ט פ  שבכל חזקים היותר שהם והספיר הזהב אפי׳ ,לבסוף נפסד יסודות הד׳ מן המחובר כ

ומקצתו אש מקצתו וישוב יסודות לד׳ ויחזרו יפסדו לבסוף זאת בכל הגשמיים הנמצאים ־
 ויש אחדים ימים לאחר נפסד שהוא נמצא יש אפס ,ילך כן שבא עומת כל עפר ומקצתו רוח ומקצתו מיס

 הנגיד כתב כאשר , יסודות לד' וחוזרים ונפסדים הווים _ חלילה חוזרים הנמצאים וכל רבות שנים לאחר
) תשוב(בראשית עפר ואל לאדם שנאמר ומה ,ז׳׳ל הרמב״ם ישראל צבא ושר  אחד טעמים משני הוא ,ג׳

 מסעם שנית שוב ,היסודות משאר יותר העפר יסוד מן רב הלק יש יסודות הד׳ מן שגהרכבהו בעבור
 הכל נאמר וע״ז פ״א), זה ומאמר פ״ב ה׳ (מאמר למעלה כמובא ועפר, ארץ נקרא בכלל יסודות הד׳ שכל
ת מן היה הל ק עפר(  אחר ודבר לדבכ.חהר ויחזור יפסד רק יסודות לד׳ יחזור מיד הנפסד שכל ולא ג') ה

 שחוזר עד ומתפזרים מתהלשיס וחלקיו וחסר והולך זה אחר בזה צולה ולובש צורה פושט והוא אחר לדבר
 ואשר יסריחו יפריחו אשר ידיחו יצמיחו ואשר ישמידו יולידו אשר כל הד״י טבע כן כי יסודות, הד' אל

 ארבע יכריחו יזה יניחו זה ימשיכו וזה יוליכו זה כי מפני אהד עד בהס נשנ/ר לא נכחד והכל יניאו ימציאו
נמקים, אנחנו ובה מפיקים, היסודות אשר הדברים דרך כך .ישמו עתה לבם חלק שריה רבים שוטריה
ם ילדי כן שאין מה י הי ט ‘ : אלהים ובני בוקר כוכבי ,ג

®“P הדומם על הממונה המלאך בהשפיל הדומם מן ההרכבה כח יפרד כאשר הפירוד הוא י
וזהו מהרכבתו ההוא הדומם נתפרד אז אחוזתו מקום העליון משרשו ויפרד ההוא י

מיתתו ■



יושר כתי א׳ חלק הברית ספר
 בהשסיל והמגדל והמוליד הזן כח בה ונפסד הסגעייח הצומחת נפש ממנו בהפדר הצומח ומיתה ,מיתתו

ת הוא וככה ,העליון משרשו בהסרדו הצמח אותו על הממונה המזל או המלאך ? בצאת חי הבעל ^

) (קהלת לארץ למסה היא היורדת הס מתפרדים שניהם וגס שלה הגוף כמו שמתבשלת כלומר ג׳ קי  חל
חו אשר היסודות אל וחוזרים האדם כבני מתים השדים אפי׳ ,ארן הנקרא יסודות לד' וחוזרים ק  לו

הס ,מאד רבים ימים שמאריכים בהם יש ואולם ;דורשין) אין הז״ל(בפרק שאמרו כמו ,משם ס ו מלכי  ה
 ונתמכה אשמדאי מת שכבר כזאת לעת בידינו הקבלה אמנם .לו וכדומה כאשמדאי והמפורסמים שבהם

תו חלקי כל ואז ,מגופו נפשו ותצא למעלה ושרשו מזלו בהחשך האדם מיתת וככה .מקומו על אחר  גו
 כשהיה הארץ על העפר וישוב שכתוב כמה ארן הנקרא הד״י אל וחוזרים ונפסדים ומתהלשיס מתפרדים

ס שם לוז ואולם נסכוי הנקרא האיכות ורב הכמות קסן אחד עצם אלא ממנו נשאר ולא י״ב) (קהלת צ ע  ה
) השירים (שיר ראשך ודלת בסוד מלמעלה לו סמוך הו השדרה מחוס העליון עצם והוא ; לראשונה  עי ז׳

ס ידו על אשר, הדלת הוא ע לסעס רמאה לבן העצם לזה קורא והזוהר .העולם זה אל שנית הגוף נכנ דו  י
 במדרש מז״ל אמרו כאשר להתבסל לו אפשר שאי ובסגולתו'עד בעבעו ואמין חזק העצם וזה ,חן ליודעי

 כליון ה ואין אש האכלנו לא גס נשבר לא והוא הפטיש ונשבר בפטיש עליו והכו נסו שכבר רבה) (ויקרא
 אשר הרשעים אמנם .ק״ו״ס בגימטריא נס״כ״ו״י ולכן , המתים בתחית הגוף כל יקום ידו ועל בו שולט

 ל״ד) (תהליס זכסס מארן להכריא בסוד רעצס זה אפי' בהם ויפסד יכלה המתים בתחית יקומו לא
 5זכד מארן להכריח לכן ,מזלם שהוא ,פלהם ונשמה מהרוח נפשם נכרת כי על הפלא, בדרך האל ברצון
תו ועצמות בטבעו אך .רע מזל לעצמו גורס אלה עושה כל כי לבטלה זרע מוציא ר״ת וגם מז״ל ר״ת  בריי
 דאשתאן• לזי גרמא דהא ,ז״ל ע״א) ס״ס דף נח (פרשת בזוהר כדאיתא וקיס חי והוא כליון מקבל אינו
אן עד גופא כל הקב״ה יבנה ועליה בעיסה כחמירא יתעבד גרמא ההוא ארעא תחות נש בבר ביה.  כ

ק לבד שבת מסעודת אפי' האדם של אכילה משוס ניזון ואינו נהנה אינו הוא כי והטעם .לשונו ד עו ס  מ
^ שבע שכבר בעבור כלל נהנים אינם הגוף וחלקי העצמות כל שאר שאז שבת במוצאי המלכה מלוה ד א  ה
p בערב נוצר הראשון אדס כי זאת ומודעת ,ודשן ושבע אוכל לבדו הוא ואז סעודות שלש ממזון jp 

 ן5 עעמו עמד כן על . המות שגרס הדעת מען העצס זה אכל לא נמצא שבת בערב עדן מגן ונתגרש
 עצמות^ כל שומר בסוד והוא וקיס חי ישראל מלך דוד כנגד הוא זה סעידה וכן , לעולם וקיס חי והוא
 הזה עצם ידי על להתבנות עתידים הנשברים העצמות כל כלומר נ״ד) (תהליס נשברה לא מהנה אחת

ס ,נשברה לא הו בעולם חי הוא לכן המלכים מיתת בעת וקייס חי נשארת מלכות היא דוד אחוזת ג תו  ’ ה
 שכק וכבוד גדולה מצוה והיא ,)בו שיחסר (פרקא דאצילות אדם ממאמר כנודע ̂ התיקון בעולם וקיס
ס במקצת בנרות שירבה צריך לכן , מלכתא שבת כלה הכנסת בעת כמו הסלוק בעת מד זו בסעודה ג  ולו

ד כזית אלא לאכל יכול שחינו אף ככרות שסי על ויבצע רביעא רגלא מלכא דדוד סעודתא היא דא ח  א
 אלא אלא צריך' שאינו אע״פ שבת במוצאי שולחנו אדם יסדר לעולם כתבי) כל חז״ל(בסרק אמרו כאשר
בו והמקובלים ,כוליתא מיניה אכיל הוה תילתא עיגלא שבתות באפוקי ליה עבדי הוו אבהו ר׳ ,לכזית ת  כ

 ' במצוק והזהיר ,זו סעודה אחר עד הורה בדברי אפי׳ במלאכה להתעסק אסור שמיס יראת בו שיש דמי
ט ינצל זו ט ח ס ,)ל״א (דף השבת בשער ז״ל האר״י בכוונת כמובא הקבר מ ק שיקום לו מובטח נ  בתחי

מק בה דמשגח וליה וחשובה נאה קלה מצוה והיא בעצמו דוד הוא, שמו צמח איש פני ויקבל המתים ח  מ
ה. העצם ימך בעצלתיס והנה עצלות, ז ק בסירות ויקיימנו וכל מכל זו יבטלמצוה לא פנים כל על ה רקי  ו

ל, לא עצלן ולחס אחד כ א מאכליו / חלות שתי שלחנם יערכו אף בנרות ירבו דברו על החרדים אבל' ת

 היא שהנשמה קדמונינו דברי למבין ודי כביכול נופח מעצמותו הנוסח וכל ,באפיו ויפח אלא באפיו וישם
 שהיא ידענו לא חיים נשמת שאמר אחר כי מיותר והוא חיה לנפש האדם ויהי שם ואמר ממעל אלוה חלק '

 אינה דעשיה משמים שהיא שיאדס הקדושה הנפש כי ,ונצחיי תמיד חיה שהיא לנפש בו הכונה אבל , חיה
ה, .כליון מקבלת הנ ה אחד כל על נדבר ומעתה ,כלל בדרך הדצח״ס על לדבר רחמיו עזרונו הנה עד ו ה  מ
 ישראל אמוני שלומי מאת אספתי ואשר ; האמת בחכמת ונבונים חכמים מסוד קבלתי אשר כפי פרט בדרך'
ס כי נמצאים הבלתי ישראל זקני ספרי בין ומפורד מפוזר בזה דבריהם אפר הטבע הכמת דעת מלומדי  א

 ספר כגון ללשונותס העמיס חכמי משפרי העתקתי ואשר ,ואקבצס להם אשרקה במשפחה ושנים בעיר אחד
רני) (רף) בי הו ספר( מה, (זעלצן) וספר (ביפון) וספד ו כדו  ראשית בספר נעתק כבר (רף) ספר כי אף ו

 בדרך אזכירם אבל ,ודבר דבר בכל נפשו אארך לא וחני במלה מלה נהעתירןו פארותיו וחארכנה לימודים
אשר רבים מעמיס מקובצות שיהיו דברי על אני שוקד אך ,כלל אזכיר נא נצרך שלא ודבר וכלא החל קצרה

לא '



סגהד״צ׳וזם כל תבנית יא מאמר
 יהודה ונפוצות ,שנהם הנווניס ומחמדי יופי כלילת שיאמרו דכריס רק ואנרר / מלים מהם העתיקו לא

 ומאמרים נאומריס ואספתי ,וכאלה אלה בדגריס ז״ל מהם ראיתי שמצאתי נועם אמ^ כל כן גס אקבץ
/ פוכ עץ וכל החיים ועץ הדעת עץ עציס לקושש נס:ס להתענג שיבואו ורפי אחי למען ה' בשם הבאיס

חיים במלי מיני ------------------—— v_.£ ......— — — — .-יי״׳יייי

ויגידו הדס כל
ה................... , ״ ...................................................... ר י . . מגבורותיו ״.

 אזכירה עד דבר לעשות אוכל לא אך ,לישועה לי ויהי הברכה את ה' יצוה אשר כסי בנפלאותיו ואשיהה
, : והוא , אחת הקדמה מקדם . '

' הדומם אימת ׳י״ב מאמר - -
ם א■ ק ס״  צד מהס אחד בכל יש זה בכל פשום< הוא עפר מיס רוח אש יסודות מד' אחד שכל שאמרו ע״פ א

כל ולח זך בו ויש , מאד זך בו יש עצמו האש לומר,ביסוד רצה , בחינות וה' לד' ברירה . .
 הוא שבפנימיותו ,הרואה לעין יורגש הנר באור גס שהרי תתמה ואל ,עכ נו ויש y עבות לא בו ויש ,כך

 אש משל דרך נקרא בחינות הד' ואל ,הדקה מן דקה נראה העליוני וכחודו דקה אש ^וסביבו עב להב
 עוד׳ בו מהיות ימלס לא האלה בחינות ד' בו שיש ואחר שבאש, עפר מיסשבאש, , שכאש אויר שבאש,
 והגדתי השמעתיך מאז הלא כי , האש שביסוד יחידה בחינת ונקראת ,מצוחצחת נעלמה אחת בחינה

 בחינות ה' אלו וכל ספירות וי' בחינות לה' מתחלק יסודות מהד' אחד שכל בו ב׳) פרק ה' (במאמר
 ,שבאש שבעפר מיס ,שבאש שבעפר עפר ,משל דרך ונקראים בעצמן אלו בחינות לה' עוד מתחלק שבאש

 וכן , שבאש במיס הוא זה דרך ועל .שבאש שבעפר יחידה , שבחש שבעפר אש , שבחש שבעפר רוח
 יש וככה .לבד האש ביסוד בחינות ישך״ה נמצא שבאש', ביחידה וכן ,שבאש בחש וכן שבאש, ברוח

 הזה הענין יבחן אבי יקום ועתה .העפר ביסוד וכן , המיס ביסוד וכן ,הרוח ביסוד בחינות ך״ה אלו
י ״ . י . . . קדוש ‘ .

 לכל לק
עולם !בכל

 י') פרק אבי״ע קיצור (שער הנדפס חייס ובעץ השפל, שבעולם יסודות הד' אפי' רבות בחינות בו
 היסוד ערך כפי מארבעתן יסוד שבכל העפר מחלק תאמר כאלו יסודות, ד' מחיצוניות נברא הדומם ז״ל,

 וכאשר למעלה ממסה הסדר ועל פרפ בדרך ואחד אחד כל הדצח״ס באור אל אבא ובזה .ענ״ל ההוא
: והוא ,חסדו ה' יצוה אשר כפי הבריאה בזמן האחד את האחד קדמו

ם ב פרק מ ו ד  וצורת מחומר וצורתו חמרו והורכב ,ומדבר והי הצומח שנברא בפרס בראשונה נברא ה
בחינת הוא האש מיסוד שבו שהחלק לומר רצת , יסודות שבד', שבעפר עפר בחינת .

 מיסוד שבו החלק וכן ,שברוח שבעפר עפר בחינת הוא הרוח מיסוד שבו החלק וכן ,שבאש שבעפר העפר
 כמובא שבעפר/ שבעפר עפר בחינת הוא העפר מיסוד שבו החלק וכן שבמים שבעפר עפר בחינת הוא המיס
 הגוף מן כלס יסודות מד' כח מקבל שהדומס .•בו) ב' שער ג' (חלק ז״ל וויסאל חייס לר' קדושה נשער
 נברא הדומם ,ז״ל י') פ' אבי״ע קיצור הנדפס(שער ובע״ח .שבהס גרוע היותר מהחלק כלומר ,שבהם

 והסנה , ההוא היסוד ערך כסי מארבעתן יסוד שבכל העפר מחלק תאמר וכאלו יסודות ד' מחיצוניות
 הוא יד כתב ובע״ח ,עכ״ל יסודות הד' בכל העפר יסוד גריעות בערך יסוד שבכל גרוע היתר מחלק

 הומר נעשה מחומרן האלה והתערובות ,מבזולתו יותר העפר כח בו גובר כן על י') פרק נוגה (בשפר
 ד' אותן ומחזיק המעמיד אחד כח שהוא הדוממת נפשו לומר רצה הדומס צורת נעשה ומצורתן הדומם
 ויחזרו יתפרדו לכל אקפוב הו מתכות או שהם כמו ענינס על נשארים שבו.להיות הד'יסודות בחינות
 נפש בשם נקרא לא לכן שבו יסודות הד' הרכבת העמדת זולת חידוש מוסיף זה נפשו אין ועל.כי ,לשרשם

 מדבר חי צומח לאפוקי ,עצמו הדומם זולת אינו כי בעין נראה זה וכח .לבד כח בשם יקרא אמנם ,כלל
' האמיתית צורתם לראות אפשר שאי  שיחדשו למה נצרך לא הזה וכח ,השכל בעין נראה אבל בשר בעי̂נ

 , שבהם ההרכבה כח תמיד יום בכל ומחדש המחזיק מדבר חי שבצומח הזן כח כמו עש בכל ויחזיקו
 בהתחבר כן שאין מה ,ינתק במהרה ולא מקשיי דבר נעשה עפר בחינת עם עפר בחינת שבהתחבר והפעם
 חזק הוא וגס יתפרדו ובמהרה רפויים המה אשר באש ואש ברוח רוח או מיס בחינת עם מיס בחינת
 ולא יחסרו לא שחלקיו מפני ,החסרון וימלא הנתך תמורת שישלים לדבר נצרך ובלי בעצמו מאד ואמץ
 , תמיד החסרון למלאות למזון זה בעבור ונצרכים ,עת בכל חלקיהן יחסרו הצח״ס לאפוקי ,יפסדו
 כדמות שהוא בתוכו המתעלס אחד כח עוד בו מהיות ימלע לא היסודות בחינת מד' מורכב שהוא ואחר

 כן גס היה ושם נמצא פס בחינות ד' שם אשר מקום' שככל הוא ׳גדול שכלל מפני שבו יחידה בחינת
 והמלחיי, החומציי שהזיעה ואפשר , זה) א'מאמר למעלה(בפרק האמור כדבר בהכרח החמישית בחינה
ט ומשתמשים שבעולם מורכב ככל אותו מוצאים הכימיאה בעלי אשר (הכימיאה) במלאכת בו ממצא

להרכיב ,



יושר כתב א׳ חלס הברית ספר
ה'
שנישוד

 יש גדוסס שגס נמצא שנו יחידה כחינת הוא שהוא (אלקליס) בלשונם הנקרא מחכיח מיני כל להרכיב
 .שביב. בחינות ה' ונגד שבהם העפר בחינת כלומר יסודות הד' שבכל שבעפר בחינות ה' נגד בחינות
כערך, הצח״ס נגד הדומם ערך לק יסודות הד' שבעפר המדרגה בשפל הורכב הוא כי ועל ;עצמו העפר

: היסידות שאר לגבי העפר .יסוד
ם ג פרק מ ו ד ה  מן כאחד העפר צורת ולא) המיס צורת ולא הרוח צורת ולא האש צורת לו אין ו

 או אבן אס , שהוא מה כפי מהרכבתס הנולד אחרת צורה לו יש אכל ,היסודות
 גדול וכח חזקה ביד לא אס בהם אחר גשס פעולת ידי על צורתם יכנו לא אשר להס וכדומה מתכות
 שאר וכן ,)(מאליע בלשונס הנקרא בנקל צורתס יפנו אפר הרכיס גופות וכן (דורא) בלשונם הנקרא
 תנועה לא אף כצומח מבעיית המעה לא .כלל המעה שוס בו נמצא לא גס . בדומם הנכללים הגלפות
 שנמצא הגס , מהס מובדל הוא ובזה ;דומם רק ב״ח ולא צמח ולא יסוד לא אינו ע״כ ;כב״ח רצונית

 גדולי וימים עתים ברבות שנעשים הכמות קסני הבנים שנמצאו כמו ג״כ בדומם הצמיחה כח לפעמים
 הגר(באוכר מדינת הנקרא (חונגרין) במדינת הגפנים סביב נצמח סהור זהב לפעמיס נמצא וכן ,הכמות

 התנועה כמו ̂ בממס תנועה לפעמים נמצא גס אף גאלד) (רועין ונקרא (שלאווקין) מחוז אצל אונגיץ)
 אותה קורא ז״ל עזרא ואבן ,החומץ בתוך כשיותן ואנה אנה והולך המתנועע אין יש וכן ,חי בכסף אשר
 ירוץ אשר אבן יש וכן ,וכה כה ויפן החומץ בתוך והולך סובב בעיני ראיתיו ואנכי ,החומץ מן הבורח אבן

 תקשר אס כי (המאגנעכו) אבן הוא הברזל את אליו ימשוך או בו לדבקה הברזל אל עצמו אה ויקרב
 ונחזיק בשוה השנים שיעמדו באופן לו השוה משא חתן פכנגדו ובכף המאזנים של אחת כף החס אותו

 לאכן תקלג וכאשר ,)(המאגנעע שבה הכף תרד מעצמה אז ,מרחוק ברזל (הסחגנעע) תחת בידינו
האחה נקודה אשר ,האגן נקודות בשתי מהברזל הרבה תמיד יהדבק ייליכסס)5 (אייזץ שחוק ברזל הזאת
רמיו שורוח חרויד u•—_____ _ י ________________...»

וחין המחש יתנועע תיכף באבן(המאגנעע^) חסבב השונחן ותסת נד נכנ
 אותה יקבעו שאס החנן זה של וסבעו .מחיצה שבכל הפארום בעבור זאת בפעולתו מציצה מחיצה

 ן5ימי ארחות לעוכרי נחל תועלת הוא ולכן צפון; לצד תמיד עצמו מושך הוא לסבב שיוכל ציר על הנתון סחע
לק זאת בכל .הים הידוע'ליודעי (קאמפאש) הנקרא בכלי עקר הוא כי בה ילכו אשר הדרך להורותם

 עוזרי^ן שבהם החלקים כל ואין ברייתן עצמות מתנאי איע בהם הנמצא הצמיחה כי לממס אלא .יחשבו
..I_______ . _______ *(לח רו מל ממש מימח יי.•׳

 כל תוך חשנו החויג־ מקמח הוח חבנ שבו החיוני רוח מסיכת אינו סי הכסף תנועת וען v*־ F״׳- '“י י
 העיגול וממבע עגולים נקודותיו כל נעשה ידו ועל חי הכסף נקודות, עם והנצמד הנחבא מחלקיו חלק
 היא שסגולה כמו בתוכה יתנועע או החומץ מן שיברח הנזכר באבן היא סגולה וכן !יעמוד לא אשר

 סגולה וכן ,חיים בעלי בין הברזל ימנה זה בעבור ולא (המאגגעע) לאבן קרוב כשהוא שיתנועע לברזל
 נפלאוה סגולת ימצא כאשר הברזל אל עצמו ושיתקרב העולם צפון לצד תמיד שיפנה (המאגנעס) כאבן היא

ש צ אבנים בשאר תקומה חק חז״ל בלשון ונקראת תפיל לא עליה אותה שתשא הרה אשה שכל אחד אבו י ״׳ץ I״ ;ס עניה חותה שהשח הרה חשה שכנ סחד חבן י
 דבק איננו אשל אבן עוד ובתוכו הלול כפנו אשר אבן והוא פ״ג) בש״ע,(סימן ומובא שבת) (במסכה

 (כדף מהרש״ל ביאורי לשון וזה כפעמון; לאוזן סמוך בו כשמקשקשין ר^ו ונשמע בו מונח אם כי בו
 נבדק הוח וכך ;גזג כעננל בתוכו קען ואבן חלול בתוכו כהוא הצץ אבן■ ראיתי אני תקומה אבן ל״ג)

 כמה ונסישיו האבן זה ל׳ל לי יש המחבר ואני .עכ״ל הקומה אגן שהוא ואמרו בראשית ינד מששת

: אמת ודבריהם אמת וחז״ל פעמים ׳
 ספיע מונח והעפר כעצמו ממנו העפר משליך רגע נמעע זה אחר כעפר אותו מכסים שאס אבן יש עוד

 חוזל• ואח״כ בתחלה כאשר אוחו ומכסה האבן על מעצמו העפר חוזר רגע כמו כן ואחרי / בעיגול לו ^
 זה אחר בזה תמיד יעשה ככה ;מעצמו עליו העפר כל שב רגע ואחר ;מעליו המפר כל וזורק האבן

ד : העפר אבן וקרא  ולא השער יוסר וזקנו ראשו כגון האדם שערות מקום על כשיותן אחד אבן יש עו
 שני לעשות מפליא והוא ארס; כל כדרך שער יגדל קרחה ראש על וכשיתן שער שוס לעולם עוד יגדלי

: הנפלאות אדון וישתכח פלא עושה האל יתברך ;אהד בנושא הפכים
 האנשיס לרפאות נפלאה סגולה לו ויש y וקשה צלול והוא ירוק מראהו שפיץ) נקרא(לענדין אבן יש עוד

 אבנים י״ב גס אף .אנדיאה) נקרא(אוסש מזרחית בהודו נמצאים האבנים חלה ושתי ,הבן מחולי
 ; התורה על רנינו,בחיי בספר כמובא עצמו בפני מופלאה סגולה אהד לכל יש האפוד בוזושן אשר פובוה

 שגדלים לא בכמותן גדולים יותר נעשים הימים שברבות האבנים וכן . סגולות אלא אינם אלה כל והן
 הגשמים, ידי ועל הול; על וחול עפר על עפר חלקי בהם שנהדבקו רק שבהם המגדל כח מהמה הס

הלבנים כענין לאק והיה מקשה מעשה נעשה כן אחרי השמש וחס כחחלה עליהם יפלו אשר הלחים ואידיס
:והוא ,בצומח נדבר ומעתה .התנור בתוך הנשרפים

פיק י



סדהצומח איכות י״ג מאמר
ח א שיא מ ו צ ק חדשא בראשיש למפשה ג׳ כיוס אלהיס באמור הדומם שנכרא אחר נברא ה א  ה

 ק ויהי השרן על בו זרעו אשר למינו סרי עושה פרי עץ זרע מזריע עשב דשא
 שבו החלק ר״ל ,יסודות שבד׳ שבמיס מיס בחינה מחומר הורכב חומרו הוא וגופו ,א') (בראשית

 / שברוח שבמים מיס בחינת הוא הרוח מיסוד שבו והחלק , שבאש שבמים מיס בחינת הוא האש מיסוד
 הוא העפר מיסוד שבו והחלק , המיס שביסוד שבמים מים בחינת הוא המיס מיסוד שט והחלק
 ט ניתן ותחלה ,׳)ב פרק י״ב (במאמר בדומם האמור דרך ועל , שבעפר שימים מיס בחינת

 אפס f לשרשס ישובון וכל שבי הד״י יתפרדו לבל הרכבתו המעמיד כח ר״ל חיצוניותו והוא הדומס נפש
ס מנפש מעולה יותר הוא כי מ ח ס נפש כי ,עצמו שבדומס ה מ ח  עפר צורת מבחינת בא בדומס ה

ס ונפש ב') פ' י״ב (במאמר כאמור יסודות שבד׳ שבעפר מ ח  שבעפר המיס צורת מבחינת בא שבצומת ה
 ואף , שבניפו מונשמת היותר בחינה שהוא הדומם בחומר מה בחינה יש בחומרו שגס ספק שבד׳/ובלי

 , שבד״י שבעפר עפר מחומר בא בדומם הדומם שחומר / עצמו שבדומס הדומס מחומר נכבד הוא
 וזה וויסאל^ חי^ס לרבי קדושה בשערי כתוב כאשר שבד״י שבעפר מיס מבחינת בא בצומח הדומם וחומר
אי יכתוב ד ד/ו  הצומח ושל הצומח משל החי ושל החי משל זכים יותר שבאדם וצורה מגוף הבחינות שכל י

 (בחלק עכ״ל מכלם מהס בחינה כל נכללה הבחינות כל כי לעיל שכתבנו ממה לך יתבאר וזה הדומס משל
 ואחר שבד״/ שבמים מיס בחינת מצורות פנימיותו היא הצומחת נפש בו נתוסף ואח״כ . בו) ב׳ שער ג׳

 בחינת כדמות נעלמה אחת בחינה עוד ג״כ בו מהיות ימלס לא בהכרח הד״י מן בחינות ד׳ ט יש שכבר
 בחינות ה' שבד״/ונגד שבמים בחינות ה׳ נגד, בחינות ה׳ ג״כ שבו הרי הדומם אצל אמרנו כאשר יחידה

 י״א (מאמר למעלה כמובא הכללי המיס יסוד נגד הוא שהצומח ידעת שכבר הכללי עצמו המיס שביסוד
) פ׳  כחות ג' נמצאו זה צומח שבנפש ועל .הרוח יסוד נגד המיס יסוד pכע החי נגד ערכו ע״כ .ג׳

ה; אשר מ  ברצון בן פעולתן אין האלה שהכחות ועל ממש; נפש בפס נקרא לכן ,והמוליד והמגדל הזן ה
 ;מזולתו יבדל ובה הצומח של העצמיות צורה הן הן כחות הג׳ ואלה ;הכובעיי נפש נקרא לכן בעבע אלא
 תמונה נקרא בשר בעין הנראה וציורו האילן תואר וצבעו העשב תמונת כי מדבר חי ודומם הד״י הס

 בהעדרו,ממנו אשר ;לו המיוחד מין שבאיזה להעצס המעמיד הדבר הוא הצורה אבל .צורה לא ותואר
 הצומח דבר על משכיל וכל ;לבד השכל בעין אלא מושגת אינה והיא ההוא מהמין ההוא העצם יהיה לא

 וכן המוליד וכח המגדל וכח הזן כח המה אשר ;כהות ג' לו שיש הצומח של מעשיו סי על בשכלו שופע
:והוא ;האלהיס בעזר אומר כאשר יהיה הכחות אלה ובאור .באמת הוא

ץ ב פי־ק  כסי לו וראוי בו המורכב היסודות חלקי ושאר העפר מן ;צומח לכל המספיק כח הוא ה
 צומח בכל אשר הידוע השרף בתוך שיכן הכח שזה האחרונים מחקרי ואמרו ;צרכו י

 . הס ואלו כחות ה׳ ובו . הב״ח שבגוף הדם כערך להם הוא אשר מהמים זולתו או מהמסר הניזון
 הכח הוא המחזיק כח נקרא ב) .אצלו להצומח, הראוי הסזון המושך הכח הוא המושך כח נקרא א)

א ג) . ט עדיתאכלו מזונו חלקי בו המחזיק קי  גוף אליו שמשך מהחלקים שב ידו פעל המעשלר״ל כח נ
.ראוי שאינו ומה להרנבתו שראוי מה מזונו בחלקי מברר שהוא ר״ל המברר כח נקרא ד) . הצומח

 חמש ואלה .; ראוי שאינו מה ממנו ודוחה להרכבתו שראוי מה בו המשאיר והוא הדוחה כח נקרא ה)
ס הזן כחות  הד״י כל ויתפי־ד ונפסד מתחלש הרכבתו הוא ולולא ;שישמיד שט הדומם לכח הגורמים ה

 הרכבתו חלקי כל עת בכל והמרבה המפשע הכח הוא המגדל אמנם ; המציאות מן הצומח ויתבסל שבו
 גמר עד נפלאה ובהדרגה בסידור הצומח בגוף חלק אחר הלק ומדבקס מחברם והוא רוחות ולד׳ למעלה
 הצומח ונשאר הכח זה ממנו נעדר אז בישולו גמר תור ובהגיע ; ההוא לצומח הראוי בכמות גדלו שישר
:מינו לקיום והמוליד גופו לקיום הזן; הימים באחרית לבד והמוליד הזן עס^כח י
ד ג פרק י ל ו מ  כאשר צומח כל בזרע שוכן והוא האדמה בתוך כפיוזרע לו בדומה המוליד הכח הוא ה

 הנקראים האחרונים מחקרי אצל נתבאר וכבר ;וצלמו בדמוהו ויצמח יוליד בארן יותן
 כמה בהכרח זרע לו יש מעצמו הצומח מדבריי הן אדם בידי הנזרע הן שבעולם צמח שלכל ;(באטאנקי]

שית ויהי זרע מזריע עשב דשא הארץ תדשא אלהיס ויאמר שכתוב  קען הזרע שבקצסס אפס ;א) כן(ברא
 זכר כלם והנצניס ,הס נראיס (המיקראשקאפי) ידי על אמנם ; הראות לחוש מושג שאינו עד מאד ודק

 אשר ומהם ,לאחדים והיו נצמדים אחד בקלח הנקבה עם הזכר אשר מהם יתברך; הבורא בראם ונקבה
 בקחתה הדבורה אף , ממינה הנקבה אל הזכר זרע אבק ישא הרוח אבל ; נאגדיס ולא נפרדים מזו זה

 נפלאים כמה .בדעתה ולא בעבעה הנקבה אל הזכר מן האבק לרגלה תעלה ; אהבה אשר המתוק הפרח
 המגדל הגדול ידי(המיקראשקאפי) על בחוש בנראה הוא להפליא יותר הוא ואשר המבע. בסתרי ה׳ מעשה

 ההוא הצומח גוף צומח כל בזרע ידו על ויובע ,שהוא ממה פעמים אלפים אלפי העין אל הנראה דבר
 עם שלם אילן יובע עץ פרי של בגרעין משל דרך ;במתכונתו בצלמו בצביונו ונגמר ושלם ומתוקן בנוי

 וככה ; עמהס לפניהם נכון זרעם פרימו ובתוך ,חלקיו בכל ונגמר ופריו ועליו וסעיפיו וענפיו שרשיו
 אל בא כי נודע ולא בקרנו מוכן ההוא העלה או הצומח גוף האדמה מצמחי צומח כל בזרע ידו מל מבע

נכון אמת אכל מלי שקר לא אמנם הזה דבר3הנפלאה.ו קוענס מחמת הנזכר בכלי זולת בשר כעין קרבנה ,
הדבר



ירשר כתב א׳ חלק הברית ספר ^
 היישכ לג סכס לכל וידוע הנקרא(אקאדעמי) הטבע ומחקרי התוכניים מדרשות כתי בכל ומסורסס הדבר

. וישתכח יתברך ,ולמופתים לאותות שונים מכלים כלים להם אשר •עבודתם כלי לכל המופלאים■ הכלים על
: נפלאות עושה - , -

̂ל ד פרק ̂ ,הנצניס כל של המוליד בכת האחרונים סן הרבה כחשו הקודם בפרק הנזכר הראיה פי ו
 וזרעם הנצניס וכל השדה שיח וכל ,ושמים חרן אלהים ה' עשות ביום כי אמרו הבל

 לכל כאשר הכל זרעו וזרע וזרעו ,ופריו הצומח תמונת זרע כל תוך ונבראו צוה הוא , בתוכם נכון
 עולם ימי כל תום עד , בראשית מימי הראשון זרע בתוך זה תוך זה ומכופלים מונחים ותקונם בצביונם י

 ולהתפשטות לגידול רק צריך אינו הזרע ומעתה שנים; אלפים ששת חז״ל לדעת שהוא יתברך מאתו החרוצים
 שמעתא הא מעליא כמה א) (פרק חן רוח על בפרושו ישראל נצח כעל כתב זה דבר ועל . לגד חלקיו

 כפליים כי , המדכר מן עולה זאת והיה כאמור ומכופלת כפולה. כן שנבראו במופת נתבאר היה אלו
 גופות תכלית בעל כל בזרע שיונחו צריך הקדמות למאמיני כי במופת; העולם חידוש ולקים לאשר לתושיה

 עדיין אמנם ,הרבה ולהג מאד מגונה דעה וזה .מספר אין כי לספור חדל כי עד בפועל תכלית בעל בלתי
 מימי כן נבראו לא זרע בכל המובטים הצמחים שגופות להיות יכול’ רק אך ; הוא שכן מופת בא לא

 הנצניס כל בזרע יתברך הבירא שהטביע מהמת ,הפרי גידול בעת ויציצו כן אחרי יתהוו חבל בראשית
 עד ההוא העשב או האילן כל ט יצוייר אשר הזרע בתוכו שיגדל העשב את או הפרי את גדלו שבעת

ן  מימי ומכופלים מונחים ותקונם בצביונם כן נבראו שלא מופת יש לי אחזה אני אשר אבל .דבריו ^
 קרוכ הגיע ולא וקטן בוסר עדיין שהוא בעת פרי איזה של גרעין יוקח אם רואים אנו שהרי ,בראשית

 אכל / כארץ שורש כל אף דבר ממנה יצמח ולא יעלה ולא תצליח שלא באדמה אותו ותזרע בשולו לגמר
 ״ ועשה למסה שרשיה תשרש בה נמצא דבר ושורש לזרע תצליח בשולו לגמר קרוב שהגיע הפרי של הגרעין

ס נגמר לא קטן שהפרי עוד וכל בתוכה הזרע נם יגדל הפרי שיגדל שבעת האות לנו וזה ; למעלה פרי  ג
פ' המשנה בלשון חכמים שנו וכן ̂ הזרע  ז״ל הברסנורא ופירש . משתצמח התלתן מעשרות) דמסכת א' (

 המכחישיס האחרונים דעת הפך על מופת וזה נצמח היה אותו זורעים היו שאם עד בבשולו נגמר משהיה
: בנצנים המוליד , בכח ,

תום עד ומונחים כפולים היו וכן נבראו כן במכשלה אשר האומרים דעת על גם ואולם ה פרק
 התפוק שבגרעין יסופר כי היאומן ,החפץ על תתמה אל , זה תוך זה הארן ימי

 האד^ ימי כל תם עד שלישי וכן שני עץ ובתוכו זרעו שהוא וגרעינו פרי עושה פרי עץ בו נקבע הראשון
 בע^*, הלא כי דבר מה׳ יפלא לא באמת כי ,בו ידובר אשר הנפלאה הקוטן יצוייר אפוא איה

 - במעשה מספר אין עד ונפלאות הקר אין עד תמיהות אלה כמו ובעין בחוש יובט (המיקראקאפי)
 אלפיס אלף הנראה הדבר להגדיל המתוקן הנזכר בכלי אחד חוקר ראה כבר כי ,היצירה בקוסן

 כ״ד ולה אחת שעורה כגודל רק גופו כל לו נדמה לא אשר אחד תולעת ומצא ; באמת כמדתו פעמים
 מקוס אל ההוא מהמין בריאות אלפים אלף כ״ז יחד שיתקבצו יטלים זה שלפי וחשוב צא ומעתה ;רגלים

 כהיוס ומפורסם הדבר היה אמת זאת בכל שומע כל ומתמיה מבהיל שהדבר והגס .אחת ששרה המחזיק
 _ יתברך- הטרא פלאות הזה האחרון בדור נראה ויותר להכחיש. למתעקש אפשר שאי עד מצויים שהכלים

׳ /5ול דבר מה׳ יפלא לא בעינינו היא נסלאת כי והגס ,היצירה בגדלות שנראה ממה ;היצירה בקוטן
. :ויכולתו מחכמתו היא דחוקה ,

מיסון. הרבה בו אין זאת בכל בעפר; ויצודס בארן ̂ ונטועים תקועים היותם עם כלהנצניס והנה
 הראשון משעורו מעשרים אחד הלק העפר יהיה באש יושרף אס הוא זה על והמוסת ;העפר

 יסודון} שכל' מיס בחינות סד׳ מורכב שהוא מפני המיס יסוד ;האויר ויסוד המים יסוד יותר בו רבו אבל
 מחמד ג' (פרק למעלה האמור כדבר עצמו המיס יסוד נגד והוא זה) מאמר א׳ (פרק למעלה כמיבא

 מיניס ומאה אלפים שני בשלם שנברא ודע .באויר עומד תמיד שהוא מפני ט רבו האויר וישד ;י״א)
, כמנין ואיכותס בתמונתה המשתנים רביס פרטיים עשבים יש ;מהם מין כל החת אשר בעשבים כוללים
 בסוד ק׳ אלפים ב' הרי ;מאות ס׳ היא באי״ק'בכ״ר ארוכה ץ ;מאוס שני ר אלף; היא א ארן;

 ממוניש וכל ;בארן אשר הכוללים עשבים מיני על בשמים אשר הממונים כלומר ; השמים חקות הידעת
'ל״ח) בארן(איוב משטרו תשיס אס ואמר חזר דחולין) קמא שאמרו(בפרק כמו גדל לו ואומר עליו מכה ' 

 ׳ ק״ז) (אופן עמוקות מגלה בעל בו הקודש רוח אשר איש אלהיס נשיח כתב כאשר ;ארן כמנץ כלומר
 הנקראים והנצניס הצמהיס ודין דת יודעי הטבע חכמי מצאו, וכבר .מאד הס רבים פרטיים עשבים אמנס

 מפעלות מן מהרבה מעט ושמע אזנך הסה אחי ועתה .מהם ידועים מינים אלף עשרים (בוסאניקי)
 לצד תמיד נוטים אשר אילנות יש / ומעשיהם ומראיהס ואילנות וצמחים פרחים קצת בטבע דעיס המיס
 ויהי זקופים שמדים ענפיהם ובצהרים המזרח לצד נוטים היום חצות לפני לומר רצה מעצמן השמש
 אשר פרחיס מיני כמה יש וכן .הזית וען נחל ערבי והס המערב לצד ענפיהם נוטים הצהרים כעבור

 ;בלום) ונקראים(זאנע וצהרים ובוקר ערב שם הוא באשר השמש מבוא דרך אחרי לנטות זה טבע להס
 אמרו(בפ׳ כאשר במדבר להשוכניס שבת קבלת זמן סימן והוא אדאני חז״ל בלשון נקרא מהם ואחד

במה ' '



סההצומח איכות יג מאמר
 ועלץ הקרוי(מלווא) עשנ ז״ל רש״י ופירש .אדאני נמי אי עורכי כדנרא נמתאתרנגולא מדליקץ) במה
 כאן עד למערב מאד כפופין ולערב זקוסין היום וכחצי למזרח כפופין שחרית החמה לצד מעין שלו

 שבע חי הוא כי על ;כלום) יאהר (זיכץ נקרא אינדיא) (וכוועסע כהודו אחד סרח ויש .לשונו
 האדמה על חי כהיותו כתחלה כאשר נשאר הארן מן אותו סכורהין אחר כלומר מותו; אחרי שנים
 אוחו נעמיד אס אף ממנו יסור לא ורעיכותו יריח ומרחוק כלכנון לו וריח מראה יפה עם והדר הוד

 שנים שנע ורסוכ נאוה ומראהו נמר לא וריחו הוא הדר וכך ,השמש לפני הוא רסוכ החמה נוכח
 / הנצניס כל כשחר ונפסד וכלה יריח ולא עליו נהפך והודו , מתיכש שנים שכע מקץ ויהי , המירות

. : (אירופי) למדינת (כאעאכיא) מעיר הפרח זה מכיאיס והספנים
וכין ולאיותר; פחות לא ויום יוס בכל פעמים שכע דוקא מאד מוב ריח בנותן אחד צמח מין יש עודי

 עוד . אלהינו מעשה גדולים ,כלל ריח יתן ולא ריחו אח ויסתיר כחותיו אליו יקבץ הפרקים
 ,וראה ימין הכס ,)פ״ד י״א (מאמר למעלה זכרתים וככר והרגש תנועה להם יש אבר צמחים. מיני יש

 אשר המראה יפות הדקות השערות הנס הנה (זאפראן) הנקרא כרטס גס . ינעם לנפשך ודעת שמה
 באמצעיתו אשר העמוק הנקב בתלאותס זהב כמשכצות להם ומראה פרח כל ראש באמצע מלאת על יושבות
הגדל מכרכום חשוב יותר הוא (עסערייך) במדינת מהם והגדל ,פז עשרת לראשו ימלאו שבולת וכראש
על ודוקא הירח ולנוגה כלילה דוקא המחובר מן נלקע שיהיה ומסגולתו / ככה פעמים ד' ליס מעבר

 ירח ולפני , כלילות כאלה רכות נערות וכהקנץ / לנערותיה וחק הוסת הגיע שלא קענות כחולות נערות ידי
 תור כהגיע או ירח כלי ילקסון אס אכל / מאד ויפה פוכ כרכום והוא הפרחים של ראשיהם את יכסמו

 . מהם הצכע ומאבד הריח משחית בהם הנדה במי והנוגע הצבע אובד אותם ותלקנו ווסתה נמרה ■
 ועוביס אמות שלשה ארוכים ההם תמרים ועלי מאד גדולים תמרים אילמת מין יש הודו ובמדינת

 למען או ושמש שרב יכם לא אשר למען אחת עלה תחת לחסות לפעמים באים אנשים ששה והנה . עסח
 גס , וכדומה וחבלים ומחצלות וסלים שקים האלה מהעלים יעשה ושם . הגשם יהיה עליהם לא אשר
 (באזיאה),מץ יש גס .פאלמע) (שירעס וכלשונם קיקיון תמר נקרא וזה לאהליהס גגות מהם יעשו
.והצי אמה ורחבס אמות ד׳ ארכס שלו ועלין אמות י״ב גכהו ,מאד ורם גדול תאנה אילן  ומהם ,

 נמצא ולא כתבם בקשו אלה אנשים כי בהם ספרים ותכתב ̂ לשולחנם ומכסה שונים ׳מכליס כלים יעשו־
 והיא ומזה מזה. עליה לכתוב מוב כי נייל במקום העלים אלו לוקחים והס נייר שם יש כי.לא להם נייר

 דשם והאנשים עם'נייר^ עושים אנו כאשר בספר הכתובה העלה יכל ויחברו ,נייר כמו ואחור פנים כתובה
 כנאמר חגורות להם וחוה אדם תפרו שממנו שיתכן באתרם ,הראשון אדם תאנת ההס לתאנים יקראו

 יתברך ,מאד ורחבים גדולים שלהם שהעלים יען ,')ג (בראשית חגורות להם ויעשו תאנה עלה ויתפרו
, :דבר בעולמו חיסר ולא הנצנים וכל מציר הריס המצמיח

' החי איכות י״ד מאמר
י א פ"ק ח  שרצו אשר החיה נפש כל והס חמישי,לבריאה ביום קצתו , הצומח בריאת אחר נברא ה

̂יס באמור למינהו כנף עוף כל ואת למיניהם המיס .  נפש שרן המיס ישרצו ביום בו אלר
 וחיתו בהמה והס הששי ביום וקצתו ,׳)א (בראשית השמים רקיע פני על הארן על יעופף ועוף חיה
 ורמש בהמה למינה מיה נפש הארץ תוציא ביום בו אלהיס באמור ,למינהו האדמה רמש b ואת ארן

 בחומרו לו ויש / שבד״י שברוח הרוח בחינת מחומר נופו שהוא הומרו והורכב (שם) למינה ארן וחיתו
 מחומר והוא ;שבגופו ותחתונה ועבה מוגשמת היותר בחינה שהיא הדומם מחומר מה בחינה כן גס

 ,שבד״י שבעפר מיס מבחינת שהוא שבצומח הדומם מחומר מעולה הוא לכן ,שבד״י שבעפר המה בחינת ׳
 מעפר שהוא עצמו הדומם מחומר מעולה שהוא שכן וכל ,בו) פ״א י״ג לנו(במאמר ראשונה יצא כאשר

 מה בחינה כן גס בחומרו לו ויש , נו) ב' פרק י״ב (במאמר לראות החלות אתה כאשר שבד״י שבעפר
 / עצמו הצומח מחומר מעולה הוא כן על ,שבד״י שבמיס הרוח בחינת מחומר והוא ̂ הצומח מחומר
 אוק מצורת הצומח ונפש הדומם נפש תחילה לו יש וככה .יסודות כבד' שבמים מיס מבחינת שהוא

 שק ומכל ,שבצומח הדומם מנפש מעולה שבו הדומם נפש ולכן ,בחומרן שזכרנו יסודות שבד׳ הבחינות
 בו נתוסף אחר.כך שבצומח הצומח מנפש שט הצומח נפש מעולה זה דרך על וכן .שבדומס הדומם מנפש
 הוא בו שיש הדומם מבחינת הנפש והנה .יסודות שבד׳ שברוח רוח בחינת מצורת נפשו היא צורתו

 .בדומם ופעולתו כתו כל הוא שזה שנו יסודות הד' הרכבת ומחזקת שמעמדת לומר רצה כחותיו בכל
 ופעולתו כחו כל הוא ישזה ומוליד ומגדל הזן המה אשר כחותיו בכל כן גס הוא לו שיש הצומח נפש וכן

 ויותר הצומח אצל האמור כחור. לה׳ כן גס בו מתחלק הזן וכח .בו) ג' ב' פרק י״ג (במאמר בצומח
 והעשב הדשא מן מזונו אצלו החי מושך ידו שעל הכח הוא המושך ,בצומח שהם מסה בחי המה בפועל
 הוא והמעכל ,יתעכלו עד בבסנו המאכל את מהזיק ידו שעל הכח הוא והמחזיק , המזונות ק וזולתו
 מן המובחר את הבורר הכח הוא והמברר , הב״ח של באצעומכא ההוא המאכל מתעכל ידו שעל הכח

המאכל , 9 ט הבריח] [ספר



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר
 נשאל ההוא המאכל 'מן והפסולת גופו חלקי ושאר ועצמות ודס לכשר מ ונהפך למזונו למאכל

 ̂ הזן כח אלה כל נקראו וככללן , כשתיתו הוא וככה ,מגופו לחון אותו ודוחה הדוהה כח בא עד שהוא
 ו3ש יסודות הד׳ יתפרדו לכל שיתמיד הרכבתו המעמיד שבו הדומם כח ומחזק יוס בכל מחדש והוא

 הגיען עד וגובה ורוחב אורך בשלש'מרחקיו גופו את המגדל כח הוא כבו והמגדל . לשרשן ויחזרו
 והמוליד גופו לקיוס הזן לבד; והמוליד הזן כח עס וישאר הזה כה ממנו נעדר ואז ,שעורו להשלמת '

 המין לקיום ובצלמו בדמותו ע׳׳י להוליד הי כל זרע בטיפת אל שס אשר 'הכה הוא והמוליד .מינו לקיום
 \ צומח כל אצל בשבע פועליס שהם כמו בטבע בו הס אלה כל הן כי ,הטבעיית נפש הס אלה שלש וכל

 P על / כמדבר בהיריית לא אף , כצומח טבעיית לא רצוניית כה בו יש בו שנתוסף ההיה נפש נפשו אמנם
 במינוח ד' בו שיש ועל מדבר; צומח ודומם הד״י שהם מזולתו יובדל בה אשר האמיתית צורתו הוא זה

 כגד בחינות ה׳ כן גס בו יש כן ואס יחידה בחינת כדמות חמישית בחינה כן גס בו יש בהכרח יסודות הד'
 לסיכא לריח נגד'יסוד הוא הלא כי הכללי הרוה שביסוד בחינות ה׳ ונגד שבד״י שברוח בחינות ה׳

■בו) ד׳ פרק י״א (מאמר למעלה  לנכי הרוח יסוד כערך מדבר צומח דומם לערך ערכו כן ועל .
׳ , : היסודות שאר ־ ■ .

ר ב פרק ד  בעלי א) / הס ואלו .מינים לששה מיניו התחלקות כפי יחלק המדבר מן חוץ חייס הצעלי ג
ימלחס ללק ליצחי אחל ידוע זמן אמותם מדדי הלב שיונקים כלומר היונקים חיים ׳ .
ס להם גס אשר העופות ב) וחס. אדום דס להם ויש אמס  קייס מולידים אינם אך וחס; דסאדו

 סכי על באויר ופורחים בנוצות מכוסה ועורם אפרוחים להוציא ידוע זמן עליהם וירבצו ביצים יטילו רק
 אכל אדוס דס יש ולהס (אמפיביען) .ונקראים וביבשה במים יהיו אשר חיים בעלי ג) .השמיס רקיע

 הריאה דרך מנשימין אינס אפס וקר אדום דס להם גס אשד הדגים ד) .׳ הריאה ידי על וינשמו קר
ריך בגופם מוכנס רק כלל דם בהם אין אשר הרמשים ה) .במים אס כי יהיו לא והם הלחי מתוך רק

התולעיס י) • הערנער) (עיהל הנקראים הרגשה קרני להם ויש רגלים ששת בעלי ורובם לבן אחד
 וכן,^^ הרגלים צעירי והמה ההרגשה קרני בלתי המה אך ,הדס במקום בגופם אחד ריר להם גס אשר

 אלפיס וג' עופות מאות וה׳ וחיות בהמות מיני ק״ן הטבע חכמי מצאו וכבר כלל; רגלים שוס בלתי גס
 קונדיגי/ (נאטור הנקראים הטבע לבעלי אשר ספר על כתובים הם הלא רמש מיני אלף וך׳ דגים מיני

 שמק ממינם הנקבות ישליכו אשר הביצים ידי על צעפו־ס מאשפתות הנולדים מלבד ;כמשפטם ׳במספרם
 מיניק הששה מאלה מעט אדבר ורעי אחי ולמען . והביצים האשפתות עפוש כלומר גורס וזה זה כי

 הברירק ידי על ויתראה יתגלה כי ,בספריהם וחקוק הטבע מבעלי ארן מחקרי אצל מהם הידוע כפי
 להסבהבראק חלק כי כלימעשיו; על ורחמיו והשגחתו וחכמתו אלר.יס מפעלוס ׳ומעשיהם מראיהס

עליהק הקמים אויביהם מיד להנצל סגולות או קרב כלי להם ושם וטרפס מזונם להגעת ותחבולות ערמומות
:והוא ;האדמה פני מעל לכלותם

[ ג פרק י מ ם ב י ק נ ו י  P האוכל (ובאפריקא) מזרחית (באינדיא) חתול כמין אחת חיה יש ה
 תמיד יתקק בו אשר רגליו בין קטן ■החד כיס ולו ואפרוחים עץ פרי

̂ מאכליס ולבשם לחנוט ויוקח ;(מושקאט) בשס נקרא המיץ וזה עז ריח לו אשר אחד מיץ איזה
ויוכיזך״ קטנה אחת כף יקחו ימים שלשה ובכל בכלוב ויסנרוה , חיה הזאת החיה יצודו ואנשי(האלאנד)

 (טארטאס^* במדינת באילן(באזיה) גדל שהוא נוס) (מושקאט מלבד . החיה כיס מתוך המיץ אותו בו
 באוק' אפך בטני תחת אחד כיס להם יש ממינו הזכרים אשר (ביזאס) הנקרח חיה יש (בסינח) וכן

^ הכיס יתמלא כאשר והיה ;מגופו ריר או מיץ ■ איזה תמיד יתאסף ג  ’ישרן ילא יניי* לא וככן ̂ כאבו י
הן^ / ההוא המיז יקפא ושם אותו ■להריק אילן ענפי בין או הסלעים שיני בין הכיס אותו ילחץ נגד  ו

ר- חיה יש (באמעריקא) . יקריס בדמים וימכרוהו האנשים ילקטוהו ומשם (ביזאס) הנקרא בושם •הנ
— ijppp--------------------A גדול p□,־ ; i...  » ח

סרחון כך כל יעלה ומהם ויזביל
.. . לב יחזק לפעמים וכאשר . הזה
עליו יכא אשר מקום ובכל אחור שונאו יפולי עד צחנתו ותעל באשו ועלה ההשתנה מיץ עליו

) ' , : כארס קשה כי פורחת לשחין והיה העור ישחית הבשר על •
•1והואמשד שער; ארוך.בלי וזננו כחתול גדול הוא הכיס עכבר נקרא עכבר מין (באמעריקא) -יש גם

סתומוק בעיניס חיים והמה יונה כביצת קטנים המה אמם מבטן בצאתם אשר ולדות וה' ד' בשנה ■
דד בפורש יתלה אהד וכל דדים שרשי ח' ובתוכו רגליה בין אשר אחד כיס בתוך אמם תשימם ואז

 יפול.עציק אז שס עוברת ממנו ותלושה קטנה בריה איזה בראותו עד וכה כה וישוטט למטה תלוי
 בנץ יתן מרהוק האויב יראה וכאשר בניו על רהק עכבר מין שס יש עוד .דמם וישתה וימיחה מהאילן

הרכים • י . .י .



סו׳ Tin איכות רד ■מאמל
ו ו אשר לגבו ממעל הארוך זנכו ויעקס נ  וכ?ה ממנו יפלו לבלתי הקמניס כניו ישתרגו. נ

שכעולס ב״ח מכל יותר והוא.ישן הרגליה קציר הנקרא, חיה .ויש i שונא .מיל נסשס להציל
,P’W גבו על

_ _ _ עמהס׳ .:יברח
ס החורף ימו^ כל ישן הוא■ .כי  משנתו יעור הלילה כחצי ויהי עמו הלילה וחצי כלו כל..היום ישן נקיץ ג

 מלא בקין הוא אשר רגליו,האחרונים בין חור. כמין לו ויש v ימצא כאשר מאכלו לבקש הכוקר׳ אור. ׳ע.ל
 ההיא השומן ויאכל בתרדימה החורף ימות כל וינוח תוכו אל ראשו יעקיס. החורף. •,שומן:־ובהגיע.עת

תו א כי •עדכלו  שנעה ישן שהוא אחד חיה אף.יש . חורף ישני כשאר השינה בשעת מתעלף אינו, הו
 f כדומם הרגשה שוס בלי ישכב■ השינה כעת אבל ,■האכיב אמצע עד הבציר .כלות מעת •חדשים.בשנה

 איזה'מחיה לו לבקש משנתו יעור., אז החורף בימות וצלולים חמים ימים, איזה ■ יהיו כאשר ;ולפעמים
ס .בתחלה כאשר. יפול,בתרדמה• השילש •וכבא ס מין יש ג  יפרוץ שכאשר (נארוועגין) במדינת עכנרי
 היזק ויעשו אחת בפעם אלף מאות חמש לפעמים (שוועדין) במדינת מהם ויגיעו ילך-:למסעיו •לרוב
 בזה ימאם והחתול עכברים מיני בכל הקסן הוא נקרא(שפיץמוז) עכבר מין ויש בשדות,וגנות.- ;גדול
 (באמעריקא) אשפתות • בתוך • תמיד דר הוא כי סרחונו בעבור אוהו יאכל ולא אחריו ■ירדוף ץלא

שו^ גדול והוא עצלותה שם על עצל הנקרא אחת חיה יש (בראזיליא) במדינת "■הדרומי  קשן ראשו כ
ה .תארו מ  אינו מכלב״ח והסכל העצל הוא. אילן;. עלי ומאכלו בפיו שנים לו ואין הבוכה אדם לפני !ו

 יותר ילך לא כלו היום כל לרחישה. דומה ומהלכו ,מנגדו קמיו יראה אס אף ■מאויביו להנצל •קשתמר
 וד' ג' עליו ישב ,ואז ימים ג' או ב' ירחוק עליו לערוף באילן לעלות וכאשר-ירצה , אמות עשבעיס

ר. אילן אל הגיעו עד שבועות ג' או ב' והולך ורוחש הארץ על ישמיע,עצמו כך ואחר •חדשים ח  ואולם א
 באצעומכא יתעכל עד ויותר ימים חודש בבענו מאכלו שמתעכב בעבעו המשגיח הבורא שם זאת בעבור

 נפלאה בהשגחה זה וגס . ימיו כל שותה אינו והוא אכילה בלי ויותר חודש,ימים לחיות יכול והוא ■שלו
ל :רב במרחק אס כי בנמצא שאינם למיס להגיע לו אפשר לא כי מעשיו כל על גרחמיו  חיים בעלי כ
ת, בעיניס •ישניס מו תו  יש.מין (ובאפריקא) החס (באזיאה,! .‘פתוחות בעיניס תישן הארנבת אמנם ס

 ללכת יכול גס אחד. ביום פרסאות עשר כששה ירוץ הוא עהיר) (עראמפעל רסך גמל • נקרא <מל
הם, ולשתות לאכול כלי ימים ששה אחת אכילה בכת  שנה מידי יחוליפו אשר ארוך שער מין ולהם ביני

ארגו-כמה. יעוו וממנו אירופי לאנשי ימכרו השערות ואותן .בשנה הס , בגדים מיני; וי  הירמכים בני- .ו
ם) הנקראיס ומעשיהם,לאדם במראיהס קרוכיס הנה אשר והחיות . ח') (במגילת.אסתר ־הנזכר  (קופי

 שם חביב הקורא עיין פרק'..ה') י״א ׳(מאמר למעלה זה ספר על כתובים המה הלא וענינם ,:וטכעם■
ם ,ובהם הנמלים ■ דוב הנקרא אחת חיה נמצא הדרומי ,(באמעריקא) . ינעם גדעת,■לנפשך מיני  , ד'-

ך, שער ובעלי וגדולים ובימנים קטנים רו א בהס והגדול א א־ כלב כמו הו הו מהם. הקטן- ■ו  כעכבר ,
אין ארוך גחוסמם קען וראשם■ •הגדול  נמלים תל ימצאו וכאשר נמלים ומאכלס בפיהם שנים להס מאד.ו
 ,הנמלים ויאכל החוטם יוציא כך. ;ואחר • החוטם לתוך יברחו■ דעת בבלי זהנמליס בתוכו חוטמס <שימו

ם  חופר נקרא חיה ■ יש החס־ וחזיאה) (באפריקא . הנזכר העצל כמו לא בעצלות.אבל ילכו המה \ג
ק יותר והוא לאכלס המתיס אחר בארן חופר הוא כי ,בעבור .(הימנע) ■ ובלשונס סו  ובהמה לאדם מ

 . האריה על יתמרמר ולפעמים ונמר־ מאני יותר׳ יפגוש אשר חי כל .וטורף דורס הוא גי הארץ חית .■מכל
 גופו כל •להפך מוכרח מאחרץ לראות ירצה וכאשר לארץ מוטה בראש תמיד הולך ולסרפו,•והוא■ '^הרגו

, מכל יפחד לא והוא החזיר כעורף קשה ?להיות־,ערפו, י ב או ככלב גדול והוא ח ברו אב.,,ו  ה׳ רחמי כז
ס ׳.מל אינ ס, אי ם כי מולידוס אינם כי בעולם מזעיר רעש אס כי הבלו מי ע פ ם,  חייהם ימי. כג ושלש־ א

ס ע כלפ  האריה , וצמחים אילן שרשי לסעסיס:גם יאכל ירעב כי והיה ■ , שנה ט״ו וחייס ולד.אמת רק !ונ
נו. למלאות כ״א ולהזיק לילך דרכו ואין מדורו:באפריקא יעקר בו ע  רחמן הוא בטבעו זה .בזולת אמנם ר

 של מעשים פעמים. כמה. נראה.ממנו■ כאשד ■ממו למטיבים טוב גומל גם ממנו,; החלשים הנרואיס על.
ע, בעל בספרי כמובא יתירה וענוה חסדים ■גמילות ב ט מכל והוא ה  גס ומאש מנחשים דבר.רק לח,יפחד,
מר מפגיע אימתי הנ ״ ה. ארי ה  הגדול ככלב גדלו מזיחית ונאינדיא באפריקא מדורו (גייגער) הנקרא על.

מך :רק.גופו  יותר מסוכן והוא ,מרככותס סושי בהם יכסו השרים אשר חברבורות מלא ועורו עמנו יותר א
ה איי אף שבע. הוא אס אף דורס.וגיורף כי:-הוא עפ אד.  ירעב אס■ כי אמם ועל ילדיו על אכזרי• הוא מ

אס זפרוף בניו.ו  בפעם ירקד-וידלג והוא חי י.ירא.מנל ולא בנים על אם יכה מידו להצילה האס תקום ,
 לעקור הפיל על גס הגדי,והוא,יתמרמר •את הזהב ישא כאשר פר שור בפיו ישא והוא אמות־, חמש אחת

־ולהרגו, חוטמו את  . שניהם גם ■דמותו עליו עצמו את יפיל לפניד תקומה אין כי הפיל יראה וכאשר .
מר.והוא כן גס באפריקא.ועורו מדורו טיהר) (פאנטער הנקרא אחל ם והנמר האריה גדול,מן מנו  ונ
חל הולך קולו ג אפדקס מדורו (לעמפארד) הנקרא ליש .. האריה מקול יותר השומע לב ומפחיד מאד ו  ב

קטן א. הו מן■ ידי מעשה כמו מצוייר הוא כי הנמר ■מעור יפה יותר עורו חבל מהנמר ־מעני ו  ומהותו■ או
מר. הוא דומה 'וטבעו־־  מצוייר ■ גופו כל כי יער.שבעולם חיתו מכל •יפה הוא (צעברא) הנקרא תחש לנ

ם ישרים;סצבעות טורים טורים דקות ברצועות ר שומת.,•אדו חו ש ק. מ בן.י  ■ פרד,-ומדורו כמו וגדלו ל
א אסדק ט) • הנקרא שנהב או הפיל: שמה. לדור איש יוכל לא. אשר כך כל הסמים במדינות ב  (עלעפאנ

, הוא ■ ■ ' ־



יוישר כתב א׳ חלק הברית ספר .
' ודומים עכיס מליו מאד פב גופו אמוח, פ' או ח׳ גבהו כי האק היות מכל גדול הוא  ע^ידיצו^ י

 גדולי־ס כני-־שניס לו יצמחו שגיס לארגפיס יגיע שניס/׳וכאשר מקה והי אילנות ועלי ועשב דשא מאכלו
 אהר!י<£ ויצפהו מפיו ■ יפלו מ״כשניס בן יהיה וכאשר אחדי כל אורך אמה כחצי לפיו מחוץ התחתון בלחי

 ו5יתע יחליפו אשר פפס אחריםובכל ויצמחו אלו יפלו שנים וארבע לארבעים כשיגיע וכן , 'תחתיהם
 אשר איש כזרוע ועובים אמות שלשה באורך היותם עד רבות פעמים יעשה וכן־ , יותר ארכם ויגדלו

• ן ארוךיהולה חופם לו ויש , שונים כלים ממנו עושים והאומנים ליפראות, ק׳ץ לפעמים השן משקל ' כי ' 
 בראצר להגיע יוכל לא כי פיו לתוך ומכניסם הארץ עשב דשא עוקר ידו ועל פיו ומכסה חלה השנים

 יכול ובחפמו ,^ולתו עזר כלתי בעצמו קום יוכל לא יכרע וכאשר ,צוארו וקוצר גבהו בעבור לארץ '
 אלקיס שלשתי כתפיו על משא לשאת יכול והוא בזעמו וימותו הי לכל יכה ובו כהו ברב אילנות לפרש ‘

 היתמר יזקיף אז אבל- נהר דרך ולשונו במים לשחות יוכל והוא פרסאות ארבעים אחד ביום וילך ליסראות
 ההיפס קרן נקרא אחת חיה ובאזיא באפריקא יש גם . ויחנק בתוכו מיס יכנסו לבל המיס מן למעלה
 קצרי(£ רגליו מאד עב גופו ,קפןממנו יותר הוא אך הנזכר לפיל כמעפ דומם והוא ,הארץ) (נאזע
 כ׳י ארכו אשר מאד חד הועמו עלי אחת קרן לו ויש לאמה קרוב החוטם של וארכו הוטס לו וגס ועבים
̂  שנה חמשיס וחי אילנות ועלי השדה עשב ומאכלו מזה למעלה זה ׳קרניס פני לו ימצא ולפעמים אמות

 למיתה סמוך והיא עתה שהגיע בעצמה וכשמרגפת אדם לבני מאד ורזשוב טוב עורה אשר אחת חיה ויש
 ומזה ;עורה להם.את ויקחו האדם בני אותה למען,ימצאו שמה למות דוקא הדרך אס על ותעמוד הבא
 ב־סצר כמובא ,במותו בין בחייו בין לרביס מטובו ולהשפיע כלס אדס לבני להטיב שילמוד לאדם ראוי

-׳ ■ ■ ־ ״ ■י ■ ■ :כ׳׳ב) מוסר(פרק שבט ״ ■ י ר ■
ג י פרק ו ס  גיכשה י שנולדים יש־בהס (אמפיביען) הנקראת וביבשת במים יחיו אשר חייס בעלי ב

 ונקרא (ביבער) הנקרא המיה הוא מאלה והחד ,ובימים במים שנולדים בהם ויש •
 כי-vהצכ באמעריקא הוא מדורם עקר ואולם (בחיראפא)^־ ‘כן גס נמצאים והמה (קאשסאר) כן 'גס

 שיצר עד'כי מחודדס־מאד שניו עכבר לראש דומה וראשו ככבש גדול והוא הודו, במדינת ובאזיא
במיה בהם לשהות האוזיס כרגלי בעור מחוברים רגליו ואצבעות מרגליו קצרים ידיו בהם, ארזים

 בשערן^ מטסה עורס צמחה. טרפי ושאר אילנות ועלי וכדומה נחל י רכות'כערבי אילנות קליפת מאכלו ׳
ר^ וברודים/' נקודים מהס לבנות, מהס שחרחורת, מהם מראיהן כמשי, במאד ורכות דקות ע מ  ונ
 -יאורך בקשקשת ומצופה חיים בעלי שאר זנבות כדרך עגולה לא ושטוחה רחבה זנבו גדול, ביוקר

 איזה ונו• קטן כיס כמין לו יש לזנבו ומהחח בוהן, כמדת ועביה אמה רביעית ורחבה אמה הצי
̂  את ויקררו המיס ׳בהם יאחז לבל במים באו קודם גופו שעדות ימשח בזה י אשר שמניית וליחה
 P50 לעשרים קרוב חיים והמה (ביבערגאל) בפס ויקרא אדם בני לרפואות כן גס יוקח הזה והמין

 ויעשו ארמון לעצמן יבנו אשר בבנין מעשיהם נפלא וכמה .ולדות ג׳ או ב׳ שנה בכל ומולידים
מאו^ כשלשה הבציר בעת אחיהם את ויאספו יהד מהם הרבה יהפבצו כי בו, ומדורים בתים  והרגת'

 באי,^ להס שס לבנות יאור או נהר איזה שפת על ומנוחה נחלה להם לתור ללכת כאחד כלס ויסכימו
 נחלת אף נהר יד על בעיניהם טוב מקום וימצאו ילכו כאשר ויהי החורף, ימות כל יחד כאחים לשבת
 ונהרן- נחלתם את להשחית המיס יוכלו לא אשר ׳למען הנהר למי סגר לעשות יסכימו שמה להם שפרה

 ש?נ^ אשר ,הנקראים(שליסין) האלאנד במדיצת המה אשר המסגרות כמו המיס עלית בעת ישטפוה לא
 את נהי יעשוק פן בפחדם הס אף יעשו כן ,כרצונם המיס פני על ונסגרים נפתחים הנהרות

 שסס יגל יייוי® ■להם יבחרו אס אבל הסגר,• את בראשונה שמה ויעשו ארמונם את ,השוטף והנחל -
 המיס עליית עת בכל מועטים מים עליית היאור מן והנה ,לנחלה להם ההיא מארן בעיניהם וטוב היאור
 אשי- בנהריס כמו מזה פחד אין ואגמים ביאורים המיס מן כי יסגרנו ולא סגל שם יבנו לא כידוע

 אשר המסגר ואת ,מאד יגברו והמיס גבוה מעל גבוה ועבר ושטף יבואו גדול בשטף לפעמים מימיהם
 יתעצלן■ לא רגל מאה רוחב הנהר יהיה אס אפילו הנהר רוחב כמדת תמיד יעבו הנהרות על עושים

 נוכיין בה המיס הגבורות ישערו אשר כפי יותר ולפעמים רגל י״ב יעשו המסגר ורוחב מזה, פחות לעשותו
 לתש» יחד ילכו מקום שקבעו ואחר ,יגעו לא אליו רבים מים לשטף אשר הבירה שמה יבנו אשר המקום
 ההוא עץ ועב בשמים וראשו גבוה הוא אס אף ההם מים פלגי על שתול עץ יראו כי והיה אילנות

 יקרה וכי ,המיס על אוהו והפילו מאד החדים בשניהם לשרשו סמוך מתחתיו אותו יכריחו איש מוף
 כלס ק ואחרי המים תוך אל אותו ולגלגל לסחוב בכהם יהד יתאמצו יבשה יהי שם העץ שיפול רקום
 אשר ורגליהם ידי,זנבם על וינהוהו עליו כלס וירכיבו הכינו אשר המקום אל אוהו להוליך באו נקבצו
 המיס מרוצת לנגד הדרך ירנן כי יזדמן אם אפי׳ ,שמה הביאו בנפשותס ההוא המקום אל ישוטו בהם

 ׳ ,לבנין יסוד ממנו לעשות ההדים בשניהם ענפיו את ויכריחו הארץ על ארט פני על. שמה ויניחהו ונכהו
 עציס שוכת ויכרתו אילנות מן ענפים לחתוך הפקודים אלה ,לגדודים יתחלקו האלה הדברים אחר ויהי
 מהס זה האדמה, בעומק בורות להם לחצוב הפקודים ואלה עמודים, מהם לעשות עצים• חטבי ויהיו
•כרה בגר במרוס כי ,עליהם נכון הבית אשר ען של העמודים בהס ולהעמיד להעמיק גומן הופר וזה ,

■ יבנו



סזי״וי:אי*כות'החי מאמר
 ולהפמילס לנעצס הפקודים ואלה < הפיזודיס ראשי על ונשא נכון גיס עליון הזה.יהיה והכית ארחונס ^נו

 ההם,כשורה, עצים וערכו זה אצל זה הארץ כחסירות אש.העמודים וישימו חפרו אפר שוך.המרות
 ,מעמוד אותם וישרשו יער. וסככי וקנים נחל ערכי יכיאו מהם ואחרים !החצירות כעמודי מסודר וכערך
 מהם וארזריס ,העמודים עץ כסכך נאחז עכות מעשה גכלות שרשרות רשת כמעשה שוסתס כין לעמוד
 עושי וקצתם ^ לפיס קש לקושש ילגו הארץ.;.וקצתם כעפר שנשוכס החלל ו:מלאו.את / ועפר חול יניאו
 של העליון וכחלק השככה גדרי זנכם ידי על כהס לפוח לחומר להם היה והחומר כחומר .ורומשי ט!ס

 המים עליית וכעת נשיכה עזים ולמיס דרך לנהר כהס להיות לו וסלונים ארוכות ג' או כ' יעשו המסגרת
 פוה. אינו החלונות אותן ורוחכ / נחלתם את ישחית ולא רכים ■מיס יצאו. שם. החלוניס.יכאו׳ץדרך כעד

 הזה המסגר אצלס.ואת המפוטר ההוא הנהר מי עליית רכות כפי נפתחו ממרום ארוכות כי כפעם כפעם
 : אותה לכנות כלוחם מד ענודה וככל כסכל והנושאים כחומה הכוניס יעזרו אחיו את ואיש יהד כלס יעשו

הי י ו  .של יש.משפחה ■ / ומשפחה משפחה לפי ויתחכרו'למשפחות יתחלקו הנזהר המסגרת נננתה כאפר ,
 לכנות מקום להם לקחת ומשפחה משפחה כל. קמה', והנה יותר■/ ויש עשר של ויש נפשות פנע;. ,

 ולמעע נחלתי ירכו לרכ נחלתו יותן נפשות כערך ההיא כמשפחה נפשות.,אשר כמכסת כתיס שס
 זכר• לכל יכנו מיוחד וחדר רעהו גכול מסיג ואין ואין.צוחה / כשלום לנחלה להם ימעיפו.נחלתו•והיה?

 רגל ס״ו הכנין רוחכ ואת הסגר. כרוחב .הכנין אורך .אשתו עס משכיחו בחדרי איש •כל להיות ונקבה
 הכית• עגולה/.קירות כאוהל יעשו הבית תבנית/הרוב פי על ,י״ז הבתים ומספר. <פחות^ויותר,מעפ או

 פנימה הבית את פיפ/ופח עכ עליו ומככיד כחומר. יחמר מביתה הבית קירות ואת וחזקות עכות יעשו
 יעשה אשר החומר כי האדם בנו.בני אשר ככיח, למו ישית ובחלקות אימן ידי מעשה, כמו, הרהבה בזנבי

 בירק יצפו הכית קרקע עיס ירמוס יוצר וכמו יחשב היוצר כחומר כ♦ עד סוב נכי ■ יעשנו החיה זה
 כית ולכל בו יעשו ושניים תחתיים ולפעמים. / ופוב רך כלילות משכבותס, על ינוחו למען עליו יוצע ודשא
 יבא שאס נפשם ממות להציל תקוה לפתח האחד ויהי המיס לצד ואחד היבשה לצד •אחד פתחים ב' עושין

 ילכו המים לצד אשר הפתח ודרך נפשו/• את איש ומלפו לפליטה שכנגדו בפתח ■ינוסו זה אויב,מפתח ̂צר.■
 אחד וכל ביתם את לבלתי,טנף עצמן את וישמרו בנקיו[/ לשכון אוהביה בטבעם כי צרכם לעשות תמיד

 קליפות אחד. כל .יאצר בהם אפר מסכנות חדרי עושים המיס לצד,־ הבית ■ובתחתיות, ^ לביתו יהיה., נק!
 כי החורף כל.ימות לאכול.מהם הבציר בימי ומאסף מקבץ־ אשר לנקבציו ו’יי^ז,על עוד וענפים, רכות
 לא החי מן. ,ואינה.אוכלת,דבר ,הצמחים ומן העלים p מאכלה בקציר אוגרה לחמה בקיץ הכין זו חיה
 ואיש לביתו; איש ילכו משפסו.ישב על וארמון המלאכה כל ותשלם הכל ככלות דגים/:ואחר!־ ולא גשר

 ועזבו ,נראו,בארץ והנצניס הקיץ ובאחוה.־\נהגיע בשלום החורף יחדיו:כל,ימות כאחים, למשפחתו:וישבו;
 כל חמדוללרךס שדה. על' לישת י,חד:ביעריס וילט זה מגדל בעלי. כל - יתקבצו ?י•7 הזה הארמוץ את

 המנוחה אל ובשובם ילינו בערב ביער ושם ,י.מיס איזה שמה כפרחים נפשם, ולפתעדן ^, §אםי־;צמחה:חדשה
 ששפפו ידי.המים על חרב לזה הבית.והכית בקירות הנגע הבית,והנה תוך: אל באו והנה :הנחלה \א'ל־
 בדק את .מחזקים להיות יחד !תחברו:שנית ,׳ מפרצת הבילה וחומת; .מהם כיטש ארמון ט. ?עת שס

 יסודם,ויצף..את יוצק נהר יראו־:,כי אבל:אס כאשר.בתהלה/ מכונס על ויעמידוס החרבות יבנוvםבית
 מרעהו היה כל. ואז ממנו ומתיאשיס,. שד יבנו לא עולם תל והיתה. ארסגותיהס כל ובלע הבית קרקע;׳

 ובריחיו הפנימיס ועליותיו,וחדריו זה בנין ראה שלא ומי החבילה. ויתפרל לדרכו פונה אחד ןפרדוכל
 בבית בית ומגיעי בו, חדדס;ימלאו זה.ובדעת בית יבנו כי,בחכמה יסופר. יאמין.כי לא ■ואדניו ועמודיו■
 החונן הכל■ יוצר: זה.יתברך רדה־ מעשה.: גדולי© .כעה, .בנו׳לתלפמח אשר במגדל ורסולל בערך עשוער

 למינה חיה נפש כל הבורא וישתבח ביבשת הן במים הן בשלם. וקיומה צרכה כפי ־ ובינה י דעה חי, ■ ^כל
ק והוא (פיש,אסעל) הנקרא כן.חיה הסוג.גס ומזה מעשיו כל: על ורחמיו גחסדו•־  מהביבער ,מעט ק

 לביבער הרבה בדברים דומה והוא יקר.. ק גס ושרו / גופו כל. כקו רך. בשער מכוסה י ■וזנבו ■הנזכר
 הסוג ומזה . ביבשה נולד ואף-.הוא אותם דגים'תמיד.ואוכל בסיס.וצודה שט והוא ;בכלס ולא :הנזכר

 אזיא'/ באיראפא./ הצפונים גסדינות ומשכנו במים -נולד־ זה אף הונד), (זעע הים-הנקרא ,כלבp.•בם::
 ראשו,-דומה;לכלב כאלמ-וחצ?:.אמה עב גופו אמות ג/־ודז• ארכו <■ ונארוועגץ ^א«עריקא/:וא!פל־אנש/

 ועורו לסנפירים דומה וכמעט /•• לאחוריו ועקומיס. קרסוליס ורחבים,בלי קצרים יי!6רו דג ל^ב .וזנבו,-דומה
 המונים הים שפת. שעל. הנורא הקרח על הים מתוך יוצאים.לפעשס והס / •וקשים קצרים בשערות :מכוסה

 מכלב חוץ .טהור כל.שכיס ג׳) משנה י״ז (פרק בכלים ,חז״ל אמרו כאשר עצמן את •לקרר יחד •וגדודים
 לשם אדיר-הבאה וצי״ האניה ■ק, האדם עליהס.בני יבואו■ ושם עכ״ל. ליבשה, בורח שהוא: עפני, :העיס

 כי הקרח על ויהרגום ראשם ■על במקלות;עבים ומכיס.אותם (וואלפיש) ■,הנקראים הגןוליס■ %וד,־הדגים
 ישכבו כלם כי-אס.היות/כי עד־ וחרלמה.מפלת,עליהם:כל־כך שנתם וערבה ישכבו שמה שנים.‘ ץ<לם
^י לפעשס בהם הורגים־ בחבורה. ;*ח? ד־  יעירו ולא מחומה ידעו .לא והש^־ שלם שנת וישנו החבורה■ ע

 ההולכת החיה כל יברח כאשר ולא־ / בני.האדם מפני ובורחים מזדעזעים, ויקיצו יתעוררו.מהם ;םשגתסואשר
ע, פ ר א -^ מהם השומן י^זו ובני:האדם / דגים מיני אוכלים. והמה / במירוץ.גדול ורוחשים רק׳;וחלים /

ועורם ’ י



r ̂נ הבדות־־^ק־א׳ ספר ׳ ר1כתב־יו
 כן נס הסוג ומזה (קונערמ), מקראים להינות׳ בפרע׳מכסה ה3הר דברים מעורם יפשה כי ועורם

שוכן ואף בתוארו הים לכלב דומה והוא במים נולד ■הוא ראס)^:ואף (וואל מקרא הים סוס  הוא'
 שיניס־ ישני ׳העליון בלסי לו ויש היבשה מסוס יותר גדול הוא אך הים.׳ כלב שמה ישכן אשר במקום
 שרצו. אשר חיים בעלי מיני• ושאר דגים בים מאכל כל צודה בהם אשר למפה ועקומים \ מאד גדולים
 מזס■ הרבה עוד ויש היבשה.׳ כשור קול משמיע והוא הים: הציר כן נם־: יאכל ולסעמים ̂ בימים המיס
כי בהס נפשי ותקצר לו. וכדומה וביבשה ביס יחיה אשר בער) ־(וואסער הנקרא הלבן הדוב כגון הסוג

־ . , :לקיצור שמתי בריתי ׳־■׳ ־  ׳ . ■ ,
ן ה פיק י מ הסלעיס־ •ישני ׳על כמצרים'וערבי' החמים בארצות יקנן גייאר) (דער הדיה ־ ;העופות ב

 העזניה(דצנר הוא‘ממינו שבהם והגדול .בו לעבור אדם יוכל ־לא אשר במקום הגבוהים ■ ’
 ההם הנוצות מן שעושים עד מאד ועבים גדולים כנפיה ונוצות ׳אמות שמונה רחבים כנפיה אשר גרייף)

 בפיה• עז או כבש לשאת תוכל כי עד גדול וכהה ,)י״ד משנה י״ז (פרק בכלים חז׳ל שזכרו כמו כלים
 השוד־^ על גס יחמרמרו הזה מהמין וג׳ ב׳ יועדו וכאשר .לנוזליה י ולחלקה יקנה אל האויר תוך ולהוליכה

 את: וישתו השור ימות כי פד קרביו ויוציא בצפרניו בסנו את יקרע והב׳ הדק בחוסמו עיניו ינקר אחד
 שצהס הגדול הנשר .(פראפובאנה) הנקרא הים מאיי ׳גדול באי ורבים־המה 7בשרי את ויאכלו דמו
 אצבע לו ואין כחו יתרבה שניו רבות ולפי ויותר; שנים מאה ׳ויחיה השחור הוא והקסון ,הצהוב הוא

 אנשיש ידי על יתלמדו והמה רמים וסלעים הגבוהים ההרים על יקנן׳ הוא פאלק) התחמש(דער .יתירה
 חייס׳ ולהורידם באויר בעופס עופות שאר עם ללחום ציד לצוד והסגנים השרים אצל לכך המלומדים

אכפ)־: (פאלקען התחמם י צידת נקרא הצידה ואותו בעליהם, רגלי לפני לארן למסה האויר מתוך י
מן• ויקח פסיק על כתב ז״ל ־ בחיי ורבינו .יקרים בדמים יומכרו להביא ציד לצוד מלומדים כבר ואשר
 הע^ן[ לזה שנושאים בעבור (פאלק) נקרא אחד עוף לו שלח ל״ב) (בראשית אחיו לעשו מנחה בידו הבא
 מקום בשום מקנן אינו קוקוק) (דער השחף שדה; איש ציד אוהב איש עשו כי וידע היד על תמיד

 תשא וכאשר ,ותאכלן הוציאן שמה תמצא אשר והביצים אחר צפור בקן ביציה תסיל ממינו הנקבה אס כי
אות© האפרוהיס ׳את ותוציא הביצים על חרבן מהחילוף מה יודע אתה ואין קנה על הצפור
ראשת על נם יפה מאד בנוצותיה היא האנפה, הכתוב (העהעיר)ובלשון הנקרא העוף יגדלו. כאשר
 מאד ומסרחת יונה כבן גדולה. והיא דבר מאיזה ותפחד תחרד כאשר תגביהן אפר מנוצות כתר כמין

 ומה,. לכעוס פה היא כי רגזנית דיה זו האנפה חולץ) וחז״ל,אמרר(במסכת פעם, וסרת יפה כאשה
p כאווז גדולה היא וגאמעריקא באזיאה משכנה גאנז) (קראפ הקאת . הנשים אותן כדרך להתקצף i j r 

 ושכלולים דלס עם רבים מיס תבלע בתוכה יאשר גדול כים או זפק• כמין לה יש־, לחוסמה ומתחת ,ולבנה
 והנקבה ,קאת נקרא לכן המיס מן הוציאה אשר והשבלולים הדגים ואוכלת ,היבשה על אותם הקיא ואז

 הס תמיד זחילתם.עליהם ידי ועל אחרים, וזוחלים קפנים שרצים. או הנמלים נין תפיל-ציציה ממינוי
 הביצס מן ויוצא וכשנולד האפרוח בה סתהוה זה ידי ועל חוס מוליד• תנועה שכל כידוע הביצה מחממים

 .נפשו את ומאבד חופא והוא הייס בו נותנת היא נפשו עם מתנהג האדם וכן / הנמלים אותן אוכל הוא
 ישמעאל(יאיצןאריס) בלשון נקרא אהד פוף יש .אדם תפארת בספר כמובא שובה תחת רעה לה ומשלם

 הוא ימית שמא סכנתא מפני לאכלו שאין כתב ז״ל לוריא האר״י אך ׳ לאכילה, וכשר סהור עוף הוא
 משנה ז׳ פרק שבת במשנת,חסידים(מוצאי כמובא ימות אותו השוחס האיש וגס ,שנה באותה בנו או

׳נקבל הוא קבלה  '^מיר^ הניויא אחד עוף 'ויש . זה דבני סיבת ייודע התולדות כל אדון ואילן ומקבלה ,
 וקול'שמחה ערב■ בקול ומזמרת באילן תעלה למיתתה‘סמוך שעות אתה (ויגארה),־אשר ובלע״ז
 אפילו התורה' ־מעסק יפסוק ׳שלא ללמוד לאדם ראוי ומזה ; ־ותמות כריסה שמתבקעת עד הפסק

 לאדס ראוי העיף שמזה כתב (סוקראסום) ־והחכם . כ״ב) (פרק מוסר מבפ בספר כמובא מותו בעת
 בעבוד ילזמי לשמוח ראוי רק מהנפש הגוף פרידת על להצסער שאץ כלומר הנפש השארת ענץ ללמוד

 לשוס הנפש השארת אין שבאמת הגם בסםר׳(סוקראס), כמובא לנצח וקייס לעד חי נשארת שהנפש
 1בע^ הרבה בעבע שס היא ברוך הקדוש כי הנזכר ׳החכם אמר יפה זאת בכל האדם, זולת חיה נפש

 השמיס ומעוף׳ אין מבהמות כנאסדמלפנו האדם מהם ׳שילמד כדי עוביסל ומעשים ישרות מדות חיים■
 כו׳ מנמלה וגזל מחתול צנישח לומדים היינו תורה נתנה אלמלא חז״ל ואמרו ל״ה),-־ (איוב יחכמנו

 למשפחותס יסש הבציר וככלות באירופי, הצשני במדינת החמה בימות משכנה״ שפראך) (דיא החסידה
כל שמה להיות ,החסיס למדינות המונים המונים פאגיל) (צוג ־ הנקראים הנסיעה שפות שאר עם

^5הא P גבוה הארוך צוארה עם היח הבעונס j ;שסלזיז היענה .חוזרים
 באלן במדברות ובאינדיא־ ובארביא״ באפריקא משכנה ,צ׳ליפרות נוצותיה פס משקלה ד^וה׳אמות,

 פצמו,[. כן גם יבלע רעבונו די ימצא לא וכאשר זדשא חציר מאכלה ,איש בה יעבוד לא אשר מקום ציה
ס, מהטה וכל וברזל ד מ  היענה ופירש״י לנעמית ׳מאכל זכוכית שברי קכ״ח) (דף בשבת אמרו כאשר ח

ויזקץ . -



סחהחי איכות י״ד מאמר
 והמה ליסרוה ששה אחת כל משקל אשר ביצים ארבעים אחת בשנה תעיל והנקבה > שנה כשבעים ויזקין

 חז״ל אמרו כאשר שונים מכלים כלים יעשו וקשות עבות הנס אשר הביצים ומר\יפות > ילד כראש גדולות
 מדבר שוכנים שהם כתב ז״ל והרד״ק אווז, לראש דומה וראשו י״ד). משנה (פרקי״ז כלים במסכת

 הקשנה הנקבה כ״א לאכלו אפשר ואי כעץ יבש היענה בשר כי כתב ז״ל והראב״ע , יללה קול ומשמיעים
 בכל יחיד והוא ,ביצתה לרבות מזה דרשו וחז״ל ,היענה בת ואת כתוב לכן ממינה מועסיס ימים של

 y ■מצבי יותר גחל במהירות ירון אך כלל לעוף יכול ואינו .ברגליו אצבעות שני רק לו אשר העופות
 וכל ,לבד בראיה אפרוחיה ותוציא אותם החמס ובזה בהתמדה שלה הביצים על בעיניה תסתכל והנקבה

 גדול כח יש כי ברע מראות עיניו ויעצוס ובעריות בנשים המסתכל פגם חומר יבין זה דבר על משכיל
 מוסדי והתנאים (איובל״א), בתולה על אתבונן ומג לעיני כרתי ברית איוב אמר ולכן הראות. בחוש

 בזה גדול כח להם היה עיניהם את מעולם פגמו ולא החוש זה שמרו כי בהיות המשנה וחכמי התלמוד
 של גל ונעשה בו עיניו נתן רבות פעמים בש״ס כמובא ,לבד בהכשה הרשעים את ממיתים שהיו עד החוש

 רשעים ושלומת תביש בעיניך רק באמרו שמו ולחושבי לחסידיו הקב״ה מסר והעוז הכח וזה עצמות,
 אשר כנפיס בעל עכבר הוא י״א) העופות(ויקרא אצל בתורה הנזכר ת התנשם : צ״א) (תהליס תראה

 כרמים צפורת או דרור צפור קן איזה ויחפש ,כגנב יצא ובלילה ובסדקים בחורים עצמו יחבא ביום
^, מוצא שהוא כל מתה בין חיה בין  בא עד החורף ימות כל וישן כאדרת בעורו ילש הקור ובעת או

 (שוואלבע) הנקרא העוף הוא שזה כותב בו) ו' (שער לימודים בראשית ראיתי העשלף ואת הקין.
 המוליד כל דבכורות) קמא (בפ' חז״ל אמרו כי אמת אינו בוודאי וזה המקומות, ברוב הנמצא הידוע
 הנקרא העוף זה והנה .מיניק ביצים שמשיל פי על שחף מעסלף חון מלקס ביצים המשיל וכל מיניק

 שמיני בפרשת האשכנזי בתרגום וארא עיני העופות,ואשא כל כשאר מלקש אלא מיניק אינו (שוואלבע)
 ,הנקרא(שוואלבע) העוף שהוא כותב ראה ובפרשת האפף) הנקרא(ווידע העוף שהוא העשלף על כותב -

 לכתוב לו היה ומוסב זה או זה אס ומסופק הוא מה ידע לא כי נראה בעין ועין שם ועיין שם עיין
 .זכרתי אשר הגמרא מנגד כי בשניהם בספק אפילו לספק אין ובאמת ,כלל לתרגמו שלא או ידעתי לא

 הוא כי לשמוע קרוב הסברא ומצד מויז) (פלעדר הנקרא כנסים בעל העכבר שהוא כותב ז״ל והרד״ק
שף כמין כנסים לו ויש עכבר מין שגופו והעופות השרצים בין כממוצע הוא בתמונתו כי אחר זה

אצלו מורכב שבע ק ׳ נס בניס וגידול לידה בענין גס כי להיות יכול ומזה אחד מזה בחינה לו יש ונמצא
, בגמרא הנזכר כסימן כשק בדד ומיניק כשף ביצים משיל כלומר ומזה אחד מזה : .

ן י רק2 י מ ,אמה נ' ורחבו אמה מאה לפעמים ארכו פיש) (וואל הנקרא מאד גדול דג יש הדגים ב
מין אם כי בפיו שנים לו ואין הרוחב כחצי ועוביו גופו שליש והוא מאד גדול ראשו ’

מצד גס וככה ימין, מצד במספר_ש״ן וערב שתי בדרך בפיו מסודרים ארוכות מוסות כצורת עצם
 ויצלחו ביין) דג(פיש עצם נקראו׳בשם המושות ואותן כלום, לו אין ובלחי,התחתון העליון בלחי שמאל,

 המיס את דוהה ומשם נקבים ב' יש בו אשר (סוקול) ,הנקרא בלישה לו יש ובראשו ,שונות למלאכות
 ’ אמות ששה גבוהים עמודים ב' כמין המיס שם דרך ודוחה ראשו מריס והוא הדגים אכילתו בעת שבלע
 כמו(וואשעד אלה מיה מקלוח גדולה הומיה ומשמיעים לים ונופלים כקשת ומתהפכיס ,איש כזרוע ועבים

 שליד והוא אמות ששה רווח יש לעין עין בין אבל , השור כעיני קשניס עיניס ב׳ בראשו ויש .קונסש)
 יכול ואינו המיס פני על תמיד שש הוא לכן האויר לנשימת וצריך ריאה לו ויש חם ודמו ומניק חיים

 והוא הים מבריות בריה לשאר נחשב אבל ,לדג נחשב אינו זה ובעבור . המים תחת רב זמן להתעכב
 אדיר בצי באים > אוש צודיס דייגים וככה , פר כשור גדול הוא הולד וכשנולד בשנה ולדות ב' מוליד-

 אמות וז׳ ו' עד הים שפת על קרח בס אשר , וכדומה (גרענלאנד^ מדינת כמו והקרח הקר הצפוני ביס
 בבואם אשר קשנות ספינות ז' או ו' יש הגדולה הספינה וענ ,ואנה אנה אחריו ויבישו וידרשו יחפשו ושם

 הנקראים(מאשראזין) ענדיס ח' או ז׳ בו יש קשנה ספינה ובכל ,המיס פני על הספינות הותס יורידו שמה
 ברזל של חנית כמו בידו יש קסנה ספינה בכל מהם ואחד אחריו לחפש לכאן וזה לכאן זה בהם וילכו

 נקב יש השני ובראשו ;כמשולש ומלוסש חד האחד וראשו אמה חצי ארוך והוא (הארפון) אצלם הנקרא
 קשורה הזה החבל מן השנית וראש ,איש כאצבע ועביו אמה מאות שש כמו ארוך הבל קושרים בו אשר

 בבשרו ונבלע הולך והחנית עליו ההוא החנית בידו תיכף ישליך הדג אוחו וכשרואים הקשנה הספינה אל
 מחמת שם שוהה אינו אבל הסיס בתחתית למשה ובוררן כאב מרגיש והדג הכובד מחמת יותר פעם בכל

 ידי על עמו הקשנה הספינה בכחו מוליך ולפעמים ,המיס פני על ושלה חוזר רוח לנשימת צריך שהוא
 העב הקרס החת יברח ולפעמים ,ממנו היוצא מדמו אדום הים צבע שם שהוא ובמקום בה הקשור החבל

 למפלה ובשש הים פני על וצף מתהפך הוא וכשמת ,החבל גס הדג גס אבד והכל החבל לחתך צריכץ ואז
 הספינות עם והעבדים ,והזק עב בהבל הגדולה הספינה אל אוהו וקושרים אצלו הגדולה הספינה בא ואז

ש, על והולכים ויוצאים אותו מסבבים הקשנות  למנעליהס מתחת יוצאים חדים ברזל מסמרות אבל גו
 מאד שמן שהוא החלב ממנו ויקחו בקדדושס וחותכים,בשנו המיס, לתוך ממנו יחליחו שלא כדי

 יודלק גס ,עורות וימשחו יעבדו ובו שראן) (פיש יקרא אשר השומן מתוכו וימיצו ויבשלוהו וירתיחוהו
. . במנורה . ■ .



יוער בתב א׳ חלק הברית ספר '
 מזנלו עצמות גס בפיו אשר המומות וגם שומ̂ן גדולות חביות מאה לפעמים ילתיחו אחד ומדג במנורה/

 ונכנסיס הולכים הקמנה שבספינה עד מאד רחב פיו כי מפיו יקחו לשונו יקח/גם ביין) (פיש הנקרא
 מאד צר גרונו כי יען , גדולים דגים לא אף אדס אוכל אינו הוא מאד ורחב גדול שפיו ואע״ם ,פיו לתוך
 הצפוני הגדול ביס אחד דג מין יש עוד .מלוחים דגים הנקראים הקסניס הדגים אס כי לבלוע יכול ואינו

 והמה פיש) (האי נקרא האי דג הוא מער) (מימלענדעשע התיכון־הנקרא ביס (נארדמער)וכן הנקרא
 סל על לארוב הספינות מאחורי לרוב יסעו לכן ,מאד הרחב בגרונם חיים ובהמה אדם ובולעים חומסים

 י יותר הרבה גדולים ומהם , פר כשור גדולים ומהם ,יבלעו ושקים בגדים אף הים אל מתוכו שיפול מה
 דע״ז) ב' (ובפרק ביצים ממיל מהור דג דבכורוח) קמא חז״ל(בסרק אמרו כאשר ,חיים מולידים והס מזה

 המהדר דג כלומר ,מבפנים משריץ וזה ,מבחוץ משריץ זה אלא נינהו ביצים ממיל תרוייהו זירא רבי מפרש
 ביציו שנגמר לאחר האס במעי מבפנים משריץ אבל־דגפמא מאליה, ועומד משרצת ביצתו שהועלה לאחר
 שירצה ומי (גנאוקו) הנקרא ביס בריה יש מביא בו) י״א (פרק מוסר. שבס ובספר .חיים מולידס והוא

 הוא גדול דג מץ זה ואס , עכ״ל חיים אותו תקיא ושם אחר למקום ובורח אותו תבלע בניה את להזיק
 ינן כי האפודי ספר בשם שם מביא עוד .היה הנזכר האי דג כי אפשר או יונה, את בלע הוא כי אפשר

 מוצאי עד ליס חוזר ואינו שמה ונח השמשות בין שבת ערב בכל היבשה על הים לחוף שיוצא ביס דג מין
ע; המסרג דג הנקרא אחד דג יש עוד .וחנית חץ בו עובר אין זה דג עור מן לבוש והעושה ,שבת י  (ז

 ׳ ממעל ובראשו ,אמה ועוביו אמות ח׳ עד ארכו (גרענלאנד) מדינת אצל הצפוני הגדול ביס שוכן הוא סיש)
 נגד ילחם בו אשר פיפיות בשני למסרג ודומה אמה רבע ורחבו אמות ג' ארוך אחד עצם ויוצא בולע לפיו

 בו אשר בראשו אחד קרן כמין לו יש כי על פיש) (הארץ נקרא הקרני דג יש עוד .צידו יחתוך ובו קמיו
• עליו: הקמים כל וימית ינגח - י■

ם  גדול וראשו הנזכר פיש) כמו(וואל כמעס גדול והוא קאשעלאס) (סיש הנקרא דג יש הצפוני הגדול בי
 האויר ישאב בו אשר אחד נחיר לי יש מעיניו ולמעלה קסניס עיניס ולו ,גופו חצי עד ומגיע מאד -

 כי עד מאד רחב וגרונו פיו אמה, ארכו אחד כל עוקצים ■שני ערפו ולמול שבלע המיס ידחה זבו
׳ איש לי יש התחתון ובלחי אחת בפעם שור לבלוע

 ומוחו / יונה את שבלע הוא זה כי רבים אמרו לכן , גאירופא אחרים בימים גס הוא הולך ולפעמים
 ק1ומדליק נרות מזה ועושין ,מיד יקפא הגלגולת מתוך אותו יקחו וכאשר , ונגר זב שומן ומלא מאד גדול

ע;,, אמות י״ב ארכו פרעסער) • ״(מענשן האדם עורף הנקרא דג יש עוד .לרפואה גס ונצרך במנורות  ו
 בשנק מעשה היה וכבר ,״ אותם בלי,ללעוס שור או סוס לבלוע יכול כי עד מאד רחב ,וגרונו אמות ה'

 הזה הדג בא עין. וכהרף , ליס הספינה מתוך אהד אדם נפל התיכון ביס כי ;תקי״ו) אלפים (ה'
 עלין זרקו מהרה ועד ,למיס מפיו האדם את הקיא כי עד עליו תיכף (בקאנאן) המורים ויורו הנופל,
 האי^ לזה מתנה הדג זה נתן החובל ורג ,והמיתוהו הדג אחר רדפו גס הי המיס מן והוציאוהו מבלים
 אמולן עשר שהיה'ארכו לפלא הזה הגדול להראות'הדג (אירוסא) מדינות בכל עמו נסע והוא הנמלע
 משולשיס שניים שורות ששה יש הזה הדג של ובפיו , ליפראות ורכ״ד אלפים ג' ומשקלו אמות ד' ורחבו

 ,5 יודע הוא אלהיס ואל יונה את בלע הוא כי ואפשר וכצרכו, כרצונו ממנו להגביה שיוכל המתנועעים
 ארכו ! פלא והיא פיש) המרגיז(ציעער דג הנקרא דג עוד.מין יש התיכון ובים .למקום שלוחים הרבה

 חרדה יפיל ביד אי במקל חפי' האדס בו כשיגע מיד כי מאד נפלא וסגולתו אמה חצי ורחבו אמה רבע ג׳
 כאשד אולס ,)(הלעקערעזיר כלי ידי על ומוכה נגוע כאלו בו הנוגע באבר (צינירנעס) הנקרא ורגז

 הימיסזהדגיס חיות מכל ינצל זה ובעבור , הזאת הסגולה יאבד אז ההוא הדג במות או בזנבו יאחזוהו
 גדולה וחרדה ופחד אימתה בלי אליו להקרב יוכלו לא כי ממנו גדולים שהמה אףגס העורסיס/

 בל^ בעולם בריה שוס יש שלא האומר דעת ולפי .ותרדמה שינה בלי וחורף קיץ במים תמיד יחיו הדגים
 דומה והוא אאל) (פיש ונקרא הנחש דג יש גס . פקוחות ובעיניס עין מהרף יותר לא שלתה יהיה שינה
 ג' ועוביו יותר או אמה ארכו ,הנהרות בכל כמעע ונמצא ,במראהו ממנו משונה אבל ,בתמונתו ננהש

 אחד דג יש עוד .אוכל אחר לחפש ביבשה לפעמים יזחול נם חיים יוליד כ״א בצים מעיל ואינו אצבעות
 ארכו אשר וקשה וחלק חד עצם בראשו־ ישלו כי פיש) (שווערד החרבי דג הצפוני'הנקרא הגדול ביס

 הצורר צר והוא ,בפיו צידו ויצוד בו אותם וידקור עליו הקמים נגד ילחום ובו אמה רביע ורחבו אמות נ'
 ויסובו יחד ממינו הרבה יתועדו ולפעמים , הקשה בחרבו שזכרנו פיש) (וואל הנקרא הגדול לתנין תמיד

 אח יאהבון והמה גופו• גודל מחמת מפניהם לנוס יכול לא והוא במרוצה ישחו המה כי וימיתהו התנין את
 סנפיריו^ אשר פיש) (פליגענדע נקרא הפורח דג יש אמה,עוד ורחבו אמות כעשר בגופו,ארכו השמן גשרו
 ״ ׳ אמה רביעי כג' וגופם אמה כרביע ורחבס חרכס דגים מבשאר יותר וארוכים גדולים המה בחזה
 ויוכל הגדולים הסנפירים י’ע המיס מתוך עוף יגביהו אוסס לערוף או ללכדם האויבים יבואו כאשר והיה

 שנית הכנפיסיוישפיו להרעיב המיס ■אל'תוך ויפלו ישובו הסנפידסואז יבשת עד השמים לשףבאויר
 וביס ואמעריקא מזרחית בהודו שוק והוא לשלל■, ■ גפשס י להם ותהי מהם האויב התרחק עד ושלישית
 לרוס במים עלותם בעת ;לה יפיחן אשר (בלאזע) הנקרא י מפוח בבענס יש הדגים רוב התיכון:

ויקממו. ■ :



סטהחי איכות י״ד מאמר
 או כמו(השאלען) מפוחים להם שאין הדגים ואותן \ המיס בתחתית למסה ברדתם אותו ויצמצמו ויקסמו

 הדגים של הסנפירים מן אחד .,וכל המיס בתהומות תמיד ישקעו רק המיס פני על לצוף יוכלו לא (בוסען)
 יחתך וכאשר ,לפניו לשחות יוכל לא הדג מן הזנב קצה האדם יחתך כאשר כי ,אחר לתועלת מיוחד

.צדו על אס כי בסנו על לשחות יוכל לא גבו סנפירי יחתך וכאשר ,לאחוריו לשחות יוכל לא החזה סנפירי
זעע) (בנארד שכיח והוא קנור) קול(קנור ישמיע אוחו יצודו כאשר כי יען ,)פיש הנקרא(קנור דג ויש

 רחב הוא ̂ (בוסען) או (שאללען) ונקרא שווימער) (זייסען הנקרא דג ויש .(עלבע) כנהר כן גס ומצוי
 חייס בעלי מכל המיוחד והוא ,כשלג לבן הוא השני ומצד■ שחרחורת מראיתו אהד מצד מאד ודק מאד

 שתי אשר ומהם ,צדו על אס כי בסנו על לשחות יוכל ולא בראש אחד מצד עיניו שתי לו אשר שבשלס
 וישחו מהראש שמאל לצד להם עינים שתי אשר ומהם ,השמאל צד על ישחו ואז מהראש ימין בצד עיניהם

 מאד שכיח הוא כי רבות פעמים ואכלתיס ראיתים ואנכי ;ארכס מחצית תמיד ורחבס , ימינם צד על
 הצפוני לציר סמוך הצפוני בקצה משכנס (הערינג) הנקרא מליח דג .סהור דג והוא (האלאנד) במדינת

 אך שם. אשר הנורא הקור מחמת ימותו כי בספינה איש י שמה לבא אפשר אי אשר מקום . הקרח ביס
 י מחמת והציר צמחים מנדל אינו שם אשר היבשה כמו כי ,מחיתם די ההם הדגים שמה ימצאו שלא באשר

 הקיץ בתחילת בשנה שנה מדי יסעו כן על עש^ כל בה יעלה לא ההוא במקום הים בתוך ככה .הקור רוב
 X,(ענגלאנד(נארוועגין) כמו ,שונות במקומות נצודו ואז ,למו אוכל לבקש רבבות לאלפי המונים המונים

 f חביות מליאן ב׳ לפעמים אי(שאטלאנד) אצל מהם יצודו האלאנד ואנשי הים כחול רבים (האלאנד)
 יצודו כי האחרים מכל בסעמן המשובחים והמה , למכרם (אירופי) גלילות בכל וישלחום ימלחוס ובתוכם

 עוד יתרחקו וכאשר ,הדרך מסורח עדין נפל לא ובשרם רבים ימים מולדתם ממקום הרחיקם סרס אותם
 שיצודו מה זולת כי ̂ הים דגי מכל יותר ורבים פריס והמה ,יכחשו וכן מבשרם יפלו כן מולדתם ממקום

 אלהינוהזןאת מעשה גדולים כמה ;ולרבבות לאלפים ביס אשר הגדולים הדגים מהם יאכלו האדם בני מהן
: רחוקים וים ארץ מקצוי סוביס מאכלים האדם לבני ומשלח בטובו כלו העולם י

ל ז פרק מי  משכנו קרעטע) (שילד הנקרא הצב ,למיניהם המה קצרים רגלים להם ואשר הרוחשים ב
 לבסנו ומתחת גופו b על ממעל לו ויש , החמים במדינות ואמעריקא ואפריקא באזיא

 מתוכן להוציא יוכל הקצרים ורגליו ראשו רק בהם מקושר בתוכם שוכן וגופו כקק קשות קליפות שתי
. לה ותלך הנהר שפת על בחול תשמעם והנקבה , אחת בשנה ביצים צ' ומטיל משריץ והוא ולהכניסם , 

 נפש שרץ מהם ותוציא השמש מחום תבקענה הביצים ותמצא ההוא למקום תשוב שבועות ששה ואחר
 במים יגדלו אשר מהם למיניהם שנים והמה מחיה. לבקש עמה ותוליכם הבנים על האס תשמח אז , חיה

 בטנם על וזוחלים רוחשים רק ביבשה ללכת יכולים ואינם y בהם לשחות דק בעור מחובר רגליהם ואצבעות
 ומהם , השדה עשב דשא ויאכלו ביבשה יגדלו אשר ומהם ,ותולעיס דגים ומאכלס לאס, לאט ביבשה
 ליערות מאות ד׳ ומשקלם פר כשור הס והגדולים , איש יד ככף הס הקטנים , קטנים ומהם ,גדולים

 לאחוריהן יתקרבו לצודס האדם בני ירצו וכאשר ,מלאכה לכל ותצלחנה הבית כשער גדולים מהם והקליפות
 בפעם הצליחו לא אס אולם ,מעצמן התהפך יוכלו לא כי נצודו ־ ואז גבן על להפכן ארוכות במוטות
 ברעש עליה הקמים פני נוכח וחול באבנים תסקל הצפרדע כי גדולה בסכנה הצידיס אזי להפכם הראשון

 כמאתיס יהיו והמה ילד כראש הוא מהם מהגדולים והביצים , לפחות להבריחם או אותם השמידם עד גדול
 יעמדו וכאשר , ליסרות מאות ח' ומשקלו גדול יותר והוא קרעסע) (ריזען נקרא צב מין עוד ויש . שנה
 . י״במאות חסיל והנקבה , המשא תחת רבוץ בלי ירצה באשר עמהס ירוץ יחד, אנשים עשרה קליפתו על

 ונקראים , קליפות שתי בין נתון ג״כ קטנים הזה במין ויש ,ילד כראש אחד כל אשר אחת בשנה בצים
 ולפעמים , הלאש בתוך לפעמים המרגליות נולד שבפנימיותם חי הבעל ובתוך מושיל) (פעריל הקליפות

 אשר חי הנעל תמות כי עד לאדם האבן חולי כמו בגופן להן חלי מק הנה המרגליות כי ,הגוף בתוך
 כי כ״אכפיו בידו אותו נוטל אינו הקליפות מתוך המרגליות הנוטל והאדם ,החלי מזה הקליפה בתוך
 אינם והמרגליות ,במרגליות גדול חסרון שהוא ירוק למראה צבעה משנה בקליפה בעודה Tה עיעת

 אזיאה ובמי הרבה בנהרות נמצאים והמה אומן מלאכת ע״י יתנקבו אבל ־ ,בתוכו מנוקבות גמצאיס
 אשר •■ אותם בפרס כלל ארס להם שאין ויש , ארס להם יש אשר יש , גדולים ויש קטנים יש נחשים במק

 אותם ילמדו ואנשים שלאע), הנקרא(רינגעל ענק נחש בארופייש גס כלל, ארס להם אץ צפון בארץ
 הנחשים וכל ארס. להם אין כי חידוש ואין , לחידוש להמונים׳ כזאת להראות נזק שוס בלי בחיקם לשכב

 צידם את בהם לאחוז חדים שניים להם ויש , ראשים בשני־ נבקע ולשונם למרחוק וישמעו אזנים להם וש •
 עבים יותר המה אשר בריות לבלוע ויכולים שלם הכל יבלעו רק מאכלם ילעסו ולא ,שניהם בין וארסס י

 חיים בעלי גם סירות גס דשא גס: ומאכלס .במאד הצוע בעת ובטנם גרונם להרחיב יוכלו כי סגרונס
 ויוסיפו יגדלו חקינו אשר וכל , דגים כביצי יחד מחוברים יצמ:;ס3ו 'באשפתות יניחו' עפר,'וביצ^:ס גס

 צלצול נחש הנקרא ' נחש ויש ,האביב בחודש ויקיצו הסורף ימות כל יפלו''בתרדמה מהם והמב וגבורה כח .
 שריונים כשלשים זנבו בעוקץ לו ויש ספח ועוביו אמות ג׳ ארכו ואמעריקא באפריקא ומשכנו שלאנג) (קלא£ר

 הברואים על הבורא מהשגחת וזה חי, בעל שוס אליו יתקרב כאשר תמיד יקשקש ובו הסרטן כזנב יקשקשות ^
כי . : • ■



' יושר כתב א׳ חלק הברית ספר • ־
 מפכיו' להשמר יוכל ואז הצלצול קול ישמיע אליו מתקרב ב״רז או אדם כשרואה ומיד מאד מסוכן הוא כי

׳ תוך יחיה לא איש אס נהמה אס ולנשכו להדביקו יוכל אס אולס במירוז, לזחול יוכל כי־לא ממנו להנצל  נ
 החיה בפני וינשב פיו פוער לפניו עוכרת עוף או וכדומה כארנבת קשנות כריות יראה וכאשר מנוסי̂ן
 לאדם מזיק ואינו כגרונו^ גדולהחייס במהומה ותרוץ ואנה,כמבתגע תריךאנה סשר עד והתעלף ההוא

 בהודו ויש כלל^ יזיקנו ולא הדרך כאס הישן אדס על ועוכר זוחל ולפעמים מאד רעב שהוא כעת אס כי.
 עשכ* חריר והוא לחרסיס הדומין חברבורות יש גבו שעל נעבור שלאנג) (כרילען הנקרא נחש שרחית

 הגדול והוא שלאנג) (ריזין הנקרא נחש יש וכן .הנחשיס מכל יותר ארס לו ויש אמה רבע ועניו אמות
 ואיל צבי ויכלע איש מגוף יותר ועניו אמות ס״ו ארכו ;מזרחית כהודו משכנו שבעולם הנחשים מכל
 נשימתו רוח באפס יפח אליו יתקרבו כאשר כי ,ושור הריה להמית יוכל כי מאד ואמיץ חזק והוא , שלם

 אשד עד גופו בעוני ויחבקם עליהם ישתרג אז מפניו לברוח ידעו לא אפר עד .ויכתגעו יתהוללו וממנו
 מנומר הוא אשר עורו וימכרו ככרו את יאכלו הודו אנשי כי כלל חרס לו ואין ,ויאכלם וישברם ילחצס

 ככל עורם את מעליהם בעצמן שמפשיסיס עורם את להחליף טבעם הנחשים והנה ,ויפים שונים נצכיונים
 אס נפלים המפלת לאפה מסוגל והוא העור זה ימצאו האדם כני ולפעמים , עור'חדש להם ומתהוה שנה
 שכית (פיפער) הנקרא פתן תפיל, לא הריונה ימי כל נשרה בועל תחגור אשר חגורה כתוך אצלה תשא

 הנקרא אפעה .לרפואה ומלח (נוריאק) עושים ומבשרו ,חיים מוליד רק ביצים מעיל ואינו מצרים כארץ
 להס יש השר ומהן , ותולעים דשא ואוכלת , ביצים ומפלת הנהמות בדיר הרוב על (נאטער),משכנה

 לאדס מזקת ואינה גבה על מתוח שחור וחופ אפר, כמראה האפעה ומראה ,׳ צוארס סביב לכן עעול
 הקודם) זכרנו(בפרק אשר אחל) (פיש הנקרא לנחש דוחה דג מין באמת והוא נמים נחש כמין ויש כלל.
 מעיל וחינו ,איש כזרוע ועביו מאסה יותר ארכו ואגמים הנהרות ככל שכיח והוא שמה., וראה ימין הנע

 כמה יש בעקרניס וכן פירות, או נבלות מאכלו לבקש ביבשה גם לפעמים זוחל והוא חיים מוליד רק כיציס
 במדינתנו אפר לעקרב דומה שהוא איידעקסא) פורח(פליגענדע עקרב יש מזרחית ובהודו ,באפריקא מינים

^ לפוף ייכל לא אך לאיל! מאיל! או האילן על מהארץ לנתר יוכל ובהם מעור כנפיס פני לו יש רק ו ג  ב
 (קראקאדיל) הנקרא גדול עקרב מין הנילוס שפת על מצרים ובארץ החס בחזיחה ויש .כעופות האויר

 אמות ■י״כ ארכו מראהו,• ונורא חזק ביבשה ילך וגס במים ישחה הוא החי, וכל ובהמה לאדם מחד ומסוכן
 אצבעות ג' ברגליו לו ויש ,גופו מכל ארוך וזננו אמה כחצי זנבו ואצל כאמה החזה אצל ועוביו

 בעפר תשמנס אשר בשנה ביציס חמשים תשיל ממינו והנקבה ,בהם לפרוף וארוכים חדים צפרנים
 ״55עכ מין שמה אשר ,הבריות על ה' חסדי רבו ומה ,מתוכם השרצים מוציא השמש וחוס היאור שפת
 שנה חמשיס ויזקין ,השדמה פני על לרוב יפרצו לבלתי ויאכלם הארץ מתוך• ביצתס החופר אהד

 כששע ישסעס גדולה וחיה בהמה כל או סוס או ושור חיים, בעלי ושאר ועקרבים •ונחשים הציר מאכלו
 שוס כלי דומם היום כל וסווז בקנה ישכב כי היא ותחבולתו האדם על יארוב גס , תומס עד ויאכלם הגדי

 ואס / עצי,היער לקליפת דומה מראהו כי מוכרת היער כעץ חו גדול כקורה יתראה אשר עד תנועה
 נזנגו יכהו בריקוד להגיעו יוכל בלי והם וימיתהו עליו אליו'ירקוד ויתקרב מפניו האדם לא.ישתמר

 בתועו ויתראו מאד ובהיר זך שעליו עורו אשר (קאמעלעאן) הנקרא עקרב מין ויש וימיתהו. הארוך
 פלא והדבר לימודים בראשית כמובא (שפיגיל) הנקרא המראה לפני כעומד לפניו יתיצבו אשר המראות כל

 ובכלי .ויתרפא עליו ויקשר הנשיכה מקום על ויניחו העקרב שימית , עקרב שנשכו למי רפואה מאד.
 5עקר במזל היא המילה ני ,ויתרפא פגמו לא שעדין תינוק של ברית הנשיכה על שיעביר כתוב חמדה
 איצ^ סניו על ונפל רעדה אחזתו המילה ענין לאברהם הקב״ה כשאמר לך) לך (פרשת‘ בילמדנו צאמרו

סזיקיס שאינם כן גס בעקרבים ויש .י״א) (פרק מוסר בשבמ כמובא מהול ונמצא ונשכו. עקרב ובא
, ■ כלל; לאדס .........................................״

ם ח פרק י ש מ ר ה . ] י מ  ונולדיס מתהויס הם שאף העולם אומות חכמי אמרו , הכמות קסני ב
הבדואיס בגדולי ככה הוא כאשר ממינם אבותס יזרעו אשל מזרע ■ ־

 עפר מן או האשפתות מן יתהוה אשר מאד עד הכמות בקטני אפילו בעולם חי ובעל רמש שוס ימצא ולא
 בתוך אמותס יפילו אשי הביצים מן יתהוו, רק , ובדומה נבאש ממאכל או נסרח ממקום או הארץ
 בדעלו מחזיק לימודים ראשיח ובעל ־, תולעים מהם יוציא השמש וחוס הנזכרים הדברים על ויפלו האויר

 חייס מבעלי אחד או רמש שוס ימצא לא ,בו) ששי (בשער לשונו זה כי , לדבר טעס ליחן ומתאמץ זה
 היה אז כי , המונים יאמינו כאשר מאוס דבר משאר או נבאש ממאכל או סחבות מבלויי יתהוה אשר
 הבריאה ימי בששת ר ,מפורסם שקר והוא ,הטבע חק נגד הוא וזה הדשה בריאה להבראות צריך
 ,להיות עתידים המה ואשר היו אשר הברואים מיני כל בהם אשר וכל הארץ ואת השמים את ה׳ פשה

 לא כבר אשר יהיה יזדשה גריה ואץ יגרעו ולא יוסיפו לא מתכונתם את תמיד ישמרו המינים ומספר
 אשר מהביצים יתהוו היותם עניץ לנו נראה לא אשר כאלה רמשים מיני כל כי מא האמת אולם , היה

 למיניהם ותולע רמה מהם יוציא והחום / כאלה הדנריס על יטל ומשמה האויר כתוך אמוחם הניחו
 גדולות עם קטנות בריות שיש אמרו ז״ל הס אכל , זה בדבר ישראל חכמי דעת הוא כן ולא .פכ״ל

. שמתהויס , •



ע ̂ ■ איכות״החי י״ד, מאמר ־
 שנו כי ,קפנות וגליות הולפיס מתהויס׳ ומאשפתות ממינס/־ אמותס ניצת או אכוהס זרע כלתי שמתהויס •

) משנה והרוטב העור (פלק המשנה כלשון חכמים סמא ככשר הנוגע י אדמה וחציו נשר י שחציו עככר ו'
 כחשסה מאדמה נוצר מעצמו אלא ורבה פרה שאינו עכברי מין יש ז״ל רש״י ופירש ;׳ טהור כאדמה ■

 יש ואיך האש מן מתהוה בגמרא) (שס עקיכא ר׳ שזכר הסלמנדדא וכן ; פכ״ל ׳תולעיס המשרצת
 חדשה בריאה להבראות צריך היה אז כי שאמרו לימודים ראשית בעל של וראייתו ;אס או אכי לסלמנדריא

 כי / ממש ט אין ,יגרעו ולא יוסיפו לא מתכונתם את תמיד ישמרו המינים ומספר מפורסם שקר והוא
 ממנה תמיד טתהוה האיז בטבע פס ואויר ומיס ואש הברואים מיני וכל וארן שמיס אלהיסי כרוא מיום

 הסלמנדריא ממנה שיההוה האש בטבע ובס ; זה וע־ך באופן הארץ עפר כשיהיה העכברים ממיני ידוע מין
 האויל' כשיהיה מאד דקים ברואים ממנה שיתהוה האויר בטבע ושם ; זה וערך באופן האש כשיהיה

 וישרצו ,זה באוען המיס כשיהיה זו חיה נפש שרן המיס שישרצו המיס בטבע שם וכן , זה וערך כאופן
 לזה וכדומה באגמים שישרצו מה בנהרות המיס ישרצו לא לכן ; זה באופן המיס כשיהיה זו חי כעל

 משפר ובזה ;הנזכר בפרק עקיבא רבי זכר כאשר ; חיה נפש ישרצו היסודות כל כי מיס׳ מקוה ושחר בימים
 מפורסם שקר והוא כתב איך עליו ותמהני . ולאנגרעיס נוספים לא מתכונתם את תמיד ישמרו המינים

 הלשון בזה הנזכר למשנה בפירושו כתב ז״ל הרמב״ס כי ;מפורסם לאמת מחליטו ז״ל בהרמב״ס ידבר על
 זה ענין דעת תיטיב חכמים ולשון .עכ״ל זה שראו לי המגידים לרוב מספל אין ׳מאד מפורסם ענין הוא
 חתיכת נכסה שאס אדם לך יאמר ואס ,הדבר נכון אמת בפיהם ה׳ דבר כי העמים מהקרי יגידו אשר מכל
 ועפר אפר יתהיהממנה הקטנים המעופפים מן ביצים שס לנפול יוכל שלא באופן היטב בצלוחית בשר
 ויפה סוב שהמשקה בעוד הסיב בצלוחית משקה אתה נכסה שאס לו אמור אתה אף , תולעים ירום ולא

 נפלו שלא' חעפ״י במאד דקים תולעים חיה נפש־ שרץ מלא שיהיה חזק חומץ ממנה שיתהוה בעת הראה
 שוס בתוכו היה לא עליו פתיל צמיד וניתן טוב המשקה כשהיה ובתהלה -הקניניס המעופפים מן ביצים לשם
 אביו איפו ואיה הכלי הסגר ימי תוך הרבה שרצים בתוכו נתהוה כי הרואות ועינינו ,חיה נפש שלן

 להטיל הכלי של המכסה את בחון יעופו אשל ממינו אמי או אביו כנף גלה ני האמנם ,שרץ כל של ואמו
 כה יקרה אבותס לבית משפחתם בלי והמשקים המיס שרצו אשר בנפש קרה וכאשר ;׳ הבציס את בתוכו
 בה ופרו בארץ ושרצו לזאת ;בטבעם המסוגלים ומקומות דבריס בהרבה ביבשת הארץ על השורץ בשרץ

 מה אפשר כי בצלוחית מבשר ראיה אק לק ;ממינם אמותס ביצת ובלי אביהם מטה משפחת בלי כן גס
להוציא מסוגל אינה ההיא בסיבה אשר מאתנו הנעלם אחרת סיבה איזה בעבור הוא תולעים ירום שלא

.......; ,־ : ; : התולעי משפחות לכל הוכחה׳ זה וחין תולעים י י ־ ־ ■י' ׳■"■ י .
ד ̂ס כלל כנפים להם אין אפל הרמשים וז״ל ששי) (בשער הנזכר לימודים בראשית כתוב־ מצאתי עו  מר

 אינה הכינה גס ולדעתו , עכ״ל הפרעושוהכינה־והמפולס והס חייס׳ יולידו ומהם יטילו־ביצים רי ע
שמונה (בפרק גמרא:ערוכה נגד זה וגס ביצים; או־-מטילים חיים מולידים או ממינם אבות בלתי מההוה

 , וס3י5 ביצי ועד ראמים מקרני וזן הקב״ה יושבל מר והאמר ורבה סלה אינה כינה שס ז״ל כי שרצים) ■
 התהוות להכחיש שיוכל מי סכליוהי הוא רחוק הטבע בדרך אף כן על ; כינים ביצי דאקרי הוא מינא

 ק ואחרי וסהר חיים במים בשרו את ורחץ גופו כל את אדם ינקה נקה אס שהרי האדם מזיעת הלנים
 אפשרות ואין , ביום בו ההוא באדם הכנה ותהי חדשים כלס אחרים בגדים ולבש חדש ילבש בד כתונת
 חדשים ובנדיו טהור הוא אשר והאיש ביצים שם ■ להטיל לבשרו חלוקו בין שמה לכנוס בליה לשוס
ק .הוא שק לכל מפורסם וזה עצמו האדם מזיעת מתהויס אינם אס בפרו על כניס היה מאין  כתבו ז

לפונו► כאן עד אדם מזיעת באה אלא ורבה סרה אינה ■הלוחשת כינה וז״ל דשבת) קמח (בפרק התוספות
 קטר מסיני מירס בעצק וסחהיס משפשים ומהכלים האשפתות מן שמתהויס מה שמלבד אמנה וגם ,

 מבריות שמה יפלו אשר מביצים ק גס נבאש מאכל או האשפתות על קטנים בריות מיני מתהויס .•ברואים
 באויר כגון המעופש באויל דוקא ביציהם להטיל טבעם אשר הדקות בבריות מינים יש כי מעופפות 'דקזם

 מעופש בלחי במקום ביציהם מטילים היו ואס וכדומה מוסרה מאכל סביב אשר האויר ׳האשפתות.או
 יתהוס במים יפלו אם הדגים ביצי כמו גורם. וזה זה ונמצא כלל חיה נפש שרץ מהם יתהוה לא 'ומותלה

 מינים כמה לדעת ביוכל אין ואדם גורס וזה זה כי דגים מהם יתהוה לא ביבשה יפלו ואם מיס מהם
 וידוע גלוי אותם ברא אפר לבדו לה׳ בלתי בעולם הס ולמה מה ועל היצירה בקטני יש שונים 'ממיניס
 אשר עד בכללה היצירה המשלמת דבר איזה לתכלית באמת עשויס עליון ובדעת כחכמה וכלס זאת

 זאת את • להבין קצרה דעתנו כי אף . בכללה העולם להתקיים אפשר אי מאלה אחד מין חסר היה '־אס
 והיה שאסר וברוך קדוש חכמת התחייב ככה כי אחרי היא ק חקרנוה כאשר כי בטח ידענו ולמה .איך

 מיר ומאה נמלים מיני וי״ח כנים מיני ארבעים בו ברא כי עד השלמות בתכלית אותו מצא ולא ״הפולס
נמאד הדקות והברפת כאלה קטנות בריות בשאר לזה וכדומה צרעין מיני זקמ״ט זבובים מיני יתושים '
 הדקות שהבדוס ברור ידעט זאת ט ;חקר אץ ולקוטגס מספר אין להם ומחושינו מעינינו הנעלמים מאד -
 אחד לחלק איטסניע אחת כל של כסותו ווערימליך) (ווייק וכל״א ©ירכין) (אונפאסיאנא הנקרים ’

אופן־ על ורףסיס חיים וכלם ; אלהיט מעשה קפטס כמה ;אחד דק הול גרעץ של לגבות דבי׳ 'מעשרה
היותר • י



■ כתב,יושר א׳ חרק הברית ספר
 הגדוליס- בנרואץ שנראה יותרממה ויכולתו גבורתו נראה באלה כי תהלתו והיא ,■ להס ויפה נווב היותר

 .כל על אחת בסקירה מאד פצוס בדקדוק משגיח הוא אלה כל על כי , במסילותם וכוכבים משמרותם על
 כל על פרפיוש ופרסי שכפרס מה אלא בכלל אין עליהם העליונה ההשגחה כי עצמ/ בפני מהם ואחד אחד

 ואבריהס הפנימיים גידיהם דקות ולישר לקשר השגחתו מצמצם רחמיו וברוב וחושיהס הדקים אבדיהס
 pאח כל של העדר וגס מולד ורגע הריון על פיקד והוא , כראוי ולהעמידם מכונס על לתקנם החיצוניים

 משכיל. קענוחנותו ממעל בשמים לשבת המגביה יתברך כגדולתו כי על.החסן התמה ואל ̂ מאלה ואחת
 עד עולם מלא וגבורתו שכחו גדולתו מוצא אתה, שם ענותנותו מוצא שאתה מקום ובכל מתחת בארץ לראות

... _ . : עוד ולא מגיע פה עד יאמר לבל סוף אין .
כן ואס סוף אין מדותיו כל ככה סוף אין יתברך הוא כאשר כי .וראש אחי לך מוסר אני גדול. וכלל

ס ולהשגחחו סוף אין כן גס לענותנותו ■ ך יצוריו שבכל בפחות אפילו ומשגיח סוף אין כן ג ר ד  ב
ס ך. יקשה ולא .מרעהו ואחוזת ז״ל הרמב״ס כדעת כלל בדרך המינים על רק שמשגיח לא y פר עיני  ב
 ,’באשפתול} אשר הדקים בריות יבחנו עפעפיו יחזו עיניו כסאו בשמים אשר הקדוש המלך איך אחי

שגיח זאת ובכל כידוע מהורה איננה אשר יש גדולים חיים בבעלי גם הלא כי y נקיים בלתי ומקומות  המ
ק לאיוב אמר כאשר בזאת מתפאר יתברך והוא , בפרסיות מדבריהם דבר בכל עליהם משגיח העליון ע ד  הי

 ביציה• לארן תעזב כי ונוצה חסידה אברה אס נעלסה רנניס כנף השמור .חוללאילות סלע יעלי לדת עת
ץ יתברך לפניו הפרש ואין <־ ל״ס) (איוב הוא שם חללים ובאשר דם יעלעו ואפרוחיו תחמם עפר ועל  כ

ס היחוד שיר המשורר אמר כאשר לפניו מעכב אין סהור בלתי ומקום y כלל לגדולה קסנה בריה ו  בי
 לפניו קין מטה ברואי בכל כי והסעס , תטנפך לא מנופת כל .אף יהדפך לא כביר רוח ,השלישי
 זולת לא לפניו רע בריח ומסריח ימאס לו רע ששה וכל גאוה ובעל עבירה בעל רק מאוס דבר יתברך
ק רק בעולם ויפה נאה דבר שוס יתברך לפניו אין כאשר ס ש חסד סוב עושה■ וכל והעניו במצוה ה א ו  ל
מו כי תשכח ואל זכור באמת אחי דע ואולם .זולת ולא כבוד מלבושי ולא יאה קומה ולא נאה פרצוף  כ

שלמות בכל ודבוקה אדוקה שהשגחתו ח מכל ומובדל מופרש יתברך עצמותו כך בריותיו ובכל ה מו ל עו  ה
בו קדוש מלת ביאור כי קדוש קדוש קדוש פירש וזה מהס^ ^מרומס ונעלה הבריות ומכל ה כונ ש ה  מופר

 הארץ כל מלא צבאות; ה' זאת ובכל סוף אין עד והגדולה הנפלאה ■ מעלתו לרוב מהכל בעצמותו. ומובדל
pהעולמן כל על ודבוקה אדוקה תמיד השגחתו השלמות מן עצמו קדושת פרישת כל עם כלומר ,כבודו

ח כל מאיחתומלא בארץ אפילו פרסיות בפרסי מעשיו כל ועל י. .־ : ■ א _ - ד׳ .■ כבודו,./■, ה
ס ביצי עד ראמים מקרני הבריות לכל ולפרנס לזון מאד משגיח יתברך שהוא בזה פלא והיותר  ׳ כני

ס ידענו כאשר וסבעו מזונו לסי לו והמתוק הראוי מזון מהם מין לכל שברא מה .הוא : ״ חי מ צ ה ,מן
 -ן1מתפרנס אשר .חיים מבעלי ידועים מיניס איזה מהם אחד. לכל שיש , והנצניס והברקנים , והפרחים

ש בויס) הנקרא(אייכין אלון עץ לדוגמא שתים או אחת לך ואזכיר ,אחרים מצמחים לא דוקא סמנו  מסרג
 ומכאיש השורף ירק וככה , ידועים חיים בעלי מיני מאות שלש ופריו' ופרחיו ועליו וקליפתו ועצו בשרשיו

על, מיני חמשיס ממנו מתפרנסים (קראפאווי) פלאניא ובלשון (ברעננפססלין) הנקרא בו הנוגע יד כל  ב
ק אלהי ישתבח . לו הנאהב למזונו דבר או צומח איזה יתברך הבורא ברא ומץ מין לכל וכן חיים רין ב ה ל  כ
ע התולדות־שלא כל ואדון ס , בעולש חי ר ב וחסרונן רבות ונפשות מספר אין עד בריות בו וברא ד

 חוצכי:וסושל, ונפלאותיו/כי, האל מחסדי יותר תתפלא ותשוב חי. כל נפש בהם להחיות שברא כל.מה
 אוק^ ישכרו הבנק למלאכת יצליחו ולא מחד גדולים הם ואם ,בתים או חומה בהם לבנות. ההר מן אבנים

 גמצאיס ההוא החלל ותוך באמצע חלול מקום האלה האבנים בתוך נמצא ולפעמים ,ומהלושת בקרדומות
 הין שלשת אבנים והאבנים y העולם משסלאויר ויוצאים וצועקים ידודון ידודון חיים צפרדעוס הרבה
 אס להחיות מזונם שם להם נזדמן איך בעינינו נפלאת והיא , מסביב צד מכל ומסוגרת סגורה אחת

 /p עי<י כי /:• ומחיה מזון שמה גס להכקלהס עליהס השגיח שבתו ממכון זאת היסה ה' ומאת ,נפשם
 ממעאקיס כארץ בקרב. וכאלה האבן בלב אלה בריות גס יראו ־ יביטו הפה בחשיכה מה בכל־אף משומטות

. את'הכל המפרנס ישתבח , בעתו אכלם את .^:ס לתת אין תחת אשר האדמה במעבי
 ולעמל להתיגע ראוי כמיו. וחכם נבון אין ..זאח כל את אותך אלהיס הודיע אחרי משכיל קורא ואתה

 יכלכלך והוא יהבך ה' על השלך ,■הבמחון במדח להחזיק לך ראוי, אפס ,מדי יותר הפקנסה על י ־ ־ :־
 ותכניה ערב עד מבוקר שתעמול לא yהסבע בדרך כחך לפי, אחר*הפרנסה תחפש אשר. החיפוש במעט.
 הלילוק לרבות הימים b גדולות ויגיעות ודרכים.רחוקים ומדברות רערות ישם כמעברות בסכנת עצמך.

 הלילה סוג על.דרךלא כהתרותתיצב שלא פרנסה לך שכןשלאחקיס ומכל ישכב, לא ובלילה יצוח לא ביום
& y.מלילה בטל חשב לא אף • ננינייז בלתי ותחבולות מזשת באיש:ששה בחטאים לבך יקנא אל ^  כ
 ״ידיך מעשה יברך• והוא עליו: בטח דרכך ה' על גול אך תעשה אשר בכל לומר ־שלשד בסל וכול,ישב ז״ל

 אף f אורחים והכנסת הצדקה. סן ידך אח תקפוץ ולא בו עולתה ולא וביושר; בתום כחך כפי תעשה אשר.
 מחר.פן־ואוצי דאגת בעבור, היום ולשתות לאכול עיניך ותרע טתך .לעצתך.ולבני הכית בצרכי תקשץ לא
והעד / מחר יום על עליו. בועת שאינו מי הוא .כריך קודשא קמי ניחא לא כי ,מחר פרנסת לך יהיה לא

הנאמן



עאהחי איכות י״ד מאמר
 ה׳אותנו נקד זה וכעכור ,י״כ) (שמות נוקד עד ממנו יותר אל המן אצל שכהוכ מה הדכר על הנאמן‘

 במן אותנו שזן כמו למנזר וגס היום מזון לנו שיזמין עליו לבעוח כדי יוס בכל המן לזכור וצונו במצותיו
 אן להיות שלא ממנה‘ ללמוד יש כך ; עצל להיות שלא הנמלה מן ללמוד לנו שיש וכמו !'ביומו יום דבר

^ בעד היוס ביותר ולהתעמל להעשיר ח  וכנס , שלה הבור בתוך תבואות רב בקין אוגרת הנמלה כי מ
 מכל יעעמו ולא יאכלו לא ובסוף החורף ימות על לרוב מאכל להס להכין הקיץ ימי כל מאד מתיגעיס
 בלי קבר שוכבי חללים כמו החורף ימות כל שכבו עלפו גדולה בתרדמה נופלים כלס כי■ מאומה ■התבואה

־יגיעתם כל היה ולריק חילם לאחרים ,'ויעזבו כלל תנועה  , מחר בעבור היום סעודת לקמץ אין ובכן ;
 ,יום יום ה׳ ברוך בהודות ,היום עד הלל כבית הלכה בסעודה הלל ובית שמאי בית שבץ דברים אלו כי

 קסניס היותר לבריות אפילו , ויום יום בכל ומזון רצון חי לכל ומשביע משגיח יתברך הוא כי שידענו אחרי
 , ביומו יום דבר ה' מאת להם מחסור אין כי יצוריו מבחר אדם לבני גס מה אמרנו כאשר ונבזים

■ : בה' יבסח אשר הגבר וברוך י ■ ׳ , ל ■ ״'
ם , מנ  ביציאתם אשר בהם יש זכרנו אשר הקניניס במינים גידולס לתכלית הגעתסvהיש אל יציאתם אופן א

 , מה זמן אחר יגיעו אשר ותמונתס בדמותם אינם עדיין אשר במאד והקמניס הדקים מהביצים ’ ל י
 (מאדען) הנקראים רמה בתמונת יהיו יצאו.מהביצים כאשר ,ושלש פעמים ידועות בתמונות יתחלפו רק
 הראוי מזון לאכל בקר וגללי אשפתות בתוך או ודשא ירק על ירחשו או ויזחלו ועגול ארוך גופם ואז

 אז גדולס לתכלית ההיא בתמונה הגיעו וכאשר בראשונה היו מאשר כפלים שלשים לפעמים ויגדלו ,להם
 להיות סביבם דקים חועיס בפיהם שמה וימוו הסלע בחגוי או הבית חריץ או אילן בסעיף יתבודדו

 לתמונה ויתחלפו יפשיסועורס מהתבודדם הג' וביום תנועה, ובלי לאכול בלי בתוכו וישכנו ■לאוהל להס
 (וויקעל מחותלבחחולות לילד דומה אז היותם בעבור ,שבלול(פוסע) יקרא אשר , אחר לגוף והיו אחרת
 יצאו השלישי התחלפות תור ובהגיע ,חדשים איזה ומהם שבועות ג' הלז העור בחיתול וישהו ,קינד)

 ישועעו כנפיס בעלי יהיו כי הראשונה לתמונה כלל דמיון לו אין אשר אחר לגוף והיו ונהפכו מהחתול
 ימים יאריכו לא הזאת ובתבנית , תמונתם לתכלית הגיעו וכעת ארוכים רגלים ובעלי באויר ואנה' אנה
 ואולם ,ימים איזה עוד יחיו ומהם ביום בו וימותו ביצים ויסילו מהשבלול בצאתם מיד ישריצו מהם כ״א
 ויש , מהביצה בצאתו מיד תמונתו לתכלית יתהוה העכביש כי הזה בגלגול יתחלפו הרמשים מיני כל לא

 הבתים בסנוש תכריך אותה ותדביק שלה במפוה ביציה תכריך והיא , עיניס מאות וי״ב רגלים ח' לעכביש
 עד ברגליה תלוים עמה ביציה תשא ולפעמים , הביצים מתוך הרמשים יצאו ומשם הבית בדק באיזה או

 מהם ,מינים כמה בהם ויש / האדם בני אותם הורגים ובחנם ארס להם ואין , מהביצים הרמשים צאת
 אילן מין על באמעריקא משכנו ווארוס) (פורפר הנקרא התולע .במים ומהם ,בשדות מהם , בבתים

הארץ תפוצות בכל ולשלחם ליבשה חמריס חמריס ויצברו ,בשנה מאד הרבה מהם ויצודו ־הגדולים מתאינות
. : ארגמן מהם לצבוע ■ ־..............־ - .

 תוליד מהס אחת שנקבה עד י מאד במאד ורבים וסריס ,ביצים מניחים לא חיים מולידים הובובים
עיניס,דהיינו אלף שמונה להם ויש מועט; בזמן נגדליס והמה אחד ביום זבובים ומאה אלף , ;■

 כל אבל ,חיים בעלי ־שאר עיני כדרך ולכאן לכאן מתנועעים בלתי בראש קבועים עיניס ב׳ להם שיש
 וצדדים סאות לו שיש ,הנקרא(דימאנס) מוב אבן למישת מלאכת כעין עיניס אלפים ד׳ מן׳ מחובר עין

 וממנו ווערק) (פעל; ובשרות צמר בגדי על ביצתו (מאדע).יניח הנקרא הסס .ופנה לד לכל משולשים
 הנקרא הפורה לשף הוא נס יתחלף ואז ,והעורות הבגדים באותן גדול היזק ויעש הרמה יצא

 קרני ושני רגלים ובששה , למראה נחמדים שונות בצבשת מצוירים כנפיס ד' בעל והוא ,(שמעסערלינג)
 בקיץ הרוב על נראה אשר והוא ,עיניס אלפים י״ז מן מחובר עין כל אשר גדולים עיניה ושני הרגשה

 , אלף ס״ו הקטנים הרמשים מן כהיום לנו נודע כבר .הדולק הנר להב סביב משוטט בערב בחדרים
 ,מעופפים ומהם ,(מילבע) הנקרא הוא מהם והקטן ,(קרעבס) הנקרא הסרטן הוא מהם הגדול אשר

 לי יש ווארוס) (קעלער הנקרא המרתף ורמש ,רגלים מששה פחות לא להם המעופפים ,רוחשים ומהם
 מפר ופרעוש הנזכר המרחף ורמש ,רגלים מאתים לו יש פיס) (פיל הנקרא רגלים ומרבה ,רגלים י״ד

 קרגי שני בראשם יש הקטניס רמשים ברוב .ביצים מטילים ואינם חיים מולידים אלאה) (ערד הנקרא
 ,בה ילכו אשר הדרך לדעת סביבם המר,ומות בכל ימשסשו בהם אשר הערנער) יהל5( הנקרא הרגשה
 ביצים מטילים והמה ,אחורנית בזנבם צ״כ להם יש אשר ההרגשה קרני ג' ידי על לילך יכול והסרטן

 ,מאד קצר בזמן יגדלו אבל מאד קטנים הם ובתחלה ,הרמשים יצאו עד זנבם תחת יטמינום או במים
 יחיה והוא ,חדשה בקליפה מלובשים מתוכם ויצאו מגופם אותו ישליט הר,ליפה עליהם יקטן וכאשר

 .אויגין) (ר,רעבסן ונר,ראו לרפואה הטוב גופם בתוך קטנים אבנים נמצאו נס ,שנה ט״ו עד לפעמיס
 ,אילן תחת לחתור >חד הרבה תתוועדנה אשר התל נמלת המה מכלם הגדולות מינים, כמה המה הנמלים

 ויתהוה גדולס לתכלית הגיעם אחר כנסים יגדלו שבהם ונקבות לזכרים ,וססר,ים ונר,בות זכרים בהם ויש
 אולם / ואנה אנה באויר יפרחו אבל בתרזלה אהלס שם היה אשר מר,וס חילם את ויעזבו זבובים מהם

 שמה הטילו אשר הביצים מל וירבצו אחר לרמש שד התחלף בלי משמרתם על תמיד יעמדו הססקיס
הנקבות •



יושר כתי א׳ חלק הברית ■ ספר י ;
ה ,■ביצים אלפים ם' אהד, בקין תפיל מפס אחת -ונקבה ,הגמלים ויוציאו התחלפן שרם הנקבות מ ה  ז
 ̂ אמות ב' ולפעמים האדמה בעומק ירקבו לבלתי לחרן מתחת ויפמיני זרעים. מיני פל לחמס בקין אוגרים

ס אוכלים שאינם אף הרקבו!; מן משומר שיהיה האמצעי,פדי בחור ותטמנם סורים r:׳ שס להם ויש ה  מ
לתי ישני כשאר,־ בתרדמה יפלו כי בחורף רף/:זו  ■בימוק יאכלו כ״א כלל• יישנו לא החמיס בארצות חו

 ואס.ירצה / ינוחו המולד בעת רק ולילה יומם ינוחו ולא לא,ישבתו והנמלים בקין./ אגיו אשר ,הגשמים
 . משס כלס ויברחו גפרית ,עפר שמה ,או'יזרוק אזוב אגודת שמה. יגיח ממקומן הנמליס להבריח אדס

ס המה הדבורים  ■הקרוב כל יעקצו בו אשר עוקציס בעלי המה והספקים \ וספקים ונקבות זכריס כן ג
 יעשו ולא •ויקחס.בידו סלם קל יתקרב לבדו מחיתם-הוא להם יכין אשר שלהס האדון בלתי / משכנס אל
 קעניגין) (בינען מלכת,הדבורים או הדבורים אס תקרא -אושר אחת נקבה יש סל ובכל , .•מאומה לו,

ס •הנקראים העבודה בעלי המה לבדם והספקים ; כפקים אלפים וכאה זכרי,ם מאות • לי״ו וקרוב  אכרי
 ברגליהם המדבק והצמחים הפרחים ואבק מריר :אשר.:יתהוה השעוה שמה ויניחו במלאכה/ העושים

 מן היוצא. משוס אםור היתה אז כי הרעי בית דרך שיוציאום הכוורת,־.ולא אל מפיהם הדבש ויטיפו
 דכש אסורות) מאכלות (בהלכות ז״ל הרמב״ס לשון וזה ,לבד שפתוהס תטופנה נופת אבל ,טמא הטמא

 ■בכוורת אותן ומקיאין פיהם בתוך העשבים אותן כונסין אלא נופם מתמצית שאינם ■מפני מותר דבורים
ם • קל״נ) (סימן העשה בלא הסמ״ג כתב כן וכמו , הגשמים בימות י ממנו לאכול אותו שימצאו כדי  אול

ר, מעט כ״א הסל מתוך יצאו ולא מאומה יעשו לא והנקבות הזכרים עי  ̂ וישרצו בתוכה שמה וישכנו מז
־מאות ג' או כמאתיס ביומו יום דבר ביציה הטיל הנקבה  מתוכן ויוציאו עליהם ירבצו והזכרים ,

ה/ לדופן דופן בין מקום ישאר שלא באופן מכוון קצוות בשש כלם בתיהם ויבנו ,הדבורים ה לבטל מ  ל
: מעשי נפלאים  JJ3P3 אל פעל מה לישראל אל דרכי קצות עשי,להזכיר,.החדלתי לא הנה עד והנה ה'

ם, וכחותם וענינס גופם ותואר אלהיס ברא אשר חיים בעלי  שאר על להבין-ולרקיש בזה ודי הגופניי
ה, זכרנו לא אשר ,ב״ה  ^^"ילית' עושה לבדו. שהוא יוצרס גדולת על וטבעם ומעשיהם ממראיהס שנראה פ
־מעשיו כל על ורחמץ מספר אין עד ונפלאות חקר אין עד ת נדוד תרחיק לבל הקציר עת ובא ,  מכוונ
 pהב״ נפש על ולדרוש לחקור דרכי אשמור מקומי אל אשובה ובכן לקיצור. שמתי ברית כי הספר, זה

 כן על לישועה, לי ויהי עלי חסדו ה' יצוה אשר כפי בחימתיו. על ומחלקותיו הנפשיים כהותיו וכל
■ .■■׳■ :־ י .'׳׳ ■ • - שמו: הוא חיה נפש ה' בשם הבא ,המאמר, ■- ;- ,

.'י ■ חיה נפע ט״ו •מאמר‘ - : : • ' ■: /'• י ■״ ■י '
 _אף והחיצוניות , וחיצוניות פנימיות יקראו

. והפרטית הכללית התנועה היא החיצוניות ל
ק ר פ ש א י פ אשר במינוח לשחי בכחותיו מתחלק החיה נ

,...............................................................ש. חיצוניות , וחיצוניות לפנימיות נחלק הוא
ה הכללית מ ם, ממקום גופו.ברצונו את מנענע־ שהוא ר״ל. קו מ אבר שמתנועע מה דיל והפרטית ל  כל.

 תנועה לא אף כצומח, ואיכות בכמות טבעית .תנועה לא רצונית תנועה נקראו אלה ושתי כרצונו, מגופו
ר, בחיריית שכליית ב ד מ  .מלשון הוא חוש כי ההרגש, כלומר החוש הוא החיצוניות של פנימיות אמנם כ

מי הרגש מו: ק ב') (קהלת יחוש ומי •ייאכל כ שו, חש חז״ל בלשון ו  הושיס לחמש נחלק והחוש ברא
ם,־לד׳ שמיי ס מיוחדים איברים להם יש מהם ג ה ח,ו ״ ב ת, העיניס ב או ר ע,: לחוש האזניס ל מ ש  החיך ה

 מיוחד אבר לו אין המישוש חוש שהוא והחמישית ,הריה לחוש החומס ,הטעם לחוש הלשון גצי־ריף
ף, או הוא אס יכיר גשם:מיד איזה בו ונגעו בפגעו־ הגוף שטח: ככל מורגש הונז אבל כגו ד כבד קל. ק

תו־הקול אזניו:משמוע לאטום בחורה לו אץ קול •לו נשמגי  ו5 שסס זה.מפני ע( יכול המדבר. אמנם ,תו
ת; לצונייה בחיריית,ובחי רצונית ח ושרשם אלו חושים הרגש־•ה' ועיקר טבעיי א,במו  יתפשפיו-כל וממנו הו

ס, ישובו ואליו כגוף לו .המיוחד למקומו וחוש תוש ל  לכל ■הוא.שורש העגולה באמצע הנקודה כאשר כ
 ירוץ מהרה החיצון,עד האבר שתיכף.בהרגיש ועל , כלס ישובו ,זסלוו המקיף חל ממנו היוצאים הקויס

ח,־ אל המוחש שה כמו חוש יקרא ־הזה מטעם גס לכן המו כ׳) (שמואל תעמוד אל מהרה.חו  ומפני (א׳,
שים, כל יחל ישתתפו שבמוח ק החו ס וכל כמו. לחבירו הראוי לשון אחל חוש על לפעמים נאמר ל ע  ה
 חוש הסרת. תועיל כן ועל■ ,ככה ורבים י״א) (קהלת האור ומתוק .וכן כ׳)־;, הקולות־(שמות את רואים

ק , מהפקה ממרחק.יותר ישמע והסומא אחר, חוש לחזק אהד ג ס ההרגשות המה . אשר החושים ו  ה
הס חיצוניים ■  נקרא להם.: ״המיוחד. באברי'הגוף חושים המה.־הה׳ ..אשר בכללם ,החיצוניים , פנימיים ג״כ ו

ש. מרנו,’החי ־של פנימייה־ההיצוניות לבחינת .ונמנה הרג א שר. א ס בכללם הפנימיות אסם כ שי  המה.•הה'הו
ח ונמנה ׳מדמה נקרא שרשם שהוא במוח אשר חו כ ף , של הפנימיות בי חי ך;בפרק אבחר כאשר ה מו ס ה

. , :■ ־. . . ,־המושיע האל בעזר ־ . א: הו ־ ■ ■ ו . . ״ . ■ ׳
ק ■ . ר פ



עב׳.:I״ יהיה
' פרק  פח קרא הפנומיןת של היצירות .וסיצורוח לפרמיות נמלק הוא אף נרה 1של־ג^ ־ ת1>פניע^י'1כ

. : ׳ . ר r.המפורDכ נקרא הפנימיות של המזימה^'ומימיות V . ־ pכD סיצורוח שהוא זס המדמה
ת קו ד  מדפה1 ■שמשוג מה לומר: משיג.׳מוצה נקרא חיצוניותו ,וחילוניות לפנימיות מתחלק ק גס הוא מ

 ובשעה:שהאוק דואה בהפיך בשעה מומר השששס/ בשפת ממש עצמו במוס הוא כאלו במוח ההנינש
ק שומעת  השמשיהקחר רשימות -ימור בו האר הכח ־והוא ; וכרrנקרא אמנם,:פנימיותו: ,המוחשים שאר ו
 מתדמה הרגשתו פועל המ^:זד:אליו החיצון אבר שאין בשפה אף כלומר־ החיצוניים החושים מקרבת העלמם

 קורא חכת איש ודע. ממש. ושיעורו במתמנתו אותו .חוכר ההוא.המוחש משיג עתה במוחו.כאלו לו
 השגתראת גפת שהוא בחיצוניותו קצתךהן פל קצתן המוחשים את להרכיב בכללו המדמה בכת שיש משכיל־

 מכרונו^את ק הנשיכה וכאב הדוב צורת בדמענו השע אז הכבש את הדוב שנשך בשעה ר״ל המוחשיס•
ד הנושכו שזה יכיר שיכף הדוב את אחר פעם מאה כשהכבש כן על / כן אחרי כ  וירד הכאג- את ^
 לא מןהזאג הכבש גריחס כי ,ג״כ שבו הזוכר בכח המוחשים את שמרכיב האוח לך וזה מפרו וברח
 •אמנה / את:החתול העכבר כיראת מימיו זאב ראה שלא גם אף בשבעו היא אותו. שיראתו מפני יוכיח

.־ .*שנשכו.כבר הדוב מן בברחו הכבש ידי על אמה ויוכח התברר ; • ‘ ' .־׳. : ■ ■ . r: “ - ־.
פ * פרק ר|־1ו ך מי  מימיותו וחיצוניות. לפנימיות נחלק הוא אף מעורר החי.הנקרא הפנימיות־של: י

 הוא מעורר הנקרא הכח: מהות כיהנה מעשייה ומיצוניותו*נקרא מדיי נקרא ־•־•:•: ,. ״*■
 הצולה ברצותו ■ הגוף אס המעורר הכח הגעת והוא ההסכמה בו. תפול ואח״כ הדמיון לו כאשר,יקדים

 מה המעשיי!-ר״ל הבקר אל אבא ובק .למעשים ולפעמים׳ למדות ־ לפעמים מתעורר והוא. המדומה/
 ליאות* מתעורר ועוא מזונות מיד ^ ולהביא לכמת כמו לו הנאות דבר אל לכוין עצמו את שמתעורר

 מה:שמקק.רר או /, במינו להזחור מתעורר או ולאכלו אליו להגיע מזונו אחר לחפש באפיו להריח או בעיניו
 •מה עם בעקר גופו׳ לצורך הוא מעשיי.זה. והתעוררות והארע והאש הבור כגון יזיקו אשר מדבר לברוח

 הרחמים כמו הוא השובות והרעות/ שובות למדות שמתעורר מה ר״ל והמדיי ,ג״כ מינו לצורך בו ^:!וא ,
 שאינם במקס זה אח זה הסוסים חיכוך וכמו גוריהן; היניק שד חלצו תנין כינס שלה הולד על והחמלה

 להתכעס מה.שמתעורר הוא והרעות ; בשבע שהכל אעפ״י חסד גמילות כעין שהוא בעצמן להגיע יכולים
 מה עם בעקר מינו לצורך מא־ זה מדיי והתעוררות’לשרפו; או להזקו סייס מבעלי זולתו על ולהתאכזר

כ; גופו לצורך שהוא ק^ .־המלל0(ב*)׳החו (א)׳התשעה; כחות:; החימשר ישבנפש נמצא ג״ חו ה׳־
 היא וכל:פחות-האלו ; עשר שבמעורר:הרי ומדיי מעשיי ; שמונה• הרי שבמדמה וזוכר משיג ; ששה הרי .

אר נקרא העין בחוש המורגש הב״ח תמונת אולם . הב״ח של האמתיית העצמיית הצורה  ;-אבל לבד ^
ומדבר-. ודומם■וצומח .יסודות הד' הס ;מזולתו הב׳׳ח יובדל בו בשכל שאינו,מומש:אלח החמתיית בצורתן

 דרכינו נחפשה וחי.׳ומעתה וצומח הדומס מהות ולבאר לדבר כה פד אשרל-פזרונו עליון לאל ותהלות ^
 האל לנו אשר^יעמס כפי בפרשיות דבליו כל ועל והשגותיו וצ^קתיו; 5וגפשותיו האדם ונחקורה״על '

״ .... : ■ ־ ': א: ' ■ - ■ ישועתשגו;.והו

הצומח.שבמדבר נפע ט״ז ;מאמר
ר ®*ק ב ד מ ה *  ־וינוא3כמ#שכתו • שלפניו ופה החי בריאת .הששי-אחר נברא:ביום ,הוא.האדם א

בחינת הומרו׳:־מחומר וקרכב/גופוהוא 7 א') (בראשית בצלמו החדה את׳ אלהיס .־־ , : י
 ויותר התחתונה בחיש! מחומר:הדומם־שהוא מה בחינה גחומרו;ג״כ יסודות;־ויש:לו שבד' שבאש האש

 שבד״יןש שבעפר החש גחינת ומצורת שבד״י שבעפר האש חומר מבחינת וקא שבגופו; מיצונה'ומוגשמת
 הדומם מנפש שבו: זה הדוסס נפש מעולה 5ע״ ;לד״י ישובון לבל •הרכבתו המעמיד הדומם נפש החלה לו׳

 דרך על ושבדומה שבצומח הדומם מנפש מעולה שהוא ומכ״ש ; שבעפר,׳שכד״י רוח מבחינת שהוא שבחי
 מבין איש ואתה ; מקומו, מל אחד כל למעלה זכרנו כד״י.כאשר והרכבותס צפשיהס שקבלו הבמנות וסדר

 זה ומשעם תבין. אז א') ס' י״ד ומאמר א' י״ג־פ' ,ב'ומאמר פרק י״ב (במאמר מסך למעלה 'רעמה
ס קיזפו יש • עול שבגופם:; הדומם יותר,מחוסר ומזוכך הדומס*שבגופו חומר באימו ^מומעולה  בחינה ל

 ג״כ לו יש שבד״י שבמים האש ומצורת יסודות. שבד' שבמים ־האש הוסר מבחינת ו®א הצומח’מחומר מה
 עם צומח.זה: והפי;.ונפש אצל.הצומח שהם כמו והמוליד והמגדל הזן כחותיהשהוא כל ^שהצומקפס

יש בפש  מכש״כ שבחי ,מנפמצומח שגו זה■ צומח נפש מעולה אמנם אמו/־ בבשן. בעעורו־ חפי' לו הדומם̂.
 וקוכך שבגופו: הצומח חומר בתינת מעולם פצמו ;־-ומשעם.זה נפשם. שקבלו הסדר לפי צומח,שבצומח רמפש
 לספר <זלק ׳3.ווישאלת״ל(בשער חיים הר״ר מסבד ה' לקדוש כתוב כצמ^א שבמפס; הצומח ממומר יותר

ק בקדשו,שם. דבר אשר וזאת קדושה); שערי ד  משלהחי זכים יותר שבאדם רמוףוצומת הבחינות שכל ו
 לת,קחות:נפא5מפולםפפ עצמו of משפם ובק עכ״ל/־ הממס, הצומח׳משל ושל ■ הצומח משל החי: ושל

 בחי גו ץתדנכבד׳ממה־שהם ררך על שהם.גאדס ומוליד:; ומגדל הזן כח המה אשר שס־; הצומחת.
בו-על הס ;־ בפרק-הקודם הנזכר■ כסות עשר הסה שבו.־אמר החד נפש פעולת וככה ; ומגש״גבצומח

דיו ̂ . ■ ■־



׳ . יושר כתב א׳ חלק הברית ספר
 נסשיתס [1פח'צ ק ,במעלה שויס אינם הד״צ״ח״ס שגופית כמו כי ,חי בנעל שהם ממה נכבד יותר דרך
 הנמשכות פעולות ככה ,במעלה לו קדם הבריאה בסדר המאוחר כל אך ,במעלה שויס אינס
p כחותיו בפעולות נכבדות הבריאה בסדר המאוחר שכל בהס כיוצא ותולדותיהם שדם אינם כ גי נפשם v- 

 האחד נתעלה איך הסעם בחוש וראש אחי התבונן החושים לענין כזאת לך אפרש ולדוגמא ,אליו מהקדס
 הוא המדברים ומזון הצומח, הוא החי ומזון היסודות חלקי ושחר ועפר מים הואי הצומח שמזון עד האחד על

 הב״ח הנה כי מדרגתו, כפי האחד על האחד נתעלה איך תבין אז המזונות אלו באופן תשכיל ואס הי, הבעל ׳
 בהס יש אשר בגנים היושבת עשב וכל מהצמח ניזון המדבר אכן ,המדבריי השדה עשב וכל מהצמח נזון

סpמע כי העץ מפרי לא הארץ עשב כל את ויאכל מדשא ניזון הי״ח ,תצמיח זרועיה וכגנה לשבח נועם  י
 5ורו מגדיו• פרי ויאכל פרי עושה פרי עץ מכל גס ניזון המדבר העץ.אבל מפרי יאכלו אשר הב״ח המה
 וכדומה והזית הגפן כמו אדם בני לתענוגות אלא ניראו לא שבהם והמובחריס הסונים המה אשר העץ פרי

ס / למדבר אלא הוא אף פד נשא לא הזית ועץ לאדם פריה תחן הגפן אמנם ,כלל לב״ה מזון אינם  ג
 • ארץ עלי שהוא כמו אוכלו החי כי , חי מכל לשבח המדבר במאד נשתנה הארץ עשב אכילת באופן

 וינצ למעדנים הואהאוכלס ,מבושל וזה כבוש זה בדבש וזה בשמן זה בחומץ וזה במלח זה אוכל והמדבר
 וכצ והשכר והתירוש היין שותה והמדבר , זולת לא מים הוא לב״ח השתיה וכן .הב״ח לא ממעמים מיני

 לסעמיס ואס ,מפעמים וכל חריפים מתוקים העץ ומפרי האדמה מפרי אדם בידי נעשה אשר sמשקר
 או תנור מאפה יהיה סולת מהם אדם ומאכל הקמח, יאכל וזה הצמח יאכל זה הדגן ממיני יאכל הב״ח
 כ״ח שאר ממרף הב״ח שאוכל הבשר וככה , ומרחשת מחבת מעשה חו ודבש בשמן משוחים מצות רקיקי

 שוניס מפעמים מיני כמה ממנו יעשה והמדבר ,ודמו בנפשו בשר שהוא כמו אותו אוכל ממנו החלושים
 במור זה בשמן וזה בשומן זה קדר צלי וזה יאכל אש צלי וזה בפרור ובשלו במים יבשל זה לשבח ומשונים
 יהכז- לא הריח בחוש גס הוא וכן .הסעס בחוש הוא אלה כל והן . בשמים ראשי כל עם וזה ואהלות

 והגניס השושנים והצמחים הפרחים אצל הב״ח יעמוד לא בשמיס,ומעולס הרי על ירעה אם אף בו הב״ח
 ,p גס באסם ניחוח לריח יעלו ולא יריחון ולא להם אף כי אף ולהתענג בהם ליהנות סוב ריח הנותנים

 בשמיס ראשי כל יריח ומרחוק שבו הריח בחוש מאד בהם יתענג המדבר אבל ,כלבנון לו וריח ה' בגן ייפיה
 •מ,;^ נפשם להתענג יראו לא להם פינים כי אף הב״ח הראות בחוש יעשה וככה ,הבושם מערוגת ויתהנה

 המראס ויפות המתכות מן וכסף כזהב לניוהר השמים וכעצם הרקיע כזוהר יזהירו אשר למראה נחמד דבר
 " וכדומה וברקת פפדה כאודם במראה הסובות אבנים רקמתיס.או וצבע לבן ירוק אודם / הצבעות במראות

 הבהירים בכל לבו וישמח מאד בראותם שיתענג האדם כן לא עמם, בל ולבם להם יתאוה לא נפשם.
 ל^עליהס יחייז אין הסוב,כי מראיהס בעבור רק אליהם תערוג ונפשו אליו שלהם האור ומתוק והמזהירים

̂גל' לזילחי לא יתודע אליו ובמראה בהם עיניו ראות כ״א אוהן ’'יי י̂י
 ולא שמע בצלצלי (המוזיקא) זמירות להם ימתקו לא אפר השמע בחוש גס לב״ח יכה ויקרה .אחד
 ׳ ומשמה למדבר זמירות ונעים אנשים אוזן על מאד ימתקו אבל ,ועוגב במינים ושירוה שירים לקול אוזן
 ̂ ובמוחשיס הזן בכח מדרגתו כסי האחד על האחד נתעלה איך ראה גס ראה אבי ועתה .לבבו את

 5שה ממה באדם ידובר ונכבדות , בצמח שהם ממה בחי המה שמעוליס והמוליד המגדל בכה הוא וככה
 אשר אבריו וסרפו,ר״ל כלי.מזונו עמו יצמח הוא שיצמח עוד כל שבחי הצמיחה בכח תראה הלא ,בחי נו

 אחר לחזור הב״ח יוכלו לא כי וכדומה והקרניים והצפרניס השניים והס וסרפו, לחמו יביא בהם
 האידי-ן שהם הכלים לחסרון אמו תחת ימים איזה יהיה חבל במחרתו ולא שנולד ביום בו לחמו להביא

 ההרג^ק עמו יצמח הוא שיצמח עוד כל שבאדם הצמיחה כח אמנם , בצומח כן שאין מה הנזכרים
אל•( כילו הב״לז כן שאין מה לבקרים, חדשים ביומו יום דבר דעת יוסיף ימים יוסיף אשר וכל וההשכלה

:, והוא ,נרי בהלו עלי ה' חסד של
ץ ב פרק  הוא המושך כח א) ,הס ואלו . וצומח בחי שהוא כמו כחות לה׳ במדבר בו מתחלק ה

 העסד יסוד מכח בא וזה לנופו, והמשקה והמאכל המזון למשוך שיחשוק הכח ’
 שהאיצסומהא ר״למה המחזיק, כח הוא ב) .ממנו שלמעלה היסודות מכל לקבל שבהרכבתו־שבסנט

 ינשא הכחאשר הוא המעכל כח ג) העיכול. גמר עד בתחתיתה אשר הנקב על וסוגרת המאכל סובלת
 חוש וגדול ,המאכל את ומעכל המבשל האדם של באיצסמוכא הנמצא במחד וחס חדף אחד שרף על

 כלל מכמותו יפחות לא לוהס נאש זהנ יוחן בכי האות לך וזה ,להבה אש מחום יותר האיצסומכא
 לח עם המחזיק וכח יפה, שיעור ממשקלו יפחות מה באיצסומכאזמן ויתעכב זהב אדם יבלע ואס י

 , שמעכלו עד לו הראוי כדבר להחזיק שסבט שבהרכבתו האש יסוד מכח גאו יחד פניהם המעכל
 •5ובש זכה ללימה בו להתהפך הראוי הזנתו די שבמאכל והיפה הסוב הבורר הכח הוא המברר כח ד)

 וידקש הדוחה כח בא עד אחר למקום תמיד הפסולת את ומבדיל ומפריש ,גופו חלקי ושאר ועצמות ודם
אותו ■



עגשבמדבר הצומח 'נפש rט מאמר
 העכיס■ הדקיס מהחלקים ההלקיס לכרר שדרכו שבהרכבהו הרוח ,מיסוד כא זה ומה . לגוף יייז
 וידחט־ האיצטומנא שבתחתית מקב נפתח הצורך שכעת מה הכח הואי הדוחה כח ה) והכבדים.

 דוחה הוא רק דוחה הוא לכד האכילה פסולת ולא ,לגוף חון אותה דוחה ומשם הדקין אל הפסולה
 הגוף חלקי בשאר טובה לא אשר ליחה מותרות יזדמן אס גם .האדם מגוף הרעות חלקי כל תמיד _

 J והפה הגרון דרך ויוצאים למעלה הנדחין הליחות כמו החוצה הגוף מן אוחו לדהות בטבעו יתחכם
 אי ואס ,והגיף הראש עור נקביי דרך היוצא השחין, או האף דרך הנדחה המוח ליחות מותרות וכן

 וישתכח בחכמה האדם יוצר יתברך ; השכנה בו ימעט אשר מקוס אל לדחותו יתחכם החוצה להוציאו אפשר
 ולנחות פסילת כל לדחות שטבעו שבהרכבתו המים מיסוד בא הכח וזה ,כחותיו כטבע לעשות ^זפליא

 הכלים אל דופקים שאינם הורידים ידי על הדס את שולח הדס בו אשר הכבד הזה הזן ובכח דבר כל
 הלב אל שולחו שבו זך והיותר ,נופו חלקי ושאר לבשר נהפך שבו עב והיותר ;האדם שבאברי החיצוניים

 האמצעים הכלים אל ,הדופקים הורידים דרך הלב שולח כן ואחרי ,בישול כדמות עוד מזדכך ושם
 כדמות עוד מזדכך ובו המוח אל הלכ שולח שבו זך היותר הזך. דם הוא שבו והעב האדם; שבאברי

 כח לו נותן שבו זך והיותר , הגוף שבאברי הכלים.הפנימיים אל ודקים גידים דרך שולחו והוא בישול
 ממט הס כן כמו אבל ̂ באיצטומכא המה הנזכר הזן כהות שה' וראש אחי תדע .'וידוע ההרגשות

 פרטי חבר לכל המגיע המזון בענין ואבר בכל'אבר אף הס כן וכמו זכרנו אשר ושלישי שני בבישול
 יושלמו ולא אבר שבאותו החלקים ושאר וגיד ועצם, לבשר בו יתהפך עד לחלקו המגיע והלחות הדס מן

 כמו ועוביו רוחב אורך מרחקיו כשלש נופו יגדל בו אשר הכח הוא במדבר אשר המגדל וכח . זו-.תו
 יגדל הוא כשיגדל האדם בחי/.כי שהוא' ממה באדם הוא נכבד הכי ואולם .ובצומח בחי ככה שהוא

 ושור בחי כן שאין מה , דעת יוסיף שנה ובכל תבונות יוס בכל מחדש והוא עמו וההשכלה ההרגשה כח
 ימים ירבה כחול אם אף / בזקנותו אשר וההשכלה ההרגשה אותה תיכף לו שיש יולד כי עז או כשב או
 בר והוא המדבר של גידולו שיעור השלמת תור ובהגיע .ולפרים לבקרים חדשים השכלות יגיעו לא

 והמוליד הזן כח עם וישאר אליו עוד נצרך לא כי המגדל כח ממנו יעדר אז עליה ימי תשלום שנה עשרים
חס אך שבאדם המוליד כח מני חידוש אביעה ומעתה מינו. לקיום והמוליד גופו לקיום הזן לבד

. _ :והוא / שמעני לו אתה " ■
 בצלמו בדמותו מוליד להיות באדם האדם של זרע בטיפת אל שם אשר הכח הוא המוליד ג סרק

במאד הראות אש המגדל.ההבטה כלי ידי על בחוש נראה וכבר מינו/ לקיום ■ ' י י
 מאד קטנים בריות בחמימותו בעודו חיים הבעלי של או האדם של הזרע בטיסת (מיקראשקאפי) הנקרא
וב^את . הטיפה תוך ואנה אנה ומתנועעים חיים והס המזריע האדם או חיים הבעלי של וצלמו כדמותו

בדברים אפילו ממש נביאים כמפי .וצדק אמת דבריהם כל ואיך חז״ל דברי כל נאמנו מאד מה תדע
 . ע״ב) רי״ט (דף ויחי בזוהר הזה החטא מהפלגת תראה וזה / בו יצוייר ולא השכל מן הרחוקים

 מהאי בר תשובה ליה אית דלא בעלמא חובא לך לית יהודה ר' אמר תק שם בקדשו דבר אשר וזאת
 יעקב ר' הגאון התפלא המאמר זה ועל .לשונו כאן עד בר.מהאי שכינתא אפי דלאיחמאן חייבא וליתלך

 מסופק שהוא שלו מטפחת,ספרים בספר שכתב עד ממנו והתפעל / עמדין יעקב ר' הנקרא ז״ל יעבן
 הוא וכתב / האחרונים חבריא מן יחד זה הוסיף דעתו ועל הזוהר/ מדברי הוא המאמר זה אם מאד

 לך. שיאמר מה שכל מפני מן.התשובה למנוע אין בעצמו הוא ברוך הקדוש אמרו אלו לישנא/ כהאי י ז״ל
 ואנו השכינה פני מקבלים שאינם כתות ד' שחשבו לתלמודנו גס מתנגד וזה ,מצא הון עשה הבית בעל

 הוא רחוק .בעיר זכו לא דבריו / אדמה כן לא ,דמה להבל אדם ואנכי . לשונו כאן עד קחשיב לא זה
 ויקהל שבפרשת ידע לא והוא ממנו ונעלם / הראשונים חכמים שמדדו המדה על הפריז ובחנם מכליותי

 לחפייא אתחזייא דאיהי תיובתא שלימתא תיובתא עבד. לא כד מלי והר הלשון בזה אמרו ע״ב) רי״ד (דף
 שהכוונה בכאן ומפורש / אחר במקום ועשירה אחד במקום עניה והתורה .לשונו כאן עד עלכלעובדוי

 לא אם אף לו יכופר עון לאותו הראוי תשובה עשה אם העבירות משאר חטא כל שעל הוא ויהי בפרשת
 יעשה אם אלא לן יכופר לא זרע שככת עון על אך / עשה אשר חטאותיו כל שאר על תשובה עשה

 המלך לקראת יוצאים החשובים כי רואים בין מקבלים בין הפרש גס.יש . כלם חטאותיו כל על תשובה
 ברחובות עובר אותו רוא;ס הפחותים אפילו אזי בעיר המלך בא שכבר אחר אבל הפחותים לא פניו לקבל
 חז״ל חשבום לא ולכן דארעא מלכותא כעין דרקיע ומלכותא החרכים מן מצין או החלון בעד קריה

 כתלמוד גס . רואים אינם שאפילו עד הרבה מהם גרועים אלה כי מפני מקבלים שאינם כתות ד׳ בין
 אליעזר ר׳ כלה) כדגרסינן(במסכת דמים כשופך שהוא שאמרו עד הזה בחטא מאד שהפליגו למצא לידן

 נ״ז) (ישעיה הילדים שוחטי שנאמר הנפש את הורג כאלו לבטלה זרע שכבת המוציא כל אומר יעקב בן
 היה וכמה ,)היד כל (פרק נדה במסכת אמי ור' יצחק ר׳ אמר וכן סוחטי אלא שוחטי תקרי אל

 אשר הקדמונים הפילוסופים של רוחם אחר ההולכים עמנו מבני המתפלםפיס בעיני רחוק הזה המאמר
 ועדיין אותם דמים דורש ולמה הולד יצירת קודם דמים שופך הוא איך , ההבטה,הנזכר מכלי ידעו לא
 שאינו באמרס / וילדו המילדת אליהם תנא בטרם הילדים וסוחט שוחט הוא ואיך / אדם נתהוה לא

^־ ם באותו . 10 י הבריח] [



:יושר שתב א׳ חלק הברית ספר ■ .
p חומר הוא הען ,בו ומשלו , צורה בלי חומר עדיין והוא בלבד המוח של ליחה אלא השעה ■באוהה w 
 הכסא את אדם ישבר ואס ,צורה שקבל הרי נאה כסא ממנו וכשנעשה ,הכלים כל צורת לקבל ומזומן

 לשוס ראוי איני הכסא ממנו שנעשה קודם העץ שבר אס אבל , תשחית בל על עבר כי לעונש ראוי
 הנזכר הכלי ידי על העין בחוש שנראה אחר כעת אולס . צורה בלי חומר שבר בעלמא השדה עץ כי עונש

 לסש תנוע ונוע מאד' הדבר נורא מה ,הטיפה בתוך ואנה אנה מתנועעים חיים אדם בצלם בריות
 ̂ ממש דמיס שופך כעון עונו גדול להיות שראוי בצדק ישפוט משכיל וכל ̂ הזה הדבר השומע הרואה
 לשש אלא הרג לא האדס את האדם יהרוג אס כי ̂ נפש רוצה מעון קשה יותר שעונו יחייב והשכל
אס J מנשוא גדול הרוצח עון אחרת ועוד זאת ̂ תואמים והיו יזדמן אס שנים שהרג באפשר וזה אחת^  ו
ס אכזרי שארו עוכר כי גדול יותר עונו נפשו תאות על בזדון והרגו הרוצח של קרובו הנהרג יהיה א  ו
א בטנע ,ובניו שנים יהיו והם , המור יותר יהיה בנו יהיה ואס חמור יותר העון אחיו.יהיה יהיה  הו

: בהס וחי שמתנועעים אחר ממש הקטנים הילדים כשוחטי קשה שתשובתו ובשכל
 גדול מלך והוא, משל, בדרך למעלה פועל רעות וכמה העון זה גדול כמה אחי לך אגיד זה ומלבד

 אל לשלוח המלך מנהג ויוס יוס ובכל בגופו פושע בהם אחד ולו הרבה כנים לו היו אחד
 והמשרתים השרים כל ושתפרנם חוקה ולחם כבוד בהיכלה לפרנסתה לה כראוי רב ממון סך שלו תמלכה

 המלכס ותשאל מאומה המלך מאש לה הגיע לא היום ויהי ,בניה ולכל שלה בארמון אשר והעבדים
 ויען ,ביומו יוס דבר המלך מאת לקבל רגיל שאני חוקי וממון השפע ממני היום מנע אשר זה הוא מי

 המלך שלח אשר הממון כל וגזל הדרך על עמד פלוני בנך עשה זה בהיכלה המשרתים הסריסים מן אחד
 הסריס ויען ,ממני גזל אשר שלי הממון עם הפושע זה פשה מה המלכה ובאלה המלכה, אל להביא היוס

 5מרו אחור ותשוב נאנחה כן המלכה וכשמוע ,המלך לשונאי הזה והשפע העושר כל ומסר הלך' ויאמר
 עשו- רעות שתיס ,בטני .בר ברי מה מזרועי קלני מראשי קלני פלוני בני על הוי ותאמר הצער

 שלי העושר שנהן והשנית ,ויבשה חרבה ועניה דלה עתה ונשארתי שלי השפע גזל אשר אחה ,לי
 האנעז הריתיו האנכי הרע.הזה בני על אוי אותי, ולהכניע עלז להתגבר הרבה בזה אותו וחזק לשונאי
 הצדיקיס בני לעשות׳אתנחס,בשאר לי ומה , אהה עליו אהה כאלה רעים מעשים לעשות וגדלתיו ילדתיו

 שמה,׳ויס, מדורם להיות להס הכינה אשר בבית בניה שאר שלום את לדרוש ותלך והקם ,עלי החביבים
 ותצכנר קולה ותשא ,משם שעשועים ילדי קטנים בניס כמה לה הסר כי ותראה עמהס להתענג שם כבואה

 ןך5 ויאמר ויען ̂ החביבים בני ממני גנב מי הבית את ישמרו אשר לסריסים ותשאל הה היה מי
 והמס הקטנים בניך את וגנב הזה הבית אל בא בעצמו הוא היום השפע גזל אשר פלוני בנך הסריסים

 ” אליהס שמע ולא בבכי הרבו הס וכן אמנו מבית אותנו תגנוב ולמה אתה אחינו ואמרו לפניו התןננו
ק , אותם הוליך אנה המלכה ושאמר  מלוס אחת לחם פס בעד המלך לאויבי אותם ומכר הלך ויאמר וי
 יתלך ר־אשת על ידה ותשס מאד המלכה ותתחלחל הסהר, בבית אשר בבור אותם שמו והאויבים וסרוח
 אשד' שלי שעשועים ילדי הנחמדים בני מאתי גנב אשר הזה הרשע בני על הוי מר בקול וזעקה הלוך

 , גס אך אויב ביד לעזבם לי מלילה ותאמר בבכי קולה את ותתן , אנחם ואיך מוס כל בהם אין
 הילדיס כי האפשרי כפי ומצערס אויב מפחד שם אותם לשמור הסהר ובבית בשבי אתם להיות אצלם אלך

 לקני ייסיל המלך אל וילך בתשובה הרשע בני ישוב אשר העת עד כרחי בעל פס אתעכב ואנכי רכים,
 תעמיס משני ספק בלי המלך לו ימחול זאת שלסץעשה בלב ואם ,לו שימחול ובתחנונים בבכי רגליו
 מאן,^' יצילני ובזה בתחנונים ומתפייס ברחמים מתרצה הוא חסיד מלך כי ושנית , הוא אביו כי חדא

 איש,' אתי’ ילא במהרת תשובה לעשות לבבו והיה יתן ומי ,משם אלה בני עם אותי ויפדה ומשונאי עז
̂ 3 נקמת ואת נקמתי את ממנו אנקם אנכי י ישוב לא ואס ,גדולה ובצרה בשביה רב זמן היקרים בני עם

 ייייידוהו באכזריות אותו ויענו נפשו מבקשי אויביו ביד לעולם,ונתתיו פני יראה ולא נצהיית נקמה
• ' אור: יראה לא נצח ועד שאולה בדם ' ■ ,
לבטלו מוציא שהאדם טפתזרע בכל1 ,וב״ש הקב״ה לומר רצה והמלכה המלך כי לכל, מובן והנמשל

שונאי' הס אשר והס״מ הקליפות אל אמנו. לשכינהישהיא הראוי והעושד השפע ומביא מוליך
 ניצוז יורד כנגדה תיכף למטה האדם מוח מן היורדת טפה כל שעם זאת מודעת גס .והמלכה המלך
 והקליהוס ,ממש מי אל בני המה אשר עליון המלך שבאוצר הנשמות מן קדושה נשמה שהוא אחד קדוש

 ההביביס הבנים על י עליהם.כאס מרחמת והשכינה מאד גדולה בצרה הס ושם אצלם חוטפים.אותם
 משס לצאת להם אפשר ואי דאפשי/ מה בכל שס ולהושיעם להחיותם אתם להיות אליהם כן גס ויורדת

 • לבטלה זרע הוצאות בחטאת ומוסרהת מועטת הנאה בעד להם אותם ומכר גנב אשר האיש בשוב אס כי
 ביד וימכרם המלך מבית אחיו את שגונג מי לי נא והגד לפניך אפר את בין משכיל 'קורא אחי ואתה

המלכוק■ מבית כן ייז ח״י היא את.המלכה להביא בזה וגורס שעיפשה פת חתיכת בעד אויביהם
 מלט, אס ובארמונה קדשו במקום המלך להביו גס שיש הגדול והצער , בשביה הבור לבית כבוד ומהיכלה

אס יהרה בטרם לפניו שלימה בתשובה לשוב מאד ומהר חושה זה בעון נכשלת אס הי
* ל

 א*̂ס יהרה בטרם לפניו שלימה בתשובה לשוב מאד ומהר חושה זה בעון נכשלת אס אחי כן על בה. אץ
כדברי , הזה העון עם עונותיו שאר על נס השובה לזה צריך אפש , מות מלאכי מלך המת כי בך

, הזוהר



עדשבמדבר הצומח נפש פז׳ז מאמר
 והזוהר .עונדוי כל על לחסייא אתחזייא דאיהי תיוכתא שלימחא תיונתא שזכרנו ויקהל) (סרשח הזוהר
 מאנותיט כידינו מסורת כי עליו אדם יפוללג אל תשובה אית דלא ר',יהודה שם כאמור ויחי) (פרכת

 המקובל כלליי מאמר מפני נדחה כזוהר או במדרש או בתלמוד הן חז״ל בדברי הנמצא פרעיי מאמר שכל
 לוריא האר״י ולכן .התשובה בפני עומד דבר שאין ישראל בני עדת כל וקבלו קיימו וכבר ,סגולה בעס
 דבד בכל נוגה ומפיקים זיו מלאים כלס ספריו בכל ודבריו התורה בסתרי ממנו גדול לנו אין אשר ז״ל

 , / מסשעוות לתקן תפלה כל קודם לצדקה פרושה ויתן תעניות פ״ד שיתענה תשובה לזה כותב הזוהר
 אינו כתב אשר תפניות פ״ד אותן אמנה וגס .י״א) משנה ש' פרק תשובה (מסכת חסידים במשנת עיין
 הוא אס בפרש ; חלש הוא אס אבל ,גופו יחליש ולא להתענות שיוכל בעצמו ויודע כח בעל לאיש 'אלא
 יתענה ולא כלל תשובתו את מעכב אינו התעניות אלה נס אז , בה והוגה עליון דת ויודע תורה געל
 לזה וכדומה כזה הכעור מן ויתרחק ,חייו ימי כל בדמעות ויתודה לבבו בכל בתשובה יתמיד רק

 מכל לשונו ואת בנשים מראות עיניו ואת הרהור מכל מחשבתו את וישמור ימיו כל הריחוק בתכלית
 התענה כאלו יתברך לפניו ירצה אז ,עונותיו כל שאר על גס זה עם וישוב ויתחרה אסורים דבורים

 זה בחשא להכשל שלא סגולות בספרים כתוב נמצא והנה . לסלוח ומרבה רחמיו רבים כי לו יסלח וה'
 משביעו באדם יש קשן אבר באמרם התלמוד חכמי שכתבו הסגולה רק מועיל, בס אין הבל והכל לזה וכדומה

 לשובה זו גס בסלו פת לו ויש תמיד עמו ואשתו אשה כלא שורה שאינו מי אף ,אמת זה שבע מרעיבו רעב
 אמת ודבריהם אמת הם כי חז״ל בסגולת להאמין דרכו צדיק יאחז אשה לו אין ואס !עון ממכשול להצילו

 לכן , רבים בה וכשלו שכיח וגס העונות מכל יותר ופוגם מאד עד גדול הזה העון כי ועל .זולתו ואין
 f מזידיס יהיו ואל שוגגיס שיהיו מושב דרך על העבירות כשאר העון זה בפירוש תורה אסרה לא

 רע יהודה בכור ער ויהי כנאמר יהודה בני ואונן בער שהיה מעפה בדרך זאת זכרה זה כל עס אבל
 כי דעת למען ,)ל״ח אותו(בראשית גס וימת עשה אשר ה' בעיני וירע באונן וכן ,ה׳ וימיתהו ה' בעיני

 לה יש תשובה בלי תמות אס בזה תחשא כי נפש שכל זאת מודעת והנה .מאד בעיני.ה/ רע הדבר זה
. / ■ : בספרים כמבואר מאד גדול עונש . ׳

 בספר ז״ל הרוקח שכתב מה וראה בא , העולם בזה זאת על יש עונש מה אחי לדעת תרצה אם
 זרע הוצאת בעון הרגיל שכל בנסיון ומנוסה בדוקה כן גס והיא בידינו קבלה יש ,לשונו וזה השם

 הוא אשר וכל בימיו יצלוז לא נכר ויהי רע למזל לו להיות מתהפך שוב במזל נולד אס אפילו לבשלה
 כנגד סדה לנחושת מזלו ברע -מתהפך בידו זהב אם אפילו מפסיד הוא בסחורה או במלאכה מושה
 . ואת המארה את ה' ישלח ידיו מעשה בכל לכן קודש ברית בריתו את וחילל ידיו את שלח הוא ,מדה

 (ישעיה לו יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי הכתוב שאמר וזה ,ימיו כל ודל שיהיה'עני עד המגערת
(  זרע שס שהוציא המקום אותו כי ונד נע להיות לו גורס וגם ,מזל ר״ת לבשלה זרע מוציא ולכן , ג'

 האמור סוד וזה ,מקום באותו עוד האדמה אוהו תסבול ולא נאיז אחר למקוס אוהו השליך לבשלה
 י״ח) (ויקרא לפניכם אשר הגוי את קחה כאשר אותה בשמאכס אחכם הארן תקיא ולא זמה רודפי אצל

 ואץ ,אדמתנו מעל ונתרחקנו מארצנו גלינו זה חשאינו מפני כי ומפורסם זאת מודעת גס . עכ״ל
 קדושתם למקום זה בחשא שהורדנו הקדושים הניצוצות כל נעלה כי עד הגולה מתוך לעלית יכוליס אנו
 ועשה מהר נכשלת כבר ואס y חלילה זה בעון להכשל שלא וראש אחי פחדך תן ובכן . תשובה ידי' על

 , אמך היא אשר קדישא שכינתא בפרש שבי הלכו אשר הניצוצות אותן ר״ל ,דרור לשבויס לקרוא חשובה
-ורחמך הניצוצות אותן ר״ל שבותך את אלהיך ה' ושב לך, יסלח ה׳ גס שלם בלב תשוב וחס : - 

ע ד סרק ד  יש ט המוליד, אצלכח כן גס ישנם זה) ב'מאמרי (בפרק האמור כחותהזן ה' כל כי ו
המחזיק כה ג״כ לו ויש בה, היסוד עד לה הראוי למקום השיפה את המושך כח לו ■

 , בכשנה חדשים ש' העובר תחזקנה זה ואחר ,הולד צורת יקבל עד מיוחד בחדר השיפה נשמר ידו שעל
 ׳ הוא המברר כח ג״כ לו ויש ,הולד ליצירת המיסה אח המשנה הכח הוא המעכל כח כן גס לו ויש

 המובחר מן אלא המיפה מכל הולד נוצר לא כי הולד ליצירת המוכשר השישה מן המובחר את הבורר הכח
 אלא השיפה מכל אדס נוצר שלא זרית ורבעי ארחי דכתיכ מאי המפלת) חז״ל(פרק שאסרו כמו ,שבה

 אש כן גס ידחה והוא לחון השיסה מן הפסולת חלקי המדחה הדוחה כח ג״כ לו ויש שבה/ הברור מן
 . הולד עם מדמה והפסולת המותרות גס דוחה ואז ,בו לצאת הכשר ובחודש הראוי בעת לחון הולד

 במקום להאריך ואין בעצמו ויציאתו השיפה בבחינת בזכר בו ממש כן כמו והס ,בנקבה בה הוא אלה כל והן
 בשבע בו הוא שבמדבר ומוליד ומגדל הזן כחות שכל בני לך דע ועתה :בעריות איןדורשץ כי לקצר שאמרו

 / והצומח הב״ח אצל במבע כן גס שהם כמו עליהם וחפצו ברוחו שליש אדם אין כי ,ורצון נכונה לא.
 השינה בעת גס פעולתם את פועלים שהם תדע בו, פעולתם את לעכב והי האדם ביד כח שאין לומר רצוני

 גופו גס ,נו המושבע המוליד מכח לפעמים נקרי גם ,גופו את וזן מעכל והאיצשומכא עמו בל שהשכל
 ,הבחירה בהם שאין אחר עבירה לא אף מצוה לא בהס אין ולכן הקיצה בעת כמו השינה בעת וגדל הולך

 זו ובביאה תוליד זו בביאה אמרה לא וכן ,העכלו לא זה ואת תעכלו זה את התורה אמרה לא ק על
ואל הפשלה אל להמותו הבחירה בידו שאין מפני והגידול ההולדה בעצמות המצוה יבא לא כי תוליד; לא

הפסק



י יושר כתב: א׳. םפ*דהברית־חלק ״■'
 f5b זה אה אך תאכלו אשר החיה זאת תאכלו לא מהם אלה את תאכלו זה את אמרה אבל ;הפעולה הפסק

 אישי. יקח כי ותאכל.ואמרה תתענג היוס זה וגהגיע ותעונה תצוס היוס נזה וצותה ,י״א) תא^ו(ויקרא
 הזיש, כעת הסותרת האשה אל לגעול^ק ואסורה יקהו לא אלה ואת יחשכ ולמצוה־ לבעול מותרת זו אשה

ה* יהיה פעולתו המעכל כח יפעול האדם אכל שכבר אחר אפס , ואסורה תקרב לא הזה ובעת תקרב  מ
 המאכל מן הגוף את יגדל המגדל כח וכן , המותר בעת או האסור בעת יהיה איסור או היתר שאכל

 ולכן / מותרת או אסורה האשה תהיה בעל שכבר אחר הולד יתהוה וככה ,בפיך המותר מן כמו האסור
 המצוה באה ולא ,בלילה ואשמורה אתמול יוס שאכל מזון הצוס ביוס יעכל שהמעכל מה העוו מן אין

 ולעצרו המוחש אל בבחירתו להטותו , האדם ביד המה אשד חושים לה׳ הנחלק החוש על אלא והעבירה
» אף / א') פ׳ ט״ו למעלה(מאמר כמובא בבחירה ולאי וברצון בטבע ב״ח אצל שהם כמו לא ברצונו ממנו  ג
 נא. שא (שס)/ האמור כדבר שבחי החיצוניות פנימיות בחינת המה הלא כי שבו החי מנפש י המה אס

^ הבהירה בידו אין אשר שבמדבר ומוליד ומגדל הזן כח אמנס .ותבין ההוא המקוס מן וראה עיניך ה  ב
 רחמיו עזרוני פד והנה .בכבד ומשכנה שבמדבר הטנעיית נפש היא שבו, הצומח נפש מכח הוא
ס לך ולפרש לפרט עמך איטיב היטיב אמרתי ופתה . בפרטיות שבמדבר הצומח מנפש הכהות כל באור על  ג
 במותי על אשר כפי זה) מאמר א' פרק ונדרתי(סוף אמרתי שבמדבר,כאשר החי מנפש הכהות כל

, והוא ,בו החי נפש כללית בחינה מקדס אזכירה עד זה דבר לעשות אוכל לא אמנס ה׳בחסדו. ידריכני :

׳ שבמדבר החי נפש י״ז מאמר '; ;■ ־ ;.
ד א פרק ̂ יסודות שבד׳ שברוח האש חומר בחינת והוא החי מחומר מה בחינה בגופו להמדבר יש ?ןו

ביוס תיכף לו בא זה החי ונפש כחותיה, בכל החי נפש כן גס לו יש זו גחינה ומצורת ^ :
 בחינת והרכבתוד׳ המדבר בגוף יש נמצא חושיו, הרגש על יוס תחר יוס בו מעט מעט ומתחזק הולדו
 ̂ דבריס מד׳ מורכב שהאדם זמננו מחקרי אמרו באמת לכן ,המדבר מבחינת חומר בו יש גס כי חומר
 מבחינת שבו הדומס,והמיס חומר מבחינת שבו ממה הוא שהעפר ,־־להיות ויכול , שמן מלח מיס עפר והס

 שויס האדס בני גופות כל שלא דע גס .עצמו המדבר בחינת והשמן ,החי בחינת והמלח הצומלז,־ מומר
 יציירן והמה ,(מאהרק) הנקראים הכושים והס הארס משחור חשך אשר אדם בני יש אך ,במראיהס

 ן5ל בצבע יציירו המות ומלאך ,בעיניהם הגוונים מכל היפה להיותה־ שחור בצבע ופסיליהם מלכיהם תמונת
 ̂ אדמדמת: שמראיהס מזרחית בהודו אשר הים באיי אדס בני יש גס . ופחותה•בעיניהם גרועה להיותה

 כשל^ לק תוארם אפר אדם כני •יש גם . ירקרקות מראיהם אשר (אפריקא) בקצה אדם בני■ כן גס ויש
 .משוניס והמה שנים, מכ״ה יותר האדמה 1ע ימים יאריכו לא והס מאהרין) ונקראים־(ווייסע ממש

 בלילת רק לראות יוכלו לא ולכן , קצוות ומשמונה אדוס הוא עיניהם אישון־ כי אדס כל משאר בעיניהם
 נפשו קבל שהחי א׳) פרק י״ד (במאמר לנו ראשונה יצא זה והנה . מאומה יראו לק וגיוס חושך ־ באישון
 4הח מנפש שבאדם החי נפש מעולה לק , יסודות ׳בבד׳ שברוח רוח מבחינת בהיסודות המדרגה בסדר
 למת שויס ואינם לשבח נו שבאדם.משתנים החי שכל־כחות'ופעולות בהם כיוצא ותולדותיהם ,שבסי
 המעולת מנפש אחד כל בדצח״ם'נמשך אשר הנפשות •שכל מטעם שנית שוב .עצמו זה מטעם בחי בו שהס
 הדומןן ונפש ,החי מנפש נמשך שבחי והצומח הדומם ונפש הצומח, •מנפש נמשך שבצומח הלומס נפש שבו,

 כיתלן- היא החי נפש בפעולת הבהמה מן האדם ומותר , המדבר מנפש שבמדבד־נמשך והחי והצומח
 כהות עשרה כל לך ולבאר האדם אצל הדבור וראוי'להרחיב יפה אשר טוב אני׳ ־׳.־ראיתי החושך מ־ האור
 5וחכי היצורים כל מבחר הוא שהמדבר ובהיות שבו, המרגשת י־ נפש ־כהות הנקראים פבמדבר■ היה גפש־

 ־־ בראשית יוצר של קומה שיעור סוד נחתס ■ובו בראשית מעשה. כל כלוליס •ובו ■אלהיס בצלם הא־ס־שנברא
 אבריו יכל שלהאדס גופו מהות גס מכתיב עטי אחדל לא והנעימים הנחמדים אחי־ורעי למען אמרתי

 האדס־באדס דס וסבוב וכדומה, והקיבה , והמרה והטחול ,והריאה ,׳הלב שהס ׳הפנימיס־והעקרייס
א - האומות מחכמי והמחקרים הרופאים חכמי בספרי הנמצא הנתוח הכמה כפי גידיו ידי פל קר  מ

 י5וספ אדם תפארת וספר והזוהר חז״ל בדברי מפוזרים מזה ישראל חכמי בספרי נמצא ואפר , אנאסמיא
 הנפ» לבוש ממת ־לכתוב אראה ואל האדם נפש ענין לכתוב וראיתי אוכל חיככה כי ,וכדומה לדרך צדה

 ברייתו מהחלת פנינוp גס עטי'מלבאר אחשך לא אף מאד, במאד חמודה ידיעה שהיא גופו זי וביתו
 וגדלות קטנות יניקה בעיבור ושנותיו נימיו טבעו והתחלפות המלאה בבטן בעצמים גופו יצירת וראשית

• האלהיס אל חשוב והרוח לעהר הטף שוב עד ושיבה זקנה ועד מנוער ירידה וימי עמידה ימי עליה ימי

. ;והוא ,לישועה לי ויהי הברכה
ו ב פרק ר מ  הלובן מזריע אביו ’ואמו, ואביו הקי״ה באדם מופפיס שלשה המפלת) (בפרק הז״ל א

שממנו ־ .



̂ט י!ז מאטד עההחי-עטדבר: נפ
 שכעיניס^ ושחול וכשר.-ודם עור שממנו אודם מזרעת אמו, שכעיניס; ולוכן ומוח. וגידין עצמות ;שממנו

 ■ודנור החושים וכל האוזן ושמיעת העין וראות פנים וקלסתר ונשמה רורז בו נותן הוא ברוך זהקדוש
 ורבעי ארחי דכתיג מאי פפא בר חנינא רבי דרש (שם) אמרו .עוד ,והשכל בינה ודעה ותנועה

 משל ישמעאל ר' דבי, שבה,תנא הברור מן אלא העיפה מכל אדם נוצר שלא מלמד קל״ע) (תהליס ־זרית
 ממבחר ■נוצר הולד כלומר עכ״ל, הפסולת את ומניח האוכל את נועל הגרנות בבית שזורה לאדם
 מפול פחות קענים ביעים אשכולי נמצאים האשה ברחם כיצד הא ,לחון נשלח שבו והגס והעב הזיע
 האדם חומר והוא זך מין נמצא הביעיס חלו ובתוך .בתרנגולת הנמצא ביצים כאשכלות מעדשה ■וגדול
 אחת ביעא ונופחים משקים הם עמו היוצא והרוח האיש מן היוצא הזכר זרע והנה ,להגבל הצריך

 מתערב שבו והזך לחון נשלח שנזרע והעב , יותר או תאמים יהיו אס הולדות כפי ג' או ב' או מהביעיס
 חומר עם הזכרים יזרעו רוח כי הזכר זרע עם ובא היוצא מיס^והרוח עם עפר כמו שבביעיס החומר עם ,

לכן הולד לסבע שורש ג״כ והוא ,הולד של הסבעייס חיי אל שורש הוא ״הזרע  העבע רוב נוסה ולמדותי̂ו
 הנסועיסכו המדוש להחליף ורגילתויוכל בחירתו ע״י האדם אבל האבות, ומדות סבע אל האדם .ומדות

 וחזק גדולה רוח ממנו יוצא כלי אותו כשעושה ראשונה בביאה בפרס ,ולהפך בסוב רע אותם ולהמיר
 מזאת לו שנולדים ובנות בניס וכל ז״ל, האר״י ובכתבי בזוהר הנזכר בעלה בה דשבק הרוח הוא וזה

 יכלה וכאשר ,המזיקים מן שמור הוא ובזה בו ומתלבש הזה הקדום Jמרוי הלק נוטל מהם אחד כל האשה
 וכל / הלבוש חסרון מחמש עוד מלהוליד פוסקת האשה רוח עוד בה היה ולא הבנים ברוב הרוח זה

 הבכור מצות עעם סוד וזה כצעירתו והצעיר כבכורתו הבכור ומובחר בראש חלק נוטל הבנים מן הקודם
 לבעלה ומקסרג בעלה שמת לאחר אפי' בחשה נשאר זה ורוח ,מבנץ זולתו לבכר יוכל לח האדם אשר
 יותר היה הראשון ואס מפניו נדחה הרוח צדיק יותר השני הבעל אס חכרו מפני נדחה שאחד עד השני
 כורתה ספר אבל ,לו והולך ממנה הרוח יוצא האשה של פברוק חליצה סוד וזה ,וימות נדחה השני צדיק
 ק אחר .מערבי בני כמנהג מאישה גרושה ולא סכנה האלמנה ולכן ,החשה מן זה לרוח הוא כריתות וגע
 רשע או צדיק ואילו חלש או גבור. סיפש או חכם עני או עשיר עליה תהיה מה טיפה.זו על הקב״ה גוזר

 הרגע שמיס.וזאת מיראת חון שמיס בידי הכל חז״ל שאמרו כמו האדס^ובבחירתו ביד שהוא מפני קאמר לא
 הקודמים האחרים .בגלטלים ועשה שפעל מה כסי עליו הבורא וגוזר הנוצר, הולד של הגדול הדין עת הוא
 אשר המלכים ובאלה ,העליון באילן נשמתו ושורש בחינתו פי על הקדומה יתברך וידיעתו חכמתו וכפי
 נולד להיות עליו וגוזר היודע הוא אלהיס ואל פעלו תמים והצור התקון ובעולם החורבן בעולם מלכו
 לעתים אם כי מזלו ישנה ולא הכללית וגזרתו דברו יחל לא יתברך רצונו,והוא כפי המורה המזל של ברגע

 ורצונו ה' גזירת הוא הוא אדם של מזלו כי שלך מאצטגנינות צא לאברהם שאמר כמו גדול ולצדיק רחוקים
 בני שרואים בעבור הבורא זולת דבר הוא כאלו המזל על רבים חשבו כאשר לא ,הוריו זיווג בעת שגזר
 הרע ממזלו האדם את ה' יציל אמנם ,הך היינו אבל טוב מזל להם ויש מאד לה' וחטאים רעים אדם

 השנה כראש האחרים הדינים בימי טובים ומעשים והתשובות התפלות■ רבות ידי על לדבר מדבר ויחליפנו
 ז״ל עזרא אבן זכר אשר כמשל ,נזור! בלתי והאדם המזל עליו שיורה מה שיתקיים באופן הכפוריס ויום

 בידו אותו ולקה אוהבו אחד פקח ובא הרחוב באותו סומא אהד ואדם העיר ברחוב רצים סוסים שכמה
 הסוסים נמצא הרחוב מן זה לצד עמו בורח זה בצד וכשהס זה לצד עמו בורח זה מצד רצים וכשהסוסיס

 לזרוק ונשבע בנו על שכעס למלך משל במדרש חז״ל^ שאמרו וכמו , נזוק בלתי והסומא מעכב באין רצים
 היסב הדק האבן את לטחון לעבדיו המלך צוה אביו את ופייס הבן חזר ותיכף לפניו אשר גדולה אבן עליו
 שיחרד ראוי לכן ,נזוק בלתי והבן מתקיימת וגזרתו המלך שבועת נמצא ,עצמו בפני וחול חול כל עליו וזרק

 , תשמיש בשעת עצמו ויקדש העולם אל הרגע באותו שמביא חלציו יוצא של הגדול הדין מאימת איש כל
 רבה מצוה שהיא ורביה פריה מצות לשם אם כי והבהמות הכלבים כמעשה הגופניית להנאתו יכוון ולא

 עצים על אם השכינה ישרה מי יצרה,על לשבת בראה לתוהו לא כי בעולם ובנות גנים להוליד מאד עד וגדולה
:אין ואדם יפרו לא אם אבנים על או , '

 כסב כאשר ,ולהפך גדול חכם ותלמיד צדיק בן ורשע שפל לאדם לפעמים שיש והסוד הסיבה הוא וזה
 ואס / המחשבה מאד תפעל והזיווג המשגל ברגע כי ,מחשבת מלאכת בספרו חפן משה רבי הרב

 , וישר צדיק ולד ממנו יצא לבד ורביה פריה מצות לקיים זרע להקים התולדה לתכלית רגע באותו יחשבו
 ה' דבר את היראים האסים הרוב על והנה , רשע ולד יצא המשגל והאות יחשבו,להנאתם כאשר ובהפך
 יקרבו לא לנשותיהם גס אף בעריות דורשין ואין לזנות גדר יפרצו לא תאותס על ויתגברו ביצרם ימשלו

 תאותם להשביע יחשבו נשותיהם עם כהדבקס ע"כ טובים, וימים בשבתות ,כמו ידועות לעתות אב כי
 לכן ,ורבו פרו מצות לשם שמחשבים מה עם עבירה לידי יבואו שלא כדי הנכון ובעת להם במותר
 ובהפך ,ורע רשע ולד ויצא התאוה מן המנונה המחשבה כל איכות יקנה ההוא המשגל מן הצולד

 לשם בנשותיהם ידבקו לא הס היפות הזונות אצל תאותס הממלאים כהרשעיס בזנות הפרוצים האנשים
 ברצונם שעלה בעש אס כי להם יתחברו ולא אותם אוהבים ולא הרוב על בעיניהם ישרו לא כי כלל תאוה

 בזה.חאוהס למלאות מכוונים ולא המצוה, עצם׳ היא היא הזאת והמנה מאחריהם יקומו ובנים זרע להקים
כי . ■ ׳



' יושר כתב א׳ חלק הברית ספר ׳ ; .־
 לשמה אס כי פניה פוס בלי המצוה עושים ונמצא , יפות היוחר הזונות אצל הולכים התאוה כשביל כי

 הגשמייה התאוה סלק כבר אשר גמור הצדיק ואולם , מופלגים וחכמים גמורים צדיקים לפעמים יולידו לכן ־
 J וצדיק קדוש בן יוליד בודאי זה בניס להוליד כדי ורביה פריה מצות לשם אלא מזדווג ואינו וכל מכל ממנו
 לבעלי כנודע רחמנא כבשי בהדי בגו ודברים לאלוה מילין יש עוד ,האס כונת כן גס לזה צריך אפס

 בכח ומגדלו ומציירו תפסד לבל העפה אותה הוא ברוך הקדוש שומר הרגע אותו ומן . האמת חכמת
 כ״ז) (תהליס יאספני וה' עזבוני ואמי אבי כי הפסוק פירש לברכה זכרונו ורש״י , שנולד עד המגדל
 חושש ואין משגיח ואין זו לצד עצמו פונה וזה זו לצד עצמו פונה זה ואמו אביו המעשה אחר תיכף כלומר

 תסוככני וגידין ובעצמות תלבישני ובשר עור תקפיאני וכגבינה תתיכני כחלב תאספני אתה אלא עלי
 ז׳׳ל אמור) (פרשת בזוהר שאמרו כמו ,בי חיים ורוח המגדל כח תיכף תשלח כי רוחי שמרה ופקודתך
 P דבר כפרצופא דיוקנא חד ה קב״ שדר לתתא אשתכח דזווגא דבשעתא מלכא דשלמה בספרא אשכחנא

 P בר חמי הוה למחזי לעינא רשות אתייהב ואלמלא . זווגא ההיא על קימא בצולמא חקיקא לשימא
. א') (בראשית בצלמו האדם את אלהיס ויברא הה״ד .̂נש דבר כפרצוסא רשימא צולמא חד רישא על

: לשונו כאן עד אזיל, צלם בההיא אתרבי צלם בההיא •
ה הנ  מהס שאחת דהיינו הביעיס באשכול בתחילה השתנות נעשה רחמה תוך הזרע מקבלת כשהאשה ו

 (עובא בלשונם הנקרא שפופרת ידי על מובאת הביעא אותה ימים שלשת בכמו כך ואחר מתעבה
 ■ ונדבקת בתוכה ונקשרת , לקליעה ג' חז״ל שאמרו וזה הרחם תוך אל לרחמה סמוך הנמצאת פאלאפיענא)

 מתקן שהוא מפני הרחם כבד נקראת בשלמות התעבותה אחרי הליחה וזאת דקה ליחה ידי על בדפנותיה
 מלא הוא ר! וולידין גידין ידי על הדס את מזכך שהכבד כמו , האדם שבגוף הכבד אבר פעולת ישם

 הביעא אותה ומקליפת ,אמו במעי הולד אל הבא ההזנה מיץ מזכך הוא ידם על אשר וורידין גידין
 שלהביעא וזך הדק מיסוד אבל ,מיס השליא בתוך עוד ויש בתוכו מונח שהולד העור הוא השליא נעשה
 הביעא קליהת שהיא בשליתו השוכן בעצמג הולד נוצר (לימסא) בלשונם הנקרא מיץ כמין הוא אשר

 במע, דומה ולד למה המפלת) (בפרק באמרו אלעזר רבי כיון ולזה ,בביצתו המתהוה האפרוח כדמיון
 שלס האדס תואר שכל האומות חכמי קצת כתבו זה דבר ראשית אמנם .מיס של בספל מונח לאגוז אמו

 לעין יורגש שלא עד מאד במאד בכמות קען האשה של הביעא בפנימיות נמצאים דקים ואבריו בגופו
 ך',1 על שנראה מפני ,כשמזריע תיכף חי קטן אדם ציור האיש בזרע יש כי כתבו האומות חכמי וקצת

̂ 5כמו בהס וחי בתוכו ונדים נעים ודקים קעניס בריות בחמימותו בעודו חיש b בזרע (מיקראשקאפי)
 ‘ ,5ש או אחד כי אמרו והם ותתפלא, ההוא המר,וס מן וראה עיניך נא שא ,פרקג^) (מאמרע״ז ־למעלה

 אלתיס ואל / ונתפשכו נתגדל זה ידי ועל שמה הנמצא המין ויונק דנוקבא הביעא תוך אל מאלה'יכנס
 הפתור דבר מלא מקרא כי מזרעת האשה שנס באמת הדבר נודע אכן . בזה הפנין אמיתית יודע הוא
 אמן הנזכר) חז״ל(בפרק אמרו כאשר אדום אבל לבן אינו שלה והזרע .י״ב) תזריע(ויקרא כי אשה

 ז,- ידי ועל , ביאה בשעת ברהמה המתקבץ הדס וזיקוק זכות הוא זאת זרעה ומהות , אודם מזרעת
 ״ התאוה רוב לפי הכל הוא ולפעמים תחלה מזרעת היא ולפעמים תשמיש בשעת אבריה פנימיות מזדעזעים

 אדס והנה . נקבה יולדת תחלה מזריע איש זכר יולדת תחלה מזרעת אשה הנזכר) חז״ל(בפרק ואמרו
 הוא והעליון הקרקע בדמיון ■הוא הראשון זרע כי הוא בדבר שהטעם כתב ז״ל אבודרהס הגאון כיקר

 אחד ספר ראיתי (לונדון) ובעיר עכ״ל. גבר עילאי לכן ויוצא צומח והוא בקרקע הנזרע הזרע :בדמיון
 אשר ניעי' של האשכול אדות על הוא בדבר שהטעם בו כתוב שמו.ואמצא שכחתי אשר הספרדיים מחכמי
 שמאלה בצד ואשר ביצה כתמונת ארוכים עגולים הס האשה ימין בצד אשר הביעיס כי האשה רחם באוצר

 נולד' ימינית ביצה ומרוה ימינה לצד ונופל החצי ירה והוא הזכר זרע אס והיה , ככדור ממש עגולים הס
 אשה בכל היה וכן נמצא כן כי , נקבה נולד שמאלית ביצה ומרוה שמאלה לצד יירה ירה או נופל ואס זכר.

 • שעריה כל פותחים שהרופאים קאסער) (שנייד הנקרא הנתוח לבית הובא נופה אשר לעיבורה סמוך שמתה
 את ויפתחו הרפואה מלאכת מזה ללמוד כדי לנתחיה חלקיה כל ומסדרים ואברותיה גופה כל וחותכים

 אשד וכל ימינה צד של בביעים נמצאים הזכרים רמס פטר כל כי רואים (מיקראשקאפי) ידי ועל ־, רחמה
 י הממשיך המושך כה באשכלותיה שיש האשהאמר ועל נקבות, הם שמאלה צד של בביעיס הולדות מן נמצא
 מתגנר ותזריע האוה תתאוה אשר בעת אבל רחמה שמאל בצד תמיד שוכן זה כח ורוב לשם הזכר. זרע
 בעיקר זה כח ואז החלה תזריע כי אשה כן על ,שמאלה בצד הוא מאשר יותר הרבה ימינה בצדי זה כה

 בטרס מעשהו ויחיש ימהר הזכר זרע אם אבל זכר ונוצר ימינה לצד האיש זרע יומשך לכן ימינה בצד הוא
 עד נקבה, נוצר לכך לפס הזכר זרע ויומשך שמאלה בצד בעיקר הוא המושך כח ואז התאוה בה מתגבר

 לבך יפג ואל הזה בדבר אמת דעת יהוה הוא הנמוכה דעתי ועל ,לשונו אינו אם אף דבריו תוכן כאן
 שית רהס כל בעד ט״ז) מאמר י' (בפרק למעלה היה פניך נוכח כבר כי זכר אשר המושך בכח להאמין

 המעכצ וכח המחזיק כח המה אשר הץ כחות כל שאר גם אף אלא בלבד זה כח ולא , המושך כח שם
 אמר אשר ועגולים ארוכים ביעיס ענין תרחיק לא וכן ,ותבין שם הקורא עץ המברר וכח הדוחה וכח
הנתוח חכמי בכל היום ומפורסם הדבר ואמת העמיס חכמי כל כותבים p כי ומשמאלה מימינה שהם

ואבודרה״ם



עושבמדבר החי נפש י״ז מאמר
 מן כעיני רחוק הנזכר וסעמו ,ככול מנוחהו והיתה החיים בצרור צרורה נספו חהיה ז״ל ואבודרה״ס

 עולם בקרקע הנזרע הזרע בחינת הוא שם הוא ובאשר שהוא מר^ם בכל הזכר זרע כי בעבור האמת
 נאמנים עדים לי ואעירה ,האשה של לא הלל נקבה ואם זכר אם הנוצר הולל של הסבעיי חיי שורש והוא

 תרנגול בלי הארץ בעפר המתחממת מתרנגולת המה אשר הביצים כי ■ותרנגולתא תרנגולא המה הלא זה על
שאר הס  תשב כי אף חיים בעלי מהם יתהוה ולא אפרוחים מהם לצאת יצליחו לא אך הביצים כל כמ̂ו

 פי'חכס לברי ולפי . חיים תוצאות ממנו אשר בהם הזכר זרע חסרון מפני רבים ימים אמס עליהס
 עזר ימין שהוא שמאלו לצל, בהשייה בקי יהיה אס זכרים בניו כל לעשות הארס יוכל הנזכר ספרליי
 על עצמו ישהה או והמלימהזכר; הזרע את הימיניים ביצים וכאסוף שמאלה; לצל זרע נתן לבלתי פכנגדו

 על ויתרבה תחילה היא שתזרע כדי המפלה) (כפרק רבא כדברי וישנה יבעל או קטינא רב כדברי הבפן
 מי אשרי כך או כך בין ;אנשים זרע לו יהיה ימינה לצל הזרע ובמשוך ימינה בצל המושך כח זה ילי

 מאלה אחת מכל זכר משכב ירעו אשר חכמה בתחבולות בניס ומרבים קשת לורכי כל אבל ; זכרים שבניו
 קכ״ו) (תהליס בניס ה' נחלת הנה כנאמר בילו הבנים אשר לה' תחלה שיתפללו צריך האמורים הלכריס

 תבונה ואין חכמה אין כי באמת אחי ודע תינוקת); (בפרק חז״ל שאמרו כמו סגי לא הא בלא להא
 שהרחם ומפני . הזכר ערכך והיה עמך אלהיס ויהי תעשה וכה תשחר פניו אס אבל לנגלה' עצה ואין
 הולל מונח לכן והכמשתא השלחופית בין לומר רנה והטינופת השתן מקום בין הוא כי מאל צר מקים הוא
 לפינקס אמו במעי דומה הולד למה שמלאי ר' לרש המפלת) חז״ל(בפרק אמרו כאשר המכופל כפנקס גלול

 ב' על עקביו ב' ארכובותיו ב' על אציליו ב' הרקתות כלומר צדעיו ב' על ידיו ב' ומונח שמכופל
 יהרי שמא רעי מוציא ואינו מזונו אליו נא ידו שעל פתוח וטבורו סתום ופיו ברכיו על וראשו עגבותיו

 ראשו על דלוק ונר הפתוח ונסתם הסתום נפתח העולם לאויר שיצא וכיון ;משתין) הוא (אבל אמו את •
 ישן אלם שהרי תתמה ואל ;כ״ט) ראשי(איוב עלי נרו בהלו שנאמר סופו עד העולם מסוף ומביע וצופה

 יתנני מי שנאמר ; הימים מאותן יותר בטובה שרוי שהוא ימים לך ואין . באספמיא חלום ורואה כאן י
 אותו ומלמדים לידה; ירחי אלו אומר הוי שנים בהם וחין ירחים בהם שיש ימים זהו אי (שם); קדם' כירחי

 לאויר שבא וכיון ;י״ל) (משלי וחיה מצותי שמור לבך דברי יתמוך לי ויאמר ויורני שנאמר כלה התורה כל
־רובן חטאת לפתח שנאמר התורה כל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך בא העולם  על משם יוצא ואינו ;

 ואפילו רשע תהי ואל צדיק תהי אותו משביעין ומה כ״ב) (תהלים לשון כל תשבע שנא' אותו שמשביעין
 טהורה בך שנתן ונשמה טהור יודעשהקב״ה והוי כרשע'; בעיניך היה אתה צדיק לך אומרים העולם כל

 השביעי ובשבוע . הגמרא לשון כאן על ממך נוטלה הריני לאו ואס מוטב בטהרה משמרה אתה אס היא
 המחקרים לדעת הולל של התפשטותו או ברייתו ותחלת נמלה כמו בתוכה והולד אגיוז כמו גדולה השליא אז

 ובשבוע . השערה כחוט ופיו זבוב של טיפים כב' עיניו וב' מראשו; הוא שאול אבא ולדעת ;מלבו הוא ^
 מעט או העשרים ובשבוע . ופרקיהן והאצבעות העיניס אברי בו ונכרים אצבע כמו גדול הולד העשירי
 שעמלה או גדולה בתנועה עצמה הטריחה אס וכפרט הולד תנועת לפעמים אמו מרגשת ומלאחריו מלפניו

 נולדים ולכן חי שלם אדם הולד ציור נשלם אז השביעי ובחודש . מרחץ ידי על חוס שקבלה או האש אצל
 לכן ; אבריהם ורכות כחם תשות מפני גדולה שמירה צריכין רק ;לחיות ויכולים חדשים לז' לפעמים

 אבל ;וכחו אבריו שיתחזקו כדי חדשים ב' עוד אמו במעי הולד שישהה בטבע חק יתברך הבורא נתן
̂וונה הנולד  חולה השמיני שבחודש מפני שבת לוחה מלתו אין שמונה ספק ואפילו ;יתקיים לא חדשים לש

 הימנה נוצר שהצדיק המפה תבא מתי וממתין הקב״ה יושב הצדיק ועל ;בתשיעי ומתרפא אמו בבטן ולד כל
 ר' אמר כאשר הרשע בלעם של עינו נסמית זה דבר ועל ,כ״ג) (במדבר ישראל רובע את ומספר שנאמר

 ותיכף ; עצלתייס בלי הולד את לגדל מאד משגיח האס טבע העיבור זמן וכל המפלת) אבהו(בפרק
 להוציא קיא ומוצאת הולד אל מזון ממנו להכין כדי ווסתה אובדת כך ואחר רחמה סוגרת הדונה לקבלת

 מהנשים ויש ; ובריא חזק הולד יותר תקיא שהיא יותר לכן ;נקי הולד שיהיה כלי החוצה הסוהרות
 הולך שבה שהחום נעבור נפשה תתעב אוכל כל והיא .בסוף ויש באמצע ויש ;הריון בתחלת קיא שמוציאים

 טרוד הוא כי שלה באיצטומכא המעכל כח נחלש לכן ; הולד ציור הצריכיןאל היסודות לבשל בעת,ההיא
 הנזכר הרחם כבל לתוך העורקים ע״י הדם את מובא בתחלה כיצד ; הולד אל ההזנה מיץ להכין מאל
 לימפאטיקוס) (דוקטוס בלשונם הנקרא שפופרת ידי על ונשלח ונקי זך מזון ונעשה נתברר ושם לעיל

׳ :ולגדלו לזונו כדי הולד אל הטבור חוט בתוך קבוע שהוא
 הדמיון כח אצלם ומתחזק והנפש הגוף נטבע מוחשיות מאד נעשים הס המעוברות׳ הנשים והנה

 למנוע ואין ;וכדומה והנתר הסיד לאכול כמו זרה לתאוה מתעוררות שלפעמים עד והתאוה
 לבר אוהו תמונת לצייר ההוא בזמן החזק דמיונם כח ידי על יכולים מהם ימנע שאם מפני דבר מהם ^

 הרושם יהיה ובפרס ;לה שנתאוה הדבר לתואר שוה שהוא בליפה או כתמים בו ולהרשס הולל בגוף
 רב מעשה היה וכבר .בגופה הזמן באותו ילה את החס שהניחה במקום בגופו מקום באותו הולד על

 למצא הרופאים שנלאו עד ימים כמה לינק רוצה הולד היה ולא שילדה באשה.אחת (ענגלאנד) במדינת
J השיגה ולא הריונה בעת שהתאוה לבר היה לא אס האס את ושאל לרבים מומחה רופא ובא ; מרופה

ותק



יו?טר כתב א׳ חלק הברית ספר -
 pמע ממנו ולקח לפתן לכשל .הרופ^ צוה ותיכף היה לפתן ומאכל היה כן הדכר אמס ותאמר וחמן

 , התינוקות כל כדרך לינק התחיל כן אחרי ותיכף אצכעו הילד ולקק ומצץ .הילד שפתי על ונתן באצנעו
וf< ממנו פחדה אשר כריה איזה או חיה דמות לתואר שוה זר והואר ציור לצייר המעוכרת תוכל וכן

לכל זאת מודעת וככר .אלה מכל ונדעתה כחכמתה עצמה את שתשמר צריך ולכן .כעיון כה הסתכל
 בדוקה רפואה לעולס אגיד ואני , נודע לא הילד מן זה וציור. כתס להסיר הרפואה אך , הוא שכן אדס
ש תלחך נקבה אס זכר אס הולד בשר בשר בליטה או אדוס כתס ציור האס כהרגיש והוא , לזה  ה^

 מקיס השר שנתרכך עד ויותר פחות או ימים עשרה כמו יוס ככל פעמיס כמה הכתם על בלשונה
 שככר אחר לולד יוזק ולא ההוא המקום מן באצבעותיה ההיא העור תסיר כך ואחר ,המגונה הציור

 לגינה שהלכה אחת הרה באפה מעשה היה וכבר כלל^ מכוער רושס שוס ישאר ולא העור נתרכך
ובאותו ,פתאום מפחד לאחוריה ונרתית הארץ מן כנגדה אהת צפרדע ורקד ;האדמה לחרוש שלה
ולהסיר לחכך עינה תחת ידה ושמה שלה אחת בעין חול מעט והכניס גדולה רוח לנשב התחיל רגע

 בצכע הפניס על אחת עין תחת נרשם והנה הולד פני על ותתכונן לדתה בעת ויהי ,מעיניה החול
 עד יוס בכל פעמים כמה ימיס י״ג כמו זה מקוס על בלשונה למכה ותיכף ממש צפרדע כדמות אדוס

 נשאר ולא ההוא במקום הולד מן בידה העור את והפשיטה הזה המגונה העור נתרכך שכבר -שהרגישה
. ■ :כלל רושם שוס שס ,

ונפלאוס מקר אין עד גדולות׳ עושה דכתיב מאי פפא בר הנינא רב דרש המפלת) (בפרק וגרסינן
 נותן ודס בשר ,ודם בשר מדת הקב״ה כמדת שלא וראה בא ̂ ט') (איוב מספר אין עד -

אשק במעי העובר צר הקב״ה ואלו / משתמר אין ספק משתמר ספק למעלה ופיה צרורה בחמת חפן
התחתון במדור דר ולד הראשונים חדשיזס ג׳ רבנן הנו שם עוד . ומשתמר למטה ופיה פתוחה

 מתהסד לצאת זמנו שהגיע וכיון 'העליון, במדור דר ולד ניס .
רקמי קרא מאי אבה חבלי

ג' / י׳'׳־׳״ H V pvPDPi וכתיב ,היצירה ראשית הוא רקימה כלומר כ י

״תהשך יק״ ^7 ונד אחרונים האמצעי, במדור דר ולד אמצעים
 רקמתי אלא נאמר לא דרתי קל״ט) ארן(תהליס בתחתיות רקמתי קרא מאי אבה מבלי וזהו ,ויוצא

ג' / מלמעלה ורמי מלמטה צר הוא הרחם כי בתחתיות וכתיב ,היצירה ראשית הוא רקימה ^ומר כ  י
 נתלש,- שהוא ואחר ,יצירתו מקום שס אשר התחתון במדור הוא מאד קטן שהוא הראשונים חדשים
 ן^!5יצ ומתחתיו ארן במעמקי הנתון השדה צמח כדמיון , רחב יותר למקום עולה המקום לו וצר ונתגדל
דן- בחינת וזהו ,השלם אל ובא ויוצא מתגלה ומשם הארץ פי אל הגיעו עד מעלה אחר מעלה ועולה  - ע
05רח יהי’ שלה ללדת עת ובהגיע ,למעלה וראשו עולה הוא עולה וכשהולד ,הצמח של ולידה
׳ דPי’^ ומתרחב הרחם נפתח ואז לידה חבלי וזהו , למגיה הראש שיבא הדי עצמו ומתהפך ידיס
 הקב״ה ונותן חוצה מימיה ויוצאים נקרעת והשליא , אסיר ממסגר. להוציא המושיע האל

 שתרגיש לכאש האם תצעק בצאתו הולד תנועת ובכל המצר מן החוצה הולד לדחוק האס שגטיבע הדוהה
 * וברשותי ידי תחת הכל אקח אני ומלואה העולם כל לי כלומר וסגורים קמוצים וידיו נולד והוא

̂ 5תח הנעשה בכל הלק שד לי אין לי יש כל לכס קחו כלומר ופתוחים פשוטים ידיו מת וכשהאדם
 השתל העולס אויר שמרגיש אמו בבטן סתום שהיה פיו ר״ל הסתום נפתח כשנולד ותיכף ,השמש

 5ר״ ,הפתוח ונסתם מר, בקול תיכף צועק לכן ,ממנו נשכח התורה וכל אליו ומזדווג בא הרע ויצר
י שני רחוק תיכף לקשרו כלומר לסתמו צריך עכשיו אמו בבטן פתוח שהיה בו דבוקה שהשליא. הטבור

אסי׳ השליא שבו הטבור לחתוך צריך הקשירה אחר ,וימות דמו ממנו יצא שלא כדי הילד מגוף אצבעות
 אתי' חמים מעט שהם במים אוהו לרחוץ טוב כך ואחר מפנין) כמותו(בפרק שהלכה יוסי כר׳ בשבת

 קן שנדבקו מהלחות לנקותו כדי אליעזר) ר׳ (בפ׳ כמותו שהלכה עזריה בן אליעזר כר' הוחמו^בשבת
 אויר בטבע עדיין הורגל פלא מפני וכסתות ובכרים ורכיס חמים בסמרטוטים ,אותו ולסבב אמו במעי

 ואין שעבר דבר על הנעצב כאדם בשינה הראשונים חדשים בשלשה זמנו רוב מעביר הוא ואז ,השלס
 ובדורול] .וועהען) ־(נאך הלידה שאחר הבלי ונקרא האס ברחם כאבים נולדים כך ואחר ,להשיב

 טבגן נשתנה האחרונים ובדורות , למעלה פניה והנקבה למטה פניו נולד שהזכר. הטבע היה הראשונים
דברים בשאר גס כי תתמה ואל ,הצד מן ופעם פניהם למטה ופעם למעלה פעם נולדים שניהם וגם זה

 פנימיים- בתים ותרין דלבא אזנים תרץ אינון דלבא חיצוניס אימן ז״ל, בהר) (פרשת מהימנא ברעיא
 ואינו רהב יותר הוא הימיני החלל • עכ״ל. בראי בתי אימן ותרץ גוואי בהי אימן והרץ דלבא בתי \תרין

מגיע ־



עזשמדבר החי נפש י״ז מאמר
 העוקץ, עד ומגיע עמוק יותר אבל מהימין צר יותר הוא השמאלי והחלל ועוקצו, סופו עד בעומק מגיע
 חין שלס הוא גדול כאדס הגדר וזה (עפמעס), בלשונם הנקרא נשריי גדר מפשיק החללים אלו וכין
 על הימיני וההלל דם, (לעפיל) כפות וה׳ ד' בתוכו לקבל מהחללים אהד בכל ׳מקוס ויש נקב, שוס. .כו
 השמאלי חלל לצד אותו שולח שבו ונקי זך היותר ,היטב אותו ומבשל לתוכו דם מושך התרחבותו ידי

 בכל הטהור הדס שולח השמאלי ומצד ,הריאה לתוך שולח הדס ושאר ,היוניות רוחות שם להוליד
 אל ולילה יום תמיד מתנועע והלב האדם ימין ,לצד מעט נוטה הלב ועוקץ הדופקים גידין דרך הגוף

 הימיני ומקבל מושך התרחבותו ידי ועל , תמיד זה אחר בזה וכן מתכוון ופעם מתרחב פעם ישבות
 והרוחות ,השמאלי אל הימיני מן באלכסון שהולכים קטנים נקבים ידי על השמאלי להלל להוליך ודם אויר

 ועשן אידים דוחה ומתכוון מתקצר וכשהוא ,הימין אל מהשמאל שם דרך לצאת יכולים אינם החיוניות
 החיונית ורוח הדס שיסבי בכדי הדופקים גידין תוך אל החיוני ורוח הדס ודוחה חומו ידי על הנעשה

 לא יותנו ושם ,מהלב רחוקים היותר הדופקים בגידין הגוף של האחרון לקצה שמגיע עד־ הגוף בכל
 חדר אל ללב מקומו אל הפשוטים הגידין בדרך הדס וישוב ויחזור להם הסמוכים הפשוטין גידין תוך

 הגיף בכל לשבב הדופקים הגידין אל ישובו ומהשמאל השמאל חל וינתן ויתבררו יתקנו ושם הימין,
 פעמים שלשים או ל׳ד הקפתו ישלים הסבוב וזה ,תמיד יעשו .וכה הגוף סלקי וכל בשר כל בהס להחיות

 הסיבוב וזה ,יתאחר זקנה ובימי ,ימהר נעורים בימי ,השנים רב ולפי המזג לפי והכל שעה בכל
 .ליטראות לכ״ה קרוב הוא בינוני באדם ההדס דם כל ומשקל .האנגלינא) (צירקולאציע בלשונם נקרא

 ,הגוף בכל למרחוק מתפשטים חז היו \לא הדופקים מהגידיס הלב אל תיכו> הדם ישוב שלא ככדי סך
 ,אליהם לשפוך ולא לקבל לו ראוי מהם אשר תיכף הפשוטים הגידים אל הלב מן הדם ישוב שלא וכן

 בלשונם הנקרא הבית כדלתי דלתות הלב אצל הגידין פתחי על ועשה שמו יתברך העליון החכם ברא
 ■ מתכוון כאשר ואז פנימיותם' לצד היידין תוך אל נפתחים הדופקים הגידין של הדלתות ואותן (ואלבוליש)

 חלל תוך אל עצמן פותתין ולכן ,הפתחים על ודופק מנשב התכווצותו ידי על היוצא החיוני ורוח הלב
 ובהתרחבת בהם הדס הכנסת אחר תיכף עצמן וסוגרים וחוזרים ,תוכם אל הדס ונכנש הדופקים הגידין

 בקצה בוחו עד הגוף בכל ולסבב ללכת ומוכרח הלב אל אחור לשוב הדם יכול ולא סגורים נמצאים הלב
 הפשוטים גידים ובסוף הלב חל בחזרה הדס את’ המביאים הפשוטים הגידין בתוך יותנו ושם ,האחרון

 נופלים הלב כשמתרחי ואז הלב, לנד עצמן פותחים הס אך דלתות כן נס יש שס הלב אל הסמוכים
 אחורי הרוח דופק הלב ובהתכוון ,הלב אל מהגיד הדס יוצא ואז וחללו הוכו אל ונפתהיס הדלתות

 הדלת אשר ודלתות נקבים בו וברא בחכמה האדם יוצר יתברך דעיס תמים מנפלאות והוא וסוגר הדלת
 כי ,ופתחים דלתות להם שיש חלולים כמה האדם בפנימיות עוד יש וככה . הצורך כפי צירה על תסוב
 פני בצד הגדולה לטבעת האחד בקצה מחובר תנוך כמין הלשון־עור בסוף מלמעלה עליה קבוע הקנה

 אותו וסוגר ומכסה הקנה נקב על למטה מלמעלה נופל והיא (עסיגלאטיש) ונקרא בציר כדלת הצואר
 ישר דרך שהוא הוושט לתוך ילכו רק בגרונו ויחנק תוכו אל ויפלו שלא,ירדו כדי והשתיה האכילה כשעת
 או משורר או מדיר כשהוא הקנה דרך למעלה הריאה מן יוצא וההויר וכשהקול איצטומכא לתוך ההולך
אין ולכן ריאיד כנפי דח הכרובים מבין הקול ויוצא ונפתח הפה לצד למעלה הדלת אותה חסה אז צועק

: עודה בם משיחין
ם  בגג אשר ידוע אחד חדר אל החלב מין הנושחים אדרען) (מילך נקראים חלב גידי הרבה באדם יש ג

 שובקלחוויש), הנקרא(ווינא גיד תוך אל הצואר תחת עד למעלה ומסילה דרך הולך ומשם האדם, ואחור
 ואד בסיד למעלה ממטה הולך החלי מין וזה הטף כל המזין ההזנה מין מזה ונולד הדמים עם עצמו ומערב

די (בראשית והשקה הארן מן יעלה כ ),ו  דלתותיו הדרך בזה החכם הבורא ברא למטה יפול פלא י ב׳
 בנפלם עצמם וסוגרים הדלתות יניבו הצואר צד אל למעלה עצמן פותחיס העליה דלתות והנה הפנימיות

 והתחתון נפתח העליון פתחיס דרך מעלה אחר ומעלה ,מדרגה אחר מדרגה המין יעשה ככה ,למסה
 ארוך אחד מעי חלא אינם בהמת יהד שכלם הדס של מעים בבני וכן .אדם בתפארת כמבואר נסגר

 מן והפסולת הצואה צאת ואחר ,בפנימיותו דלתות כמה בו יש בעיקום והולך בסיבוב המונח אמה י״ח
 ההר בחלק דלת כל עושה וכן בגבולו עוד לבא אחור לשוב אותו מניח ואינו אחריו הדלת ונעל הפתח

 למעי ולחזור לדלתות לדחוק הצואה יכולה גדול בהכרח לפעמים לא אם הגוף, מכל צאתו עד מלק
 הדרוקן לידי מביא החוזר עמוד הז״ל אמרו באמת לכן ,הדלת לשבר ויגשו (אילעוס) בלשונם הנקרא

 רע ותלי בבר מבקש פתחו מגביה וכל ,אחור בחזרתו המעי דלתי מפסיד שהוא מפני ,בטן לצבות ר״ל
 על מנשית היא הריאה והנה .עשית בחכמה כלם ה' מעשיך רבו מה תשקצו. ובל השחית בל על ועובר

 אשר ,חלקים לב' עצמה וחולקת החזה הדרי נפתי שוכנת הריחה כי ,באמצע כנפיה בצל המונח הלב
 נעשות לפליטה השני החלק נהיה החחד ויפשד יוזק שאס כדי עצמו בפני בהדר מונח מהחלקים אחד כל

 ולא למטה ממעלה הנמשכים עורות ב' ידי על לשתים נחלק החזה חדי כי ,הנשימה היא .פעולתי
 מורכבת הלי.והריחה מונח הזה המחיצה עורות שתי בין אשר (מעדיחשטינוס) הנקרא מזה זה רחוקים

ומושכת , החזה כל וממלאת נפוחה היא כן על אשר בשריים וכיסים ביעות וכלם ספוג כמו רך מנשר
בתוכה



יוער כתב א׳ חלה הברית ספר׳
מן ■ נהחכווצותה הלכ אלי האויל ושולחת הקנה כמסילת והפה החוסה דרך החיצון ואויר רוח כחוכה  ו

 נתקין דאוירא ורוחץ פנחס) פרשת (גר״מ בזוהר שאמרו כמו ,הגוף של העורקים אל הרוח יוצא הלב
 דדסיק לוח איהו והאי שס עוד עכ״ל. לגופא לוקיד דלא דלבא אחמימותא לקרר בלבא ביה נחתין

 חוזרת והיא .עכ״ל א׳) ילכו(יחזקאל ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל בהון דאתמר דלבא ערקין בכל
 הנשימה להביא הדרך הוא הקנה כי הקנה דרך הנשימה ידי על חדש אויר בתוכה ומקכלת ומתרחבת

 דלכא שמאלה מאודנא חיים רוח מנ:מת הבא הריאה סימפוני מתוך יוצא והקול מהריאה הקול ולהוציא
 אויר שנכנס ר״ל באויר־הקר להחליפו שבו הטבעי החמימות לקרר הלב אל האויר דוחה ובהתכווצותה

 ניזון הנכנס ובאויר חיי^ בעלי במציאות הכרחי דבר וזה עשני^ נוף שהוא החם אויר ויוצא הקר
 על עמה התנועע הריאה ובתנועת הטבעיים מכח המזג יחסר ולא המותך תמורת למלאות הסבעיי הרוח
ס f אחת (במינוטא) פעמים חמשיס כמו זה אתר בזה וכן ,משפלת כך ואחר עצמה את מגביה החזה  ג

 וזס ויזדכך הדס יתחמס והמרוצה הסיבוב וע״י בגוף^ וסיבובו הדס מרוצת וגורס מעיים הבני יתנועעו
 נקעי פתיחת ועוזרת מעיים הבני תנועת ע״י המרכז אל המאכל למרוצת גורם גס ,האדם חיות עיקר
 ואוען דיך על הדם סיבוב להעשות יכול אינו אמו בבטן כשהוא הולד אצל אמנם .האדם של צרכיו
 לכן / תנועה שוס בלי אצלו ושובת נח והריאה והסה החוסס דרך החיצוני האויר שואף אינו כי הנזכר

 עץ המפסיק הלב בגדר נקב אצלם שיש והוא ,הדס סיבוב ידו על להתפעל אחר דרך אצלס הקב״ה ברא
 הוללס ואחרי ,השמאל אל הימין מחלל הדס מרוצת אצלס נעשה ההוא הנקב ודרך ,ושמאל ימין חלל

אשר לכז ,הדס סיבוב לתקן הריאה נשימות ולעשות אויר את לשאוף מתחילים חיכף
אחר ®‘סגסי אחד דבר עוד שיש דברתי אשר הוא בשלמות, שנסתם עד להסתס בלבותם

 לאש האייס ע״י נא זה וגם אמו דדי אל להקבן החלב מתחיל הולד הולדת מיוס ג' יוס ואחר .הולדו
 כישכנש המציצה בשעת מהדד החלב יצא שלא בכדי דקיס נקבים מלאה היא (פאפילא) הנקרא הדד ופסמת

^ חלב מהדדים נובע הראשונים שבועות ובששה ,הולד אל האל מן נפלאה בהשגחה והכל הולד ויחנק אחת  ל
רי* הולד אל גדול צורך הוא כי הולד את לשלשל הוא בחלב זה וטבע ,)בלשונם(קלחשטרוס הנקרא ומלוח  לנ

 מזונו שהיה הדס ושמרי מתמצית שנתהוה בתוכו שנמצא וסרוחה עבה מליחה שלו האיצטומכא
 לען / הולד אל גדול חולי מוליד היה התנקה לא ואס וירוקה שחורה ליחה בתוכו נמצא גס .אמו
אמגש • ^יח^יו / בהולדי תיכף הולד את לשלשל הראשון החלב בסבע חק יתברך הבורא שס

 קאכארכארוש׳) קום דעציכאריוס (סירופו מעט כמו לולד המשלשל דבר איזה ליתן ראוי בטחון ליתר
 גד־ן^ כאכ מוליד מלצאת שוהה או הכמות רב כשהוא כי ,ממנו הזה הרע היסוד בשלמות לגרש כדי

 ̂ הנושל חולי לידי זה ידי על לבא יכול גס מנוח, באין הרכה הולד בוכה שלפעמים הסיבה והוא לולד,
 0ג מעיניהם שנתם ותדד מנוח בלתי הילדים ואז ולגדל לצמוח השניים מתחיליס שבועות עשרים ואחר
 הראשמיש השניים מתחילים ז' בן וכשהוא ,מעצמו השלשול נשתקע ואז השניים צאת עד שלשול להם נמצא
 אשר החוטם מן דם הוצאת מתעורר ילדים כמה אצל גס . זה ופעם זה פעם באחרים ונהתחלף לנפול

 מתחיל הנערות ותאות עבות קול הזכרים אצל מתהוה אז הי״ד ובשנה . לבריאותם מזה מגיע היזק אין
 לא • קידושין) (סוף הז״ל אמרו' כאשר חטא לידי יבואו שלא מהאבות רבה שמירה וצריכים לשלוט אצלם

 דשיטנא בעינא גירא אמר הוינא בארביסר נסיבנא אלו חסדא רב ואמר אחד בטלית רווקים ב׳ ישנו
 אחר עונה החוצה לצאת וסתה דס ומתחיל התאוה אז יתחיל הנקבות אצל וגס .דקידושין) קמא (פרק
 ■ שניש אחי שתלד מאלף אחת אם כי עוד ללדת תוסיף ולא הוסת מתעלס כך אחר שנים מ״ח עד עונה

 ברוחבו אותו מגדל אבל , באורך הגוף את המגדל פח מתעלם שנים כ״ח בן וכשהאדם , הנזכרים
 הטבעק מפי דס לצאת ■ אדם בני בהרבה מתחיל אז שנים כ״ה בן וכשהוא ,כחו-וגבורתו וחוזק ועוביו

 להש הוא וזה זקנה ימי עד כך ונמשך כן נשים כמה אצל וגס (פולין), מדינת באנשי בפרס , הצורך בעת ^
 אלש בני ויש , ארוכים לחיים ומביא הגוף בריאות אל וטובה גדולה לרפואה הטבע מטוב עליון מחסד י

 תולעיש ידי על זה לפתוח ■צריכים והרופאים , רעים חליים להם וגורס מעצמו הקילוח זה נפתח שלא
 מ' ואחר / (מ־ידין) ובלעז הקודש בלשון טחורים נקרא הדבר וזה (איגלען) הנקראים דם המוצציס

 הדברים ובכל המאכל בעיכול מעט מעט להחלש הנוף כחות מתהילים ואז ,ירידה ימי מתחילים שנים
 המרבז אל ולפנים לפני עצמן מושכים הנפש שכחות מפני קמטים נעשה ובעורו , והזכרון החושים ובכל

 יבאו לא אשר עד בחרותיך בימי בוראך את וזכור שלמה אמר ע״כ ,לאדמתו ישוב רוחו תצא עת עד
 או (סאקין) הנקרא והמחלה .י״כ) (קהלת חפץ בהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו הרעה ימי

 (והמאזלען) ,אמו במעי שתה אשר נדה מדם הגס הדס שמרי הס (הפאקין) , (בלאטערין)(ומאזלען)
 לא ורעי אחי ולמען . הדס שבזוהמת דק מהיוחר הם הלי כל ושאר ,ההוא הדק הדס זוהמה הס

 או (פאקין) הנקרא למחלה אלהיס בישיל בדוקה רפואה עתה לכתוב ואוני הוני ועתי עטי את אמנע
 (פאקין) הנקראים האבעכעות תחלואי אשר עת בכל היומי בנסיון זאת מודעת , והוא (בלאטערין)

 לסעמיס נוטל הס רעים וחם מעשר נוטל המות מלאך הס טובים אם הילדים בין הולכים (בלאטערץ) או
(קאלמוקן) נקראים בה היושב העם אשר ובמדינה . הרוב אחר הולך ולפעמים מחצה ולפעמים שליש

קונה ,



עחשבמדבר החי נפש י*ז מאמר
 הרבה אך .מחלה כאותו ימות מות כי ,יהיה לו (הפאקין) מחלה בו פנדבק אדס וכל הכל קונה

 מלכם בשליחות לפעמים כשהולכים ולכן ,ימיהם כל (הפאקין) מחלת ישיגם לא אשל שס אדס בני
ת הוא ■ ט מל  בעלי אצל מלון(קוואסיר) בית להם כשנותנים אחרת במדינה וקרב מלחמה לעשות ליסיא) (

קין) שיש גדול אדם או תינוק בית באיזה שיש כשמעם / בתים א ס .כלל בית באותו יכנסו לא לו(פ  וג
 ומהם , בעיניס מהם ,מומין בעלי נשארים בהן הרבה יהיו וחיה זה ממחלה יקומו אשר מדינתני בני

 פנים משחת כי בס ענתה פניהם והכרת ולעולם לעד ונרשמים מצוינים ככולם ורובם > איברים כשאל
 ופניהם הארס משחור חשך והלאה אז ומן ,כלבנה יפה נקבה או המלך פני כתואר זכר תכנית יפות
ם מלא ם נקני  שאי עד הראשון לתואר דומה באינו לפי לה ולא לו הדר תואר,ולא לא מצה כדמות נקני

 רפואה לפרסם מצוה ועמי אחי למען בלבי אמרתי לכן . לאו אס בעצמו האדם זה אס להכיר אפשר
 וכל הענין כל ואכתוכ הקדמונים דורות אליה זכו שלא מה הזה בדור אותנו אלהיס הנן אשר בדוקה

 בערך החבולה בזה לעשות הרופאים של ידם מצא כבר כי דע והוא; . היטיב באר בו נמצא דבר שורש
 שהיה מילד הטבעיים (פאקין) הנקרא האבעבועות מן (מאטעריא) הנקרא מיץ שלקחו והוא שנה מאה

 בתוך ונתנו מאד .וקטן דק חריץ כמין שמאלו או ימינו יד זרוע בשר עור ופתחו טובים אבעבועות לו
א) מעט החריץ אעערי מ תו( או  טובים (פאקין) כן גס השני הילד של בשרו בעור פרח .ועי״ז ;הטובה מ

 , רעה אס היא הטובה באדמה הנתון הזרע לפי הרוג על תצמיח זרועיה וכגנה צמחה תוציא כארץ כי
 הנקרא הטבעיים (הפאקין) לטעת הרופאים נהגו וכן ,טובים (פאקין) הרוב על יצמח זה בענין כך

 כי הזה הדבר הועיל פעם בכל שלא בהיות אפס ;איינזעצן) (פאקין ובל״א קולחציאן) (אינא (בליטיין) ■
 הילדים לרוב כי אף ילדים איזה לפעמים ומתו השני בילד רעות אבעבועות ופרחו יצאו זאת בכל לפעמים

 להכניס שלא כדי עמינו לבני זה להתיר רצו ולא הזה הדבר ישראל חכמי הרחיקו לכן . תועלת זה היה
 המגין חדשה רפואה עליון בחסד נתחדש בדורנו כעת אמנם . לכתחילה נפשות סכנת בספק בניהם את

ה ונקרא חייו ימי כל (הפאקין) ממחלת האדם את ומציל  בני רבבות אלפים זה נסו וכבר פאקין) (קו
 ומנוסה בדוק שהדבר ישראל חכמי כראות ויהי ;אלה בכל אחד אפילו מת ולא בשלום יצאו וכלס אדם

 רחוקים ים ואיי הארץ קצות ני,ד ומדינה מדינה בכל ומתקבל מתפשט הזה המנהג ויום יום ובכל מאד י
 גם עמדו ;לעולם מזיק שאינו דבר הוא כי קגין או גדול אדם לשוס ותקלה מכשול נראה ולא נשמע ולא
 בניהם ולבני לבניהם וגם התורה פי על ישראל לכל זאת והתירו הזה בדור התורה ותופשי ישראל זקני

 הוא גדול שחיוב להם ואומרים הדבר על לרבים ומזרזים מכריזים ומהם כה לעשות הרופאים את מצויס
ד. המסוכנים מעצמן הטבעיים (הפאקין) תבאנה בטרם הקטנים ובנותיו לבניו כן לעשות כל'איש על א  מ
ה לו היה שכבר אדם כל כי יען  עד הטבעיים פאקין עוד לו יבאו פלא אותו ומציל מגין פאקין) (קו

 ומהותה פאקין) (קוה הרפואה שס , והוא החלשה הרפואה מהות ואדברה עמי שמעה ועתה . עולם .
 בתחילה ומראיהן (מאיי) הנקרא אייר הוא זיו בחודש הפרות של דדים על הצומהין קטנים אבעבועות

 נעשים כך אחר ;אודם במראה השני כחוט אחת כל וסביב (בלויא) הנקרא לרקיע דומה בצבעם
 בשאר מדרכן מעט חלב נותנין וגס מעט ואוכלין מתחלשיס הפרות ההיא ובעת גדולים יותר האבעבועות

 שמה שהיה שהין איזה ידי על מקומן באיזה פתוח ידן של והעור אותן המחלב ואפה איש וכל ;הימים
 ידם על יצמח אזי הטבעיים עדיין(פחקין) להם היה ולא עדיין נתרפא שלא מסכין חתך איזה ידי על או

 (במאטעריא) שמה ונגעו שפגעו ידי על פאקין) (קוה כן גם והם פתוח העור אשר במקום אבעבועות
 הטבעיים להם(פאקין) יבא לא והלאה ההיא העת ומן ;מעט חלושים כן גס ונעשים פאקין) של(הקוה

ה יש אשר ובעת . הטבעיים (פאקן) להם שיש אדם בני עם אחת במטה ישכבו אס אף הקו ם( ה  פאקן) ל
 כן גם האדם באותו יצמח זה ידי ועל אחר באדם ולטעת (המאטעריא) מהם ליקח הרופאים יכולים
 ידי על ניצולים וכלם מספר אין עד לאחר ומאחר אחר לאדם ליקח יכולים זה מאדם וכן .פאקן) (קוה
 איך הדבר מראשית לכם ואספרה שמעו ועמי אחי ועתה . עולם עד הטבעיים הפאקן מן פאקן) (קוה

■ ; והוא ; בעולם זו רפואה נתגלה ואיככה
ש י ער) (ענגלאנד) בארץ היה א ענ מו(י ש  מעיר האיש בנסוע ויהי ;מומחה רופא ההוא האיש והיה ו

 בבאו ויהי .בשנה שנה מדי כמנהגו הטובים הטיעייס פאקן אדם לבני לטעת לכפר ומכתר לעיר
 ויטע רבות פרות מגדלת ארץ ההיא והמחוז המדינה (בענגלאנד) אשר (גלוסגיער) במחוז אחד לכפר

 האיש ויתהה ; אדם בשום הפאקן צמחו ולא (המאטעריא) נקלע ולא הרבה אדם לבני הטבעיים פאקן שם
 לו היה שכיר מי שכל אצלם זאת מודעת כבר לו והשיבו זה מה ועל זה מה ההוא המקום לאנשי יישאל

הפאקן) קו  הטבעיים פאקן ויטע נסיון עשה זאת כשמעו ויהי לעולם; הטבעיים פאקן בו יצמחו לא שוב (
 לא שאעפ״כ וראה פאקן הקוה להם שהיה מעת פנה חמשיס או ארבעים להם עבר שכבר אדם בבני

א)  ויקח לנסות חזר כך אחר ;כלל הצמיחו ולא עלו ולא' בשרם בעור העבעיים פאקן של נקלט(המאטערי
ה של מאטעריא ה העת באותו להם שהיה אדם בני מן וכן בעצמן הפרות מן פאקן) (קו  ויעע פאקן) (קו

ם ה V אשר אדם בני להרבה נ 'V גדלו יפה נקלטו ותיכף ;טבעיים ולא פאקן קוה לא להם היה לא 
ה ויציצו פרי עשו וגס והצליחו קו ה חו( ר פ כל כה ויעשו בעולם הדבר פרשם ותיכף ;כלם אצל פאקן) ו

, הרופאים '
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ה .הזה היוס עד העולם גכל מכשול ואין פרץ אין כלס ביד יפה עולה והדבר המדעוס בכל הרופאים ת ע ו .

ס . כ אזני מו ס הנסיעה מעשה אופן כל ואת הרופאים יעשון אשר את לכס ואגידה יעקב בני ושמעו ה אד ■־כ
בשרו בעור הדקה מן דקה הרין בה ועושיס והלק הד מאוד קען סכין יקהו ,והוא קסן, או גדול •
- אשר עד (עלענבאגין) הנקרא מהפרק למעלה אצבעות ד' או ג' רוחב בערך שמאלו או ימינו זרוע , ^ ר ת י

ה ולח רעוב (מאעעריא) מעש ולוקחים , ממש דס לא דם של לחלוחית הקו ס או מהפרה פאקן) של( ד א מ
ה שהיה קו ) ע לתוכו נותן ולח רעוב (מאטעריא) לרופא לו אין והס ,החריץ לתוך ונותנים פאקן) לו ו ח

ע המקום אותו .קושרים כך ואחר . רעוב שהיה בעת (מאכועריא) באותו נטבל אשר וקצר דק ו ר ז כ
ה. מהודק לא אבל וטוב רך לבן פשתן בגד 'בחתיכת ב ר ה. הרביעי או השלישי וביום ה רנ תי ה י א ר ח י אז ו

ה אבעבועה ההוא במקום יתראה ששי או החמישי וביום . אדמדמת כמראה נקודה ההיא במקום נ ע ק
ת. למראה קרוב או תכלת כמראה ל כ 5 האבעבועה נראתה העשירי או התשיעי או השמיני וביום ה p v■

ס מקור המורכב קדחת ממין מעט ההוא לאדם יש לפעמים ואז .לה סביב אדום וקו גדולה חו א ו ר ק נ ה
ס אדם בני קצת ואצל .כלל (פיבער) להם אין אדם בני וקצת . בלילה השינה ונתמעט .(פיבער) קי ל ח ה
ם שהיי ממה יותר עבים מעט נעשים לכתפיים הסמוך (דריזען) ובשר.הנקראים עור בין הקטנים ת צ ק ל י

ת להתייבש שנגמר עד לאט לאס להתייבש מתחיל או האבעבועה נפתח כן אחרי . כלל מתעבים לא p״t ביו
ה .העין מן שנעלם עד והסר הולך כן גם אדמדמת במראה אשר הסובב וקו לפעמים ך״ד יום עד או ש ע נ ו
ץ זה נופל ימים איזה ואחר בל״א (ברוין) או (גרויא) הנקרא אפר כמראה שחין כמין האבעבועה מן ח ש ה
ם • כלל בזה ומפסיד מזיק ואינו יותר ימים איזה בה הליחה מתאחר ולפעמים .לבשרו ושב כן גם כ מ א

ס מה דבר נשום טוב לא החיכוך כי מקום באותו יחכך שלא הילד של הידיס את לשמור ראוי ■ ג
שיצמח אפשר אז כי בגופו אחר במקוס תיכף בהם ויחכך ההבעבועה בלחות אצבעותיו ילכלך שלא מטעם

ה ההוא במקום גס ס יצמחו אס כי אף .סאקן) (קו כע^י ייזרפאו כי בדבר סכנה אין שמה ג
הכנסה הוצאה על אנו מוזהרים אם טוב יותר זאת ׳׳ _ : למקום ממקום והנחה בעקירה ו

ד ו ן בשתים ולפעמים אחת יד על רק הרופאים ינטעו לא לפעמים כי להודיעך השר אליך לי דבר ע נ מי מי
, או ושתים אחת ולפעמים אחה אבעבועה כ״א יצמח ולא יעלה לא לפעמים גס .ומשמאלו

ך לו יגיעו שלא לעכב יכול ואחד בנפשו להצילו לו ועלתה באחת די כי קסדה אין שיהיה איך ויהיה ן ע
קלכו יהיה הראשון בפעם תיכף אשר אדם בני יש כי עוד ודע . נצח עד המסוכנים הטבעיים (פאקן) נ

. . . ’ * ’

ס אחר פעם העור מעט רי סו איןי ס ע  הרועאי. לוקחים וי׳ ט׳ ביום או השמיני וביום .כלל כאב ולא פ
 הלבב ורך ירא איש וכל . אחר באדם מזה לטעת בכליהם ושמו האבעבועה מן מאטעריא מעט
ס להקפיד אין ובאמת . בניהם של או שלהם המחסעריא זה ליקח לרופא נותן א לוקח כי זאת על ג ן  ה

' : המקפיד על להקפיד לרופא רשות ניתן לא זאת בכל .כלל יזיק שלא ובאופן מעט
חר (בקוה אשר התועלת דבר על משכיל להיות לבי את נתתי כאשר ויהי ק (מפאקן) פחקן),יו נ עי ב ט  ה

^55 וספרתי ראיתי אז . בטבעיים כן שאין מה בזה הרבה הועלת לבבי את ומצאתי יגעתי ,
) .הן ואלו הארבע ויעל טובות מעלות  אותן למנוע או להביאם האדם ביד אינם הטבעיים פאקן א׳

 לו שיש מאדם המחלה זאת המשא החיצוני האויר ידי על יבואו פתאום כי ירצה אשר וזמן עת
ס יהיו אם שכן מכל ההוא ומחוז בעיר אשר לו היו לא שעדיין  ז,- אשר • בכיח או בחצר שניהם ג

ק לעיר רעים (פאקן) שם שיש מעיר התינוקות עס לברוח שראוי הקדמונים שכתבו הבריחה טעס ר ח ̂ ה

ה; טובות ובוודאי ירצה אשר עת בכל להביאו האדם ביד אותם בידו וגס הנ ע' שירצה עת בכל למנו
ה יש האחד השר אחת במטה שנים ישכבו אס אף הקו שס שלא הוא טבעו לו אין והאחד פאקן) לו(  יתס

 אן ההריצין באותן ויגע שחץ איזה משיורי עורו או בשרו יעל הריצין לו יש שזה לא אס כלל לזה מזה
רו. של (הפאקן) לחלוחית ידי על הנקבים בי ס איזה על להביאם האדם ביד אינם הטבעיים ב) ה קו  מ

ס על אלא יעלו ולא יצמחו לא פ־זקן) (והקוה . שירצה ממקום אותם למנוע וכן ירצה אשר בגוף קן מ  ה
 לא ברגלו יצמחו ברגלו ואם זרועו על יצמחו בזרועו אס (המאטעריא) שמה נטע אשר בגוף יבחר אשר

ס כי רב ואם מעט חס ירצה אשר במספר להביחס האדם ביד אינם הטבעיים ג) . אחר במקום מי ע  לפ
 שאף עד העיניס את ויסגירו פנים כל ועל הגוף כל אח יכסו אשר עד מספר אין ורבבות לאלפים יצמחו

ה אמנה . מצה כלו כך אחר נעשה יפוח ופנים פנים הדרת נשחת כבר יחיו היה אס הקו  יעלו, לא פאקן) (
שתיס או ואחת אחת מעט אלא יצמחו ולא ר. לא אחתו ה ר עצמו מושך לפעמים הגיבעיים ד) יו ח א מן ו  ע

ק לזה וצריך .לנצח מוס איזה בו להשאיר או הלילה המיתה יגרמו אשר רעים הלאיס שאר ומעורר או פו ר
גדולות
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̂ן׳־ייז  ינוח לא כיום אשר הלילות לרכות הימים כל מעולה כשמירה עליו להשגיח מיוחד שומר לשכור גס גי
 אשר כעת וכן .גפיהם השניים צמיחת מתחיל אשר כעת הילדים מסוכנים וכפרע . ישככ לא וכלילה

 אלא כלל אחרות חלאות לעורר כטכעם שחין די לא פאקן) (הקוה אמנה . מתעוררים שכמעיים התו<עים
̂ל פאר,ן) (הקוה אשר כעת נס אף  כלל מסוכן ואינו מעט נתחלשו אס אף ואנה אנה ככית הולכים כשרם נ

 שכיר שומר ולא רפואות נצרך ולא מתעוררים שכמעיים התולעים אשר כעת או השניים צמיחת כעת אפילו
־ : שומר שקד ושוא אדה כל כשהר וישן ושוהה אוכל כי כלל ■

 לעפות אדם לכל רפות נתנה לא זאת ככל היטכ כאר מעשהו אופן כל פה שכהכתי מה עס ק ודע
 כעיון פקיחא כעינא להשגיח צריך הרופא כי ,זה כענץ ונקי מומחה רופא ידי על רק כעצמו זאת

 כדמות אחר דכר או האמיתי פאקן) (קוה הוא אס . זה מה לדעת דכר סוף עד נטע אשר מעת יפה
 אכעכוע והיא אכעכוע ההוא כמקום ופרח יציץ פאקן) (הקוה כו שנטע אחר לפעמים כי .פאקן) (קוה
 מן נקי כשרם עור שאין אדם כני אצל כפרט .כלל פאקן) ואיננה(קוה צרוע ככל אשר האכענועות ממיני
 כדכר ומורגל כקי רופא לזה שיהיה צריך לכן . לא אם פאקן) (קוה זה היה אס כספק הדכר ואז השחין

 ירצו לא כן ועל כסימנים ולהכירה האמיתית איננה לאשר האמיתית כין להכהין (פראקטיקוס) הנקרא
 גם . עושים הם ויפה צרעת מכל טהור כלתי גופו אשר ילד או כאדם פאקן) (קוה לטעת הרופאים
 כעור יקלוט שלא אדם לפעמים יש גס .יקלוט אשר עד פעמים ו׳ או ה׳ כו לטעת שצריך אדם יש לפעמים

 פאקן) (לקוה מסוגל אינו זה שאדם מפני מאוד רכות פעמים כו ינכועו אס אפילו פאקן) כשרו(הקוה
 אפילו לעולם כו יהיו ולא כו יפעלו לא הטכעיים (פאקן) גם אשר אדס לפעמים ג״כ נמצא כאשר .כלל
 כ״א שכיח אינו זה כן זה כמו אך .כו יעלו ולא יצמחו לא אדם כידי הטכעיים (פאקן) כו ינטעו אם
 :יקלטון אשר עד הרכה פעמים ■ולנסות שלנו את לעשות חייכים ואנו .רככה או כאלף אהד ־

 הרופאים לכל זאת מודעת כי כאשר . והוא זה כענין להודיעך חכיכ קורא השר אליך לי דכר ערד
 שיש מאדם זה דכר שולש ומכיא המוליך האויר ידי על לאדם גאים הטכעיים (הפאקן) שכהיות

 שהשריש אחר כי הרפואה חכמי כל אצל כמוסכם עלה וגם .לו היו לא עדיין אפר אחר כאדם ומשרישו לו
יכיר כפרס האדם כדם ולפניס לפני החלאת ושוהה מתחכא כאדם הטכעיים פאקן חלאת שורש האויר

כן מסתתר ולפעמים . עשור או יומיים או יום עד לפעמים הטכעייס הפאקן מחלת כו שיש רופא שוס
 אמיתי טעם זה והנה . הגוף כחיצוניית הטכעיים פאקן סימני ונתגלו הפרי שניכר קודם יום י״ד עד כדמו
 פאקן כו ויציצו יצמחו כי פאקן) כילד(קוה או כאדם כו שנגיעו ימים איזה לאחר לפעמים יקרה לאשר

 פאקן שרשי קדמו ככר פאקן) כו(קוה שנטעו טרם יען לזה והסיכה . כמשפטם סימניהם ככל הטכעיים
 פאקן) (קוה נטעו אס כה יקרה כי כפרט . למחלה הככור זה כי הראשון וצדיק להשתרש הטכעייס

 לא אשר כעת פאקן) (קוה לטעת טוכ כן על אפר הדס בני כין הולכים הטבעיים פאקן אשר ומקום כזמן
 טבעיים פאקן החיים בין נשמע וכבר כן אחרי גס אמנם . כלל ההוא במקום הטבעיים נראה ולא נשמע

 בדמו נשרשו לא עדיין אס . נפשך ממה פאקן) (קוה ולטעת לזרז ראוי אדרבא ליאש ראוי אין כן גם
 ככר ואס . טבעיים פאקן עוד יבאו לבל הוא מגן ראשון הוא כי אחר טוכ הרי הטכעייס פאקן שרשי

 לאדם מזיק שאינו הוא כטכעו כי כלום פאק,) (הקוה נטיעת ידי על יפסיד לא הטבעיים כדמו הושרש
 עד לנצח הטבעיים עוד לו יכאו שלא כטוח שהוא לאדם להגיד לרופא ראוי אין כן על .כלל דכר כשום
 לו שכרור ובתנאי . נטיעתם מעת יום מי״ד יותר עברו כבר אז כי לגמרי פאקן) (הקוה ימי השלמה אחר
שהקוה וכיען ויען . למעלה זכרנו כאשר אחר ממין אכעכועות לא האמיתיים פאקן) (קוה ’ שהיו כשמש

רבכות מאלפים היומי הנסיון יעיד כאשר רעה ומקרה רע דבר ומכל מכשול מכל עליון כחשד כטוח פאקן
 והרשות . אפילו(כאמעריקא) כלו העולס בכל מהפשט שהמנהג שנה שלשים כמו זה יום בכל אדם בני

 גדול החום או שהקור הימים מלכד בחורף'. ק בקין הן בשנה זמן בכל זה לעשות הרופאים מכל נתונה
 לכן . ושיכה זקנה עד כחדשו חדש בן מקטן ונשים טף וזקן נער אדם לכל וכן . כהס לטעת שאין מאד

 וזקני וגאונים רכניס כמה לבניהם כן עשו וככר עמינו כני תוך ג״כ הזה המנהג להתפשט התחיל
 ,נמכתכו יע״א קראקע כק״ק מושכי כעיר דאקטר שמעון כר' והלכה .ונכבדים רכים ות״ח ישראל
 לכל זאת כדוקה רפואה לעשות עמנו כני את מזרז כו אפר לפ״ק תקס״ד שנת הנדפש הדשה הרופה
 נוהגים וכן . מאד המסוכנים כעולם הטכעיים פאקן נראה או נשמע בטרם נקכה אס זכר אם זרעם
 כמה פנקסו על רשוס ככתב לי הראה הזה כזכר הצדיק ושמעון .הקודש קהלות וכשאר קראקא כק״ק
 חזקים אכריהם וכל כגופס וחמימים שלמים כשלום יצאו וכלם פאקן) (קוה בהם נטע אפר ילדים מאות
 רוב על והודאות כרכות השכמות ככל רפואות וכירח התולדות כל לאדון לשבח ועלינו .מוצקים כראי
 אותנו להחיות לעשותה עולם עד ולכנינו לנו הנגלית הנזכרת ברפואה הזה כמר עלינו גכר אשר הסדו

: תקצור ולא הזרע למען כזה אהוז וראש אחי עליה דעתך הן ובכן .זרעינו ואת
 היה לא חלמוניות כשנים כי . כעולם הפאקן חלאת שנתחדש בעת מראש הדשות עושה יהיה כרוך גם

 לא^נמצא . החצאת מזה לנו ספרו אבותינו ולא שמענו קדם מני לא לכן .כלל כעולם זה מחלה ־<
מזה(אפוקראטוס) זכר .לא הקדמונים העמים בספרי לא ז"ל.אך> כרמכ״ס ולא כגמרא התנ״ךולא ככל בזה

ולא *
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 זיאקמר• ״ז העם רפואה כספר אף .בימיהם הדבר היה לא כי כלס בעמים הרפואה חכמי שאר ולא
̂  מאומה מזה מצאהי לא ליב יהודא בר׳ אליקוס ר' המופלא הרבני ביד ראיתי אשר אחרון שהוא (פיסופ)

 משולחה המחלה זאת וגס .מאחריו או מלפניו לו סמוך או החמישי אלף התחלת בערך זה נתחדש אפם
 הסאקץ שנתחדש במרס קדס בימי כי ,רב עס להחיות אדס בני לפובת בחייס הפן מלך מאת היתה ,

 הימ«ןן ובדברי וכתובים בנביאים כתוב נמצא כאשר ,בעולם שכיח גדולות ומגפות דבר מכת היה בעולם
 במדיכוה ומתפשס ומנפה דבר ירון מהרה ועד , אחד ביום אדם בגי רבוא הרבה ממית שהיה לאומות

 מחלה שנתחדש ומעת , אחת פעם שיבה איש עם יונק זקן ועד מנער ומשחית פרסאות לאלפים רבות
 כעתיס אס כי בעולם עוד נשמע ולא המגפה של האש ותשקע הדבר שרשי בארן פבש בעולם הפאקין
 לברוח רוצים ולא למות נפשו חרף עם השופיס מן ראיה מביאין ואין < לבד קפן מחוז או ובעיר רחוקים

 כדברי מינן בר דבר ממין הוא הפאקין מחלת גס כי והפעם .ישמעאל כארצות לזה גדר שוס לעשות או
 על לא ובזמנו ביומו עצמו בפני ויחיד יחיד כל על המכה חפול נפל כי ואחר ,בכל״ה ז״ל ישעיה רבינו
- האפשריס האופנים בכל לעזרו עליו קמים רבים כי זה ידי על לבא קרובה והרפואה הישועה יחד כולם . 
 אלהיה פלריי למחיה כי הכלל לפובת היה בעולם והתחדשותו הווייתו בראשית גם כי ותדע תבין ובזה

 אש^- גדולה מכה ירפא רפא קפן ונגף במחץ כלומר ,ורפוא ב?גוף ורופא מוחץ יתברך ,רב עם להחיות
ע בדור עינינו האיר אשר עתה גס מה ,עצמו בזה וירפאנו פרף הוא כי עוד להרפא יוכל לא זה בזולת  הז

אמן עד לעדי ברחמים לחיים יצוריו זוכר מות.ישתבח מסכנת להנצל רפואה ,
 -אחינו ׳ ז^ לדבר שם אין הרופא או כלל מזה יודעים לא עדיין אשר מדינה או המקום בכל אמנם

 בחד׳ר אותו יניחו שלא גדול אדם או לילד הפבעייס כשיש(פאקין) להזהר הפחות לכל ישראל בני
̂לזי ובנותיהם בניהם וגס לפאקין מאד מזיק החום יותרת כי הרבה אותו יכסו ולא מאד חס  ,7י על יז

 יך̂ על לבניהם המותה וגרמו לזה פוב שהחום לנו הקדמונים בדורות האנשים זממו כאשר לא ̂ רב חוס
' ייי לפאקין מוב אבל , הדבר כן לא כי ונתאמת , רב חוס ° שאמ ””י ״
והוא רע דבר מכל ישמרם ישראל ושומר ,וכדומה שרף יין או יין כמו המחמם משקה להם ליסן

- : הוא נחמן רופא מלך אל כי ויתפללו יתחננו אליו ואוהבים קרובים או וההורים ,וירפאם דברו -
משוס יפיזלי שלא הנזכרת הרפואה על עמי את לזרז הארכתי הזה בדבר לקיצור שמתי ברית כי והגם

 עכיר,- פחד נפל בו סכנה פחד שחין אחר כי ,חלילה בו עבירה נדנוד שוס או בו סכנה דבר
ק .ימים יאריך זרע יראו למען עמלם וכל חפצם וכל ישעם כל אשר ואם אב כל גפרע ,מעצמה  5ו

 כמשעס יבא אלהיס עד חלילה אסון יהרה כי והיה הבנים על הפבעייס הפאקין בא עד בזה המתעצל
 עתיד הילד עס בורח שאינו מי שכל של*ה בספר שכתוב מהבריחה והומר קל ,שמיס בדין יענש וענש
̂ 5 לכן . תמיד בעזה״י מועיל וזה הבריחה מועיל פעם בכל לא כי לנו זכר וכבר .הדין את ליחן

ן,5א ועתה . מלא עולם קייס כאלו מישראל אחת נפש המקיים כל כי מזה יותר מצוה אין בדבר הזריז
א5 דעו אך .אופניו וכל מעשיהו כל ואת הנזכר הרפואה של שורש דבר כל לפניכם ערכתי הנה ועמי

 אנעי ט לדעת יש ולי / אני מה כי דעתי קבלו שידעתי-לא ומה דעתי אלא אומר אני אין כי רבוחי
מוב ייתיעז שכעייי לרב ישאל הרוצה כל והיה ̂ תולעת

. , , . . ; זרש לכל שלום ודובר לעמו ■
 צאתס עת עד הולדו ביום בהסתר בו ומונחים האדם בגוף מושרשים התחלואים שכל וראש אחי ודע

 הלח רן יצאו ולא לעולם בהסתר כך בו להשאר כן נם הס יכולים ואולם .הפועל אל הכח
-5ר כמי ורעות מגונות ומדות תאוות ידי על האדם אותם יעורר לא אס כלל הפועל ,
 הרוגיס לל עצומים למרבה ביין,שרף, המשכרים המשקים ושתות הרבות אכילות וכן . הפילה חללים

ק • לשיי את ואוכל הדס את משחית והרוגז הכעס וכן . תאוות בשאר וכדומה הקנאל- י
ר! J יכלה לשר עד מנפש העצבות וכן , י״א) (משלי קנאה עצמות ורקב כנאמר בעצמות רקבון מביא ו
 ולעיו- ראש פורה לשורש דומה שזה אדם תפארת כעל לזה שהביא המשל מוב ומה . רעות מדות שאר
 יחד» אס אכל / לעולם יצמח ולא יעלה לא שאז נזבלת ובלתי נחרשת בלתי בקרקע הממון המוח וסם
 כתאוס גופו את יחריש שלא מי כך ,הפועל אל ויצא ויעלה יצמח מתחתיו הקרקע אותה ויזנל אדם
 יצמח אותו ותלל שיחרוש מי אכל לשלם התחלואים אותן יתגרו לא מגונות במדות אותו יזבל ולא רשת

 אס הירא כי י') (משלי ימים ה׳,תוסיף יראת נאמר ולכן ,קבורתו תהי ושם אשמתו ובראשו ויתגלה
 ביצירס להאריך מנדרי יצאתי והנה . תאותיו על ביצרו ומושל מדותיו על ברוחו ששל הוא ה' דבר

 ועתס • משכיל לכל מאד נכבדת ידיעה היותו בעבור אחריתו עד ופבש דרכו ותמונת מראשיתו האדם
 זאס על יעדתי כאשר שבמדבר החי מנפש כחות עשרה לך לבאר שפתי מוצא אשמור מקומי אל אשובה

מקומי על אחד כל הפנימיות האדם אברי ושאר החושים אברי כן גס אבאר זה ופס ;הקודם פרק בסוף
: והוא ,לך כראוי -

ח ג פרק כ  מבעיית א) . מינים ד׳ הוא והצלו ,התנועה היא ,שבאדם החי מנפש הראשון ה
נקרא מרחקיו בג׳ גוש שמתגדל מה ר״ל ,שכליית ד) , בחירייש ג) ,רצוניית כ)

תנועה



 מתנועע או למקום ממקום גופו שמתנועע ומה / בטבע הצומח אצל כן גס הוא ככה כי מבעיית תנועה
 גופו תנועת והנה ,החי אצל כן גס הוא ככה כי רצוניית תנועה נקרא רגלו או ידו בגופו אחד אבר
 תכלית בלי עד ילך לא וזה הדס ידי על הגידין ותנועת הגידין ידי על רגליו ותנועת רגליו ידי על הוא
 בהכרח ולכן מניעו ואחר מתנועע הוא גס גוף כשהוא והמניע מניע לו יש מתנועע כל כי ,מאחד אחד

 גוף אינו המניע שזה ולפי ,הנפשיי כה הוא והוא גוף כשאינו יהיה וזה יתנועע לא הראשון שמניע
 וכשנהפשהלדעת y כצורה לו והוא לו כחומר ויהיה גוף ממנו הראשון המתנועע שיהיה בהכרח יתחייב

ידי על הגוף בכל והיה יפרד משס אשר שבלב בדס השוק שבגוף הטבעיי חוס שהוא נאמר זה הוא מי
בעבור האמת בו שיכיר לדבר האדס שיתנועע מה אמנס .ללב כמו עקר אינו המוח אף ,הגידין
 מה חכמה ומשיג הפועל אל מכח שכלו שמוציא ומה , בחיריית תנועה נקרא זה האמת את שאוהב

 והשני המנעיית.שבו; נפש מכח והיא בכמות תנועה היא והראשון שכליית^ תנועה נקרא מקודס ידע שלא
 למדבר מיוהדות תנועות המה האחרונות שתי אולס ,החי נפש מכח בא לבדו וזה ,באנה תנועה היא
 או במעשיו לשבח ישתנה אס y תנועה נקרא החדס של ההשתנות כל כן ועל . באיכות תנועה והס לבד

 יש עוד .רעה תנועה נקרא ולהפך לגנאי ואס טובה תנועה נקרא לטובות רעות; ממדות הוא להפך
 התנועות בין נמנה אינו ולכן ,מדבר חי צומח דומס המה אשר מיניס הד׳ כל הכולל אחד תנועה מין

 המתחלק החוש הוא שבמדבר החי מנפש הב' הכח . בעצם תנועה יקרא זה שים והפסד ההויה והוא
 ולשמוע לראות המיוחדים פה חוטם אזניס עיניס והס בגוף מיוחדים אברים יש מהס לד׳ אשר חושים לה׳

. הגוף חלקי בכל הוא אבל בגוף מיוחד אבר לו אין המישוש חוש שהוא ולחמישי. y ולטעם ולריח
הראות לחוש y והוא עלי נרו בהלו ה׳ חסד כפי עצמו בפני חוש כל לך לבאר עמך אטיב אמרתי ועתה
 רוב או הפץ כל שמכסים עד גידולים מהס ג׳ y עורות משבע ומורכב בנוי עין וכל עיניס הקב׳׳ה ברא
 לכן אישון הנקרא העין נקב אלא מכסה ואינו מאד קטן והשביעי מאלה קטנים הס האהריס וג׳ ,העין

 . הגדולים הן ואלו ,עצמו בפני לעור אותו שחושב מי יש אכל ,עצמו בפני הרופאים חכמי חשבוהו לא
 בת לאישון עד העין את המסבנת והעליונה החיצונה היא (אלבוגינא) ליטיין ובלשון הלבנה עור נקרא א)
 הבהמות קרני כמו ובהירה זכה והיא !)(קארנעא ובלשונם הויט) (הארין הקרנית עור נקרא ב) .עין

 את חופפת והיא הנזכר הלבנה עור תחת מונחת היא y אומן מעשה ידי על כזכוכית וזכים דקים שנעשים
 אחור המסבב שהחלק רק ,האישון נקב את גס ומלאחריה מלפניה העין כל ומלבשת וסובבת הרחות גיד

 y מתדקדק הוא יותר האישון אצל שיתקרב יותר כי העין פני המסבב מהחלק עב יותר הוא העין
 עור נקרא ג) .בו אשר ההתפשטות כח מצד ורך חלקיי מצד קשה הוא ורך קשה הוא הזה והעור
 שונים גווניס בעלת והיא הקרניות תחת מונחת והיא (אובעא) ליטיין ובלשון • הויט) (טרובין גפניית
 הוא אותה המכסה הקרני שהעור ולפי ,הקשת מראה וכענין שחור. גס לבן אדום ירוק שבהם הגפן כענבי

 ובאמצע y הודה זיו בברק אותה ומיפה לה מחוצה העין פני על הקשת כמראה נראה לכן וצלול זך
 בעור מכוסה הנקב וזה ,)(פופילא ובלשונם עין בבת או אישון הנקרא עיגולי קטן נקב יש העור זה

 נאחזת היא היותרת ובזה y מהנקב רהב יותר מעט כמותה אשר עליה הפרוסה ונאוה שחורה קטנה
 הזה והנקב ! הגפניית עם לאחת החכמים רוב אותס מחשביס ולכן . תדבק ובו העור על
 חלש אור אצל ומתרחב ומתפשט תוכו אל ובהיר גדול אור בזרוח מתקמץ להיות נפלאה סגולה לו יש

 מטריח שהוא אדס כל שידע ראוי לכן .עליו אשר הקפנה מכסהו או העיגולית תמונתו שנות מבלי
 במקום גדול אור אצל או הלש אור אצל דקה מלאכה באיזה עוסק כשהוא ומחלישס מחד עיניו את

 , זה אחר בזה ובהפך חשך למקום אור ממקום ונכנס כשיוצא ומכש״כ y ממוצע באור אלא yהשמש
 ובלשונם(רעטינא) הויט) (נעצין רשתיית עור נקרא ד) הס. ואלו yמהס הקטנים עורות ג׳ באים וחחריהס

 נקרא ה) .העין יסוד והיא לבן ומראה רשת כמעשה ועשויה מאד דקים מגידים ארוגה שהיא בעבור
 ובלשונם זכוכית עור נקרא ו) . עכביש כקורי ותוארה (קרישטאלינוס) ובלשונם הבדולהיי עור

 מיס כמו לחה שהיא מימית ליחה נקראת א) . הם וחלו ליחות ג׳ ג״כ עין בכל ■ ויש .(וויטערעאום)
 עינה כי הבדולחיי ליחה נקראת ב) .קרניית הנקראת הב׳ yהעור ממלאת והיא פייכטיגקייט) (וועסריגע

 ביצה לובן כמו קשה מלדבר רך לדבר יותר נוסה עצם והיא לאישון סמוך מונחת והיא הבדולח כעין
 (גלאז כזכוכית צלולה שהיא הזכוכיית ליחה נקראת ג) .לינזע) צלולה(קרישטאל עדשה ונקראת מבושלת

 מהעצם ויוצאים צומחים הראות וגידי .הזכוכית עור הנקרא הששית העור ממלאת והיא פייכסיגקייט)
 העינים שני אל והשמאל הימין אל ופונים עצמם מתחלקים כך ואחר בתחלה בהתאחדות והולכים מוח של

 אל והמוחשיס המראות נתפשים ידם ועל הראות חוש בהם ופועלים בת'עץ אישון תוך אל ומגיעים
ם •* ושרשס ביתם שם כי המוח  כלים והס (מושקלוש) בלשונם הנקראים בשר מיתרי ששה לעיניס יש ג

 גידים לזה ויש ולכאן לכאן ובאלכסון ושמאל ימין ומטה מעלה תנועות בששה העיניס לתנועת ואמצעים
 הנזכר הראות גידי בו התחלקו אשר למקום מתחת ויוצאים צומחים והס התנועות אלה הפועלים מיוחדים

 שני בהעפעפיס שם יש החוטם בצד אשר העיניס ובזוויות ,האלה התנועות לפעול העיניס אל ובאיס
ידם על גם .דמעה שערי והם יוצאים הדמעות מהם אשר הדמע גידי הנקראים קטנים וורידים

מתלחלחיס



יושר כתב ■ א׳ חלק הבלית ׳ :■
ם וכאלו מדאי^ יוהר יתיכשו שלא כדי המיד העיניס משלחלחיס די לו וסגיכ דהיס נקביס שני יש מי א  ל

ס מן הלחוח מותרות יוצאים זה ידי ועל החונוס לתו^ והולך ונמשך שפופרת כמו גיד מקיף הנקבים י נ עי  ה
־ :ג״כ החוסם מן דמעיית ליחה יוצא בוכה שהאדם כעת ולכן ההוצה וממנו החומס אל .־ :

 אל מהעין חוצה יתפשס הרואה שרוח אמרו מהם בדכר. נחלקו הקדמונים הראות חום איכות אמנם
 מריעמי האחרונים אולם הפין, אל הנכנס הוא המוחש שדמות בהפך אמרו ומהם . המוחש ־

א אחר גשם הוא מאד דק עצם היותו עם שהאור יאמרו והם זה בדיר יותר העמיקו (אפסיק) הו  ש
־ משיגי והס הבית חלוני כמו עכור גשם ידי על מזה זה חלקיו ונבדל מתחלק והוא מתנועע ס/ ש ג  ה
ר בגשס בפגעו אחור וישוג יוכפל לכן מאד ונמהר רץ והוא בתנועתו מהיר ־ שהוא זאת ומודעת ו כ  ע
תו יפגוש וכאשר הכותל. מן ושוב ברצוא הכותל מול בכח הנזכר האבן כמו בגבולו מעטר המונעו ר חז  ב

ס) דרך הרואה כעין ויננום יעבור אז הרואה פין הפארו קני( ת ע״י העין ירגיש ואז בעין אשר נ רו עו  ה
ר במקום רואה החושך במקום העומד ולכן כנגדו אשר מהמוחש והתמונה הגווין הנזכרים והלחות י א  ה

ס בכל כנגדם מחוצה יפשיק עלא בעוד ויבאו ויהפככיו ילכו המוחש מן הנכפלים האור שקרני לפי י ק מ  ה
ס המונה המוחש יראה החושך במקום העומד הרואה עין על ויפלו יפגשו ואס אור בין חושך בין י ק מ  ב

א ממנו לכשיוכפל כלל עליו מגיע אור ולא חופך במקום מונח המוחש בהיות כן שאין מה ,אורה  ל
ר עצם יתראה מדוע כן גס ותנין תשכיל ובזה חושך, או אור במקום העין יהיה לעין יתראה אי מ  ה

ר בהס יתראה שלא הדברים באר כן שאין מה במים' חו (שפיגיל) הנקרא המלוטשת במראה והמוחש כ  ד
ר הנראה המוחש הוא האחד ,מינים שני על הס העין ראות שחוש מפני לזה והטעם .אותם אס כי י א  נ

הי' .בעצמן המאירים וכוכבים והאש השמש והם הכפלו טרם ישר  ר0ח באור הנראים המוחשים הס ו
 . המאיר מן עליהם שנפלו האיר קרני מהם יחזרו אשר מאירים הבלתי המוחשים כל והס מהם הנכפל ־

ל השמש לנגד המונח ואבן עץ כל על ממש השמש כדור תבנית שיורשס הראוי מן היה באמת והנה  ע
ה עין על ממש השמש כדור תבנית יורשם כאשר נגדו מנינה המונחים הגשמיים כל על וכן הארץ א רו  ה
ס) להיות אך ,כנגדו יכוין אשר א בעיקום עק״קלות דרך הולכים עכור גשם כל של נקבי(הפארו כ מי  כ

עך (הפארוס)שבו נקבי מצב כפי המאיר תמונת חלקי עליו יתפוצצו לכן ז') פרק י״א (מאמר למעלה  ולפי
ך גשס השמש לנוכח כשיהיה אולם ,ההיא -העכור המחיש אם כי יתראה ולא המאיר תבנית תשחת  ז

ס המיס שטח או חי כסף תחתיו אשר הזכוכית מראה כמו ישרה בדרך הולכים שלו (שהפחרוס) כי  הז
ר, תבנית ויפצץ לשישחית הנזכר הפתרוש של השיבה סר אזי ארן תחתיו אשר מאו א יושפל לפן ה  הו

ע תחת אשר והגוף הגשם או המיס שתחת הארץ יתן שלא ידי על תבניתו דמות בצלם בעצמו כי כו  הז
ס והמיס המראות על יתרשס זה ידי ועל ,דרך'בו לעכור די׳ על בעצמו החשוך המוחש גס המאיר נ  י

ר להראות בכח הס במחשך אשר הגוונים כל הלא כלייך תאמר ואם .במכפלה אשר האור קרר או ה  ו
ח שיהיה־ צריך הפועל אל מה כח מוציא שכל ־זאת ומודעת ’ ההכאות פועל אל הכח מן מוציאם כ  ה

א' הפומל אל הכח מן והמוציאו אש להיות נכח שהוא הנפרית משל .דרך ,בפועל המוציא אצל ההוא  הו
 ר5שהל ואומר וסען אשיב זאת על ̂ כולם גוונים בעל האור להיות יתחייב ק ואס בו הנוגע בפועל אש

מדו בחנו גס , כלם גוונים בעל הוא שהאור האחרונים מחקרי כל הסכימו שכבר הוא כן באמת ע  ו
תיו שנראה מעוקב מפולש תמונת על זכוכית כלי והוא הנקרא־(פריזמי) הכל^ ידי על זאת על בגשיון ח  ת
 ונח^לק הצסדק אחד עץ ילי על האחרים ולהסתיר קצתן לגלות ויכולים הראשיים. גוונים ז' כל היום באור
ס לגוון גוון בין אשר מדותיו עלפי סדקים לכמה : ו י ; ונציג השמש חור תחת (הפריזמי) נציג , ו תי ח  ת
ס ונקרנ העצים ונדבק p< נייר על ידוע גו׳ון איזה תחתיו לראות שנרצה הסדק ונרחיב הנזכר העץ־ ת  חי
ס שני להרחיב וכשנרצ̂י ,האחרים המראות יסתרו אתד לעץ והיו' האחרים פסדקיו אחד אל אחד קי ד  ס

 ויורכבו הטונים שאר שיחגלו להעשות יוכל וכן ,הידועים גוונים מב' מורכב גוון הנייר על יתיאה אי
ה בזה ויש ב כ ר  הנפ״ליס־ הקולות ערכי הרכבת שומעת לאוזן עינג יש כאבר הרואה לעין גדול עונג ^

 על ישובו אז גלא)) (ברען הנקרא הנכנוניח זכוכית (הפריזמי) תחת נציג ואם / (במוזיקא) הנערכים
 כאויר עובר האור כי האויר ידי על לבן למראה ישובו כאשר הנייר על לבן למראה הגוונים כל ׳ידו

■ :ממש היבנונית בזכוכית כמו ' י ״ •
ך יעברו המאירים הדנריס מן ביושר היאים או העכורים הגשמיים מן החוזרים האיר קרני והנה ר  ד

ס אחד כל אל כשיפגשו פעם בכל ישתירו לק שיעץ וצלולות. זכות וליחות מחיצות כמה ־ ה  מ
 ישובון זה כל ועם ,יעבורו בס דרך אשר והעורות הליחות חלקי מהות השתנות כפי נטיתס תמיד ותשתנה
 ממה קטן יותר אך (רעטונא) הנקרא הרשתיי העור על הדבר תמונת שמה לצייר העין יסוד תוך להתקכץ

ק ,למעלה ורגליו למסה ראשו עיניו לנגד העומד האדם את יצייר לומר רצה , לעץ.ובהפוך חון שהם  ו
א שלא חשוך בחדר תכנום אם האות לך וזה ,היא כן חקרנוה זאת הנה כי , רואה הוא אשר דבר כל  ב

 שכגגדו הכותל אל הנקב מן המגיע כאור תביט בעיניך אז הרהיכ אל בדלתו חור ותקוג אור שום כתוכו
 . מהופך הזכוכית על בעין יצוייר וככה ̂ למטה וראשם למעלה ברגליהם ברחוב ושבים העוברים אדם כני כל

ם, בחורים הפך כאשר כחומכ־ בהפך כן גס הזה הציור הראות מיתרי כאמצעית מקבלת הנפש •אך כל
מותם •



ר אותו מהפך והשכל כיושר, לעץ חוץ שס הוא כאשר האמיתי הציור ומשגת חותה ט ע ס נ קו מ  דכקות כי
, ■ מעלה השמים הוא לראשנו ממעל ואשר מטה קוראים אנו הארץ היא עליו רגלינו •

 קרוכה היא אחד כאדם רק , אדם כל אצל אינהשוה הנקרא(קריסעאל-לינזע) הכדולחיי הליחה והנה
 קרוכה שהיא אדם וכאותסכני , אחר מכאדס יותר העץ כתוך מאחוריה אשר הזכוכיית עור אל

ב, גשם הטיב לראות יכולים אינה  הגשם היטיב לראות יכולים אינם ממנה היא שרחוקה ואותם הקרו
 לינזע) כי(קריסטאל מפני הקרוב־ דבר כץ הרחוק דבר בץ טוב בכי שרואים אדם בני ויש ! הרחיק
 והתיקון ,(בריל) הנקראים עינים בתי (אפטיק) חכמי המציאו כן על אשר ,באמצע עומדת שלהם בעיניה
 ,האור ניצוצי המפזרת קערורית מלוטשת מזכוכית העינים בתי שיהיו קרובה לינזע) (קרישטאל אשר לאות־

 גידי והנה .האור ניצוצי המקבצת גבנונית מלוטשת מזכוכית העיניס בתי יהיו רחוקה שהיא ולאותם
 מתיחדיס ששם המוח אל והמראות התמונות מוליכים הם העיניס תוך חל ומגיעים המוח מן היוצא הראות

 ואחר ,החושים כל שאר וכן במוח הוא הראות חוש שורש ולכן ,כללי חוש ונקרא לאחד והיו ,החושים כל
 באישון אמנם ,גדול אור אצל ומתקמץ הלש אור אצל בטבעו מתרחב האדם של עין בת שאישון אמרנו
 השמש עצם תוך להביט יוכל לכן ,שבעולם הי בעל מכל יותר להתקמץ כח בטבעו יתברך הבורא שם הנשר

׳הצורך לפי אס כי עינו גבול תוך עבור האור לקרני מקום נותן אינו כי בצהרים  נשר נקרא זה ומטעם ,
 החתול ובאישון ,זקנותו לעת והתחדשו כנפיו נשירת מטעם גס ,ך״ד) (במדבר קרוב ולא אשורנו מלשון

 מן יותר האישון להתרחב כה בטבעם יתברך הבורא שם בלילה לראות יוכלו אשר חיים בעלי בשאר וכן
ם, אד ת, בפעם אור קרני הרבה יקבלו לכן ה ח  להם יזהירו המה חלושים האור קרני בלילות כי ואף א

 כמובא הלבנה עם ומתחסר מתגדל החתול עין בבת כי תתפלא ותשוב קרניהס. ורבות הכפלתס ידי על
 נפלאת היא ואס .העין אגר ביצירת וגבורתו וחכמתו ה' מעשי רבו מה , י״א) מושר(פרק בשבט

 לרוב אותם יראה לא שהאדם עד במאד הברואים בקטני העיניס ביצירתו אדוננו ה' אדיר מה בעינינו
 רואים והם הראות חוש בהם הפועלים ליחות עלרותוכמה כמה עם בראשם להם עינים זאת ובכל קטנם
 אותם חסדו ברוב יתברך הבורא שם לכן רכים מדברים מורכב העין אבר היות ובעבור .נראים ואינם

 במקום שיפגע גשס באיזה פניו את וחי האדם ויכה יפול שאס סביבם בולשים והעצמות בהראש עמוק במקום
פניו, מצחו בעצם ההוא  בחוריהן תעמקנה ועיניו וינזק ינתק במהרה ולא וקשה מוצק דבר הוא העצם כי ו

־. • ■ : עין בורא וישתבח אור יוצר יתברך יתנזקו, שלא כדי
 רעים אידים תמיד דוחה הוא האדם בטבע יתברך הבורא שם אשר הדוחה כח כי וראש אחי ודע

 בו ומעכב לנוף חוץ (פארוס) הנקרא הגוף של העור נקבי דרך בתמידות באדם המתהויס ועיפושים
 לבן יזיק העיניס מן היוצאים האלה והעצמיים ,(פארום) יש בהם שגם העינים דרך אפי׳ הטובים את

 וכך והנשים האנשים עיני מראה לכל רע וזהענין וברכושו בגופו והיזק הפסד ויגרום לקבל המוכן אדם
 הרע עין לו ייתן לחבירו הפסד, בעיניו,יעשה הטוב איש אפי' לפעמים ולכן בעיניו, ישר איש דרך אפי׳ היא
 אדם אם שכן מכל ,רע הוא ממנו היוצא האיד כי מפני ,ואשם ידע לא והוא כנפשו אותו אוהב אם אף

 בו, ויקנא ויפלא חבירו ברכוש וירא עיניו וישא באחיו עינו ותרע יביט רע ושכן רעה תכונה בעל בטבעו
 ירשיע יביט אשר בכל בעיניו עמד הנגע והנה ,ממנו היוצא, שכן מכל רע הוא בו הנשאר כי מאד שמזיק
 לכת בהצנע להיות יזהר נפשו שומר לכן ,בעיניו רע ויעשה לאדס או לבית נתן מגרעות כי ויריע ויגריע

 בשנים הראשונים אפי׳ כי הדבר זה על תלעיג ולא זה ענץ תרחיק לא משכיל קורא ואתה .מעשיו בכל
 פסוק על דרשו וחז״ל ,מ״ב) תתראו(בראשית למה לבניו יעקב אמר כאשר הרבה לזה חששו קדמוניות

 זאת עשתה ושרה ,הראשון עוברה והפילה הגר של בעיבורה הרע עין הכניסה ששרה י״ו) הרה(שם הנך
 לא איידה שעה) כל (ובפרק ,(שם) בעיניה גבירתה ותקל נאמר כי עין תחת עין מדה כנגד מדה כדין

 רואים אינם סימטא תגרי ז״ל • חכמינו אמרו שנהגו) מקום (ובפרק , בישא משוסעינא המטה ישטחנהעל
 ועין בשוק ומוכרים יושבים סימננא חגרי ז״ל רש״י אינשי.ופירש בהו דתהו מעמא מאי ,לעולם ברכה סימן

 בבר יערע ולא ארחץ ממאה אפי' אדם יסטי תנינן דא ועל ז״ל מות) אחרי (פרשת ובזוהר ,בהם שולטת
 הוא והזכוכית החלון דרך הרע עין יותן בכי כי נפלא דבר תדע וידוע ,עכ״ל בישא עינא ליה דאית נש

 זכוכית דרך העובר השמש כענין ,חלון בלי רואה עין ידי על מגיע היה מאם יותר רע ופועל מסוכן יותר י
 בחלון להזהר ראוי לכן ,תיכף הנקודה עליו יפול אשר בכל ששורף גלחז) (ברען לומר רצה הגבנונית

ם, כסות לנו יהיה אל וצל לעד, ישראל עמו ישמור וה׳ העם כל לעיני הרבים לרשות היוצא  את עיני
■ : נקבל לא הרע ואת נקבל הטוב • ,

ז ד פרק ! / ו ח א ה  ועמוק צר היותר במקום האזניס בפנימיות והנה , האזנים מיוחד ולו השמע הב'הו
 העור וזה , טבעת כמו העגול עצם על מחובר הנקב על פרוש קטן ועור נקב יש שם .

 הפנימי האוזן חלקי לבין החיצוני האוזן חלקי בין ומבדיל , השמע מבוא והוא (טימפסניטיש) בלשונם נקרא
 ובתוך וחדר חלל עוד יש העור מזה ולפנים, ומהקורולפני החיצון מאויר ילקו שלא השמע עקר שם אשר

 אודיטארי) בלשונם(נערוי הנקראים השמע גידי ושם ,בו ונטוע קבוע אויר הלידה מיום נוצר החדר זה
 עד ומגיעים בריבראזוס) (אש הנקרא ,הכברה עצם דרך ועוברים המוח בצדדי לצמוח המתחילים
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ר2?1י ■כתב א׳ חלק הברית פפד -
 קו< כץ ולהבדיל להכין ̂ הדמיון כח וסל המוח אל הקולות ומביאיססת השמע' חוש \פועליס הזה המקום י

■והם שוה תכניתם שתואר קשניס נמצאים'כמה״עצמות זה'החדר ובתוך ;לקול ס ויש ופכויש מקבת כמו ̂' ה  ל
ך אל שנולד ממקום הקול וכשמגיע ולהתנועע; להגביה ידם על שיכולים 'הנקרא(מובקלוש) מלו^יבשר - חו
ל ערך לפי מעש או רב בשיעור הנזכר (שימפאנישיש) הנקרא התוף עור על מקיש החיצוני האוזן • קו  ה

המחוברת המקבת ואז האוזן; בפנימיות הסגור לאויר גס תנועה תסבב כן ידי ועל רפה; או הוא '-'החזק
 אל י ותובל שתיאזניו הצלנה הזאת והתנועה עמו•; המחוברות שמה אשר העצמות' את התוף'מניע בעור •

 וירגיש המדמה המוחיויקכלס אל שמגיע עד ערך'הקול כפי מזדעזעים" הס שגס שמה יאשר השמע מיתרי
ס פה-ומצפצף'מבעלי" ופוצה שפתים בדבר־ האדם פה רגישות ויבין לקול קול בין וישפש׳שפוס הנפש איי

ר חדש אויר לבא יכול זו דרך אשר הפה אל ומבוא דרך יכן גס יוצא החדר הקולות.'ומזה ושאר י הז־  אל
 אל הקול יכנס הפה ידי על כי ישמע פיו אתי כשיפתח אוזן לשמע■ חרש שהוא הדסי לפעמים לכן .האוזן ־

י י ׳ ■־־ ■ - :אזנו'הפנימיי תוך ׳' ״ י . י־ - .י ׳'
ם נ מ ת ופצצו ודחקו בזה זה בהכותם בגשם גשם דפיקת בסכת שנתעורר האויר הוא הקול מהות א  א

שובב בחויר וצלצל רעדה והולידו שפתים ודבר אדם בקול וכן . וסביכס בינותם אשר האויר .ה
ס; ' ת ק; כשידחה והנה הנה ומתנועע מתפוצץ האויר כי או פ דו ה ך ואנה אנה בתנועתו עוקב וכה מן  ע

 ששרשס השמע מיתרי שסי אשר פנימיותו אויר ויתעורר התוף על יקיש ושם בחיצוניותו לאוזןישומעת הגיפו
שבאויד ספוגייתהגשס התחלפות ידי על האויר גודלהצעמצמות כפי הוא הקול ■ערך 'ולכן;״במוח ^ שריקי  א

 הנרגנת מהירת כפי וערבים חדים קולות ישמיעו בכינור הגיון עלי בהפצר והימיתריס'הנמשכים הנימין לכן נ
מוזיקא) הערב הניגון יוליד וצירופם הקולות ערך בהשמר לפיכך התנועה; ורפיון חוזק וכפי החויר י הנקרא(
שיבת הדחה לכן נושא מתנועת מתנועע להיות הנשוא הנשוא''ומגדר הוא 'והקול הנושא הוא• אוירsפר ומל • נ
 דלא קוליות תרי ולזה ללכת;׳ הרוח שמה יהיה אשר אל האויר דחיתי עס למקום ממקום הקול את הרוח ■
עיקר בתנועתו עוקב בהאויר ומפני אחד. בנושא נשואים ב' היות בעבור השומע ומבלבל משתמע ’
רי עקלקות ילכו־ארחות הקולות כי הקול ביפני תוצץ ברזל-חינו' של י אפי''מחיצה לכן ופתלתול;" ■  או^^ די

ה  If. יגיעו עד עיקום בדרך כן -גס גשס׳עכור ובכל בברזל המה ־(סארוס)'אשר הנקרא הקעניס ר,ביס5-
ל עב מבדיל ומסך מחיצה דרך שלא'יעבור הראות הוש ק לא ; מן.'המחיצה י לפנים י אשר ■־•האדם׳ כו ע ̂ ו

 ׳ זת אחר בזה האור חלקי את וכאש כשמש בהיר גוף הרעדת ידי על בא הוא גס אס אף שהאור מפני
 קוים על אלא וקרנותיו חצץ את יורה לא ה׳) פרק ד׳ (מחמר כמובא'למעלה רואה עין איל 'שמגיע

"יולי אלא ייזזיי; בטבעו; ישם וכך הבורא בראוי p כי ישרה נגדו'בדרך י מנוגה ׳המונחים
הולכי שבמםך (הפארוס) נקבי לעבור'דרך יאפשר'להם אי ק על ישרים;' ׳־קוים
 עהתארו^' ואויר מיס או כזכוכית ובהיר זך מסך דרך אמנם'יעבורו י; ופתלתול עיקום בדרך '.שמה
 הראות וחוש הסין מאיכות כה פד שמפת והנה .מסביב צד מכל ישרים קוים פל הולכים בהם -אשר
ת יפתה לאדוני להגיד אנכי ואחזה והב'; הא׳ המה'חוש אשר השמפ וחוש תבחן 'מלין חו ו

^ חוש ■י שהוא להריח ג  אשל ■ והמוח בכללו הראש בנין מקדם פדאזכירה זה דבר לפשות אך׳לא׳איוכל' ה
גתרפי למפז (אנאטמיא) הנקרא הנחוח ■חכמת כפי וחלקיו וקרומיו■ -■בתוכו'בפרטיו ובא^ס .היוצאיםיסTה

ה המוליכיסיאח’ הריח מיתרי ומבין החוטם אל מ[/המו'ח ׳ י ■ ■ ̂ י • ד :והוא המוח'/ אל ה
ש א ר דן  וכלשון ובלשון'לאטיין'(קראנום) (הירנשאלע) אשכנזי בלשון הנקרא שבר־ והפגול 'העליון עצם ־

ש• •י '•■ •י שה עב אחד עור •הראש פדמץת לצד יש־תחתיו' גולגלתא. ובלשון"הזוהר גלגלת הקוד  ור
 עול וזה /■ מטפר) (פיא ממנו״ונקרא ורך עוד״עור'דקי יש ותחתיו ;מטער) (דורח לאטיין' ^קנקרא'בלשון

דדיס מלא דהמןיורך לנגוליס ידי ■על שעליו הקשה עור פס מתחבר והוא המוחי על מאד דבוק והוא ודופקים וו
"קטמס/'והעור ארופיס דלקים הולל למטה מלמעלה עצמו תוך־המוח אל ועובל בוקע ועב" הקשה־ ודקים  ו

p שלצד״המצח בין*ה'מוח כדורים;'ומבדיל ב^הצאי כדמיון המוח ^את f"ח מו  1אחור'הראש"כגד צד של ה
ל על יייי־’ העור זה על עצמן החלקים"ויסמכו ינוחו מאד הראשי"לאחורי יטה 'שאס הו א

ח מו ק  עצמו המוח וחלקי ;הנופל חולי לידי לבא האדם •יכול היה אוהו דוחקים היו אה כי י ,אותו לדחוק ,׳
 אויל מעט בו אפר מקוסחלל העצס ובין -בינס ויש (קראנום) הנקרא הגלגלת׳ עצס אל קרוב עד י ־"■מגיעים

 1להאל״ הקודש בכתבי להיודע כידוע דאוירא ’קרומא נקרא והקרוס דכי ■אוירא נקרא המקום' וזה ד-זך־
 ללן,ן וכסא מקור והוא הזרע ממבחר מתהוה ועגול ולבן רך גוף הוא חלקיו עצמו והמוח ;ובזוהר ז״צ

א׳) . חלקים לג' נחלק והוא י והתנועה. החושים אודות על ^הנפשיות  המצח" לצד המונח המוח פני הוא (
א■ (צערעברוס) בלשונם ונקרא הו ת אחור לצד■• המונח המוח אחור הוא (ב') גדול; היוחר חלק ו א  הד

טן; היותר חלק (צערעבלוס)\הוח בלשונם ■׳ובקרח ^ ק מתהיל תחנותו ומקום הארוך מוח הוא (ג') ק ת  ת
א הראש על אשר חלקים לשני כארכו עצמו מתחלק המוח וזה הראש לאחור עד ממנו למיטה המוח "פני ר ק  נ

 ׳)5שפינאלי (מדולא ובלשונם השדרה מוח נקרא למטה הראש מאחור והיוצא אבלאנגאטא)'; '״פלפונס(מעדולא
 השדך^ כל ועובר ונכנס העורף מהראש,אצל האחור שבעצם הנקב דרך מהראש הולך'ויוצא ׳ הוא כי •.על

 העליון חלק על• והנה . הטבעת לפי הסמוך האחרון העצם עד ומגיע השדרה שבחוליוה ׳ הנקבים ־דרך
̂ המוח י־ .י ־ ־



ש ''מאמד^ץ פבזחייעבםדבר1^
ס, ד׳גגפושיוה יש שבראם הארוך המוח  ץהשניס ̂ (■נאנןעש)" ונקראים הפנים לצד עומדים מהם ־נ' קסני

, שכעת כמו נקב־ יש הפנים *לצד' העומדים ־ השנים בין" אמנם .*(סעשסעש) נקראים מהם האחרונים  
ח זה שמפסיק יורה הנקב וזה’(אנוס) כלשונם מקרא  בחינות ב' שישיבו ואיך ; חלקים לב' הארוך ק

 הס ובפרסם ג' הס בכללם המוחין נמצא ̂' בעבעו אחרת בחינה שמאלו ,'ומצד אחת בחינה ימינו מצד
/  דעת שמוח בעבור ג״כ-;ד'* והס דעת בינה חכמה ג' הם שהמוחין ז״ל האר״יי בכתבי מסורש וק־ ד

 ,המתפשט'בגוף- ודעת בראש העומד ענץדעת זה ידי על היעב יובן ^'גס וגבורות לחסדים לשתים נחלק
 בראש-כידוע ומכריע העומד דעת הוא שבראש הארוך ומוח המתפשט, דעת שכשדרהיהוא המוח כי

 ד' 'ונקראים■ המוח מחלקי פנוים חללים ד׳ יש האדם של המוח חלקי ובתוך ל אמת בתורת להעוסקיס
 עם(הצערעבלוס) (הצערעבמס) בהתחיר כי ,מוחא רהטי ד' נקראים הקדוש הזוהר /■'ובלשוז שבמוח חללים

 צמיחת יש שם באמצעו החלל זה ובתוך , ביניהם פנוי חלל מניחים הס תבניתם תואר כפי זה אל זה
 שני ונקראים חללים שני ונעשו כגדר לשדם החלל זה המחלק (פארניקש) ולשונם הנקרא'כיפה ;עוקצין
p האויר להם'עולה אשר הראשוניים חדרים T ויוצאים שבמוח הנפשיות רוחות עם ומתערב הנחירים 

 תחת •הוא הרביעי ,הג' ■חדר ונקרא אחד' חלל עוד ומתאריס המצח; לצד ובולטים י שקצין ב׳ עוד
 עוברים הג׳ ומחלל , מהאחרים קטן יותר החלליהוא וזה הד׳ חדרי ונקרא הארוך' מוח יעל (הצערעבלוס)

 ויונקים העוללים אצל והנה ל■ השדרה לחוט ויורדים הרוחות עוברים הד׳ ומחלל‘< _הד׳ לחלל הרוחות
 תפירת הנקרא בו התפירה במקום ומחובר' דבוק לא עדין (קראניוס) הנקרא שלהם מהראש הגלגולת 'עצם
 מכוסה שם המונח המוח ואין אצלם/ מאד• פתוח הוא אבל בימים הבאים וזקנים בגדולים שהוא כמו החן
ק, אחד בעור '׳רק  הרמוז סוד וזה .בכח יוכר! כשהתינוק מתנועע והוא (פאנטאניילא) בלשונם הנקרא ד

 אנפין־עכ״ל". מזעיר אתפסק והאי־קרומא ,ושכיח סתיס ומוחיה סתיס דעתוהי סבא ז״ל נשא) ;(באדרת
 תדיר רוחות הרבה שיוליד כדי , פר ושור גסה בהמה של כמוח פעמים ב' גדול הוא האדם מוח •וכמות

 סך מהכיל הוא קטן כי הטבע בדרך אותו מחזיק אינו בו מונח שהמוח והמקום , ודעת בינה ■לחכמה
 ליטרות ק״ן משקלו ■אשר בינוני אדם מוח כי מרובה, מרחיק מועט עומד הוא בנס וכמעט כזה מוח חלקי רב ;

 אחת ליטרא רק מוחם משקל ליטרות מאות ח' משקלם אשר הסוס השוד'או ומוח ליטרות ששה -יישקל
 ונפשיות מאד דקות נעשים ושם רוח'חיוניות למוח שולח ה^).^זהלב פרק י״א (מאמר' למעלה כמובא<

 המוח אשרצמוקדס ,נו חלקים לג' ויתחלק במוח יתבשל שבמוח ורוחהנפשיי החופיס^ כל שורש 'והוא
 ואשר , המחשבה חומר הוא המוחין באמצעית באחריתו ואשר ,הדמיון חומר הוא (צערעברוס) הנקרא

 הנעקס לתולעת עצם'דומה יש והאמצעי האחרון ודין הזכרון^ מומר הוא (צערעבלוס) הנקרא באחריתו ל
 בין אשר הפחח זה יפתח וירצה'לזכרו הנשכח בדבר האדם שכשיהשב לפי שוער.־ החכמים בלשון ■ונקרא

v ,שכחן נקרא וכשיאחר י_קרא;זכק להפתח וכשימהר’ יסגך :כך -הדבר׳ואחר ויזכור לןמאונזר־ץהאמצש 
■ .• ־ : י ’י'• :לדרך צדה בספר כמובא _ .־ י ‘ ’ י' '
 הריח חוש עלית שתבין כדי הנ׳ חוש והוא הריח חושי שבו מענין'׳החוטם המעלה אדם אגיד'לך ועתה ׳

 ובלשונם החוטם גדר הנקרא החוטם נמבי שני בין המפסיק המחיצה, והוא המוח עד העולה בו • י יי ל
 גס ̂ הריח הרגש ולהרבות החוש’בכדי־להוליד בעור־מלא,גידים מלובש׳ומכוסה הוא נאזי) (פעפטננס’'

 גיד ידי על החוטם אל עבה ליחה עוד בא יזה ומלבד ,לןחה־ד.קה הנובעים וורידים הרבה ־שמה נמצאים
 ומוליד הצואר תוך אל הליחה נופל אז מלמעלה ־עחוטס נסתמים'נקבי ואס , (פיטואיסארי) הנקרא ׳■
 ככברה העשויה הראש עצם דרך ובאים צומחים אלפאקסייס)_'הס (נערוי הנקראים הריח וגידי ;(הוסמון) ^
על’, החוטם’אל’-  נקבים ב החוטם בפנימיות ויש החוטם אל המוח י ומותרות יוצא_רוק הכברה עצם ידי ו

 ידי על ההם האויר ומוציא השמאלי נקב ידי על הלב אל להכניסו הקר אדר לשאוב כדי לחיך ^מפולשים
מיני/  ואל הראש אל מהצואר ההולך אחד נקב יש שבפה למטה התלוי'מלמעלה הקטן לשון באחורי כי ''הי
 החומס דרך הנשימה ולהוציא לקבלהאויר ומבוא דרך הוא אשר־ (אינפונדיבולוס) בלשונם’ושמו החוטם

 •דקים הס הריח אידי חלקי ואס דק, חומר הוא המורח דבר מגוף היוצא האיד והנה הפה־. ■אף'בהסגר
 הריח אידי סלקי אס אבל ויפה, טוב ריח והוא ומתקבל נאה אופן על הריח מיתרי את פוגשים אזי ׳-וזכים

ס ־ שבתוך שהוורידיס ומפני ,הסרחון והוא לרצון ושלא הטבע כנגד הריח במיתרי פוגשים ועבים גסים ה
 וכאשר , אדם אצלכ^ אחד בתואר שוה אינם הפנים פרצוף אדסיכאשר בכל שוה באופן אינם •החוטם •

 והשני ונחמד טוב ניחוח ריח לו יש הדבר שזה יאמר אחד שאדם יקרה לכן . נפש בכל שוה המבע־ _־אין
 יוכלו ולא בו יקוצו אשר אדם בני הרבה יש זית שמן כמו ,לו היא תועבה וקטורת ריח שכל יאמר רע רע ־ ־
את ומביא המוליך האויר וצחות דקות הבדל לפי הכל כי שויס העתים כל לא גס ,ריחו מפני •לעמוד ׳

 וכן הסמוך אל והסמוך לו הסמוך האויר אל הבושם גוף מסביב הריח מגיע האויר כי ,החוטם אל הריח
די(נערד על הריח תובל אז תוכו אל ובנשימתו ,החוסם אל הסמוך האויר עד זה אחר בזיז ־'  א^פאקטיוס) י

ומבחץ מרגיש והמוח זכרנו אשר שבשח חללים מד' הראשונים חללים לשני המוח אל הכברה עצם דרך
ש’לרעי• טוב כין • ו  זהJ ישתה אשר משקה כל או יאכל אשר מאכל מכל הטועס הד' חוש הוא הטעם ח

חוג על להעמידך אמרתי חביב קורא מאד נכבדת בעיני יקרת ומאשר .החיך עם הלשון מיוחד החוש
הדברים י . . י ־



כתב,;יושר א׳ חלק םפר-הבך^ת י
ש פעולתם ואיך. בסן כחדרי הולך המשקה ואיה בא המאכל אנה.. זה לענין הנאות כפי האלה הדבריס  כאנו
ם‘לההיות ה ס ומה נאדס חכמתו ברוב יתברך הבורא הכין אשר.: ןמ<המה'הכלים אדם'ומי נפש נ ע כ  ת

ן אשר והדוחה והמברר, והמעכל והמחזיק המושך המה אשר הזן הפועלים'בכה חות׳ כ ה׳ של רנ כ  ז
/ פרק מ״ז בקצור,■(במאמר ( ס מן הרעים חלקי ונברר וציצד,'נפרש המותרות הולטס ואנה ב' בי סו  ה

 <ן.5ק ולספר המאמר בזה אדוני אל לדבר הואלתי נא הנה בלבי- אני אמרתי המובחר-/'-כי מן והפסולה
ק ראי וסוב עינים יפה עס ראש למעלה / בחכמה האדם. יתברך'אשר'יצר־אא יזיורא’ מנפלאות  להיו

כן מרחוק וירא למען'ישקיף גבוה במקום על' .האדם של קומה כל על ראש ירים י  או-זן גלה וה׳ ,
ן ולב הכמה שבו.לקנות עגול.לכסא.המוחין וראש להריח וחוסם" פאותיהראש (שמוע.'משני אדם ו ג  נ

מכס ’ גופו 'באמצע  שאבי בעבור עתה גם עסי אחדל לא ובכן. . הגה עד .זכרנו אשר ככל בעיגו׳ל - כ
 ועליותיו כפיו ביציר- .וחכמתו'הגדולה נוראותיו ועזוז אל דרכי קצות לאחי לספר הסעם בחוש מדבר

 והשלחופית והכליות והמרה והכבד והסחול הקיבה המה אשר בהם הנסתרים והאברים הפנימים 'וחדריו
 <ן נכלל יהיה האל . ובעזר ,לקצור שמתי ברית כי קצרה הנתוח'ובלשון חכמת דרך על והכל ;מעים ובני

ד/ ה' נרי אשרייאיר כפי הנתוח חכמת של ורובו ראשו ס ח ם מדורים באדס׳ג' שיש ידידי דע . והוא ב תי ח  ת
 האמצעי ^מדור ,הפרק בזה מהותו לך בארתי וכבר המוח בו אשר הראש הוא העליון שלשים/'מדור שנים
א התחתון מדור / המאמר) ב'מזה (בפרק מהותם לך וכברבארחי והריאה הלב בו אשר החזה הוא  הו

 הקצת אל הקצה מן הגוף באמצע אחד עור פרוס שם מסתיימת ־שהחזה במקום והבסן החזה יבין כי הבסן
א למסה; כדוריית מעס שתלויה עד ברפיון רק בחוזק סוחהb אינה אבל הקצוות/ לכל סביב ^מחוברת הו  ו

ד/ חז״ל(חצר בלשון נקרא העור וזה ; שבה ומה וביןהבסן והריאה הלב שבה החזה בין מבדול 'מסך כ כ  ה
ק הנזכר הפרשא היא (דיאפראגמא); לאסיין ובלשון (פרסא) נקרא והזוהר המקובלים ,וכלשון ק נ ״ ח  ה

 של העיד הנשימה על ממנה למעלה אשר להריאה עוזרת והיא הפרצופים ובשאר קדמון אדם בפרצוף ישיש
ק גם / באלק) שקוראים(בלאז והמסגר החרש וכל וברזל י נחושת לומש לכל אשר באש הנפח כלי ד  עוז

ח גס ;הצורך בעת לגוף חון ומפס המעיס אל הקיבה מן המאכל להוצאת ממנה שלמשה למה ל  עוז
 מתחיל התחתון מדור והנה ט. לצאת הכשר בחודש החוצה הולד לדחות לידה חבלי להתיר הדוחה צכח

 והשלחופים והכליות והמרה והכבד והסחול והמעיס הקיבה ובתוכה ההולדה כלי יעד הלב גומת מתחת
הא^ לנו יעמוס אשר כפי מקומן כפי הסדר על מלאכתו ומה סבעו מה מאלה אחד כל לך ואבאר

, בו ישועתנו . . • _ - . . . ■ : והוא ;
ק ביצה עגול כמו הוא הכבד ט  בע- העיר נקיא כן על אשר הנזכר הפרסא לעור העליון צדו עם ד

ובר? / נשימה כל מל להריאה עוזרת שהיא ידעת וכבר ; האדם בצלשת וגבו.דבוק הכבד חצר
א; גס תתנועע.עמה נשימה  שהיאמחיכרם מפני נשיר.ה בכל הכבד גם עמה תדעשתתנועע ובכן הפרס
לשנו״ ושעילתו הככי עבדות ועקר ;גידין דרך השברים הדם למרוצת עזר נעשה וזה הפרסא בעור

 (כיליס? בלשונס ונקרא לבן שהוא הקיבה מן המאכל תמצית מושך הוא' בהחלה כי ,לדם ולהחזירו המאכל .
ה ונהפך שני בישול פעם עוד מתבשל ושם ^ מ ם הנמצא המרה חלקי בורר ואח״כ ;דם ונעשה אדום ל ד  ב

- אל הכבד דם יוצא ואז נוזלים אותם וששה חלקי.הדס היסב מהדק ואח״כ ; אחד לצד ומפרידם י  כ
 ,העליונים האברים לזון למעלה עולה האחד ;ענפים, לשני עצמו מתחלק הניד וזה ,)קאבי (ווינא הנקרא
 וחלרי !)(דעשצענדענש ונקרא התחתונים האברים, לזון למסה יורד והאחד ;(אעשצענדענש) ■ונקרא
* (דואדענום) הנקרא המעי אל העפאשיקוס) (דיקסויס הנקרא יאחד דרך שולח הוא ממנו קצת המרה

ע זמן ושמד מתעכב ושם ;פעליש) (פאליקולוס הנקרא המרה כים תוך אל שולח המרה מן והשאר . דו  י
 שבעים מספרם שבכבד והעורקים הגידין וסך ;המעי(דואדענוס) אל ג״כ הזה הכיס מן ^ניתנת ולבסוף

 הכבד סוף כי מרה ואחריתה אדום כבד ומראה ;כ״א) (תיקון זוהר בתקוני איתא וכן משנין ע' לקבל
 . . : והוא ; המרה מהות מעתה אבאר לכן ; בסוכה.המרה אשר בה דבוק אחד כיס צבא ■

חלקי המרק.שבין בין בכבד התלויה בכיס היא המרה  חריז לה שיש היא כבד דמות כי .הכבד ב/
ת. הזה לכיס ויש ו פי ממרורים ישביענו כי הכבד מן המרה ליחה יונקת היא ידו שעל אחד ב'

 שכבר אחר הכיס מן להשליך באחרונה, תהיה מרה' כי בו למסה הוא הנזכר המעי אל המרה ליחות נותן
 הנקרא דרך ג״כ מגיע שם אשר ציששיקוס) (דוקסום הנקרא אחד בדרך מדאי יותר מכבד קלון שבעת

 ביקן כבד ירבה כי בעת עצש מהכבד שיצאו המרה חלקי שבו הנזכר העפאסיקוס) (דוקמוס בלשונם
ם הנקרא ישרה בדרך יחדיו פניהם וילכו מתאחדים .ובכאן נדם המתפרצים המרה מחלקי . קסו דו ) 

 אצבשת שתי כרוחב הכבד שתחת מהקיבה מקום בריחוק מעי(דואדענוס) תוך חל שנשפך עד קאמונום)
 יע פה כבד 'כי החוצה ממנה המותרות תוציא היא שאף ונמצא ;למעלה זה כבד חבל למסה הקיבה כי
 אבאר ומעתה . ממנה המותרות לשפוך למשה פה לה יש היא גס והיא המותרות לה לשפך למסה לה

ה : והןא ̂ תחתין אשר הקיבה מהות ב . הקי



פגהח^טבמדבר- נפש n ^מר
 חכמים וכלשון איצמומכא^ ונקראת השמאל הכק;מהימין'א< הכנד'והמרה\למחב תחתי מונח הקיבה

כיס כמו תכניתה ותואר האדם/ ואחור גב לצד והיא (ווענמריקולוס)" ובלשונם העליון הכרס ■ -
ם/ ארוך מעע כדורי עקו  גדול כי העכור עד הכבד־ תחת מקום ומחזקת חזירים לקיכת שוה וכמעע ו

 בה אשל 'השמאלית בצדה אחד פיות שתי לה ויש הסרסא< עד ממנה שלמעלה המקום שמחזקת כבד
 תחת והולך קסן הלשון אצל בצואר מתחיל כיהוושע תוכה; אל המאכל בא ידו שעל הוושט אל מחוברת

ם הימנית'דבוק בצדה הוא השני ופיה השמאלית/ בצדה הקיבה אל בטן חדרי עד הקנה ע מהוכר׳  ו
עי. זה המאכל'אל להוציא הנזכר (דואדענוס) מעי מ  או ולהסגר להכוון יכולים האלה פיות וב׳ ה

 בר שנהפך עד המזון של ראשון ובישול עיכול נעשה שכה עבודתה ועקר .הצורך כפי ולהפתח להתפשט
 כח י שהס ב׳) פרק ט״ז למעלה'(כמאמר הנזכר כחות ה' עקר ובה ,)(כילוס הנקרא לק למראה הסזון

ת/ פעולות שתי עושה הדוחה כח כי שתדע צריך אמנם והדוחה. והמברר והמעכל והמחזיק המושך בו  טו
 הנברר את שחחת ■ והב' ;למעי(דואדענוס) למטה הימין פיו דרך למותרות הנברר אתי שדוחה אחד

 הטוב/־'כי' ‘את בכבד הריס למעלה ממטה ידוע' אחד בדרך ממנה למעלה אשר הכבד אל לטוב׳ולמובחר
 שם לבשל ' סלה'כדי’ ■מחסרו•;רומו די לו מגיע" הקיבה־ המאכל' ימן הטוב חלקי לקבל תמיד הרעב כבד

 ריק'הוא' ואס המאכל לקבל להתרחב שיוכל לקיבה'כפלים'וקמכייס ויש לדם;" י שמחזירו שני'עד בישול
 שוחקיס׳זה הקיבה' כותלי כי לאדם 'הרננב הרגש בא זה ידי', ועל חלק על חלק הקמטיס ונופליס מתקמן

 זה נלחצים'הקמשיס אזי הנטחן המאכל יחסר ולטוסנס'/"ואם המאכל" לבשל כדי בהתמדה תמיד בזה
 בשפל מהומה רעב"של זלעפות מפני וצרה'וחמום הרגש/שליצער ומולידיכ;לאדס זה את זה ושוחקים כזה

בפה'האדס' ־תמיד 'הנמצא כי־הרו׳ק העיכול חל והרוק'יעזרו גס'הרירי כי באמת ודע :כל״הסחנה
 זב'ונקראים שהמין תמיד יזלו אשר האדם בפה סופם ■'אשר כמין'שפופרת ידועים גידים ידי על שב׳א .

 פנימיותם מתוך ונוזלים ולבן נגר מריקיס״לחות הם ויהי / דריזין) (אויערין ובל״א (באראטידעס) בליטיין
 או ברב להושיע לשובה זה וגס / הקיבה לתוך המאכל ובליעת לעיסת עס רירו יתמיד'וי׳ורד' לפה'האידס

הוא כי העיכול/' על'מעשה לקיבה במעט'  יש שבאמת בעבור הבורית/ מי כמו אבעבועות מלא הרוק׳
 שם לכן האדם לפה תמיד ישליכוס שהגידים יען מתוק טעם בריר יש רק הבורית וסגולת כח בה

 חלקי מפריד הרוק וזה / לפה ומתוק טוב סעם לו שיש ריר יזבו שהם הבריות על והמרחם החכם הבורא
 עצמיים ובין מדבר דבר שמפריש הבורית סגולת כמו (אויפלעזין) הנקרא מזה זה הקיבה בתוך המאכל
 בעוד גס / הקיבה בתוך למו לבורית היה הרוק זה כך / הבגד מן כתם כל מפריד כן על אשר יפריד

 הנקרא עשב ־ עשן פיו לתוך לשאוף לאדם סוב אין לכן זאת פעולתו לעשות הרוק מתחיל בפיו המאכל
 / לאחריה אחת ושעה האכילה לפני אחת שעה (פפייף) הנקרא לזה העשויה שפופרת ידי על (סאבאר^

תחלואים וגורם יפה מתעכל אינו והמזון הרוק את וממעט החוצה מפיו הרבה ריר האדם ירוק זה על כי
י :והוא ,ופעולתו מלאכתו מה הקיבה מן למפה אשר הטחול מהות לך אבאר ומעתה .חלילה

 והקינה האחור צלעות בץ הקינה תחת מעט שמאל בצד מקומו (ליען) בלשונם הנקרא הטחול
 הטחול ומזג / קצותיו בשני ומעוגל ארוך והוא רויט) (שווארן לשחרות נוטה אדום ומראהו

 באים פשוטים גידים וכן / שבקיבה השמאל מגיד היוצאים' דופקים גידים הרבה ובו / ולח חס הכבד כמזג
 כי הדס לנקות עבודתו ועקר ,)(לימפא הנקרא מין כלי ג״כ לו ויש / פארטי) (ווינא הנקרא מגיד לו

 הכבד יתרת מן הכבד דם פסולת ומושך מקבל ידו על אשר לכבד ידועים שבילים ידי על מחובר הוא
 טחול נפיל דלא בעלה דאיהו טחול לגבי קריבא שיורא ■״ל כ״ר) (תיקון זוהר בתקוני חז״ל אמרו כאשר

 .הכבד מן הדס ושמרי השחורה מרה חלקי מותר אליו שמושך פעולתו ועקר עכ״ל. דדמא תמצית אלא
 הקיבה חל שבו השחורה מן שולח הוא ידיהם על אשר לקיבה ידועיס שבילים הטחול מן י״: יוצאים אמנם

 המשרתים ממנו למסה ̂אשר הכליות מהות לך אבאר ועתה שבו. בחמיצות המאכל האות לחזק כדי
• י ״ :והוא / לכבד כן גס • ■

 שתי ואת האדם בגב דבוקות למטה המתנים בשמח תהנותם מקום (רענעש) בלשונם הנקרא הכליות
מעט נמוכה היא הימנית ־הכוליא אך .בשמאלו ואחת בימינו אחת המה נתונים הכליות ־ ־' ׳

 ימינא קריבץ רחיקין דאינון כו' כולין תרין על שריא פנחס) (פרשת בזוהר שאמר וזה / מהשמאלית
 מדם הסיס מושכים כי / לכבד משרתים והס .מאחרת יותר קריבה אחת שכוליא כלומר ,עכ״ל ושמאלא

עה/ אל אותם דוחים כך ואחר / אליהם הכבד  הדס מן הרעים המים להפריש עבודתם ועקר הבו
וורידין גידין של רב מחבור המורכב הכליות בשר ידי על כי חוצות פני על מיס ולשלוח להוציאם
 ונאו אורינאריס) (ואזא בלשונם הנקרא רגלים מי כלי תוך אל ונקבצים הדס מן הרעים המיס נפרשים

׳המרים בה  המיס יקוו שמה אשר הכליות באמצע הנמצא אחד חלל אל הכלי מזה נתניס כר ואחר ,
 אשר (אורעטרעש) הנקרא השתן מעברי למסה יוצאים משם אשר (פעלוויש) בנשונס קראו המיס ולמקום

 באמצע. אשר החמת מן המיס ויכלו השלחופית אל מימיו ויגרשו לממה החלל מזה השתן את המוליכים הס
־הכליות בגוף שתולה היא רבים מיס אל‘אשל השלחופית היא המיס באר אודות על ומעתה'אדבר .

- ״־■ ־ר :׳;. א ■ • . י ־ ־' הו ו ם/ ד א ■ ■ ■ ■ ' י■ י י •י : ה
.V השלחופית ׳



3כת ^^;ית,חרכן,א׳ -
שתי. לו ויש הכרכששא ממעי ^מעט למעלה בתסתיגת.בק-האדם שקוראים(בלאז).מונס השלחופית

/ על עורוש^זו......................' ו ז ' י נ ג ה שלוי והוא ■ כ פו ה ד' ו שלא נכדי אך _למעה/ צוארו כי כנו ז 3י
 vסכיב׳צואר •העליון השכם כרא החפן זמן קודם סיסי ממנו ויצאו האדם רצון בלי למעה צוחרו דרך הששן

 ;0גשסש:העי הנשין שוע כמו פיו־ יעכרו לא ומיס להכווז-ולהסגר יכול ידם על (מושקולוס)-אשר ופיו
ס. נסגר השוט כש׳מותשים ם הכי מי ה' הנ  -מעברי. ידי ועל הכליות’ ידי על הכבד דס אדוס מדרך באים ו

 בששבולה מיס פמה ויותן נפלאה בשכמה הנזכר הכליות באמצע אפר והשמת מהשלל אליו היורדים השתן

 לשלשופיש׳בסמוך^ נכנסים שיהיו מים פני על' שג שק האופן ביאתס.בזה דרך לשוב.אשור יוכלו שלא
 עד. השלשוסית של והפנימי השיצון עור בין והולכים ונכנסים עור,השיצון בוקעים ושם ;למפה אשר צוארו

 לסס ושם נדי י כמו ויצב למעלה ממניה ובאים מהפכים מיס והנה .השלשופיס של העליון לקצה שמגיעים
שלו,. הפנימי העור אש בוקעים א נטפי יגרע כי עד טיף'למטה טיף ומזלפיס-להוכו ־ ל מ ת מ ס'ו  מי

 ,J5V והעונה העש ובהגיע למטה, מלמעלה מיס כי.נטפו אשור לשוב, עוד יכולים אינם לכן השלשופיש,
די. צוחרי את מכוון ותיכף רבים מיס ויצאו צוארו הסגר פוסשים- מייהששן כובד אז לו ימלא מלא י ל-  ע

ם, כמאז (המושקולוס) ד ק מ ס שער נגד עד השלשופית מן השתן מעבר דרך ובאים יורדים והמיס ו מי  ה
 צן . ואומר לאדם הטבע במכאוב והוכיש רומז הצער ובזה’יכאב עליו ובשרו צער מרגיש ואז ,האמה פי

^; הוא כי צער שרגיש ששקרו בל על ותעבור ותעצר שטיה כי ואתה האלה המארריס המרים ממי הנקי אי ב  י
 כדי עבה בלישה מלובש השלשופיש ופנימיות שוצות פני על. מיס ושולש המימה יוציא הוא זה ידי ועל ,לך

ין למקומו שון נשיבה עזים מים ויעשו וינקבהו בדפטתיו והשמוציס השדים הרגלים שלאיאשזומי מי  וי
 בשכמה כלס והיצוניותו משטריו.בפנימיותו .שבור וכל האדם יוצר ישכרך שלילה. האדם חש

ס ממהות מעתה נדבר לכן לפסולת-, נהפך לשמו.במעיו אמנם.אף אלהינו. גדולים-מעשה עי מ  ה
ם ' המקבלי א: המאכל, פסולת ' הו ו

ם י ע מ רי ועקום. בסיבוג שמונש רק בקירוב אמה י״ח ארוך אחד מעי אלא באמת אינם ה ל ח  ש

̂*"*'® והרופאים .המנחסיס חכמי חלקהו באיכותם שוים אינם הזה המעי . .. יאי’' ̂* לכגן ̂י
-. מעיס נקרא אחד חלקים לשני חלקהו כלל ודרך ,למעיס מעים בין להבדיל עצמו בפני שם סלק ־ די

! וקראו קיס • ל
מעיס רא

־ כלש\ר והראשון ,וגס עב העור שם אשר האחר מהחלק דק יותר עורו כי- על
 ראשית מעיס פוטר והוא המאכל לקבל הקיבה של הימין מפה משחיל והוא הנזכר (דואדעטס)

 י אשר,במעיס מכל ריק שהוא על הריק מעי אשד שלק נקרא דק אשר■ במעי אשריו חצבעוש, י״ב

1מתרזי מוניזם והיא לו תאמר צא נחוצה במרוצה מהר בתוכה עובר הרעי כי.
ל מעי ומתחיל בעבים בא כך אשר הכליות', מונח.בגבול והוא (אילעיס) הנקרא הסלק ח  י

לי משחיל ואחריו (צאעקוס) נקרא ממנו הראשון * מלא יייא P ‘״ ל ס
בו, ימצא וקלון צואה ס) ■ פ׳ למעלה שזכרתי הדלתות נמצאים שם (לקילון) ובין(אילעו -/ מזה ב׳ ( מי א מ  ה

תבין, שמה לקראתו^וראה. עורה א הישר מעי שהוא מהעב הג' חלק מתחיל ואשריו ו ר ק ^ מ ת ש ע ר כ
עד המעמיד הטבעת בפי דבוק םופו כי המעיס שער עד• מגיע הוא ר.עקטח) ובלשונם(אינטעטיטס י ע מ ה  ו

 >--5 חתיכת כמין שהם (מושקולוש) ידי על לשון קבוע ועש זמן ־.קודם יצאו שלא האדם צאת בגללי
א רב שומן _ בו אשר אשד עור אל ישד-משובריס מעיים ■ הבר וכל ,וורידים גידים מלאים ר ק  ■בלשון מ

א) ת מ ס( מי כ פ' לעיל םיזעי חדערין) שלב(מילך גידי• הרבה בו יש גם ,•(מעשנטריוס) ובלשונם ש )3,/

גו/ ולכל לכל■האיבליס ושפע. ^מזון המאכל מן" <עשה-ונגמר איך הביב קורא ^־:אדה-המעלה ה קי, ל  .‘ח
{•') ס' ט״ז (במאמר למעלה הנזכר הזן כשות ה׳ פעולת ועקר דברי פורשי ולהשכיל להבין תחכם ובזה

■......; ; ־ * '. ' ................. - - : והוא והדוחה., והמברר והמעכל והמחזיק המושך סח שהם •■:;• ־
קר ה^א סאנגוינאס) (צירקולאציע הנקרא ושיבובובאדס מרוצת'הדס ■כי- וראש אחי דע ס חיות ע ד א  ה

י . גופו ובריות . -  השור» חלקי מתמרס ועל,ידי-הדביקה השימוס בתנועתו הגורס הנפש הוא ■הדס ג
א שבו מ  ©J אמנם . האדמה׳ פני ■כל־ את ומשקים הנוזלים הניובות הנהרות כמו הגוף ושב.בכל י■ עוכר ; ו

שך מ ל גמיו; י רעות מזה-בטבעו קינ  fy. גס מהס שבלנמשך . העולם •אל הכללי לטוב ■יסודות'שנבראו ה
ה והלעמיס הרעשים כמו■ רעות ס-וכדומה-כג £ רבים שמרים ,הדס ■מרוצת ידי על •נולד■ ץהברקי מ ר ו ג ק

# לכן • כל•;הגוף ומשחיקיס-את הרקבון מולידים נשארים;בגוף• ואלמלא;הס - רגליס-ומיעה. במי שהם ר  ב
 תמיך המפריש שהוא המברר וכת שעקרעציס) (מחפוש בלשונם הנקרא הדוחה כח באדם והמטיב ״מוב

שלמי ' י -------- -



פדי״ז:נפש׳החי.שג^בו!; מאמד
̂; כגוף כלים '7.לו יש הזה ^מנרר שקלעליא)־.־ץכח1ער (מאשוש כלשוגם הנקרא השוג הרע-מן. חלקי. , אשר

דס הכליות ד) .הככד ג) העור ב) .הוורידים א) .הס ואלו• הרעים חלקי מטריש יד© על טו  ■ הקי
 - דרך אפילו (פארום) הנקרא העור נקכי דרך שכאדם-יוצאים והמים האש מישוד הרעים הדקים וחלקי

 והס המימייס חלקי נרגש רכים וכשהם ,כהס מרגיש- האדם שאין פי על >;אף תמיד הס.יוצאים העינים
 ,׳• המרה כיס לתוך ונותנס מקבצם והוא עלידיהככד נפרש שכדס האש מיסוד והרע העכ והלק הזיעה.

 : ומתערכ מעיס כני לתוך המרה. מכיס הדוחה ככח נדחה ואז לדחיה הראוי וזמן קן עת עד נשאריס ופס
 . יסוד אמנס .מעיס אפיקי על אדס צאת כגללי• לגוף חון ויוצא המאכל מותרות עם מעיס פלגי תוך

 .•השלחופית לתוך הכליות ■ ידי על נפרשיס מהם והגסים העכיס חלקי שכאדם הרעים המיס ויסוד המלח
 ,על ויוצאים נפרשים מיהם הדקים וחלקי .השתן על,ידי. לחון ובזמנם בעתם הדוהה כח ידי על ונלחיס

 ׳ והמה הדס תשורנועין לא כי עד מאד קטנים רסיסים הוא הזיעה ומהות . העור נקבי דרך הזיעה ידי
 הגוף יתחמם אשר בעא אכל .הארן מן, ועולה היוצא כאיד החויר בתוך למעלה העור נקבי. דרך עולים
 .■ יפה לעין ויורגשו גדולות לטפות והיו יגשו באחד ואחד באלה אלה הקטנים הרסיסים יתחברו כיותר
 והקטעס הדקים הנקבים דרך לצאת יוכלו לא שי עד י ועורו אדם בשר בין מהם. הרבה ישאר אס והיה

 מעורהאד״ס העולים הלחים והקיטורים האידים כי המחקרים ואמרו שחין,ואבעבעות. מהם יתהוה שבעור
 סדסבינוני- יהי,אצל ביומו יוס דבר האדם מן היוצא וההשתנה . והאוזן האף ליחות כמו הליחות ושאר
 ' ליטראות. ג' יחשב האדם צאת וגללי . יום בכל ליטראות ח׳ יחשב משקיו עם מאכלו כי . לטראות ה' משקל
 שבאדם הרעית לחות מחלקי היא הזיעה כי ואחר ;לימראות ה' והשתנה וליחות לאידיס זה לפי נשאר

 אבל והממוצע הראוי בערך יוצא כשהוא זה. כל אך . לאדם זו.לטובה גס מגופו הזיעה יציאת כי יובן
 :מאד הגוף ומחליש הטובים ליחות אז,חלקי עמו מוליך כי טוב לא מהצורך יותר■ הרבה זיעת יוצא אם

הוורידים ידי על גס אף הפה דרך הריאה שבתוך הוורידים ידי על נפרשים הרעות הליחוה ומותרות
 הליחות' ומותרות . לגוף חון לצאת המאכל פסולת עם מתערבים ידם על כי .מעים שבבני • '

 והדס .להון וממנו החוטם אל הבאיס פיטואלישי) (גלאנדולי הנקרא הוורידים ידי על נפרש שבראש
 הנקרא(אמערידין) הטתוריס גידי ידי על לפעמים הדוהה כח אותו ידהה הצורך מן יויזר לפעמים כשמתרבה
 הדס' לבשל יספיק לא שבגופם הטבעי חוס ומעוט מזגם ליחות לרוב הנשים ואצל . אדער) או(גילדען

 מזומניס לעתים יבא אשר וסתס ידי קבועים,על בעתים לחון נדחים המותרות הגוף ובחמימות ולמעטו
 הגוף^ את הזן כח והנה . יטמא בו הנוגע כל . בטבעו ונפש לגוף מאד ומסוכן ומר הרע נידה דם הוא

 חלק, הממלא הכח הוא נוטריציא) (מאטוש בלשונם נקרא הגוף חלקי ולכל האבריס לכל הראוי מזון המכין
 תמורת^; בו לחדש צריך לק .הדס. סיבוב מחמת באדם השולט החום רוב ידי על הגוף, מן רגע בכל הנססר

טס^ לכן . ישתה אשר משקה וכל יאכל מאכל.אשר מכל בא זה והנה . חסרונו מקום ולמלאות הנתך
 ממאכל. • חובו לו לסלק ההדס את המצר כח כהוא (אפעטיט) בלשונם הנקרא המושך כח באדם הקב״ה .

 .לחלב דומה והוא (לימפא) הנקרא דק מין והוא הגוף חלקי כל בו לזון ההזנה מין ממנו להכין וממפתה
 זה בענין לאדם עושה הוא אשך הוא נורא כי. הגדול ה' מעשה אלהיס יראי כל ואספרה שמעו לכו ועתה
 הנובע הטוב הרוק ידי על בפה הלעיסה בשעת המאכל מתלחלח בתחילה זה באופן המין נעשה כי .המין

 המשקה ידי ועל הקיבה תוך אל הושט דרך אותו בולע כך ואחר הפה שבתוך. הוורידים ידי על שם
 כדי . הימנית פיה את הקיבה סוגרת ■המחזיק כח ידי על כך ואחר מגובל המאכל נעשה פותה שאדם

 בלשונם הנקרא מין הבישול מזה ונעשה המעכל כח ידי על ראשון בישול שם המאכל ויתבשל שיתעכל
 על. את:המין הימנית פיה דרך התכווצותה ידי. על שולחת־הא־צטומכא כך ואחר לבן. ומראה (כילוס)
 (פאגקרעטוקום) הנקרא אחר מין שד מגיע המעי ולזה .■הנזכר (דואדענוס) מעיהנקרא, אל הדוחה ידי.כח

 , בתוך מין(כילוס) עס מתערב המין וזה המרה ומכיס מהכבד הבא המרה ליחות מעט גס מעורב בו אשר
 ידי.• בסודריךעל היין את כמו,כמ.סנניס המעי עור דרך. דק.מזה.התערובות היותר נסנן ושם המעי

 לכלי מיותדיס גידים ידי על המין זה ונסצן לאקטעא) (•ואשא הנקרא הלב כלי לתוך ומתקבל המברר כח
ך .־יאחר הדקים מעיס בני בתוך הנזכר התערובות נמצא שעדיין ועדן זמן כל החלב  שולהיס-גירי, כ
 החדר -ומזה האדם ואחור בגב שהוא (צישטערנוס) הנקרא לזה מיוחד אחד חדר הל המין את החלב
 :3ע טשדרה חוט- של שמאל בצד שהוא טהאראציקוס) (דוקטוס הנקרא מבוא דרך למעלה החלב מין עולה

ד _שובקלוויש) (ווינא הנקרא גיד תוך אל הצואר תח? עז, המאמר) ■ מזה ב' זכרנג(בפרק אשר דלתות עזר י . 
 ‘ הימין חלל; לתוך:. הדם עס <ןאבו) (ווינא גיד ענף דרך ויורד הולך הדס-אח״כ עם מתערב.עצמו.. ושם

ף-.-וכבר חברי כל דרך; הדס עם סובביהולך ומשם שמה: אשר הדם עם מתערב ושם מהלב  . נודע הגו
 ונעשה הדם עם בסיבובו (כיליס).משתנה מין תמצית שהוא הזה החלה לכן:מין שנגיס מוליד סיבוב שכל
 ומשלח מחסורם ׳ וממלא והאברים כל.הגוף• המזין ההזנה ■מין (לימסא).שהוא מין. הנקרא דק יותר מין

 • שמנוני.^ - ול'חה:ומעט עפר ■ חלקי ממנו שולח אל.העצמות ,לו -כראוי הגוף מחלקי־ סלק לכל ומזון ,מנות
שוגת ליחה הבשר.שולח מיס.־,ואל ומעט ועפר ליחה ממנו שולח: העור־ ותל שומןומיסןעכ<..-ואלהדם  ו
אחרי י^עי.(דואדעטס)3שנשארו- מהתערוגית'הנזכר ענות■ וחלקי■ והמותרות ועפר ושומן וליחה מיס

מציצת ־■־



יושר- כתי א׳ חלק ספד״הביית ־;׳״
 הנקרא(קילון) המעי יורדים.אל כתחילה והעבים הגסים המעים אל■ למטה הולכים הנזכר החלב מיץ מציצת
 נדחיס ואז הנקבים לפתיחת הקבוע עת בא עד מהעכביס ושם הנקרא'(כרכשהא) הישר■ מעי אל וממצו

 ר״למההיבה״ הדוהה בכח אלחכירו מאחד נדהים הקודמים מהחברים וכן הדוהה; ידיכח על לגוף חוץ
 לטוב הנברר את דוחה הקיבה גס . ההזנה מיץ התהוות עקר ששם הימנית פיה בדרך (דואדענוס) מעי אל

ה לעיל זכרנו כאשר ׳למעלה ממטה אחד בדרך הכבד אל ומובחר  בישול המאכל שס לבשל הסרק) י(בז
 פועל אכל רבים יחשבו כאשר הפסולת את לדחות הוטבע לבד לא הדוחה שכה ותשכיל בין ר ובכן .שני
ד/ ומעלה נושא הוא ואליו לקבל שראוי למי הטוב את גם דוחה והוא בגוף טובות פעולות שאר ק גס רי מו  ו
 ̂ לפעולתו וזמן חק הדוחה'יש לכח והנה . הגוף לקיום הצורך לפי הכל מרומם אף משפיל יוריד הוא גס
 כשיש וכן ,בתמידות האדם יתטנף שלא כדי ידועה ובשעה קבוע בזמן ׳הגוף מן הפסולת דוחה הוא כי
 בטל הוא לאו ואס לו כראוי חלקו את אבר לכל ולקרב לדחות פעולתו פועל הוא בקרבו והמיץ המזון מן

 חלקי תמיד ומפריש ישבות לא ולילה יום תמיד פועל הוא והמפריש המברר כח אבל .ושובה ממלאכתו
 לא הוא אף •לכן ;תמיד הרע חלקי מתילדיס זה ידי ועל ינוח לא הדם שסבוב בעבור הטוב מן הרע
 המברר מכח ולמד צא הביב קורא המפלה אדם בן ואתה . תמיד מלהפריש ישקוט • ולא י יישן י ולא ינוס

 רגע׳בלי שאין •כמו כי למשיב׳נפש. לך והיה תחטא כי הנפש עס אתה חף כן ועשה שבגוף והמפריש
 ודרכה נפש מהלך הוא ככה הגוף מן בתמידות מפרישו המברר שכה רק תמיד בו גהרענולד בגוף פגע■

 עבירה לידי המביא טוב לא דרך על להרגילה יתחכם או הרע היצר עליה יתגבר שלא רגע לך •שאין היא גס
 שעה ובכל עת בכל לאט לאט הוא גם ומוסיף הרעות ממדות מדה איזה בה לטעת הוא יערם ערום או

ט יחשוב אדם לב חכם אבל סוב לא נפש דעת בלא גס כן על הנפש ונכרתה אויב גבר כי עד  תמיד דר
 אין,- על שעה בכל קונהו עס' וחשב בה הנצניס מן'הרעות עת בכל נפשו המשמר'להריק על עומד והוא

 ממנה ומפרישו בלבו ומבטלו זמם אשר בה שנתחדש טובה לא אשר הנהגה או מגונה מדה או רעה תכונה
 מעשה ואנכי צדיקים דרך ק כי הפכם על עצמו להרגיל ומתחזק נפשו ממנו ידח לבלתי מחשבות וחושב
 נולד אשר הרעה על חשבון בחשבן ;הנפש על חטאו מאשר לרגכייס וחרדו עת בכל מנפשם' הרע יבדילו

 • f5קור לכן׳ .יחשו לא תמיד בגוף אשר המברר כה משמרת את ושמרו ; יבחנונה לרגעים שעה בכל י גה
כן עושה עתה ואס ;הגוף עם עושה המברר שכח כדרך הנפש עם לעשות מאד זהיר'לשמור הוי משכיל

כ״ן) ;חיוב נו יטעם חוכג וחיך כנהמר הטעסבחיך tm נהלה כן
 יגיעו עמס ונימוקם וטעמם הלשון אל הולכים גושטארי) (נעראוי בלשונם הנקרא הטעם גידי כי

 אמדו וכדומה מר או מתוק לשבח או לפגם טעם בנותן המאכלים טעם השתנות סיבת אמנם .המוח
 טעמה הרגש יסוד שהוא נהרכבחס המלח ממיני מין מעורב החומריים שבכל משוס שהוא המחקרים

 בחלקיו מתדכק אינו שבהם המלח רפיונס שמחמת המשקים בשאר וכדומה ושכל כיין הלחים בדברים והנה
'בלשון מיד,בפגשם היטב טעמן יוכרו לכן ונפרדים קטנים חלקיו ונשארו  היכפיסהחלקיס בדברים אבל .
 י7ע הפה חיך להתעכב וצריך בו טעמו עמד כן על בו ודבוקים אחוזים ומצוקיו• וגדוליו המלח מטעם

 הקשיס הדברים ולכן ,בלשון ניכר טעמן להיות ויוכשרו מלחיהם חלקי יפרדו למען שבפיו ברוק יתלחלח
 המגדל הכלי ידי ועל , טעם שוס בהם מרגישין אין ואבנים המתכות כמו בהם עבור הרוק יוכל לח אשר

ס המתוקים שבדברים המלח חלקי ומצאו וראו החכמים חקרו (מיקראשקאפי) הנקרא הראות את  ה
 חלקי המרים והדברים המתיקות; והוא בנחת בו פוגשים הלשון על בעברם לכן ; וכדורייס ־חלקים

 חלקי ועל / ועוקצייס חדים מלחיהס חלקי והחמוצים המרימה; והיא בחלקי'הלשון ונההזיס משולבות מלחיהם
 החריסיס והדברים ; חמיצותס והוא בלשון ועוקצים חותכים לכן ; משולשים שחלקיו אמרו החומץ

 ומעתה .חריפותם והוא הלשון וחוטי הבשר את מכווצים מאד עקלקלות מלחיהם מלקי וכדומה ובצל כצנון
א: המישוש; חוש על נדבר • ; •־ י■ ' הו ־ .. ו

 הגידיס כי הגוף חלקי בכל הוא אבל בגוף מיוחד אבר לו ואין המישוש חוש הוא החמישי החוש
 הנקראיס אדערין) הדופקים(פולש גידים הס אהד משגימיניסי. הס כהוכס מסבב הדם אשר

 לאטיץ ובלשון כן נקרא ערבי בלשון גס ל׳) (איוב ישכבון לא ועורקי כנאמר עורקים הקודש בלשון
 מהסשוטיס יותר בעורם חזקים והדופקיס (ווינא) בלשונם ונקרח הפשוטים גידים הס ב' .(ארטעריא)

 מבפשוטיס בעורקים אדום יותר הדס אמנם . תכלת כעץ ומראיהס דק עורם והפשוטים ;לבן ומראיהס
הס הפך הגוף; חלקי ובכל האברים בכל רבים לענפים מתחלקים ומשם הלב מן ההמלחס הדופקים והנה  מ

 ומסתיימיס ודקים קטנים בשרשיס מושרשים הם שם כי הגוף ׳ובכל באברים עצמם שמתחילים הפשוטים
 ידי ועל הגוף חלקי בכל ונכנס מהלב הדס יוצא הדופקים ידי שעל בידך נקוט זה וכלל ; הלב חל מצמס

 נקרא א) / פנים הס כלל בדרך הדופקים והגידוס .הלב אל ונכנס הגוף חלקי מכל הדס חוזר הפשוטים
 עי הריאה אל הדס ומוליך שבלב הימין מחלל יוצא והוא פילמאנאליש) (ארמעריא הנקרא הריאה מורק

■זה) מאמר ב׳ הנזכר(בפרק הריאה חלקי ב׳ לתוך ונכנס ־ לשנים עצמו מתחלק הוא  עורק נקרא ב) ;
הגדול .



פה^•במדבר החי נפש י״ז מאמר
 הדס את ומוליד ומעלה ומכיא ומוליך שבלב השמאל מחלל יוצא והוא מאמא) (ארעעריא וכלשונה הגדול

ף; חלקי ככל  כלשונם הנקרא עקריס לש' עצמו מתחלק הלג מן מפע עצמו כשמתרחק כייתיכף הני
 לד' עצמו מתחלק למעלה עולה אשר והעקר .למסה יורדת ואחת למעלה העולה היא אחת ז, (טרונקוס)

 וכהגיעס \ הצואר דרך הראש אל הולכים וכ' , והידיס הזרועות אל הולכים מהס כ' אשר ענפיה
 לפניה ונכנס הולך־ מהס אחד מכל אחד ענף אשר ענפיה לב' מתחלק מהם אחד כל שה הראש להתחלת

ענף’הכליות אל  ענף ונקרא הראש י על ■ למעלה מבחוץ הולך ומזה מזה השני וענף , הפנימי ונקרא'
 ומתחלק השדרה חוט נגד האדם כגכ הולך בגוף למטה היורד י הגדול מהעורק הב' והעקר .החיצון

 הצלעות אל ומגיעים האילן ענפי כדמיון קטנים ענפים כמה יוצאים מהס אשר גדולים ענפיה לכמה עצמו
 לשני מתחלק שבסוף עד והכליות מעיס ובני והכנתא והטחול והפרד והבשר הפרסא'והקיבה עור ואל

 ■עליוניס האיברים לכל משקה והוא ̂ הרגלים בסוף וקסתיימיס לרגלים דרך'הכרעים ענפים,היורדיה
 והשאר אבות או עקרים שלשה הס כלל בדרך הפשוטים והגידים : וחיצונים פנימים ותחתוניה

. קאבי) ווינא (טרונקא עקר ב) .פלומאנא) ווינא (טרונקא בלשונם הריאה גיד עקר א) .תולדות
השמאלי לחלל הלב אל ומחזירו הריאה מן הדס מקבץ הריאה גיד י ׳. ווינאיפארטא) (טרונקא עקר ג)

 •לזון מהלב הדס יוצא כאשר כי ̂ הלב אל ומחזירו הגוף חלקי מכל הדס מקבץ קאבי) (ווינא וגיד .שלו
 מסתיימים הס ושם השערה כחוט דקים בגידים הגוף חלקי לכל בסופם מגיעים הדוסקיס דרך הגוף כל

 והוא■ גו דרך לצאת מניח ואינו וקשה מהודק שהוא החיצון עור עד הבשר חלקי לכל מהם הדס ויוצא
 ושה י,שמה ומושרשים אצלם הסמוכים הפשוטים הגידים דרך לאחור חוזרים ומשם , יהיה גבול כמו

 יותר נעשים״ הלב אל שמתקרבים מה b אך ,מאד ורבים השערה כחוט בהתחלתן דקים כן גס הפשוטים
 קאבי) ווינא (טרונקוס הנקרא אחד בעקר מסתיימים שכלם עד והולך פוחת מתמעט ומספרם רחבים

 הגדול העורק כמו עקרים לב' כן עצמו'גס מתחלק הלב מן מעט עצמו מתרחק וכאשר ,בלב שמחובר
 ומתחלקים הגדול העורק אצל סמוך והולכים למטה יורד והב׳ ,הראש אל למעלה עולה אהד ,שזכרנו

 תהנותו מקום פארטא) (ווינא וגיד .לזה כמו לזה להם אחד שם ותמיד וכנזכר מתחלק שהוא כמו עצמן
 קאכי) (ווינא גיד ענפי לתוך ונותן וכבד וכנתא וטחול וקיבה המעיים מן הדס ומקבץ בטן בהדרי
 הגוף לצד אשר בקציהס דלתות להם יש הגוף בכל• הצומחים ,והגידים מהכבד. העליון בחלק שהוא

 הסמוךז ובקציהס בהם שנכנס הדס ישוב שלא כדי עצמן סוגרים ואה״כ ההלל לתוך עצמן הפותחים
 ההולכים בגידין בפרס הלב תוך אל מהגיד החוץ לצד עצמן פותחים אך דלתות כן גס יש הלב אל

 הדלתות אלו נבראו אחור יפלו שלא ולמען הלב; אל שובו עד רבות מדרגות לעלות הדס שצריך כרגלים
 עד מדרגה אחר במדרגה וכן . אחור שוב יכול ולא בעדו הדלת סוגר אהד מדרגה הדם בעלות כי

פארטא) (ווינא הנקרא גיד מלבד המאמר) מזה ב' (בפרק הדלתות מן זכרנו וכבר . הלב אל הגיעו־
נמצא גס ואחור'. פנים בו לילך הדס יכול לכן לו; בריח ולא לא.דלתים דלתות בו אין הנזכר

 אשר (לימפא) בלשונם הנקרא ההזנה מיץ הוא המיס וזה המיס כלי הנקראים כלים האדם בפנימיות
 הוא אבל הנזכר החלב מיץ ואינו ;' הגוף לכל ושפע ומזון מנות המפלח הפרק) (בזה למעלה זכרנו

 מסבב והוא , קר במקום העומד הדגים רוטב כמו לקפות'ולקמש ויכולים ירוק כצכע זכים מיס כמו
 ואחר הלב אל ובא הדם עם מתערב והוא הדס בכלי הדס כמו הגוף חלקי ככל אשר המיס כלי דרך

 אל מיץ(לימפא) כלי ידי על הדם מן מתפרד הוא ובסבובו העורקים אל הלב מן עמו הדס יוצא כך
 שתחת הגיד אל למעלה המיץ ועולה הולך המבוא זה ידי ועל ;טהאראציקוס) (דוקטוס הנקרא מבוא
 המחברים אמה רבע כסו ואורכם אצבע כמו עובס אשר למפתח הדומים עצמות שני והס ;המפתח עצם
 כך ואהר / הלב תוך אל בעיסב עמו והולך הדס עם ומתערב חוזר ושם הצלעות עם החזה עצם
בזה תמיד יעשה וככה ־. ידועים וורידים בקצה התלויס (לימפא) מיץ כלי ידי על הדס מן ונפרד חוזר
ה; אחר כל האדם מרגיש המיץ בהם אשר תחתהעוךהעליון הנמצאים וורידין גידץ רכ סך ידי ועל ז
 (נערפען) הנקראים המיתרים המה אשר והוורידים עליו המנשב הרוח אפילו כו ונוגע שפוגע דבר
 ויורגש שמה עובר אשר הדס מרוב המיץ יופרש שם אשר המוח אל ההוא ההתפעלות המובילים הס

 באדם נמצא כלל ודרך .וההרגש התנועה יעדר משם גס הגוף מחלקי מאחד הזה המיץ ימנע ואס הדבר
 י״ב הס המקשייס והחלקים . זבייס חלקים הוא והשני ; מקשיים חלקים הוא האחד ;חלקים מיני שני
בל״א(פלאקסען); עצבים ג) , בל״א(קנארבעל) תנוכיס ב) ;(קנאצין) אשכנז בלשון עצמות א) .בו
 עורקים ז) ;(נערפען) בל״א וורידים ו) ;(אדערן) בל״א גידים ה) ;(נעגל) בל״א צפרניס ד)

 הדס ישוב ידם ועל זה תוך זה עורות המשה מן מורכבים והס (ארסעריא) ובלשונם (זעהנען) בל״א
 / (דריזץ) בל״א שקדים ט) ;(מופקעלן) אשכ;ז בלשון עכברים ח) ; הגיף כל אל הלב חדרי מן
 : (האר) בל״א שערות יב) ;(הויס) גל״א עור יא) ;(אינגשוייס) גל״א קרבים י) •

שקוי יש בתוכם אשר הלולים מהם והרוב הגוף חלקי מכל יותר והמוצקים המקשייס הם והעצמות
 אכל ירגישו; לא ינגפו־באבן אס אף הרגש שוס לעצמות ואץ (מארק) הנקרא אחד

שר מצופים שהם מפני  איזה ירכה אס מאד עד גדול כאב ההוא השר ידי על האדם ירגיש ורך דק ב
עצם ־:



כחב־ א׳ הלק חפייח ספר • -
ד ברחמי הוא הfו עצס> ס ח ב  עצמו:מאד,^ את ישמור,האדם אשר למען. מעצמיו עצם ימוש, בל עליון ה/ו

 האלס^ אצל אשר עצמות איזה ויש ; הגוף .בנין עיקר הנס הנה העצמות כי / ,ותשבר מאלה אחת יוכה לבל
 ,אשלי העצם כמו עצמות, ושלשה משתים מחוברות המה רכיס הילדים ואצל אחד עצם המה הגדול

תו אחד חנוך ידי הסה,על שתחת העצם באמצע עצמות משתי מחובר הוא הילדים אצל התחתון בלחי או  ו
̂ה ברוב,שנים מתקשה התנוך ד. לעצם והי ה  הנתות■ חכמי ולכן . . זה בשפע עצמות איזה עוד יש וכן א

ה ‘גם כד- ־ , זה במספר נכנסו שניים ל״ב. אשר באדם הנמצא העצמות במספר יחלקו־ האומות מן מ  ה
ם וקשות חביבות■ עצמות ה מ ־רס״ו ומהם רנ״ו ומתם רמ״ש מתם רמ״ה מספר מונים ,, וחכמי.ישראל ,

וככל^׳ .כל.הגוף ממשקל שליש הוא העצמות כל ומשקל אמת בפיהם ה', ודבר רמ״ח שמספרם קבלו
r : ■ • : ממשים עצמותיו. משקל כן ואס לישראות ק״ן הוא בימני אדם שמשקל למעלה -זכרנו

םהעכברים אי הנקר מיני:ארג דקים וור״דיס מפתיליס מולכב אדום בשר חתיכת■ מהותם (מוסקעלן) .
והויאן, / ולהתפשש י להתצמצס ויוכל העכבר כתואר ותארו.• דק בעור מצופה רשת ומעשה ■■ ,

 .יתצמצס כאשר כי ,בנקל אבר כל יתנועע ידו ועל ,הגוף חלקי ושאר העצמות אל עצבים ידי על מחובר
. P גס ההוא האבר יתפשש ישתפשש.העכבר וכאשר אליו המיוהד האבר יתקבץ יתקמש העכבר ויתקמץ , 

רככ והוא בו ונשרש בגוף קשול אשר.בו ראשי א) חלקים. לשלשה עכבר כל הלקו והמנתחים  מו
ס' ידי על מלוכדים דקים וחושים מפתילים ומורכב מחובר והוא גופו ב) ,ומיתרים מעצבים  וורידי

 כאשד ויתעבה יתקצר גופו חלקי, ובהקיץ גופו ויתארך יתדקדק העכבר יתפשש, וכאשר יהד דקים
 המיוחד-.' באבר מחובר הוא ובו מלאקס) (האר הנקרא לבנים ומיתרים מעצבים שהוא זנבו ג) , בתחלה

 מפתיליש.' מורכבים (נערפען) הנקראים הוורידים . מאות המש הס באדם אפר העכברים כל ומספר לו
 הגוף חלקי בכל■ העכברים דרך יתפששו והמה המוח בתוך ומקורם נקי כצמר לבנים מאד דקים
 עד. דקים היותם אס אף הוורידים מורכב מהם אשד הלבנים הפתילים כי חכמי.המנתחים קצת וכתבו

 התרגשה בא מזה אשר .ש)5זא (נערפען .•הנקרא אחד מיץ יש ובתוכם חלולים המה זאת בכל מאד
 ונקראיס והבשר השומן בין הנחבאים והס (דריזען) הנקראים השקדים הגוף חלקי בכל והתנועה

 ועל' שקדים כמו ותוארם מיץ וכלי דם ^כלי בתוכם ונאחזו וורידים מהרבה מורכבים (גלאנדולי) בלשונם
ק , הדס מתוך, ליחות.ידועות ידם על יבדלו גם .לו הראוי אבר בכל מקומו על מיץ כל יבא ידם ^ ה  ו

הייתד ,וגדולים קשניס בהם ,ויש מספר אין כי■ לספור הדל כי עד אדם בשר כל מאד,בגוף עד רבים ו
, . ■ . . ־ הצואר אצל אשר הס בהם גדולים ■ :. ■ ״־ ■ -

, עשל ששה המה האדם בגוף אשר הזבייס חלקי אמנם תעצמו תוך המוח,השוכן ר״ל השקוי :א) .
ח ,חדמדמת למראה מעש הנושה לבן■ ותארו ונגר זב דפר שהוא (מארק) הנקרא ■ מי ת

א מי! יז) / שבפה הריר ז) ,המים ו) ,הוורידים מיץ ה) סקלי ד) ,׳ הדס ג) ,ברחש השוכן ר ק  הנ
) ליחות מ) הנזכר, (פאנקרעשיקום) י - ה, ר מ  דמעות יג) , זיעה יב) ,שומן יא) ,שבשדרה מוח ה

) אהד כל אלהיס בישע זכרתי כבר אלה כל והן .השתן שז) ,האוזן לחות שו) ,האף לחות יד)  ע
 חושיס. החמש כל תאל - בעזר ורחש אחי לך בארתי הרי וענינו ואיכותו המאמר.ומהותי בזה מקומו

ת רוב תדע למען העקרייס הגוף. אברי כל לך בארתי גררה בחכה ואגב , ואיכותם מהותם שבאדם מ כ  ה
 יותר הקבלה חכמת אל קרובה היא כי בעבור קונסש) ■(צוגלידער יבל״א (אנאסאמיא) הנקרא הנתוח
pipp י״ט),ולמען אלוה(איוב אחזה ומבשרי ונאמר האדם את עשה אלהיס בצלם כי החכמות b משאר
ההכמיס זאת ומלבד זה תוך זה ישכנו אשר ונשמה רוח בנפש אשר הרוחניים וגידים האברים על ממנו,

 בדמיון.הארוז ה.לב כי ,העליון וסתרי״עולס תורה■ רזי והרבה המשכן מעשה כל מזה יבינו והמשכילים
ד המיס וכלי כקשורת הראש אל העולים והאידיס כפרוכת: נהפרסא כנפיה:ככרוביס פורשת. והריאה  סו

ף נסוך מ ש1: . ה תקי ,בו הדברים .לשאר ק.  סוד־הרקיע הפרסא כי. והתחתון העליון עולם כולל והוא ,
 הגשמייס אברי ישכנו ממנו ולמשה: וכדומה־,■ והריאה ■הלב ישכנו.אבלים"הרוחניים למע,ה;ממנו לק

רס הנה דמו .וגס .וכדומה התפארת בדמיון והלב הכתר׳ בדמיון הוא והמוח ,ושחול-יכדומה הקיבה ד  נ
 קל הלב.ויפנו' אל ,להתקרב בתשובה חוזר ומיד תיכף בגוף המלך שהוא הלב מן כשמתרחק הדס כאשר
;(מינושין) הנקראים דקים שני ככל מלכם'כמעש בית אל וישובו וילכו הדס חלקי  בקל. פעמים כ״ד כי ,
 להזכיר- יתברך יעקב'אליו לשובב כן,-ראוי ,למעלה זכרנו כאפל סובב.בדרך.לבו דס;לאדס .כל שעה

שתיס שס;אלהינו:רגע שכחנו אס / עולמים כל ,מלכותו: אכר והנורא הנכבד בשס,ה'  לק.ל' אחד.או.
 ובשמחה באהבה:עזה: בו. לדבקה נזכיר אלהינו ה׳ וג-שס עד ונשובה ראש נתנה ומי.ד. הינף, ,היותר

 מחשק בפר:עצמו לזה.מאמר יחדחי ולכן . מלבדה עוד- :אין חמודה מלה היא, ה׳ קדוש זכרון כי רבה
כן והשמחה האהבה מאמר, ־הנקרא שני בחלק יבא :ו ת תוך אל בורחים ■הדמים כאשר . ע ל מ ב. ל  צרי^ ה

ס ללב ומתאספים'סביב לתוך,הגוף ולפנים לפני הדמים נכנסים צר.ם עת בכל כי ופחד ה ^  נכנסיס' -
 מתחננים:לפני,מלעקז ■כאלו ללב סביב מתקרבים והמה פחד: בעת האדם פני .־מתלבנים :לכן: ;הלב לשוך
 דמכס את ואך :עלינו ■שיגין צרה עת שבשמים..בכל ינו:wואל'־ נשתל.פני.מלכנו אנחנו כן■ עליהם.; שיגין

ממנולתראו כמעשהו,/ ולעשות מאד לשמור המת ויוכס כמנהגו להתנהג השכל למוסר הקחו לנפשותיכם
וכן י -



̂אמר ̂עונ;נ נפעז יץ, נ פורבכ.1חחי;
ק  זה זה,על וקדימהן חוש«ס החמשה תדרגוה אמנם העולס^ עד מלךחייס סני בחור תלבקו לממן תעשו ו
. : והוא ' / גהלי.נרי עלי ה' הסד של חובו כפי■ הבאים בפרקים שאומר כמו יהיה במעלה :׳ :־ ־ : • ••

ק ושאר השמע מחוש יותר ברחוק שמשיג לבעבור ולא , במעלת,מכלם הקודם הראות.הוא • ש1ח ה פי
,’ההושים :■ ק/ •יותר משיג שהשמע ואפשר ^זדבר.לבמה זה אנו.יודעים אין כי , ח ר מ מ

 ־ אחד בערך שוים שניהם שיהיו בערך■,השמיעה הראות ערך ■להשמת ■יכולים אט שאין מפני הוא בזה והסיכה
י אתרי להבחין אחד בסנה ועולים מ  מרחוקתקורא איש שתראה במה כן, על אשר ממרחקי/ המשיג.יותר ק

 כיאפשר-מה ממרחרך/ יותר משיג שהראוק י אין-הוכחה יותר יתקרב עד קולו אח תשמעי ולא גדול בקול
 השמיעה בערך קולו שיתפם .ממה הראות בערך. יופר תושיע האיש קומת שגודל משום הוא אותו שרואה

 לרוב גופם את תראה ולא מרחוק בקול. יצ^פו אשר העופות ממיני קול שומע אתה לפעמים כן על אשל
 כמו החושים ושאר השמע מחוש מהרה יוקר מתפשס שהוא על גו ידובר נכבדות אמנם . בכמות קעגם

 בערס העין ;אל נראה ההכאה סימן שאז בינותם המקום ורב במרחק בקורנס מהמכה בחוש שנראה
 תחלה־ נראה וככה בגלגל. רעם קול נשמע כך ואמר הברק מקודם נראה וכן , ההכאה קול האוזן שישמע

 אחד ברגע נתהוה ששניהם אע״ס קולו נשמע■ כך ואחר■ (קאנחן) הנקרא השריפה מהנה יוצא אש
אתנו׳ פעולת אל צריך שהשמע בעבור■ הוא זה וסיבת י״ג) י׳-סרק (מאמר, למעלה כמובא שוכן; ה  האויר,

 כפי זמן להשמיעה הדפיקה בין היות לכן.יתחייב ,בזמן אס כי תנועה יצוייר ולא מתנועתו מתהוה והוא
 תריק אס האות לך וזה כלל, האויר אל-,פעולת נצרך שאינו האור־ משא״כ שביניהם המקום ריחוק
 אס קען/הגה פעמון •יתוקן הזכוכית ובתוך כומפי) ע״י(לוסס בתוכו אשר התויר אח זכוכית כלי מאיזה

 בפעמון. הלשון הכאת הזכוכית דרך נראה היות עם כלל לחון קולו נשמע לא הריקות בתוך בפעמון יוקש

 הישר, בקו אלו את אלו ידחו. האויר-לא חלקי כי• ביושר אינו הלוט דרך אשר לאויר צריך שהשמע ויען
ס בדרך וילך ואנה אנה צד להתסשמ-מכל עבעו אלא / השומע אוזן עד הדופק ממקום טק  ; ומעוקג מ

 הראות מקו ארוך יותר הוא השמע את ומביא המוליך שקו אחה אף לכךאמור. / לו ישר דרך הראות אבל

 החד חלק שהוא (סעקונדא) בזמן כי הנסיון הורה וכבר ,הרחות מן מרובה לזמן צריך הוא ולפיכך

 רבנות אלפים כמה הזה בזמן יתפשט פרסה./■והראות עד השמע יתפשט בשעה מאות אלפים.ות״ר משלשה
. ה׳) פרק ד' (מחמר למעלה זכרנו כאשר, פרסאות אלפים ר׳ יתפשט. אחד כזמן(סעקונדא) כי פרסאות

• והוא השמע/ מחוש כאפרכסת.'לשמוע אזנך עשה ומעתה . . ■ ■ ■־.. ■ ■ :
 לכל. כידוע החושים ושאר הריח •מרחוק.מחוש יותר שמשיג מפני גמעלק השני הוא השמע י פרק

לאוירכי. צריך הוא אף הריס חוש כי הריח מחוש יותר במלאכתו מהיר שהוא מטעם גס - -■-
 אך. / תוכו חל האויר את בנשימתו האדם לאף הגיעו עד האויר את מגשם שם שהוא במקום הבושם גוף
א עד באפו ניחוח לריח יעלו ולא זאת פעולתו לפעול מעשהו את ויחיש שימהר. מי אין  . בגבולו האדם נ

 כי■ נחוןעל- והדבר וממהירו בכח את-האויר דוחה הקול את המוליד הדופק אכל /־ האויר את בנשימתו
 כיום לי הדבר נודע אכן .הריח מן במלאכתו מהיר יותר השמע .ע״כ ומובהלים דחופים יצאו האויר קלקי

 כדברים זה) מאמר ?־' (סרק למעלה השמע כחבת',מחוש מהשר לראות עין תשבע כי.לא הרואה ואנכי■
 ידי קצרה קצר כי קצרות במלות הנה זכרתי מאשר השמע חוש סוכן משמוע האוזן המלא לא נס מועטים

 וענינה, הקול מהות להבין והמדע החכמה היא ^כירבה אמיתותה על תושג ולא פה גס, שם גס זה נענין

 ,רב אס הוא הרפה.המעט. הוא החזק והשתנות השנות. ועל מורכ-ב וקול חוזר וקול ישר קול בין ולהבחין
ה. אס היא טובה אס והערך הצירוף ועל ע  ברית כי להאריך דרכי אין אס אף אני-,בלבי אמרתי ובכן, ר

ה מקלקלת האהבה אפם קצרה/ לשון עס כרתי טר  אהבתי ומרוב / וגבולים דרך גדר,לעבור ופוךן. ה
 בו נמצא דגר שורש כל לכתוב תתעצל ולא זה.באריכות בענין נא אדנרה ורעי אחי למען אמרתי עמי את

 בסכמת מנינים דעת מלמד בו. נשמע דבר שמך מה גס הטבע. וסתרי בפילוסופיא ונגוניס •חכמים משיד.
. , - ' ■ , ■ א וסתרי ■אלקות ; הו ה;-ו ר תו : ה

 וראפ לך־אחי■ לבאר לי ראוי■ ובכן לקול/ בין־קול ומבחין הקולות ומקשיב'את מאזין הוא השמע חוש

וסיבתו / נח •ולא גד אויר הוא אמנס אויר הוא הקול מהות כי דע וסיבתוך הקול מהות כל. בערס ■ --

 האויר יצטרך ואז הנח מהאויר מה חלק פתאום ידחק ;אשר. דבר. איזה הנח האויר• בתוך■ יקרה כי היא
טר ילחצנו אשר הנוף יד! חלקיו:על את. לצמצם ב ף; תיכ  וירחיב האויר חלק אותו יתפשט אוקו:גוף־הדוחקו ו

ה־ שם שק מאשך יותר. גבול׳ להחזיק בכח עצמו  ■לנו וזה הספוגייס; הדברים כל המבע-של־ כדרך בראטנ
לא-לגד כי■ רואות עיניך והיו. וכחפזון בפעם.אחת ■!דינו-ממנו ותיכף-נרפה •ככח■. הרב ■נעקס אם האות

ך ספוגייותו^לישרו ידי על יחזור ,  ידז-לנגד, כי.כבר האויר יעשה ככה השנית לצדו גס-יהעקס יתעקם א

) פרק ז' (במאמר עיניך ל  ידחוקאת מבתחילה יותר• גבול ססוגיי.וכשיתפשט^ויתפ.יס הוא כי.האויר א'
 עגולים במיט יעשה • כאשר עגולים אח.ר עגולים בחויר ויעשה מסביב .צד מכל אליו:■ והקרוב לו הסמוך • האו!ך

 / באויר; אפר לעגולים במ!ס ביךעגולים.אשר והבדל ואיןהפרש תוכו אל. הנזרק אבן תנועת ע״י. אנזר.עגוליס

ה מ  ז.ה.-אחך'זה אקך לצד והולכים.־. האבן. לבל:ממקום אחד־ בקו-.ישר. ■ץיתפשטו במים;ילכו אשר את מן:
 ושס הטמעת יליט-לאוזן עד מסביב צד ■ להל הןלדס ממקום• _העטלים. יתפשטו :ובאויר רעקטא);

. . . תקיש ' ' .



i ̂ת־דזלק ספוי ר1יוע כתב א׳ הבר
 ׳pbp( 'למעלה^כרתי השמע'אשר תוף שהוא הנקרא(סימסאנימיש) האוץ בעומק אשר הדק עור על תקיש

 שהוא ^'.בין הנח העולם אויר חלקי איזה ידחף אשר דנל מכל הקול נולד כי תדע ובזאת .זה) מאמר יד'
 או- חלק אחר בחלק ומרעיד לפה הסמוך החיצוני האויר את ודוחק וחי האדם מפה היוצא‘עצמו אויר
 מכה החליל קנה או ושופר חצוצרות דרך רוחו ומוציא ומפולש חלול כלי תוך פיו ברוח האדם ינשב אס

 קוב נשמע ומרעידו בכח' האויר תוך בשבע נכה אס כמו גוף איזה• שהוא ובין ומרעידו העולם אויר בתוך
 יחד בברזל ברזל או עץ על עץ או כף חל כף נכה אס כמו פתאום בזה זה גופים שני פגישת ידי על או

 ומרעיד ומפצץ מפשע בחפזון יצא יצא חך ויהי ממקומו פתאום צתגרש בינס־ היה אשר האויל כי וכדומה
 במקום קול ישמע לא ק על השומעת אוזן תוך אל יגיעו עד אחר'זה בזה וכן מסביב החיצוני האויר חלקי

 פומפי) (לופע ידי על גדול זכוכית מכלי האויר את נריק בכי זאת על והמופת האות ובא .החויר ריקות
 לא בדופני'הפעמון הלשון הכאת העין בחושי נראה אם אף בתוכה הפעמון את ונקיש פעמון בתוכה ונשים
 מה זמן ויאריך יתמיד אשר הקול .והוא קצר וקול ארוך קול סיבת לדעת נחקורה ועתה כלל. קול נשמע
 וכאשרנחקורה הזמן; באותו •זה אחר בזה תמיד תתחדש האויר תנועת כי שכתבנו ממה נקל לנבון דעת

 ומוליד בעצמו'מחולל הוא בראשונה באויר ההרעדה את המוליד כי נאמר" בהתמדה המחדש זה הוא מי
 היה הוא ולא אחר דבר זאת פעל אס כי ;בהתמדה זה אחר בזה שם הוא באשר באויק בו התנועה ומחדש
 בהבנה'ובהשכלה זאת מודעת כי ובהיות אחר, ולא הוא ,'וא״כ 'אחד לא קולותי שתי בשמע נרגש הקול
 במהירות זה אחר בזה עצמו יחפשס ופעם יתקמץ פעם תמיד צורתו ישנה אשר מגוף אס כי כזה להיות שא״א
 ו3 התנועה את ומחדש סביבו אשר האויר את דוחק בהתפשטותו פעס בכל אשר ,ושוב ברצוא נמרץ

 סגולת זה כיי׳הוא על הואיספוגיי ההוא המוליד כי נדע בזאת ,עצמו ולפשני לקמץ פעמו את בשנותו
 כליו׳. כל על מיתריו נבל־'ואת ועלי עשור עלי בהפצר הנמשכים שהנימין היומי הנסיון מעיד ספוגיי,'וככה

 ס^וגייתס'״ כיןו'?~ליי^ ארוך הברתס^זמן בקול יתמידו וכדומה ככנור זמר מיני בכל בהם לה ישרתו אשר
ה׳ ויעלו;וירדו ויחזרו מעס ותיכף״יעלו מעע ירדו בדחיקה בהם בנגוע או ג'וף׳ באיזה עליהם בהכות קי  כז

ינוחדואן׳ עד זה׳־תמיד יאחר בזה החיצור האויר והירידות'מרעידים העליות ובאותן מה זמן זה אחר
• רי״ר־זיס המרו יהרא ומאליו יימלמו . ייוליד׳מול 1החד.יוי ׳ואח'ר.וור> ׳ יחדלוו הר,ולוח

 .וכדורננוג קו; זמר כני ידי ע; נהשמיע רנוננו אס נעשה מה נדע <ח ־וחנחנו מחתנו נענס עדין
 הקשיס הגופים אשר היומיי' לכלבנסיון ומפורסם זאת מודעת והוא • זאת על ונהקורהיגס נשובה וצק

 עוישן•- נכה אס נראה• כאשר ונמוך ע■: קול מולידים הרכיס והגופים וברור צלול קול מולידים והמצוקים
 י^א/שי. וברור; צלול קול יצא בנחושת נחושת או בברזל ברזל נכה ואס מאד ונמוך כבד קול יצא בעופרה
 כצלצו^ן מה זמן יתמל אשר הקול הוא כי אצלנו במוסכם יעלה הוא מה לדעח הצלצול קול על נחקורה

ק ,באויר  מהכזק- שמענו כאשר צלצול לו אין הולדו בעת ומיד תיכף' הנפםק קול כל כי ההפוך ידענו י
 והכת זמן. אריכות בלי צלצול אץ כן וחס צלצול לו אין חיכף לו והולך נפסק שהקול עופרת על העופרת

 באויר התנועה את תמיד מחדש המוליד כי בעבור הוא הקול אריכת סיבת כי למעלה זכרנו כבר
 צלול קול ישמיענו אשר הנחושת או הברזל כן ואס׳ האויר בהוך עצמו את מתנועע שהוא במה זה אחר
 את׳ יוליד לא שהנחושת היא ק חקרנוה וכאשר האויר, בחוך הזמן משך אוחו עצמו את שיתנועע צריו

 מוליד אינו קבוע מקום על משכבו על ינוח הנחושת אס אבל , באויר חלוי כשהוא הפעמק אך הצלצול
 וגס ומוצק■ קשה גוף המוליד שיהיה צריך צלול לקול כי נודע י זה ומכל ,בנחושת עליו תכה אס אף צלצול
 שיהיה צריך ארוך לקול כי הנחנו כבר הלא חרוך בלתי צלול קול אץ אס בלבבך תאמר וכי .באויר עומד

 דע אשיב זאת על , צלול קול ומוצק קשה מגוף שיצא יתכן איך כן ואס ספוגיי גוף ההרעדה את המוליד
 לך וזה ,הרכיס הגופיס ספוגיייותרמן כח בהס יש הקשים'והמצוקיס הגופיס כי משכיל קורא אחי

 פיע תעקם וחס .הראשון לישרו ישוב ממנו המכריח בסור תיכף עץ של קנה או חרב חעקס אס כי האוח
כתבתי כבר מאפל לבך ידע רפות ופעמים ,בעצמו הראשון לתמונתו ישוב ולא וישאר יקוס כן שעוה או

ס___ . , . . . . . . גיי פו ס ק
, רפויס כשהם לא יותר צלול קול נותנים מאוד בהס ויפצר גברא בכת יותר שנמשכו עוד כל כן על אשר

 ‘ההרעדה את המוליד שיהיה צריך וארון צלול לקול כי הקדמנו אשר האלה הדברים אחר בלבבך תאמר וכי
 ולן .נגן יודע האדם מפי וארוך צלול קול יצא מדוע .בו אשר ספוגיי כח רוב בעבור ומוצק קשה גוף
 אשר צפור וכל חי וכל האדם בצואר אשל הקנה פי כי וראש אחי דע אשיב זאת על ,לפעמים צפור קול
 ולסניר לפתוח שמכל באופן בה אחד בקצה מחוכר מלמעלה מכסה עליה יש קול ומשמיע רוח תצא שם דרך

 בגרונו יחנק שלא כדי והשתיה האכילה בשעת נסגר והוא ̂ (עפיגלאנייש) בלשונס ונקרא בציר כדלת
 הבע זה) מאמר ב׳ (פרק למעלה זכרתי כאשר ,קולו את להוציא משורר או מדבר שהוא בעת ונפתח

 עצתה גס־הקנה רב אס מעע אס נפתח הוא וחי האדם רצון וכסי נכון. על ותדענו שמה וראה ימץ
מקצה .־ :



פזהחישבמדבר נפע יץ •פאמר
מר ;מקצר וכרצותו מרחיב ברצותו • ולצמצמו להרחיבו וח;יוכל אדס כל אשר Jנאוס נעשה מקצה,מזה  ו

 גדול קול ויוליד במהירות יותר לצאת האויר את תדחק הקנה פי הקצרת והנה .ססוניי סצולת זה כי ידעת
 הן אדם ידי על הן וצירופם הקולות ערכי על-קבהשמר אשר ,בהפכו הקנה פי והרחבת וצלול. גבוה

 אס בלכתו הקול עבע לדעת נרדפה ועתה :שומעת אוזן אל נעים אף יפה ניגון יולד הזמר כלי ידי על
 עצלות גדרך ולכתו במלאכתו .מתרפה או קצר בזמן רחוק ממקום שומעת לאוזן להגיע במלאכתו הוא מהיר
 .,'אחרי והוא המקום; לאותו הקול יגיע עד. צריך זמן כמה ידוע מרתק לכל דעת למען . מרובה וזמן
 אותו וידחף לו הסמוך ירעיד חלק b אשר האויר בחלקי התנועה הוא הקול מהות כי הקדמנו .אשר

 שטלד ממקוש להתפשעותו מה זמן צריך ספק בלי כי מזאת מובן , לאוזן יגיע עד זה אחר בזה ממקומו
 המקום לפי הזמן משך לדעת אך בזמן; אס כי תנועה יצוייר לא כי לשמוע •קרוב, או רחוק אחר למקום
 ולמענך ;בנסיון אצלם ונתאמת בבחינה זה על ועמדו המחקר חכמי חקרו כבר ,הזמן לפי המקום ומדת
 , לנפשך ויונעס אזנך. תקשיב לבך תכין ואתה ;הדבר את נסו אופן לךבאיזה להגיד נפשי: רצתה בחירי
 שמו אשר ;המלחמות .לבעלי הידוע הגדול משחית כלי הוא (קאנאן) מן במרחק עצמן עמדו עשו וזאת

 להדליק אצלה עומד האדם על ויצוו בה אין עופרת של וכדור (פילוויר) הנקרא אבק.־השריפה בתוכה
 האש ראות בין אשר הזמן משך על דק בעיון• ממקומם מרחוק השגיחו והמחקרים ; (הפולוויר) בתוכה•

 כי ;אחד (סעקונדא) מן חלק איזה שהוא ומצאו אזנס אל ממנו הקול השמעת ובין הקאנאן מן 'היוצא
כי (מאמר למעלה הודעתיך כבר ״ג) קי פר  מתהויס אחד ברגע שניהם מן(הקאנאן) והקול האש הנה י'

 הקול שנשתהה ומצאו רחוק יותר. במקום רגליהם ועמדו אמור נסוגו כן אחרי . (הקאנאן) מפי ^נצאתס
ק ; (הקא^ן) מן יותר נתרחקו כן ואחרי ;(בסעקונדא) יותר מה חלק להם להגיע  זה אחר בזה עשו ו

 ולא פחות לא מצומצם אחד להם-שיעור(סעקונדא) הקול הגעת נשתהה אשר במקום רגליהם שעמדו 'עד
 (אנגלעעירא) רגלי במדת רגל ושנים וארבעים מאות י״א בו ומצאו המרחק מקום אוהו •מדדו ואז יותר

 מתפשע מששים(במינומא) אחד חלק שהוא שככל(סעקונדא) הדבר נודע ואכן ;אשכנזית פרסה שהוא
 מן והרעם הברק מרחק לדעת מפל זה ידי על כי רב תועלת מזה לנו ויומשך ;אשכנזית פרסה הקול

 כי הרעם קול לשמיעתנו הברק ראותנו בץ יש (סעקונדעס) כמה נמנה אס שמה האדם אשר 'המקום
 ;.גם י״ג) פרק י׳ (במאמר הודעתי כזאת מראשית כאשר הענן בתוך מתהוים אחד ברגע אלה שתי גס

 להשבר החושבת העניה האניה ובין שלהם הספינה בין אשר המרחק זה ידי סל יודעים באניות הים יורדי
 פשוס ודבר. (שם). זאת והגדתי השמעתיך מאז כאשר במצולות מרדת נפשות להציל לעזרתם לבא :למהר

 והנה הזמן לפי והמקום המקום לפי הזמן ונערכץ מעריכץ הכל כי הנבונים אצל כזאת (עת הוא וקל
 בענץ וראש אחי בינה להשכילך יצאתי עתה אמנם ופשוע/ סתם קול ענין ודרישת חקירת כה עד .שמעת’

 הסיבה ותשכיל לזה זה בין מה ותבחין וזה זה תדע למען ;משתיהס מורכב וקול חוזר וקול ישר קול מהות
: והוא ; לנפשך מרגוע תמצא אזנך תקשיב לבך .תכין ואס. ^ זה מה ועל צזה . .

ל. קו ה  בשדה כמו מישור במקום ומתהוה נולד אשר הקיל הוא ישר קול (א') ; דרכים בשלשה נשמע ,,
 כח לפני הולך ישר קול הוא כן על ההוא לקול יתנגדו אשר הריס ולא אילנות לא •ישם אין ,אשר . י ,

 ; פשוס קול חכמים ובלשון ; ישר קול קודש בלשון קענו,'ונקרא לפי והקסן גדלו הגדול.לפי צהמולידו.
 צועק כשאדם ביער או וגבעות הריס בין נולד אשר הקול הוא חוזר קול (ב') ,(שאנוס) לאמיץ ובלשון
 ממקום יתנועע הקול כי יען לזה והסבה אין. ואדם מרחוק כנגדו כאלו'אחי.קורא הברה קול .נשמע.

ה; ידבר למעלה יצא ומפי הגדתי מאז באוירכאשר בדמות.עגולים למקום '■  בזה העגולים יצאו ונחפזון ז
 לנגדם העומד קשה בגוף העגולים אלו יפגעו אם לק ההוא לקול המחולל הראשון הדוחה כח על זה אחר

 המתנגד הגוף אס כן ועל ;לאחור ישוב אשר הקיר נגד אבן נזרק אס כמו ;לאחור יחזרו הליכתן ומעכב'
 שוט עד רחוקה בדרך ק גס לאחור החזירה יהיה הקול התילדות ממקום רחוק הוא כקול את ״ומעכב

 בראשונה העצם קול השמעת בין יפה זמן משך יש ובכן ;לאחור, ילך כן בא כאשר התילדותו;כי מקום גאל
 בקול והנה ; בינותם זמן משך כי עצמו בפני והחוזר עצמו בפני הישר השסע בחוש ונרגש ההברה' לקול

 הקיר לנוכח אבן נזרק אס כי ;קמן אס גדול אם הישר קול כח לפי כן גס הוא שם קמן1 גדול החוזר י
 הד כנאמר הד הקודש בלשון נקרא החוזר קול וזה ;הרסה הוא החזק שנזרק כח באותו לאחור ישוב שוב •
) .ובלאמיין(עכא) קלאנג) (ווידער קולובל״א כת או הכרה חכמים וכלשון ז׳) הריס(יחזקאל . ג'  קול (

 קשה גוף וכדומה בנין בתוך או להר או עצים ליער סמוך יולד אשר הקול הוא יסד משתיהן, ^■המורכב
 ועד ומיד תיכף ישרה.ומחזירו בדרך עוד מלכת הנרעד האויר עגולות המעכב בסמוך *.לו לשפן העומד־

 בין ולהבדיל להכיר נוכל ולא ביניהם זמן לאיש כמעפ ובכן יבא; כאשר קצרה בדרך לאחור ירוז מהרה
 בפבעכי כן ידי על הקול מתחזק אמנם אחד; לקול ונשמע ביחד הכל שסע עקבאשר. ׳'קול.ישר.'לחוזר

 אוזן אל ערב ולא עז קול בקולו יתן והוא מאד.. מתחזק כן על אשר ויגירכב הוא שנים באמת.כפול
 מפני החיצוני באול הנולדים מהקולות חזקים יותר המקורות באכסדרות הנולדים הקולות שומעת./לק

א׳).כי . פעמים .שניי ג׳) , לאחול החזרה חוזק תהיה המעכב גוף קרטת כפי (  קשיות לפי נס אכל (
 עוד שכל הודעתיך כבר כי ,בו אשר הספוגיי כח רוב מפני לאחור ממנו בשובו יתשק המעכב גוף .

שהגוף - ׳



̂־ושר םפד*ד^ת׳דןלק^א׳ - :־ כתב-
 ובל״יא חזק קול קולש נקרו?'כלשון המורכב קול וזה צו/ל נמצא הססוגייייוהל' צח ומוצק קשה 'ותר שהגוף

׳ ־ . ״׳. . ' • ״ :(רעסאנאנן) מיין ■וכלא (שניי^יקענייס) • ■ :•־ : ־ ־ ,, ־
 מקיס וכץ הקול חזרת המסכב הגוף בין להיות אשר'צריך המדה היא כמה וראש אחי לך ׳אבאר רעתה

 חכמה החרש'ואאלפך לבך שיס 'ואתה (עכא); או (רעסאנאנן) 'אז שיהיה הקול התילדות ■ ׳ ־ ־-
 נולל כי ויגיד יעיד הנסיון .והוא ׳קורץ'אותו(עכא) שמע'(רעסאנאנז)'ואימתי את קורץ אימתי ־לדעת

אם לא אחד בזמן'(סעקונדא) זה אחר זה הנשמעים תשעה"קולות בץ ולהבדיל לשמוע  ימהר יותר,־כי'
 קולות לא ארוכה אחת הברה לקול נשמע יהיה 'קולות עשרה ־ (םעקונדא) בזמן להשמיע ויחיש המשמיע
 , תשעה העתר לכל שיהיה ׳ צריך לקול קול בין ולהבדיל להנחין ואחת אחת תספר למען אבל , נבדלים

 קול המשמיע אצל העומד שהאדם עד הקול התילדות ממקום רחוק הוא להר\ל המתנגד הגוף אם \לכן
 הקול הוא אזי האמתי הקול עצמות השמעת אחר (מסעקונדא) תשיעית בזמן החוזר •'קול שומע אחד

 בזמן לאזנו מגיע החוזר קול אשד עד קרוב יותר הוא ומתזילי המתנגד הגוף אס אפס (עכא),' .הנקרא
 הנקרא הקול הוא כאחת הקולות'נשמעים ושתי בינם להבדיל׳ יוכל לא אז (סעקונדא) מתשיטית פחות

 אחד (סעקונדא) בזמן' אשר תזכור זכור אם זה למעלה׳יבענץ עיניך לנגד ידי כבר ור^ה .(רעסאנאנז)."
 כזמן הזה■ חשבון לסי יתפשס כי מובן 'אשכנזית פרסה שהוא רגל ומ״ב מאות י״א דרך הקול -מתפשפ
 החו׳־זר קול הגיע כי ובהיות ,- רגל תשיעית ושמונה רגל וששה ועשרים מאיה דרך (סעקונדא) ־השיעית

י האמתי קול השמעת אחר (סעקונדא) תשיעית בזמן לאזנו ' ק הישר'במשך קול הלך כי ססקי ^  שמיכה ז
 שמינה עם רגל קכ״ו והולך מתפשע הקול ואס בו עשר בזמן'שמונה■ החוזר ושב (מסעקונדא) יעשר

 דגל • ושלשה ששים בו עשר שמונה בזמן הזה לפי:'חשבון (סעקונדא)'מתפשע תשיעית בזמן רגל תשיעית -
׳רגל תשיעית •עם'ארבעה,  הגדף לץ מקום מרתק שיהיה צריך קול(עכא) לשקוע פי■ ואק׳נודע׳הדבר .

 קול(רעסאנאנן) הוא פחות ואס פחות לא רגל עם'ד'תשיעית^ רגל מולדתו"ס״ג המחזיר'לבין'מקום י
; הדעת חונן ברוך’לדעתו/ שרצינו; מה וזה ״ ■ ' ■ '•T.'y*

ף ' (שאנוש ויחנועעי יניעו אשר אויר של <{כילים עגולים ע״י נשמע הקול דבר סו
בא נדי הנה עד זה כל זבארתי אמרתי ■כאשר (רעשאנאנז)■ הנקרא משניהם '"ועכא)'והמורכב י

ה " פי ת' ״י׳ / השומע לנוכח הרחב וצד • הקצר י פיה תוך' אל ידבר • והמדבר רחב הפני ק א ; ל ף ע  א
י ־יאמר אשר _כל ישמ'ע;בסוב המדבר מ׳אדס' מאד -'יעמוד'השומע־'רחוק י י י ל יעיזזק ̂ !י’אל י ו ק  ה

ל של העגולים וכל הקנה בתוך הולך ישר אחד בדרך כי־הקול־ א) .טבעיות סיבות משתי בתוכה ו ק  ה
א. השומע לעומת ומתקרבים הולכים אחד בקו זה אחר זה ומבוהלים' דחופים "ההוא חו העלי ע! עי'ל כ  נ

ם. מפה היוצא הקול יעשה מסביב'.כאשק הצדדים, לכל תיכף ׳'להתפשמ' ולאייוכלו ׳ ד א ד ה ו כ ע כ (  ,p כ
תלד לאחור וחוזרים בו זקיירוההקנה/ויכו’כותלי נגד■ יפגשו לצאת בהפזס העגולים ^  ן5עלידי-' vבתוכר ונ

ל, את דופני׳־הכלי מהתנגדות {רעסאנאנץ)’ר קו ם’ה מי ע פ ה עד’ כתבנו אשר מאתי לבך ידע רבות ו  ip׳ כ
ה •'היא ואחת יחזק".' קול ע'(צר'עסאנאנז)-'הוא' שונם.(טוטס הנקרא השמע קנ ה בל שוי ע ה א). סטיק p אקו i 

ה "יכן קנ מו' ק ממנה קטנה־ יותר חך ממש המדברת כ מ  •או חרש האוזן:'זכנ;אדס אל להניח נוחה תהיה ל
 ip אף" ־בטוב שומע ■ידה ועל המדבר לנכח הרחב הקה הצר'לתוך;'אזנו פיה מניח' הרבה רחוק עומקי ̂■

ה אשר־ הנרעדיס אויר יתקבצו'־הרבה'חלקי. כי והטעם לשמוע' קשה ■הוא מצד'מצבו אי מ  ה
̂_יס ̂יהעגול אדס'’יב7'-'על'ידי'0וגעשי 'הנקכריס' ^ ה ל' ב יתקבצו מאשר הקנה של הרוחב בצד’ו ק ^ ב ק ה ך ז או  ה

מרנו מכל ומובן וכבר״מודעתיזאת ל הכלי מנקב א. • הקול ־ חזקת ערך כי זה בענין הנה עד ^ר; ק ע ח מ
 5p אדון ברא בעצמו יזה לסיכה יאשר ,אם;מעס רב עגולי'אויריה'^דים/אס מספל בו התקבצות לסי ־

ת מצד רחבי האדס^וחי אוזן תבנית הבריות ו צי ^ vיתקבצו'הרבה אשר למק לפני.ולפניםמתקצר'והולף 
לפעמיים הים ויורדי וישמע'בטוב[ תוכו אל הנרעדים אויר חלקי  זו מאד רחוקות ספינות שתי באניות̂־

א עם יזה מספרים והמלחים מזו ־ קר ה' ip שלום אומרים אלו עם כשפוגשים.אלו . בשמו זה זה'אל ז r 
 ק כמו ישמע והשומע המיצר מן יקרא הקורא אשר מזכרים. כלים ידי על ושומע'יס ומדברים שמס
 יעעיני גטריל/ ענות קול דבריהם כל ק ידי ועל זה לנכח זה י בזה'ובזה יאשר וצד'הרחב הקצר מצדה

 פעמיס הרבה ■אשר הגדול ים הולך,דרך בהיותי, האלה בכלים ושומעים מדברים המלהיס ראיתי •באני •
 ̂ 1על חנמולוהי כל על ילה' אשיב מה! אדע ולא וסער סועה ברוח גליו בשוא גדולות מסכנות ה׳ הצלני ׳-
 וסד^ רכות פעמים לי עפה אשר במצולה ונפלאותיו חסדו לה' אודה אס כי זאת חין בלבי אני ואמרתי '

ד; לעולם ואהללה.שמו אברכנו ועדה קהל בתוך אהודנו ברבים ים בנבכי במצולות מרדת נפשי ע  ו
 ,והוא הנזכרת, מכמה ע״ן הפלא דבר הטבע־ חכמי המציאו אשר את להודיעך השר■ אליך לי דבר עוד'

 הנקרא חדרי,השמע כן גס המציאו לו עולם הליכות בדרך וטבעו הקול מהות על עמדו כאשר
בלשונם ■



̂מח ■חשבמדבר■ החי נפש •י-ץ ׳̂מ
 ■רק הקיר נגדי ובלחש בלאס חדס בו ידבר אס י אשר ובנין -ביח אקוססיקא)'והוא (קאמארא ;כלשונם

 ,ישמעו לא וסביבו אצלו והעומדים אחת בקו מאחוריו ממנו"הרבה רחוק העומד האדם ישמע נעות _ש'פתיו
 יבנה'בית בחכמה ' , ותורכב ושוב ברצוא הקול כיבע לפי גדול נעשה-'בשכל והבית'בהבנותו החדר ;כי
 בשובו הכותל׳ לנוכח מאד בקול'נמוך האדם ידבר אשר כל כן ידי על אשר בכתליו' בנקודות'רבות זה

 וכלם זה ידי על ׳הקול ומתחזק ההס רבות־ בנקודות הקול דחיפת ידי על (רעסאנאנץ)” מוליד לאחור
ת, אל'נקודה ויכלו בשובם יחד מתקבצים ח  ידבר ומה יאמר מה יפה הקול *ישמע שם העומד ולכן א

 האחרונים בדורות' חכמי-הסבע כי עוד ודע מאומה. ישמעו לא אצלו והעומדים ברורה בשפה הכל
 חכמת להעמיד זה ־ידיי על אשר.השיגו עד הנזכרים דרכים בשלשה הקולות טבע בחכמת מאד העמיקו

 החכמההזאת, היא רבה כי קצרה. ודרך בכללות אומר כאשר נפלאה בחכמה ואופנו כנו על (מוזיקא)
 י :והוא ,הזאת המחברת מכונת נדוד ארחיק לבל פרט בדרך לבאר זה בספר מקומו כאן ואין

י ה י  התחלפות כפיי וההחלפותו הקול מהות' ידיעת על המחקרים עמדו ■־האחרונים'כאשר דורות בימי ו
זמר מיני לכל כלי כל‘ תבנית וכפי לאחור המשיבו והגשס אותו ומוליד ■המחולל הגשם ספוגיית • ;

 כפי מתערכיס הקולות איך הקולות ערכי על ועמדו י בשכלם העמיקו ומיתריהם' יתדותיהם תכונת וכפי
ה החזק התנועה'בו כח וכפי האויר 'תנועת והמתנת -מהירת הרפ א'  ומאוחר במוקדם הצירוף וכפי הו

 האלה ידיעות ובכל ,׳ קולות מהיותי רב אם מעט אם כמשפטם במספרם בהחהברותס הקולות מנין וכפי
 ובמנענעים ובמצלהיס בנבלים שיר כלי וכל זמר מיני בכל• נגן האחרונים-ויודעי השיר■ בעלי כל ■היטיבו

 בימי זו חכמה לעולמים ‘ היה שכבר אף הגס ,הקדמונים מדורות יותר (המוזיקא) חכמת את ובצלצלים
 הראשון, לאיתנה ויסדו וחזרו שכחו או נגינות',' על עתה כמו שומעת לאוזן נעים אף יפה עלתה לא ■קדם

ס^, קרהו פשוכי לקול עצמו', בפני לכל'קול שם "ויקראו אנו ט  מהירת ע״י יולד אשר וגבוה דק ■ וקול (

־גראפוס) (טאנוס קראו וכבד נמוך ■וקול ,אקטוס) (טאנוס קרחו באויר והצלצול ההרעד‘  ובערכם ,

 לקולות קראו חזקה ביד נבל-וכנור עלי הפצרם פי ועל והדקים העבים והנימין המיתרים ערכי לפי ^■הקולות

ט (קויוארטא) (אקטאפא) ׳המתילדיס׳מהם עק ס א)( מ קווינ קטנה) (סעפטימא גדולה) (סעקט קטנה) (
 ,ויפדו וחזרו שכחו כי אצלי ספק ובלי , כנודע רבים ספרים זה על וחברו ,וכדומה גדולה) (סעפטימא ■
אנחנו כי '-  בבית שיר י כלי בכל הדוכן על הלויס אבותינו שרו אשר המתוקה המוזיקא יכל שכחנו ה' עם גם'

הגדול  ובזמן 'בעגלא ,מכל"זה מה עד יודע אתנו ואין למו זכר אין נשכח והכל ושני ראשון והקדוש' '
 אשר השלישי בבית י ■?מר מיני י■ בכל ■ הלוים ידיי הנעימותיעל י לשמוע'אותן'השירות''והזמירות‘נזכה •קריב

ה בנ מן, בימינו במהרה 'י ק ומעשים'טובים התשובה בעשיית תלוי הדבר כי ובהיות■ א  להקדים אנו י צריכין ל
ה לנשמע: ;•נעשה הנ די  לדבר אכלה סרס ואני .׳ הפליסופיא לדעת הקולות בענין להודיעך רחמיו עזרונו ע

תי' אחדל לא ' בלתי ■זה'אמרתי בענין ’  לדעת הקולות׳ כענין'מהות כן גס' להודיעך' י עטי אחשך ולא ע
ה' הנאמדם-אשר ;"המקובלים ד' ס ח ה*לך וסוד לעובדיו האמת חכמת רזי גלה עלינו ב אגל איו,'ו ליר  ה׳"

 כי מזה הנה אזכיר 'ולא ,דקים מחטים כנקבי אשר מן'הח'רכיס וכמצין מןיהיס רק'כטיפה וראש ^'אחי
 לתורת כבוד ליהן כדי רק אעשה לא זאת גם ואף ; לבד אחת ארהקדמה אהד דבור ■אחיד"או יפסוק אים י

 המחבר -לנו זכר ■כבר אשר אחרי יאמרו כי ידעתי הטבע-אשרי חכמי הפילוסופים של 'מלבן ולהוציא "אמת
 מזהיביד עוד מה'נשאר ופ׳ילוסופיייא הטבע בסתרי ונבונים חכמים מסוד' זה'היוצא' בענין כליהמדובר את ̂'

, לא■'הראה וכלו הראה קצהו אפס , מזאת גס ימיני •אשיב'אחור לא אמרתי לכן ,המבולבלים ־המקובלים
’־ ״ ־ ״ ;׳ והוא' דובר'אליך אנכי אשר בדברים •הבין חמודות איש ואתה ׳ ”ק י ■

ם י ל ב ו ק מ ה אותיות אחת'מן׳עשריס'ושתים אות הוא 'שיהיה מה יהיה קול כל כי אמרו הס הנאמנים "
מד ■״ א קודי בני ד- קו ת נ ת, מן'תשעה'נקודו עו  ישמע לא פיו את ;אדם יפגר אס כי הידו

מנו מ או יימלט לא שיהיה איך יהיה בקול ומוציא'רוחו פיו איש יפתח וכי קולי.' כל - א תו' היו ם מ ע ר א  אי

או ,נקודה שאר ' ב ב יהיה '  אותיות ״ יי ושתים עשרים משאר אחת יהיה או ,נקודה עם'שאר או או'

״ התשעה^" מן נקוד איזה עם ת, • דו קו ל, לכל מציאות אין ובזולת'זה נ  בקולות אף■ הוא ככה כי קו

 או הניקוד איזה־ עם אחת'פשוט אות או מהיות ימלט שלא עופות חיים'וצפצופי בעלי־ שאר■ מפי ^היוצאים
ה, אחר זה פעמים שלשה או שתים והיה כפול בעצמו האות ותו5_  בקול יהד אותיות' ושלש שתים או ז

ד, ח א  אזניך ותטה לבך חשים אס כי ,זה אחר בזה יכפיל אותיות שלשי או שתים אלה גס ולפעמים ■
א,’אומר קול בעורב תשמע הלא ר , סו דרור צפור וקול לכל, ידוע אותיותיו התרנגול וקול ק סו  סו
 זו זו'זו תשמיע והדבורה והזבוב , עופות צפצופי יקרא לקולם זאת על אשרי צוף צוף צוף העיסות ורוב
 והקול מובן בלתי יחד הכופות זו אחר בזו בקולה מתמדת שהיא על אך ,שורו״ק בניקוד זיי״ן אות והוא

 כקול גס הוא וכן' < נקודה עם אותיות או אות איזה הוא נוער וחמור גועה שור אם גס ,זוזזז _נשמע
ה, ב או פ תשמע הלא שמאלך כף על ימינך כף חכה אס כי בגשם, גשס מהכאת המתהוה מ דו כ  ו

שופר, ובחצוצרות חלילים דרך הרוח בצאת המתהוה בקול גס הוא וככה בקול הוא ' ־ וכן וקולי
 סביב אשר האויר את בהרעידס ועוגב כנור עלי הנמשכים והנימים המיתרים הרעדת ידי על המתהוה

ס; ה אחת על תכה או תגיע אס כי ל ת מהם נימה' ח א ם' ע  כי תבין אז קולו טל ולבך דעתך ■ותהן פ

■ י משמיע י



יוער :כתב א׳׳: חלק הברית ,ספר ־
 כמהירתה פלאים ותרד ותעלה עצמה תתנועע במיעהקלהכה כי על אך ניקוד, עס ■אות איזה משמיע

ע פעמים ג״כ זה ידי על האויר את והרעיד זה אחר בזה רכות פעמים ומטה מעלה גיז חש  7רכות.'
 ובעצ היטכ הראשון האות לקול להכחין השומע אוזן מכלכל באויר הצלצול וכהאריך ,זה אחר בזה מהרה

 בלתי הוא אחת אות קול בהברת מידי יותר 7מאר אס האדם גס כי ,אות קול שהוא ומושג ק1מ זאת
 אדיר גדול ברעש אשר כשמיס רעם קול או וסער סועה רוח וקול הגשם המון קול וככה ,היטב מובן
 ׳ הקולות מן לזולתו אדם קול בין בזה והבדל הפרש אותיות,ואין או אות איזה ג״כ הוא קול משמיעים וחזק

 .3הטי באר מובנים אדס ובקול■ האותיות המה אלה מה היסב מובנים בלתי אלה אשר רק הנזכרים
 שערי לנו• נפתחו אמת מגידי מפי הנזכר הנפלא בהקדמה זאת כל אותך-את אלהיס הודיע ואחרי

 •גבוה ועד מסא יומין עתיק עד הקדושה תורתנו בסתרי מאד ונכבדים רבים עניניס להשיג השמיס
:והוא ,הבטחתי כאשר לדוגמא אזכיר אחד דבר אך ואני .חקר אין עד

 כלומר הגבורה מפי היוצאים ז״ל רש״י ופירש כ׳) (שמות הקולות את רואים העם וכל בתורה כתוב
ק לראות הזה הדבר היה איך להשיג לשכל מבוא אין כי יאמרו הכל והנה . הדברות עפרת  א

 ואין להכין אין כי הדבר נהיה ואיככה איך להרהר ואין נס פי על היה כן כי יאמינו הכל אבל ,הנשמע
 י נעינייסס ישראל כל ראו כן אנכי שמענו כאשר כי ,מהד זה מובן הנזכר ההקדמה פי על אמנם ,להשיג

 , בתורה שכתוב כמה ממש אלה אותיות צורת האויר בתוך י אות עם כ אות עם נ אות עס א אות
 ׳ 55 לעיני מאד עד ומצוחצח זך באור ומאירים סיני הר על אשר באויר ̂ עומדים גדול אור של היו והאותיות

 אותיות ג׳ וכן אלהיך אותיות ה׳ וכן ב״ה הויה אותיות ד' אנכי אצל כן גם רואים היו וכן ,ישראל
 צ5 באוירעדתוס לעיניהם כן גס נראה היה לאזניהס הנשמע דבור כדי תוך ודבור דבור כל וכן אשר.
 הכתוב סוד כן גס תבין ובזה .יתרו) הזוהר(פרשת ספר על כחוב נמצא וכן היה, p הדברים עשרת

 מיוקך הוא קול זולתי והנה .ד') (דברים קול זולתי רואים אינכם ותמונה שומעים דברים,אתם קול
 אך זולתיקול, ללמדנו בא ומה רואים אינכם ותמונה שומעים אתם דברים קול נאמר כבר הלא כי

 ׳ אותיורן מתמונת חון ראיתם לא תמונה שוס כלומר קול תמונת זולתי רואים אינכם ותמונה הוא ;הפירוש
 אלהיס ילא שדי לא ב״ה הויה אותיות בד׳ עליהם נגלה בעצמו המדבר כי ועל ,הקול מהות שהוא הקגדש

אחך ילא יייא אותיות ד' כי אומרת זאת ,שמות עשרה משאר אהד ולא
 ממצד!ס וגואלו ישראל מלך הוא זה הנה כי מלכנו את לראות רצוננו כאמרס ישראל של משאלותס ונתמלא
 כידאס נעבוד ולפניו זולתו ואין העולם והיה שאמר הוא והוא התורה הנותן והוא ישראל אלהי הנקרא

עוד א^^יני ׳ הקמיצה בספרו ז״ל גאון האי רבינו כתב וכן . תמיד ובאהבה
 מכזה אתי הזה הגדול סוד ועל . הזה הנכבד הענין של ביתו שס כי זה) חלק ט״ו פרק כ' (במאמר

 ^עצרוו ס מ ן בשי שם אמר כ״ח) (דברים אלהיך הויה את הזה והנורא הנכבד השס את ליראה
 הןא הזת הנכבד בשם הוא הקדושה אמונתנו ולכן , אלהיך הויה את ואמר שמות עשרה מן שס איזה

 אתוון כל' דישראל אמונה שוי דא ובגין ז״ל נ״ז) (תיקון זוהר בתיקוני שאמרו כמו עמו ואנחנו אלהינו
שתחות לנו מותר כן על אשר . לשונו כאן עד אלין וקבלת ,ב״ה •הויה אותיות ד׳ לפני ולכרוע ל̂י

התתצ,- בשעת תפלתו בסדור פניו נגד ושם קלף ב״העל הויה שס כותב ישראל איש שכל בידינו אבותינו
 צקצר שאמרו מקום זה והנה , הוא ותיקין ומניזג ישראל כנסיות בחי בכל התיבה לפני ש״צ כל וככה -

 כלסpהפש של הקולות את רואים אינם והמקובלים . דבר הסתר אלהיס כבוד להאריך,כי רשאי אינו
 חמימת ה׳ תורת אמרו והס ,הענין לחזק כפול הוא קול וזולסי הלפידים כעבור כתיב רואים באמרס

 דגגתן התורה לסתרי זכה שלא מי אך קצר מקרא ואץ בתורה ומאוחר מוקדם ואין כפול ואין מיותר אין
: החושים/והוא בשאר ונדבר בו שהיינו למה ונשובה ראש נתנה ועתה קצר. ־ ־

ש ז סרק ל ח ח י ר וגס והמישוש הטעם מחוש מרחוק יותר שמשיג בשביל במעלה השלישי הוא ה
האויר את מבשם שם שהוא במקום הבושם גוף כי האויר. לפעולת נצרך הוא ־
 מכל כי / האויר את וממלא הבושם מגוף ויוצאים המתפרדים והדקים הקלים בחלקיו מסביב לו וסמוך

 הסמוד והאויר ,יתמו ושם למרחוק עד וחסר הולך וילכו לה סביב■ ואדים דקיס עצמיים ישחרגו הוף
 הוא החוש זה ונושא ,תוכו אל האויר את בנשימתו האדם לאף הגיע עד לו הסמוך את מבשם לבושם

ש :המוח עד המגיעים החוטם בקצה אשר הדקים הורידים ם חו ע ט  משני במעלה הרביעי הוא ה
 חלדי שאר כמו בהם במישושן הדברים איכות משיגים והמה . המישוש חוש בהם,יש גס והלשון שהחיך

 יתרון להם יש אך , וכדומה יבש או לח חס או הוא קר אס וירגישו ידעו דבר בהם ונגוע ובפנוע ,הגוף
 \5כ וכדומה שמן או חריף מר או מתיק הוא אס הנטעס מעמי כן גס שמשיגים במה הגוף חלקי כל על

 מתור או מר הוא אס תשיג לא הדבש לתוך אצבע תתן שאס הגוף חלהי שאר כן שאין' מה ,מסעמיס מיני
ש : בלבד וחס לח או וקר לח שהוא השיג אבל חו ש ו ו ש י מ  , 1(5שב והמוגשס והפחות האחרון הוא ה

. : והוא ,חושים הה׳ בכללות נאמר אשר את שמע ומעתה .הנזכרים האופנים בכל החושןס
י ה פרק נ ^  על פעולתם עצמו ומה מעלתם יקרו מה והשמע. הראות המה הלאשוניסאשר חושים ^

 סס מלבדי הנצחיים החיים להשיגה הנפש לצרכי משתמשים שהם מפני החושים כל שאל
שמשתמשים . י



פטעבמדבר החי נפע י״ז מאמר
 הטובות המדות ולמוד והחכמה והמוסר אמת ותורת האל דת האדס ישיג נהס כי , הגוף לצרכי שמשתמשים

 שערי שני והס ̂ השמע חוש ידי על אמת ממגידי קבלתו כפי או הראות חוש ידי על בספרים בינתו כסי
 הנצחיית ההצלחה לתכלית הנפש יגיע האלה שמיס שערי שנים פי על שומעת ואוזן רואה עין כי צדק

 ־ מכל חושים ב' אלה לשמור במאד להזהר זה דבר על משכיל כל צריך לכן ,חסירה הנפש תשאר ובזולתס
 . הראות את המזיקים הם ואלה . אותם לזכור עטי אחדל לא ובכן ,אותם והמחליש המפסיד דבר

 רק גדול לאור חושך ממקום אחד בפעם בחפזון אדם יצא לא כלומר , ממוצע בלי וחושך אור תמורת א)
 איזה מועט אור באותו ויסתכל הבית לתוך מועט אור יכנס למען מעט החלוך או הדלת יפתח תחלה

 , כלו יפתח כך ואחר , רגעים איזה כן גם שנתחזק אור באותו ויסתכל יותר יפתח כך ואחר / רגעים
 ונשף בשחר ברואיו על ה' חמל ע״כ אשר . ואפלה חושך למקום אורה ממקום בבואו ג״כ יעשה וככה

 הס חציו ישלח האופק על השמש עלות קודם כי , היום נכון עד מעט מעט האור ומתרבה הולך שבבוקר
 אחר וכן , מעט מעט הארץ על מתפשט ואורם שבאויר.העולם באידים ומשתברים המתפוצצים ניצוציו

 וזה , האויר מאיד המשתברים קרניו מברק עוד לנו בהופיעו ברכה אחריו משאיר לאופק מתחת בואו
 בכל מעט מעט ומאיר ארן עלי הדרים על מרחם שהוא כלומר ,ברחמים עליה ולדרים לארן ׳המאיר פירש
 מן החוזר אור ב) . לעינים יזיק ולא האור לקבל יתלמדו למען , אחת בפעם לא היום עצם עד בוקר

 לחוש מאד מזיק החוזר אור אותו הבית אל ובא ממנו וחוזר כותל איזה על השמש בהופע כלומר השמש
אלא אינו ההוא בבית אשר האורה כל כי צפון; בצד חלונותיו אשר הבית מן האדם ישמור לכן ;הראות

צפון לצד מאלה מאחת תופיע והיא מערב מזרה דרוס אלא מקיף אינו לעולם שהשמש ידוע כי ,חוזר אור
 עליו אשר החלונות אותן נוכח כותל או בנין איזה יש אס בפרס ; הבית חל ובא האור תחזור ומשם
 החלון אור ג) . צפונה הבית בקיר אשר החלונות דרך הבית לתוך ותופיע אחור ותשוב השמש אור מכה
 לקראות או בכתיבה לעסוק ד) .הארץ מן הוא חוזר אור זה שגס מפני ,השמים עצם בו נראה שלא

 אור תוך היום בעצם המלאכות אלו לעשות או השמשות בין באור דקה מלאכה בכל לעשות או בספר

 המלאכות עשות או בספר לקראות או בכתיבה המרבה ה) . בשחקים עוזו בתעצומות וזריחתו השמש
 כמראה הוא השמים מראית לכן , כשלג לבן בצבע ההסתכלות רבות ו) . בלילות הנר באור הדקות
 רבות או ומצוחצח הצח האדום בצבע וכן ;הלבבות בחובת כמובא לעיניס יזיק שלא כדי לבן לא התכלת

 העשן ז) .האש לפני תמיד שיושבים בעבור הרבה סומים מצרים בארן תמצא לכן , באש ההסתכלות
 ח' לישן הממוצע.הוא דרך כי שינה ומעט הניעור רבות ח) . דק אבק שבו מקום או גפרית ריח או

 לעיניס קשה המרובה ההליכה ט) . י״ב) (איוב לי ינוח א״ז ישנתי הכתוב כרמז שעה כ״ד בכל שעות
כמו אדם של עיניו ממאור מת״ק אחד נוטל גסה פסיעה י) .דייני) שני (בפרק חז״ל שאמרו כמו

בחזקה וינשי יחלוף פניו על ורוח בשוק הולך אס בעיניס הרוח נשיבת יא) .חז״ל(בברכות) שאמרו
 עיניו ותרדנה גדול בכי אדם יבכה אס יג) . המסה תשמיש והיא מכולם הקשה היא יב) . עיניו לנגד

״. (איכה עיני בדמעות כלו כנאמר רצופים ימים איזה מדי דמע־ביותר (  מאור המורכב האור יד) ב׳
 על נר כן גס מדליק והאדם החלון תוך קצת מאיר היום כשאור בבוקר כגון ביחד היום ואור האש

 ; היום ומאור הנר אור מן מורכב הספר על המגיע האור ונמצא בספר לראות או למלאכתו השלחן
 קשה אלה אורות שני הרכבת החלון מן זורח היום אור ועדין נר כשמדליק השמשות בין בערב וככה

 זכרו אשר קולות ג׳ וכן גדול קול וכן לאוזן המגיע הפתאומית הקול הוא לאזניס קשה ואשר : לעינים
כו' החזיר קול חז״ל  ואת הטוב את האדם מקבל חושים הה׳ בכל והנה .אלה מכל ירחיק נפשו ושומר ו
ש ;לב ושברון צער של ראיה ויש ונחמדת טובה ראיה יש כלומר הרע קי  שמועות ויש ,טובות שמועות ו

 המישוש חוש אכן ; ומר רע מעם ויש לחיך ומתוק טעם טוב יש וכן ;רע וריח טוב ריח יש וכן ;רעות
זאת מודעת כי ; המין לקיום טוב דבר בו נמצא יען אלא נברא ולא כלל האיש אל הטוב מן בו אין

ז״ל הרמב״ם כתב לכן .קשים ויסוריס רעים

 בשר ועד מנפש עיניה ומכלות הבשר את ומכחיש ימים ומקצר ■כח מחליש לגוף ורע מזיק הוא שהמשגל

רעי: פגעים כלם המישוש חוש ידי על גוף ושאר.פגעי יכלה

ישראל לבני ה־א חרפה הזה שהחוש י
ה' שכל ודע  מהשתמש לעצור אס בהם להשתמש אס ובחירתם לרצונם אדם לבני המה נתונים חושים ה

ושתים אחת ואזכיר ,דרבנן ומהם דאורייתא מהם תעשה ולא עשה מצות בכלם תמצא ע״כ .בהם י
 אותו איתס ור בעיניס . שבכתב בתורה ונאמרים תלמיד עם למבין נכוחים כלס כי לדוגמא אלה ככל

 עיניו עוצס להיות וצריך .י״ג) שאור(שמגת לך יראה ולא חמץ לך יראה לא ט״ו) (במדבר בציצית הנאמר
 דברים בכמה הראות איסור גס .והערוה והאשה הע״ז והיא מדרז״ל דברים בהרבה ברע מראות

 שופר קול לשמוע באזניס .דורשין) אין חז״ל(בפרק כדאמרו בדוכנם וכהניס ובנשיא בקשת והם קדושים
 ׳ ולשמוע כ״ג) (ויקרא תרועה זכרון שבתון לכס יהיה לחודש באחד השביעי בחודש כנאמר השנה כראש
 החלומוח י ובעל שקר נביא בדברי לשמוע ושלא .י״ח) תשמעון'(דברים אליו כאמרו האמת נביא בדברי
 ■ < ולאטום ולתוכחתם חכמים לדברי לשמוע חז״ל ומדברי ,)י״ג (שם ההוא הנביא דברי אל תשמע לא כאמרו

 ' V שבת במוצאי בשמים להריח מדרז״ל מצוה בחוטם .וכדומה פה ונבלות ולצנוח הרכילות משמוע אוזן
ר , פ כ ת] [ רי ב ב ה .ומדאורייתא ̂ 12 י



יו?טר כתב א׳ חלק הברית ספר •
ה להרית כמוה יעשה אשר איש נאמרו נמתכונתה ממש הקפרת כריח ריח לו לעשות שלא ומדאורייתא  כ

לוי הפעם כחוש . לכיעור והדומה זונות נשים ושל ע״ז של ריח אסרו ורז״ל ל׳) (שמות מעמיו ונכרת  ג
^ וידוע ר. וכדומה לכהניס וקדפיס בפסח מ?ה אכילת מצות כגון רכות ועבירות מצות בו שיש ל סו אי  ו

ם׳' השבת כגון לאכול שמצוה עת ויש הפמאיס/ ב״ח וכל האסורים המאכלים וכל והדס החלב אכילת הרגלי  ו
ת המצות רבות כן גס המישוש בחוש .דרבנן ומהם דאורייתא ומהם הצום יום כגון האסור עת ויש עבירו ה  ו

ס או קודש משחת שמן של במתכונתו הנעשה רוקה משמן מישראל אדם לכל הסיכה איסור כמו בו  א
 המשגל ונענין .ל׳) מעמיו(שמות ונכרה זר על ואשריתן כמוהו ירקח אשר איש באמרו הקודש; משמן יסוך
 (בראשית בה ורבו בארן שרצו ורבו פרו ואתם באמרו ורביה פריה של הגדולה עשה מצות היא בו אשר
( ם ; דרבנן ומהם דאורייתא מהם העריות וכל הנדה איסור כמו העשה לא מצות והרבה .פ׳ ע פ ה  ו

 כן שאינם מה בחיריות בו שהמה עד בו נתעלו החי מנפש באדם המה הכחות אלה אס גס שאף מפני
ם ומזה .א׳) פרק פ״ו (מאמר למעלה כמובא בבחירה לא לבד וברצון בפבע הוא שאצלו חי בבעל ע ע  ה
ר הצומחת מנפש בו המה אשר שבאדם הסבעייס בכסות ועון עבירה או מצוה שוס בא לא עצמו ב ד  כ

) פרק פ״ז (במאמר למעלה האמור  שמעת והנה . ינעס לנפשך ודעת מקומו על שמה וראה ימין הבס .ד'
ה למעלה כנפיס פורשיס בו הס ואיככה איך שבאדס המרגשת מנפש אשר חושים הה' מכל כה עד מ  ר

 המרגשת מנפש והח' הז׳ כה ג״כ לך מלבאר ימיני אחור אשיב לא ועתה ;הבהירה דרך עלי מרומים בראש
ח מהות מקדם אזכילה עד דבר לעשות אוכל לא אמנס , שבמדמה והזוכר המשיג המה אשר שבאדם  כ
אן המשיג להשיג תצליח אז המדמה מהות בדעתך כי . השכיל עלי ה' מיד בחסדו אשר כפי המדמה  ו

, , : והוא , בו אשר הזוכר להכיר תשכיל
ה ט פרק ת ) סרק מ״ו (במאמר לדעת הראת א ף באברי אשר חושים הה' המה שההרגשות א'  הגו

א הה^ שפנימיות גליתי אותה ומלפנים .חיצוניים והס ר ק נ
 החיצונייס חושים הה' שכל הקודמים במאמרים אשר פרקים בסבך למעלה כמובא יודע כי .דמיון או מדמה

שולע P ועל / ו’ו^ליו ולעל האברים לכל המוח מן היוצאים הורידים ידי על במוח נרגשים
 ברצוא רגע בכל ישובו ואליו החיצוניים לאברים מהפשפיס ממנו כי על במוח הוא וההרגשות החושים כל

 v-׳5 ובמתכונתו ,רע אם סוב אס המורגש של במהותו וישפוס . ההרגש את השכל שיתפוס בכדי ושוב
̂  וגובה רוחב אורך לומר רצה בכמותו ישפוס וכך ; בהואריס וכיוצא מרובע או משולש בתואר הוא אס

̂  דמיון נקרא והפנימיים הרגש נקרא החיצוניים ,פנימיים כן גס והס חיצוניים הס ההרגשות ע״כ אשר
^ לא גשמיי דבר רק להשיג החיצוניים החושים ביד שאין ואמר ,המדמה כח הוא הדמיון זה והנה ו  ל

ח / רומניים לא גשמיים דברים ולדמות לצייר רק החושים פנימיות שהוא כך גם המדמה ביד אין לרן א  ו
 החיצוניוק אשר . וחיצוניות לפנימיות נחלק שהמדמה בו) ב׳ בפרק מ״ו (במאמר זה בענין נתתי קסתי

 המוסשיש ולצייר להשיגם החיצוניים החושים פעולת בעת מתעסק שהמדמה מה והוא משיג נקרא

 החושיס שעמדו לאחר בדמיונו אותם ועוצר במוחו הדברים אותן ששומר מה והוא זוכר נקרא והפנימיות

ש^ אותם משיג הוא עתה כאלו שירצה פת בכל במוחו לו ומתדמה פעולתם מלפעול החיצוניים חי  ב

 ולאמן לאכיו ויאמר פעמים כמה ראהו אפילו האדם את מכיר האדם היה לא זה ולולא . החיצוניים
ר. לא אחיו ואת ראיתיו לא כי א והנה י הו ה.  חלק« שני והמה , באדם אשר והזוכר המשיג כח מהות ז

בו; המדמה תיו; על המדובר בכל לבאר שרציתי מה וזה ש דו ך. רחמיו מזרוני הנה עד או ר ב ת ^ י ה  ו

 המדמה ביד אשר הכתות כל בעיני יקרת מאשר משכיל קורא לך מלבאר עטי אחשך ולא עתה אחדל לא

 לי ויהי הברכה את ה' יצוה אפר כפי .בידו אין ומה בידו מה הוטבע לא מה ועל הוטבע מה על

, . : והוא ;לישועה . ' ־
ה י פרק מ ד מ ס שרואה מי ר״ל החיצוניי פעולתם בעת המוחשים אה בכחו•להרכיב יש ה ד א ■ 

 ישיג לא החיצוריס והשמע הראות חוש ע״י הנה . בקול,ערב משורר לבן אחד - ^
 מוחשים ב' שישיג חוש שאץ מפני . המשורר הוא הלק שזה ישיג לא וכן הלק/ אדס הוא המשורר שזה

 אחד כל אבל האדם תואר ישיג לא והאוזן הקול את ישיג לא העין כי בידו לאחדים והיו ביחד האלה

א הזה הלבן ואדם הלבן מאדם יצא הקול שזה ומשיג יהד מרכיבם המדמה אולס־ שלו את משיג צי ^ 

 מן העלמם אחר. בדמיונו אותם ושומר האלה המוחשים הרכנת עוצר שבו הזוכר ובכח . ההוא הקול
 המצוייר ערב קול לו יש שזה היכף מכירו הלבן האדם את ב' פעם כשרואה ולכן . החיצוניים .החושים

 המצוייר הלק מאדם יצא שזה מכירו בשירים שר קול כששומע י וככה . עתה משורר שאינו הגס אצלו
א דבר אחד מדבר מכיר והוא עתה אותו רואה שאינו אף אצלו ^ולול חר;  נשסר- אדם היה לא זה א

 -יכיר ולא רבות פעמים עמו הטיב אפילו לאוהבו עצמו יקרב ולא רבות פעמים לו הרע אפילו משונאו
 שהמדמה ר״ל מקצתן קצתן המוחשים את להפריד המדמה בכח יש גס .חושך ומקום בלילה בקולו אדם

ק. עצמו בפני .הסדס ואת עצמו בפגי■ הקול את לו מצייר ם; מן גשם כל מקרי הוא'מפריד ו ש  דרך. הג

^  עצמו בפני והמרובע עצמו בפני השחרות כרן לו ידמה המדמה הנה מרובע שחור ען אדם כשיראה מ

הנושא בגשס רק מקרה לשוס מציאות שהין והגם במקרה אלא אלה התחברו שלא ויבין עצמו בפני ור\נן
אותו ־ .



. צ ' שבמדבר החי נפע י״ז מאמר . ‘ .
 שכל תדע וכזאת . הגשם מן אותו יפריד הדמיון זאת ככל מקרה שוס כלי גשס יצוייר שלא כמו אותו

 הקויס ולכן . כמדמה מושגים רק כשכל מושגים אינם והמדות והתמונות הצכעיס המה אשר המקריים
 דכריס כ; גס הס והתמונות המדות סימני המה אשר בקולמסו אותם יצייר שהמהנדס מה והנקודות

 אמכיעיות שהצורות כמו , מדומות הס וסימניהם המקריים כן על אשר ,כשכל לא מהמדמה מושגים
 המה כי על מושכלות הס מעלה מלאכי שהם הנפרדות וצורות חי וככעל בצומח אשר הנפש כחות שהם

 אינו שהאדם משיג שהמדמה ר״ל ,העדרי הדבר להכיר המימה נכח יש וכן . כמדמה לא כשכל הושביס
 שהאור משיג הוא וככה . נשר אינו שהאדם רואה. אינו העין כי ,אדם שאיט מה כ״ח שאר או נשר
 לא שהאוזן כמו מוחשו העדר ישיג לא שהעין מפני חושך אינו שהאור רואה אינו העין כי חושך אינו

: השמע העדר כהוא השתיקה ישיג לא .
ק  ומפריד מרכיב הוא לק המוחשים, להפריד נס להרכיב גס המדמה בכח שיש ל5ר? יא פי

.להשיג שנמנע דכר להשי^גס שאפשר דכר גס השיג שלא מה שהשיג ממה לפעמים
ידמה שהדמיון י״ל y מצד ושקר מצד אמת ולפעמים אמת ולפעמים שקר לפעמים מוליד הוא לק

ע, ודבר שקר והוא באויר פורח ברזל של ספינה לפעמים מנ בחושים השיג שכבר כעבור זה לו ובא נ
 ,עצמו כפני יעופף ועוף עצמה בפני והברזל עצמה בפני הספינה צורת שבו הזוכר בכח ושמר החיצוניים

 לו ידמה ולפעמים ,כלדתו ככזיכ והיה הזה הענין ונולד אחד בנושא בדמיונו והרכיבה הוא והלך
 לו שמהדמה ומה אמת זה תכלית בעלת לו שמסדמה מה הנה .ושכוחיית תכלית בעלת היא שהארץ

 דכר לו שמדמה ומה ,מצד ושקר מצד אמת זה והנה כדורית אלא אינה כי פקר זה ששהיית שהיא
דברי בכל לא לכן . אמת כלו הדמיון אזי האמיתית בקבלה או האמיתי בחוש אותה שהשיג מה כפי

מעלין אין אף , רבות פעמים ולכזכן הרבה בדברים לשקרן שהוחזק מפני מפניו השמר תאמין המדמה

 '־ דברים שיש נעים קורא מבין איש לך ודע : כיוס דבר אותו לך שברור לא אס ומאה באחד המדומה את
מבון הוא והמין המינים קיבוץ הוא שהשוג והסוגים המינים כמו ,לבד בשכל רק מציאות להם שאין

להם אין ע״כ . הפרשיים האישים רואה הוא אך והסוג המין זה לראות האדס ביכולת ואין ,האישים
 עצמן בפני באמת נמצאים שהם דברים יש וככה . יפה אותם מפיג ,המדמה ובכח בשכל רק מציאות

 כי בשכל יושג לא וזה ,מספר שאר או עשרים או עשר המספר ר״ל הכמות לשכל'כמו הוץ והם
 נמצאים דברים יש וכן שסיר, האדם אותם משיג המדמה בכח אבל שכליים, דברים אלא ישיג לא השכל

השכל המה גס . וכדומה והענוה הגאוה ולבן השחור המקריים כמו , בנושא רק עצמן בפני לא אך
ה. אותם משיג המדמה אבל .אותם ישיג לא פ להשינ.^ויי- המדמה בכח שיש לבך ושים דעתך תן ובכן י

׳ ̂ כשכלז רק מציאות לו שאין ומה באויר פורח ברזל של ספינה כמו לשכל, וחוץ לעולם חוץ שהוא מה
מין, הסוג כמו ה י ומאן והמספר, המנין כמו לשכל חוץ והוא עצמו בפני בעולם נמצא שהוא ומה ו

 ; כשכל■ כן גס ונמצא באמת בעולם נמצא שהוא מה אולס . המקריים כמו עצק בפני ולא נמצאים שהם
 ־ ^ הא| מושגים אבל להשיג המדמה ביד זה אין ה' ומציאות הנפרדות וצורות הסבעיות הצורות כמו

. לבד בשכל ̂  הכב}' ובריחת ,ג״כ בב״ח הוא ע״כ שבו החי מנפש באדם בו שהוא על המדמה כח והנה .

) פרק במאמר(ע״ו והגדתי השמעתי מאז כאשר יוכיח הדוב מן  שאינו' על רק ,שמה וראה ימין הבע ב'
, כיתרון הוא שבו חיה נפש כהות בכל הבהמה מן האדם מותר כי במדבר הוא כאשר אמד אופן על בב״ח
בק ,לנד השם שיתוף אלא אינו שבהם השוה שצד עד החושך מן האור ^ כח עוד שבמדבר במדמה נתוסף ו
 כאשר הוא וענינו , שבאדם המדמה כח שלמות שהוא המשער כח נקרא וזה כלל בב״ח שאינו מה אחד

, ■ ־ ; והוא , האלהיס בעזר הבא בפרק אומר ■
ק ב פי ר י ע ש מ  או העתיד על פתאומית ידיעה באדם לפעמים שיתנוצץ יקרה אשר הכח הוא ח

 יעשה או עשה שפלוני במחשנתו ויפול פתאום לאדם שיתדמה כמו , העבר על ^

 המעס בעצמו יודע לא והוא בזה בתחלה ידיעה שוס לו שהיה מבלי היה כן פתר כאשר ויהי וכך, כך

 כמז כי איך החפץ על וסתמה בעצמו מתפלא בפועל ההוא הדבר את כך אחר וכשרואה ,זה ידע מאין
 שירבה אפס ,דרכן ובשערה בדמיונו אדם בכל נמצא הכח זה והנה .באמת הוא כן בנפשו שער

 אדמה הנביאים וביד כנאמר מאד חזק בנביאים והוא האלה, בשערים הבאים מהאחרים יותר אחד באדם
 פ , זה הוא המשערים העם יתר ובין הנביאים של המשער כח שבין ההבדל אמנם . י״ב) (הושע

 ומונחים הכרוכים והידיעות בזכרונו הצבורות ההקדמות מן אצלו שנולד הוא אדם כל של המשער סיבת
 אפס המשוער, דבר אותו על מופת מהם לבנות עצמן מצד בדאין המה אשר מכבל בדמיונו זוית בקרן

 ולחזור לסדרם לב לשוס זמן מבלי אחת בסקירה ההקדמות אלה כל על השכל יעבור המשער שבכח
 פתאום טעם מבלי אליו הדבר שהגיע לו נראה ע״כ המשוער, הדבר מהם יולד אשר עד בעיון עליהם

 שהיה דבר על להזדמן הזה הכה רגיל למרבה כן על אשר .יחד הקדמות כל כרגע הערה שערו כי מל
 בעתים עליו וזומס חושב הפעמים ברוב בו משועמת ודעתו ההוא לדבר אותה ונפשו גדולה השתוקקת לו

 הדבר ונולד^אז ההקדמות כל תום עד בענין אחת והקדמה אחד שכל לו נולד פעס בכל רביס,אשר

 בנביא אשר המשער אבל . יסודתו ומחשבה שרשו היא זמה הנה שערה אדם שכל אשר נמצא ,בדעתו
הוא . . ־



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר, ■
ע הקדמות מצד או ,לו הדכר אותו האלהי השפע מצד,הודעת לו בא אך .מכבר הקדמות כלתי הוא ד  pכו

ע בכח כרגע הנכואה בעש תיכף ידם על משער והוא האלהי שסע ידי על ההיא הנבואה בעת לו ס  ש
של לך ואתן ,כלל לזה להגיע מבוא להם אין המשערים העם כל ואת אחר שאדם מה , ההוא נבואתו  מ

א מנא אותיות מ״ו אלה שהיו ,בלשאצר בהיכל אנש יד די אצבען ידא פס כתבה די הכתב הנה כ  מ
ת היודע אדם כל שגם ספק ואין ,)גדול כהן (בפרק כאמרו מעורבים היו רק ופרסי[/ ׳תקל מ כ ח

רו הצדיק שמעון ובמדרש רבינו למשה הלזכמה מעין בספר הנזכר וחשבון מכלול מאמר צירוף תיקון כ שז
ה לדעת יכול בהם והבקי / מקומות בה׳ בפה קבועות משנה על יצירה לספר בפירושו ז״ל .הכועריל, ל  א

ס לא הצירוף חכמי כל אפס .והמאמר הצירוף כור מתוך אותם מוציא והיה שהס כמו תיבות הד' לי כו  י
ל להודעה ופשרא למקרא כתבא כהלין ולא מיד איש בהם משער זמן'ולא משך בלי כרגע תיכף זה  )5ו

ד/ .אספרנא ב ע ת  שהין כמו האותיות אלו לחקוק רב וזמן גדולה והצעה רבה הכנה לזה צריך על.כי י
ר בקולמשו מעורבים הניי ת/ הרבה על ולצרפם ולחלקם ולסדרם על, רו ת ההקדמות המה שהן ניי כו ר צ  הנ

ר מנוס ואין ,הזה הצירוף ימלע לא כי ופרסין/ תקל מנא מנא של לצירוף ויגיע שיבא עד הדבר לזה מ א מ  ל
תי יגעתי בחכמה נסיתיו דמה להבל אדם ואנכי ,להיודעים כידוע הבאים בתוך הוא אף מלבא ההוא א צ מ  ו

ם ת״ל בידי ועלתה ס מממוני ובספר . מרובה והמלאכה נעלמים ודרכיה עמוקה שהחכמה היות ע רי ת ס  מ
ב באר זה.הענין מבאר חני שם האמורים דברים חמשה סוד עמי. לבני .להורותם כתבתי אשר שלי מ  . הי

שר עד הנזכרים נסתרים דברים המש הסד עלי ה' מיד בכתב הכל מפורש הספר על כותב ואני א
ל ברס ,המעורבים אותיותם מפ״ו ופרסין תקל מנא מנא תיבות ד' יקרא ומאליו יבא ,מעצמו א דני

ק אחד לו השאיר בלי עד אחת בסקירה בדמיונו הצירופים כל על עבר ביה קדישין אלהין רוח די. בו ת ה  ו
 אלי־ / ביה יתירא רוח די קבל כל כלל זמן ובלי ודיו נייר בלי אליו הדבר נודע ואכן ברגע מאמריו בכל

ף והחלום המדמה מכח הוא שהמשער ובהיות אדם/ בני משאר להמשער הנביאים של מהשערים מחלקות  א
ס לך לבאר צריך זה ולהבינך ,כן גם בחלום לפעמים פעולתו המשער יפעל לכן המדמה מכח בא הוא ד ו ק מ

: והוא ,בו אדבר בחלום הבא הסרק ולכן ,החלום מהות • ^ ■
ק ר ה יג פ נ ק מנפש לא במדבר אשר החי שבנפש המדמה מכח בא הלזה החלומות בעל ה שכליי  ה

ס פעולתו פועל הוא לכן ,בו אשר המדברת , שינת עת היא בגוף השכל שאין בעת ג ה
ת ,חלומותיו יהיה מה ונראה אודותיו על ונהקורה מדותיו פי על המדמה דרכי נחפשה בראשונה  כארזרינ

ת אשר הזה החלום נא שמעו ומעתה .בחזיונותיו בלילות בו אשר במשער פעולותיו כל על נתבונן ע  ב
 ןא5 אז שיצאו ומכש״כ ,משנתו יעיר ■אשך קן עת עד האדם מן יוצא שבו השכליית נפש שאז .השינה

החי ייי נשחי ולא / המקובלים לדעת ממנה חשובים היותר באדם אשר הנפשות
סי והוא הי מכ^ גבוה הוא ומעלה משכלו כי הדומם וכח הצומח נפש כלומר ממנה שלממה  1אל( על ה

ה בחלומות ואדא / השינה בעת ס עליה בני הנ מי ע מו ה' מ ר יעלו שבהם השכליית נפש אשר ה ה  ב
ף לך (פרשת בזוהר שאמרו כמו בהיכלו/ ה'.ולבקר בנועם לחזות השינה בעת ד א ז״ל ע״א) פ״ג לך ש פ  נ

 למחמי עלאה בתיאובתא לאתחזאה ברעותא ומתדבק יומין אפי דסבר קמיה ,אתחזית לסלקא דזכאת
ל. בהיכליה ולבקרא מלכא בנועם ״ כ ס אך למעלה עולים אינם השכליית נפשם אדם בני ורוב ע חי ד  נ
אר והמדמה / אמת מדברי כלום רואה אינו השכל ואז. / זוהר באותו אמרו כאשר המעלה ממקום ש  הנ

ס עניניס לו ומדמה מעצמו המשביר והוא בתנומות הגיון עלי השליפ הוא לבדו, השינה בעת בגוף פי עי ס  ו
שמייס חושים חמשה הרכבת זולת יודע אתו אין והוא / ביום תמיד לדמות רגיל הוא כאשל בתנומות .  הג

ת פועל הוא כאלו לאדס לו ומדמה / דמיונו זוית בקרן ומונחים הכרוכים מכבר השיג מאשר שי  המוח
ת ורוב ,המדמה של דבריו ועל חלומותיו על שהוא יודע אינו והאדס החיצון'ממש בהרגש עתה  אל

!/ הרגיש שכבל הענינים מן הוא החלומות ןי הי  שוא והחלומות בטלים דברים האלה הדברים כל ולכן נ
שא את ידברו ף. כחלוס לוח כלסל עו סv י ת בהתגברות כי ,הגוף מזג מחמת לפעמים באים ה בו מי  הר

 ומריבות וקטטות ומלחמות אש יראה בו האדומה מרה ובהתגברות . ונהרות וימיה שוטף גשס ירתה בו
ד בו ובהתגברות ,ומשתה ומאכל וטיול שחוק ודברי מלאה יפות גוונים מיני יראה דמיו וכשירבה ר  מ
ת מטבע ובאוס הפה אחר הולכים החלומות ולפעמים וצרות־. ואימות פחדים יראה השחורה מזונו  ה

 שנשתרע הדברים הרהורי לפי החלומות באים ולפעמים .בפיהו היתה אשר ומאכל אתמול ביום שאכל
ס .השינה קודם או אתמול ביום שהרהר ענין ברוב החלום בא כי ידברו לבם וחזון בשינה בהם ע ט מ  ו

 שלא מפני אשה/ עם ומשחק שוכב שהוא לו נראה היה לא מתבייש היה שאם בחלום מתבייש אדם אין זה
איז אדם אין כי שעבר היום בעצם שהרהר בשעה מתבייש היה א אבל / חבירו הרהורי ידע אשר כ ר  י

א אף ללבכ יראה אלהים כי מחשבות יודע מפני ביום להרהר מתבייש הוא שניהם ידי יוצא שמים  הו
 רשע'.המשוטת נפש לפעמים'לשכל יקרה גם בלילות. קרי לידי בא ולא בחלומות רע דבר מכל נשמר

ם חיצוניים וכחות רעים מלאכי .עתו שמתדבקים בה ומתהלך בארן משוט בעולם ואנה אנה אי  הנקר
ת לאו אי וז״ל הנזכר בזוהר אמרו כאשר / והבלים כזבים ככלם רובם אשר דברים לו ומראים שדים א  ■ דכי

 אזלא וכדין כדיבין מילין לה ומידעין ביה דחייכין ולזמנין יתיר סלקא ולא בהו ואתדבקת בינייהו אסתאבת
׳ כהאי ■



צאשבמדנר־ החי נפש מאמר.י״ז
 .המדמה ידי לגוף,על האלה הדכריס כל מראה והשכל .עכ^ נש כר דיתער עד לילא כל גוונא ■כהאי
 אשר השדים ידי על הוא אף לכא הקרוכים מדכריס לפעמים האמת מן שכוי מה גס הזה החלום והנה
סיי (פרשת כזוהר אמרו כאשר הוא אחד חלום י כי על שעמו כטליס הדכריס כמו משאכץ רוחץ -המה

דרגין כאינון כה ואתדכק לה נקעין מסאכין מחין אינון כל שם דכר אשר וזאת ע״א) ק״ל לף pשי
 מילין לה דמודעין ולזמנין בעלמא למיתי קריכין דאינון מילין לה מודעין ואינון בעלמא דשטיץ תהאין
 האמת..;אך מן קצת כו שירכיכו שיזדמן רחוקים כעתיס הוא זאת גם ואף .עכ״ל בה והייכין כדיבץ

 החלומות החוזים,ובעלי וכושו ותפל שוא חזו שקר וכלה כלל האמת מן כו אין הזה ממין החלומות מכ ,
 אל השד ירד אכל ,נפשו יכא לא בסודם ̂ המשוסע האנושי שכל עם השדים יתחברו לא ולפעמים ההם.
הקמן הנער באוזן תלחש אס והעד שירצה, מה האוזן חור עומק לתוך באזנו וילחש השוכב ̂הגוף

. חלומו על אותו תשאל אס לו חלם וכך שכך לך יאמר למחר עליו שהכיב שתדע מה ישן שהוא בשעה
 ־ .באמת יהיה וכן האדם מעניני דבר איזה וישער המדמה פחות בתוך הוא אף המשער כח אז יבא ולפעמים

 סבבוהו אשר הרבה והבלים שוא ומשאות וחזיונות בסעיפים לו המשוער הדבר יהיה סגור הרוב על אמנם
• : מהתלות ולחלום משכב עלי בתנומות וכזבים נמנעות לצייר כדרכו המדמה מכח י

ם נ מ  המקובלים ולדעת , הפילוסופים לדעת הפועל השכל אל עולה השכליית נפשו לבב ובר צדיק לאיש■ א
 מרומים בגבהי ה' האדון פני אל עולים שבו ממנה חשובים היותר; הקדושות הנפשות עם .היא

־אמתייס’ דברים רואה, ושם ממעל בשמים קדשו במקום ה' בהר  על מרחוק לגוף זה כל מראה והנפש ,
 על אס כי הדברים אותן לגוף להסביר אפשר חי כי לענץ, הדומה ומליצה משל בדברי המדמה כח ידי
 כאשר והיה למסה בחזרתה אך ,בחלומות גס הנביאים ביד גס נצרך דבר הוא המדמה כי המדמה, ידי

 כדי רבי.ם הבלים לה ומודיעים חחריס’דברים עוד לה ומגידים מסאבין מחין הצלה מתקרבים חרד
 חיי בזוהר(פרשק שאמרו כמו ,הבר'בתבן לערך השקר בערך האמת •נשאר כי עד האמת את בהם לבלבל
 לס־מילץ מודעץ ואינון מלה בההוא להתקרבא בעאן סריקין חיילין חינון כל נחתא וכד ז״ל הנזכר) שרה

 וכלילה תיבנאיעכ״ל, גו כעבורא איהי אהרנין אינון בין קדישין אינון זו דנגילא מלה וההיא אחרנין
, למחר וזוכר־ הורה חידושי איזה לפעמים שם לומד העליון בעולם נפשו שעלתה כשזכה ההוא

 להודיע לס^יוים ה' ברצות אולם אותו, ישכח סריקין חבילין מאינון בירידתו בו נחדבקו אס ולפעמים
 ועל ,וכדומה פרעה כחלום אנשים על תרדמה בנפול ל;לה בחזיון בחלום אזנו יגלה אז אדם לבן דבר

 כמו הקדוש, מלאך ידי על הוא זה וחלום ,מ״א) לפרעה(בראשית הגיד עושה אלהיס אשר נאמר זה
 איהו חלמא וההוא נש לבר ונשמתא לנשמתא אודע מלאכא וז״ל קפ״ג) דף וישב (פרשת בזוהר שאמרו
 אמת הוא כי בנבואה מששים אחד שהוא הרואה) (בפרק חז״ל אמרו עליו כזה וחלום ,עכ״ל מלעילא

 הכבוד ממקום תחילה פעמים החלום השנות ועל כלי אל מכלי שהורק על אמנם ,ומהימן חלמא ויציב
 יהיה שלא אפשר אי י זאת גס אף לכן המדמה ידי על ׳לגוף הנשמה מן כך ואחר המלאך ידי על לנשמה

 שמשן ר' משום יוחנן ר׳ אמר פרק) ז״ל(באותו וכאמרם המדמה יד ממשמוש במקצת בסל דבר שוס בו
 שהגוף מה אפי׳ ולפעמים .בסל דבר בלי לחלום הפשר אי כך תבן בלי לבר אפשר שאי כשם יוחאי בן

 כשיקרה כמו הענין אמיתית לא ההוא לענין אחריס׳הדומיס בדברים ההוא הענץ לו מראה המדמה רוצה
 הדם מחמת בגוף כאב יקרה כי או צדו תחת שנתגלגל אבן כמו פגע מאיזה בגוף מה כאב השינה נעת

 כאלו בחלומו ככה על יראה אזי לנוף זה ולהורות להבין רוצה כשהמדמה אזי בו מקום באיזה שנצרר
 בעת ויתקרר מכסהו מן יתגלה ואס ,בגופו הלק באותו מעשה בכלי הדפו המזיקים מן זולתו או איש

 אלא ואינו ובתנור באש שבא הרעב יחלום כאשר וככה חורף עת שהוא ההוא לאדם מחלים השינה
ד שהוא בחלומי לו נדמה •ברגליו כאב יקרה כי וכן רעב זלעפות מפני גופו חמימות  אורח לריז צי
צ^ בהיותו זה לו בא ולפעמים ויעף, נרדף והוא יכול ואינו ברגליו  ,האמור בכל והסיבה לנקביו, נ
 מדרך האדם את וממריד המתעה ציור, בת כזבו דבר על המוחשים להרכיב המדמה של דרכו שכן בעבור

 בחלום גם מה ההם כוזבים מציורים אותו לעכב מגעת שכלו יד שאץ במקום ההקיצה בעת גס אמת
 בסוף יהיה אס שזכרנו הצודקים שבחלומות וראש אחי לך להוא וידיע .עמו בל אז שהשכל לילה חזיון

־הדבר יתאחר הלילה בתחלת יהיה ואס בקרוב יתקיים הלילה  החלומות כל חז״ל אמרו שבאמת ובהיות ,
 מכשול 'תתן לא עור לפני על עובר הוא ע״ז שיעבוד לעכו״ס חלום הפותר לכן הפה, אחר הולכים
 בדבר אדם מחסיאי נאמר זה ועל החסיאו הוא 'כאלו שיהסא ליהודי חלום הפותר וככה ,י״ט) (ויקרא
 כנאמר לעשותו אלהיס וממהר הדבר קרוב אחד בלילה פעמים אחד חלום לו נשנית ואס ,כ״ס) (ישעיה

 אלהיס וממהר האלהיס מעם הדבר נכון כי פעמים פרעה אל החלום השנות ועל פרעה חלום אצל
 תקנה שלא תזהר גס ,אותך אוהב שאינו למי חלום תשפר שאל בני הזהר נס מ״ח), לעשותו(בראשית

 לאדם אמרו בחלום אם גס ,שלו החולי אדם משוס תקנה אל וכן בך, יתרךיס כי הרע חלומו מאדם
 הדבר ישמור רק לאשתו אפילו אדם לשוס' יגלה אל בחלום ז״ל הנביא אליהו ראה או טובה בשורה
 כמובא י״ס) (ויקרא כמוך לרעך ואהבת משום שונאו לשמעון ראובן של חלום אדם יספר לא גס בלבו,
 צרה שאר או יחלה או שימות יהודי איש על בחלומו אדם רואה אם ,)תמ״א (סימן חסידים בספר

יתפלל : ׳ ■



. יושר כתב א׳ חרק הברית ס^ר .
ס רחמי שצריך דק ברמז לו יאמר לאו ואם אפשר אס עליו ויתענה בעדו צדקה ויתן עליו יספלל מי  ׳ ש

ד רוב שמחמת מפני וכדומה שימות עליו שחלם כפירש לו יאמר לא אבל ,וצדקה ותפלה תשובה ויעשה ח פ  ה
ד האדם ומת בעולם כזאת מעשה קרה וככר / אימה מחמת נספה ויש / עתו בלא שימות הוא ,יכול ח פ  ;מ

ם שוני א הר ס החלוש אחרון בדור אמנם .מגדעון והראיה בחלומות מאד מאמינים היו קדם בימי . ע  ו
^ כלל חלום תענית להתענות עצמו מרגיל אינו מנעוריו אס חכם לגבר מוב כעת אין

מי רק התעניות מן ובימים החלומות בלילות,מן מטסה •ימצא לא זה בדבר. עצמו המרגיל כי ,מפני  5יי
ס עד בהס גובר שהרשיבות אדם בני שיש ודע של״ה. קיצור ועיין בגמרא; מז״ל כדברי חלומו סי ח מיו  ש

 א-דס כל משאר יותר בחלום המדמה כח פועל ובהם ;הרמיבות בעבור ירחיים ונקראים לירח בעבעס י
ס ;מדברים ומהם ;בשירים פר מהם ;בס לדבר או להם שנדמה מה לפעול גופם את שמעורר עד ס מ  ו

ס עושיח ומהם ;מניותס על חוזרים כן ואחרי ואנה אנה הבית בתוך והולכים ממעתם עומדים שי ע  מ
 ועל ובקומם בשכבם ידעו ולא משכבותס על חוזרים כך ואחר בהקיץ כמו להם שנדמה מה געור בפועל

ך שעמד הסולם על לירד בשינתו רגיל שהיה באחד מעשה היה וכבר ;פתוחות בעיניס נעשה זה ו ת  כ
מו בשכנו ידע לא ולמהר משכבתו על ועלה חזר רגליו בכפות המיס וכשנגע מיס מקוה של הגור קי כ  ו

אנד האנשים ואלה ,סוביא מעשה בספר כמובא אתמול דבר של ם(וו ס שרואה ומי ,)קריכער נקראי ת  או

י ולא ניזיל עליהם יתן לא וכדומה הבור לתוך או הגג על כגון סכנה במקום ויורדים עולים א1י ס י ח  . אי
מי בסגולתם שינתם בעת אפס ואיבריהס; עצמותיהם וישברו יפלו אז כי משינתם אותם לעורר כשמס ח ר  מ

ס הוא שהמדמה ועל .בשלום משכבותס על וינוחו ישובו עד כלל עצמן את יזיקו שלא האל תלי מ  ה
ס הנשימות מן ונזכר מובן וזה ;הלומות יחלמו חיים הבעלי אף לכן החי מנפש שהוא זאת .ומודעת חי  הנ

ש בעת קולות החיים בין נשמע וכבר שינתם; בעת חיים בעלי ושאר הכלבים מן היוצאים והנרדפים ת  שינ
ל; בשמחות ופעם בכיה של פעם גי  בחלום; שרואה דבריו ועל חלומותיו על יורה ק גס וזה ו

ה ת ע ד מת שכפר חי בעל שוס בחלום אדם יראה לא שמעולם הכותב אחד קדוש אמרי אכחד לא ו מ לי  כ
ק עוד יראה לא פרתו או סוסו לו מת אס כמו ; ומתה בחיים וידעה אותה שהכיר ב״ח ת מי  ד

ם; לו ח ב א מדמה אלא שאינו מפני בחלום; מתה ועוף חיה בהמה סתם לפעמים אדם שרואה אף ׳ הו  ו
ך בחלום רואה הוא אבל ;משלם חיים רוח בהם היה שלא והאילן האבן רואה שהוא כמו זה רואה  א

ח רסני לזה והסעה ;בתו או בנו אמו או אביו כמו ;בחיים בהיותו אותו הכיר אשר מת שכבר רי  ש

ש / פרידתם בעת המציאות מן מתבשלת הבהמה ד כי וי
 הנפש* השארת על טבעיי מושת זה הוא כן ואס ;תתשל״א) (סימן חסידים בספר ,כתוב וימצא הדבר

 לנן / שבת״ס המשער וכח המדמה כח ע״י אלא אינו הנבואה ענין שכל הפילוסופים שאמרו ושהיות
; והוא ;בו דעתם לך להגיד ימיני אחור אשיב לא אמרתי אלה בשתי מדבר שאני '

ק5 ' ה י״ד י א ו ב נ ע5המ מלא־ שהיא הפועל משכל בא שהשפע ,הוא הפילוסופים לדעת ה י
תודו ץייידורו ריידיח ■

.בדמיונו הצבורות הקדמות

 פתאום המנץ אמיתית אותו ומודיע הנביא שכל על ומגיע הירח גלגל

ר; ב כ מ ר- בעת ג״כ ההוא לדבר הנצרכות ההקדמות כל לו שנודע או נו. א ט הנ
ף; שבו המשער י בכה משער והוא הפועל שכל ע״י כ ״ כחות אל זה ולהורות להבין כשרוצה והשכל תי ו ג  ה
ק על השכל מן שפע נשפע ולכן ; המדמה ידי על לא אם הרוחניות הצורות להבינם בידו יכולת אין מ ד מ  ה

; הדבר את ומשער המשער יתחזק־כח ואז המדמה שלמות שהוא המשער על וביותר י י ה אך מ מ ד ר  ה
ץ לכן זה) מאמר ש' (פרק לכס מראש הוגד כאשר הגשמיות אלא יודע אתו ואין גופניי כח שהוא ?{ל  א

מך כמקל הענין סל קרובה היותר ומליצה משל בדברי בהתלבשס אלא הדברים ולקבל להבין יכולת ו5  סו

א^ נפוח יר1יו.כ כ _ ה;. מ דו כ  בעכיג•* גשמיים שאינם הדברים את שמצייר הנבואה עת בלא ג״כ עושה הוא ו
ס המה אשר הגשם למקרה סימנים שהם בקולמסו המהנדס אשר.יצייר והנקודות הקוים כמו גשמיים אינ

ר שוקד קצ................. , , , ^ סי ו
 על הנכבד שפע בבא כי הנביא; למוח חון להם מציאות שיהיה לא לבד בדמיוע זה .וכל ;וכדומה ?שוח

 לסבלן שלו הגופניים האיברים יוכלו לא אשר עד לרוב ויפרוץ מהד יתחזק גופניי איננו אשר הנביא שכל
ס ואז מהם הגופניות ההרגשות ויתבטל ארצה ר\מתו מלא נופל והוא לבשבר חשט מסגהלו.וכמעש  ג

 בעת כמו לבד הדמיון אם' כי בנוף נשאר ולא הטעל בשכל ומהדבק רמה למעלה ועולה אותם עוזב השכל
 לגוך ומסביר הדבר מקבל המדמה ואז מרסוק והמדמה המשער על מאד משפיע השכל אולם ;השינה

 סיר או מדבר איש בעיניו רואה וכאלו החיצון מהרגש בא כהט הדבר לו ומדמה גופניות געניני הכל
הוא והראיה לו; חוצה לא במוחו הכל ובאמת נפוח.  לבדי דניאל אני וראיתי חמודות חיש שאמר מה לזה'

או לא מדוע ממש הדבר היה ואלו י׳) (דניאל המראה את ראו לא עמי היו אשר והאנשים המראה את  ר

ק נתגלגל או בגופו כשיקרה.כאב הנבואה ענין להבין ראיה קצת תקח ההלוס ומן .עמו אשר האנשים  א

 הדפו איש כאלו אליו והקרוב לו הדומה בענין הבל באמת; לא לנוף זה מסביר שהמדסה צדו הסס
באותו י



צבשבמדבר הצומח נפש מ״ז מאמר
ר ,הקודם כפרק האמור. כדבר מעשה ככלי כגופו פעח גאותו ט ע  בדעתו שפוי אינו אז ,שהאדם נ

 השינה אותו לקח כי ואיננו הטבע את הוא אף השכל ויתהלך הגוף על להתיצכ משמרתם עזכו מחושים
 אשר ממנה שלמטה ומה החי נפש אם כי אז כו נשאר ולא ,אמת דכר על אזניו את גולה אין ולכן
הר(לך כנזכר דהיוסא דקסטו רשימו המקובלים כלשון נקרא יחד כלס  המדמה ואז ע״א) פ״ג דף לך כזו
 מעין המקרה סיכת ויצייר וחזיונות סעיפים המסייר והוא משכב עלי בתנומות השליט הוא לבדו

 לו בדומה השכל מן עליו המושפע הרוחניי דבר להסביר בנבואה כן גס המדמה יעשה ככה / המאורע
 דבריו ועל משליו על ושותק שומע היה הוא אף הנבואה בעת המדמה אצל היה אס והשכל ;וכמוגשס

 שאז גס מה ̂ הגוף כחות כל כלומר הענין את הגוף שיבין כדי וחידותיו המדמה לדברי מסכיס והיה
 עומד איש כאלו גשמיים דמיונות שידמה המדמה אצל ואינו הפועל שכל למחיצת מרחוק בדרך הלך סשכל
 ענין בין הפרש ואין ,לו חוצה לא הנביא במוח אלא ההוא לאיש מציאות ואין אליו מדבר עיניו לנגד

 האדם מן נפרד השכל הוא המשכב על ואס שבחלום מה אלא הפילוסופים לדעת החלום לענין הנבואה
 והמדמה דמי כישן בטל ופועל חוצות כל בראש הלילה כל יושב אבל הפועל שכל במחיצת אינו הרוב ועל

 המדמה אמת של שפע איזה ממנו ומקבל למחיצתו יעלה עלה שעה לצורך לפעמים ואס ,שקר הכל יצייר
 בשכל ומתדבק תיכף עולה יוצא שהשכל ומאז אז הנבואה אבל ,בטל ודבר שקר איזה ג״כ בו ירכיב

:ומליצה משל ידי על הכל אך בסל דבר לא אף שקר לא בו אין וצדק אמת דבריו וכל הפועל
 אל לבי אשית אנכי אחזה הלילות לרבות הימים כל ודרכו המדמה בפעולות לדבר אכלה טרם ואני

 האדם בני דברת על בלבי כאש והיה בו יחכמו רבים ולא המדמה מן הוא אף שבא אחד ענין
 אביונים נפשות מאבדים אשר המעשה עלי ורע המה יקלקלו הדבר לתקן וברצותם ההוא בענין בהמה שהם

, . :והוא ,ליכתב ניתן הדבר הספר עם אמרתי ולכן , בו ועורונס דעתם חסרון ע״י

ק ר ת טי פ ב ל  מקרה כשיקרה כי הרוח ואיש המשוגע כמנהג והמנהג אחד דבר נהוג עמנו בני ב

 ושאר שחורה במרה או במוח שאירע וחלי פגע מאיזה אתתא או גברא טהור בלתי

 רוח אכן ויאמרו דיבוק או משוגע אותו קוראים ומיד תיכף אזי ההוא באיש או בה ה׳ חלה אשר המרות
 מרעתו להצילו מכשף או אליו שם בעל לקרא הוחל אז ,אחרא מסטרא עמו אחרת רוח הלזה באנוש הוא
 כענין הוא הזה הענין אמתית כי ,החלי יתחזק החולה ואת זה ע״י יותר נזקין שהם ישכילו חכמו ■ולא

 לי1ח איזה שמחמת אחר כי ,)זה מאמר י״ג (פרק למעלה כנזכר המדמה ידי על ובא ממש החלום
 המרות־אזי סן במרה חולי איזה ידי יעל או.שבא (נערפין) הנקראים שבמוח מאד הגידיןהדקין נסתמו
 כל-מוב סיבת להורות לבדו המדמה אס כי אז בו נשאר ולא פגומה בכלי שוכן אינו כי לו הלך חלף ׳השכל

 מבעלי זולתו או אותו איש יכה וכי משחית איזה לו מדמה אז לגוף הכאב זה לצייר וכשרוצה , נגע וכל
 ואס במקל אס מעשה בכלי נפשו משחית מבהיל נורא תבנית שאר או וכדומה שכול כדוב מחבלים חיים
 בפיהם המה משיבים אודותם על והקרובים אבותס ישאלו כאשר והיה , ברזלוש כדרכו הכהו ברזל ,ככלי
 והתמונה רבה מכה בכל אותם המכה והוא באגרוף ולהכות עמהס לריב נצב עיניהם לנגד תמונה איך

 בדמיונו בציור לפניו פחדו שם אשר מהתמונות להזיק שדרכו מזיק שאר או שד או רוח תדפנו אשר
 עד המפחד אצל המדמה כח גדול כי החרמה^ עד ויכתס ויכם פניו על יראתו לתאר בבריאותו געודנו

 ישחיתו ולא ירעו לא מאומה יודעים אינם והשדים ̂ דבר ואין דמיונות ויראה עיניו מראה שיתבלבל

ם. ת  היה אשר תבנית ודמות בצלם הרה.ותלד העלמה הני: כי ובמופתים באותות זה לך ואבאר או
ת שלה המדמה בכח ולצייר להרהר מתמדת והיתה בדמיונה  אס במעיה הולד יצירת לאחר אף ההריון ^

 ומכל ,טעמו את בשנותו אדם של וגויה לגוף אפילו־ פועל שהמדמה האות לך וזה כידוע. עוף אס •חיה
 אשר מיס של בכוס קטנים כלבים נראים כן על אשר הפוגות מאין ולהרהר לדמות ■שיתמיד המפחד שכן

 f המפחד של המדמה כח פעולת רוב על גדול ומופת אות לנו וזה . שומה מכלב הנשוך כל בי ישתה
 או שד מזיק איזה במחיצתו עמו אתו יש שככה דבריו בכל מאמינים זה כל בשמעם הקרובים או והאבות

ד ושטן נראה בלתי רוח מ ^ לכל יאמין פתי לקיים המכה המלאך את ימינו על ש ב  ממון מפזרים ובכן ד
 או הב״ש כשיבא אבל רבה מכה להכותו יוסיף פן באמרס מכשפים או אצלו יקראו שמות בעלי כלם חרבה

; לצערו ביתו אל לבא המשחית יתן ולא וילך ויגרשהו ישלחנו חזקה ביד כי מידו ינצל המכשף ד  ועל ש
 עשבים במיני אותו יעשן אז כי או ,זרות ומרחצאות משונות בפעולות יותר אוחו המזיקים הס הרוב
 מרפא ולעת , וחולה חלש לגוף ספק בלי המזיקים האלה בדברים וכדומה הכבשן כעשן עשנו ויעלה
 בו. לענות רע וענין הבל וזה ,החולי באותו וימות חמלה בלי וילך מרפואתו שמתיאשיס עד בעתה והנה

 אשר אבל ̂ כאלה אליל רופאי ידי על שוממה בני רבים כי עליהם נגה השכל אור ולא חושך יושבי אדם בני,
 הוא הב״ש או המכשף אותו כי ישראל, בני וישחיתו המזיקים המה -הרופאים שאותם הוא בלבי אני אמרתי
 מיושבת. ודעתו בבריאתו האדם זה בהיות כי המשוגעים המה הקרובים ואותם ,עתו בלא מות על ינהגנו

 אלה אשר לאיש אמנם .דבריו בכל מאמינים ממנו שכלו בהפקד ועתה דבריו בכל קרוביו האמינו לא עליו
 וכשירפא מ־כה, וכל כלחלי גס להסיר טבעיות ברשאות ובקי מלי ויודע מומחה לרופא להוליכו ראוי לו
כגנ ע; השכל ישוב אז מחלץ ויחי במוחו אשר (הנערפין) ינקו או שבו־ המרות מן באחד אשר החולי בו

מעצמו י



, יושר כתב א׳ חלק הברית ■ספר
או רכות פעמים כנסיון בא וכבר ,רוח עוד ט היה ולא השיגה מן ההקיצה בעת שב כאשר מעצמו ב  ש

ח פלאות בדברם ומשונים פונים ממינים מינים הדעת ממחוסרי כמה מומחה עבעיי רופא יד תחת או ר נו ו
; ■ : בפיהם רוח יש אין אף ומקדם כמאז ודעתם בשכלם שלמים בריאים יצאו וכלס •

ם ל ח שנדבק ומי מי גם ויש שיש נאמנה תדע או רו לחבל והמשחית המצב רע דבק שאר או רעה בו'
 אינו הוא אף חך ,שס לבעל נצרך היה באמת והוא אלף מני אחד אף שכיח אינו' זה אבל באמת •.

 אס פשוש הוא בינה רוח העי וידעו יכירו למען זה בדבר וההבחנה .הפס אנשי אלף מני אחד שכיח
 אן מעולם בו ידע שלא בלשון מדבר או מקודם זה ידע שלא וענין ומלאכה דבר באיזה עמוקות מגלה
 ו5 רואים אנו זה ועם ,כן נעשתה הדבר נכון אמת .והנה אמר במקום שנעשים נסתרים דברים מגיד
 שס לבעל להוליכו שראוי זהו ראויס בלתי במעשים המשוגע כמנהג והמנהג בסלים ודברים הבאי דברי

ה רוח ונכה עני אל יבא כי והיה ,מבעתו רעה רוח ספק בלי כי קמיעה ונתמחה גברא 'שנתמחה ז  ה
 מפסוק היוצאים והכונות' השמות ידי על ממנו אותו יגרש הקודש בשמות ויודע שמים הירא סובי שם בעל

ס מגלה אינו אס אבל , ז״ל לוריא להאר״י הקודש בכתבי כמובא ק״ס) (ההליס רשע עליו הפקד קו מו  ע
̂ חולה כל כבאר סבעיי לרופא ראוי זה זרים מעשים ועושה מבהילים דברים אומר רק נסתרות ומדבר

 ו5 יהיה ולא ומקדם מאז בו ידע שלא ודעת הכמה באיזה עמוקות ומגלה נסתרות מדבר אס אמנם •
 כזוב דכק זה הרי וכנכון כראוי במשפס דבריו מכלכל ישר בשכל ומתנהג ישרים ומעשיו כלל הבל מדברי

ח אלהים ויעבר בו כזכה הסובים ומדותיו מעשיו פי על לפעמו ה' רוח ותחל בקרבו חדש נכון ורוח  רו
ר הקדוש הוא ,אליו שחובר קדמון צדיק נשמת או מגיד יהיה הקודש רוח ממדרגות והוא בו הקודש ש  א

עלי תהיה אשר כסי הספר מזה שני בחלק אכתוב וכאשר המקובלים, בדברי כמבואר בו נוסםה ה' דוח
: וחסדו ה' יד שם ׳

ה ת א ה והבן בדבר בין האלה פרקים בשלשה המדובר מכל היוצא על פניך שים המעלה אדם בן ו א מר  ב
עון והחלום הנבואה דעתם על איך ותמצא הפילוסופים לדעת והשגעון והחלום הנבואה שג ה  ו

ק ובעל המשוגע הרוח איש זה כי אבי כן לא ובאמת ,אחדים ודברים ■ אחת שפה אחד ענק הכל מו  החלו
סו הדרך זה על כן גס שהנבואה שאמרו מה אך , זאת כל ואמונה אמה נכונה דברו בהם הלזה כני ה  ו

רי זה אין באמת , ענינים שלשה אחת הבן על והכפו והמשער המדמה כנפי החת כן כמו אוחו ב  ד

ך, אשר המקובלים לדעת אשר הנבואה ענין אל וכשתערמו ,קיימין ולא שרירין לא הלום או המדמה  מ
ב, באר אבארנו.אזכרהו ואת אזכרנו זכור הספר מזה שני בחלק בו דברי ס סי על אשי כפי הי מו  כ

ר-’®״ כגבה ומשער כמדמה מדרכו בקודש דרכו שגבה תבין אז מפס ותראנו בחסדו ה׳ ידריכני א ה ל ג  ®נ
 כישיך הנביאים אל הוא אף המדמה נצרך המקובלים לדברי שאף הגס . החושך רן האור כיתרון ויתרקילו

״כ), (הושע אדמה הנביאים וביד יכתוב © לו המדמה בענק לדבר אשוב ולא בסרס-אלך ואני י ד  ח

דו אשר כפי הבא בפרק חומר השר כעמים מכמה לו נאה שמו וכי הזה לכח הזה שם ■סוב «ה ס ח  כ

, : והוא ,השכיל עלי ה׳ מיד .־ : י• ■ ׳■ ■
טז קי ר ה1ו ס י  י5משי משבעה ככה שנקרא דעתי על עלה מדמה הכח זה יקרא למה דמיתי כאשר /

א) . הס ואלו סעס • י' ס ואין אומר אין בשתיקה דבריו וכל עניניו כל כי על , רי ב ד
לו, נשמע 'כלי ם, בלי עושה ,חזרס בלא שומע ,עיניס בלא רואה קו די רן וידום מלשון והוא י ה  א

) (ויקרא ) (אסתר בנפשך תדמה אל מלשון והוא , במחשבה רק בפועל אינו עניניו שכל על ב) .י'  . ד׳
ה בדבר ודוגמא משל ידי על רק הדבר המתת לגוף מסביר שאינו האמת בחלוס כתו שס על '<) מ  הדי

. (ישעיה הדמיוני מי ואל מלשון והוא ,^ו (  בעצמו עומד רק לזולתו יוצא אינו ענינו שכל על ד) מ׳
) (יהושע דוס בגבעון שמש מלשון והוא ,האיש עמוח  5מעכ שהשכל על ה) .במקומך עמוד כלומר י'

ב) (ישעיה לו דמי חתנו אל מלשון והוא נמנעים בדברים ולדמות לצייר ,כשמתחיל ומפסיקו ידו על  ס״
 ׳. בארן תכלה ירושלים את ישים ועד יכונן עד ששמם ציון הי על לבו מלפוס לו הפסק התנו אל עלומר

( אבד נכרת ההוא הדבר ובאמת ע״י לעכב מגיע שכלו יד שאין בדברים בנמנעות וציורו הדמוהו על ז  ו
ט המשער כח על ז) . מ״ז (ירמיה אשקלון נדמתה מלשון והוא ,כלל מציאות לו ואין העולם יין  ש

 הדבר יהיה שכך נפשו קותה או הדבר היה שכך■ מקוה בו וישער שידמה ומה , המדמה שלמות שהוא

ה :מ״ח) חסדך(תהלים אלהיס דמינו מלשון והוא י ,ההוא הנ  מן כהות ס׳ לבאר רחמיו עזרונו כה עד ו

 לדעת ונרדפה נדעה ועתה y ט״ו) מחמר (בסוף שזכרנו המדבר של החי בנפש אשר כחות עשרה
 נכבדות כי ובהיות שבו מדיי ומתעורר מעשיי מתעורר המה אפר שבו החי מנפש והי׳ הס' כח גס ולבתר
בר דו ת מן מזולתם יותר בס ' פרס' כלל בדרך אותה לבאר יפה אשר סוב אמרתי לכן הכיו  צפי ובדרך'

׳• -י : והוא ,כלל דרך הביאור יהיה 'ובראשונה ,בו ישועתנו האל לנו יעמוס אשר

ק ר יז פי ר ו ע מ  הדבל ולרסק לו הסוב הדבר לקרב אדם של לבו יתעורר בו אשר הכח הוא בכללו ה

 הזיכר בכח וזכרו המדמה בכח הדבר לו שכבר.התדמה אחר לו ורע 'המזיק
תיו, מכל ההסכמה ונסלעלץ  אכזריות וגבורה פחד ורצון כעס ממתיו כל כן יעורי^גם הכח וזה כחו

עיניך לנגד ידי וכבר ,נפשו לצורך כהוא מה ק גופו לצורך שהוא מה הן וכדומה ושנאה אהבה \רחמיס
; במאמר ' ‘



צגשבמדבר נפש,הצומח ט״ז מאמר
) ס' ע״ו (במאמר  הוא למדות מתעורר שהוא מה כי דע ועתה ̂ וחיצוניות ,לפנימיות נחלר! הכח שזה ג'
 המעשיי כי ולמינוי גופו לצורך הוא שניהם גס ^:והנה חיצוניותו הוא למעשים שמתעורר ומה פנימיותו

 והמדיי , וכדומה בית ולבנות בגד ולארוג ומשגל ופתיה לאכילה שמתעורר מה כמו ומינו גופו לצורך הוא
 כדי אדם ולכל לרעיו חסד ולגמול בניו ועל עצמו על לרחם שמתעורר 'מה כמו ומינו גופו לצורך הוא אף

 חי בבעל נמצאות האלה כחות היות ואס ,ולמינו לגופו הכרחי דבר שהוא המדינה ובקגוץ מינו שיתקיים
 שהם מה בין יש רב והפרש עצום הגדל פרק) באותו (בס האמור כדבר החי מנפש המה כי על P גס
 ברב ופרט בכלל הוא וההפרש.בינותם בלבד, השם בשיתוף אלא ישוו ולא באדם בו שהם למה גב״ח גו

 בבעלי כלהכלל, תמצא ובאדם אהד בפרט הוא בב״ח מאלה.הכחות תמצא ר״לאס ושפל, בנכבד ומעט
 קיש ואתה ,נכבדים בדברים ובאדם הערך שפלי בדברים הוא חיים בבעלי ,הרבה ובאדם מעט הוא חייה

 הבא כל עם וקרב מלחמה לעשות פרטיים כליס ב״ח מין בכל ותמצא בבינה וחכם בחכמה הבן חמודות
 ,וכדומה לחזיר והמהלעות לקיפוד והקוצים ולצני לשור הקרניים האדמה,כמו פני מעל ולכלותם אותם להזיק

א האדם עם אמנם , הקור בעת אותה להמם לכבשים עתיק ולמכסה לבגד להיות הצמר נברא וכן ^ 
 בחילוק ידים שתי בו נבראו אפס / אלה מכל חסר אמו מבטן יצא וערום בגד לא אף מלחמה כלי לא נברא

 המתלעות במקום והסייף הקרניים במקום הרומח גהס איש יקח כי , כלם הכולל כלל וזה אצבעות חמשה
 להס יצטרך לא אשר בעת ולמשא לעול עליו יהיו שלא כדי כלם עמו נבראו ולא , הקוצים במקום והמגן

ם, בעת ויניח הקור געת וילבש הלבושים בידיו ועושה ק אחרי ויניחו הצורך בעת • אחד כל יקח אבל  החו
 והחריצות התחבולות בעניני וכן ,לגוזזס שיצטרך עד החום בעת עליהם שיכבד בכשביס הצמר כן לא

 ; כלם יכלול בשכלו והאדם אהד פרט מהם מץ בכל חיים בבעל תמצא הטרף ולהגעת המזון להבאת
 והרחקת בנמלה הגזל והרחקת בחחול הצניעות כמו אחד פרט מין בכל כג״ח המצא המדות בעניני וכן

 צניעות ללמוד זה דבר על משכיל לכל ראוי כי ,אלה כל יתקבצו היפר האדם בדעת אמנם , ביונה עריות

 לאחדים והיו כלס את שיקנן גו שיש ממי וטובה נכונה מדה כל ושאר מיונה ועריות מנמלה וגזל מחתול

 , לרוב ויפרוץ למרבה בו הס ובאדם המעט הס גב״ח הס המדות אס גס ,העקרים בספר כנזכר בידו

 על בפעוה גתים הדבורה יבנה אם כי , למרבה הוא ובאדם במעט הוא גב״ח שהם מה כמעשים וכן
 קצוות שש בעל הוא בית כל כי לשבת מוכן בית בלתי לבית גיס בין קטן שטח יופסד שלא עד נפלא דרך

 בתמונה בית בונה בחכמה האדם אבל זולתה אחרת המונה על יכולת לה אין בבית ביש מגיע לכן מכוו׳ניס

 של בתיס כמו נבזיס שפלים מדברים הס בב׳׳ח גס , שירצה תמונה בכל גס מרובעת בתמונה אף הזאת
 טובויקח עץ וכל ברושים ועצי ארזים הערך.מעצי מנכבדי יהיה האדם של אבל משעוה שהם הדבורים

 חרש מעשה בכל וקודר ובמעצד בפטיש ומכה ומסתת קטנה ואבן גדולה אגן גזית אבני המקום מאבני
 אס וכן ,ומוגאיו ומוצאיו ותכונתו והחיצוניים הפנימיים וחדריו ועליותיו והצרות בתיס מהם ויעש אכן

 המקיף אל הישר בקו צד לכל המרכז מן בו יוצאים קוים אשר נפלאה אריגה סביב לה בית העכביש יארג
 האדם אבל , לבגד יהיו לא קוריהס אפר עכביש קורי הקור מן •שפל ומראיהן הערך, שפל דבר מן יהיה

 הושב במעשה חיש בלב מחשבות ורכות ושש שני תולעת ופשתים צמר וארגמן מתכלת יהיה שלו אורג מעבה
 הב״ח יעשו מהכמה לא כי והסעס ,לעושיה ותפארת כבוד לבגדי והיו המונה וכל ופרחים ציצים מציורי

ומככנותס מחיתם “ד̂י להם לבקש בטבעם יוצרם שם אשר וסגולתם תכונתם מפאת אס כי יעשון אשר את
גו הטביע אשר־ החושים מן החוש בחוזק וזה וגבורה בכה וזה וזה'בתחבולה בערמה זה בכה וזה בכה זה

 במדינת כלביס שיש עד בכלב הריח וחוש בהריה השמע וחוש :בנשר. הראות כחוש מזולתו יותר הבורא
 שהמה כתב ז״ל והברבנאל .ימצאנו עד ויריח בחוצות לחפש כלבו ישלח אדוניו מגיש חפץ יגנב אס אשר הים

 בהם אישים המצא לא ק ועל שכליית פעולה ובלי הפפית בחירה בלי אלה וכל , (עננלאנד) במדינת

 יותר יודע הזה השועל לומר תוכל ולא למיניהם אישיהס משאר יותר יערימו או ישכילו אשר אחד ממין

 ■ האחד מעשה אץ האדם ק לא ,יעשון אפר כל י את לעשות פניהם גס מוכרחים כי האחר מהשועל
 כסיל וזה משכיל זה עפש וזה חכם זה שונים פרטיים אישים האנושי במין יש כי על חבירו למעשה דומה

 לני בטח בו כה שמעת.עד מאשר והנה . ובבחירה ■יעשר בחכמה כלס המעשים וכל ערום וזה הס זה

 נדרתי אשר אה ומעתה . שבמדבר מדיי ומתעורר מעשיי מתעורר .מענץ כלל בדרך• באר. די שהוא
 פרק סוף עליו יעדתי כאשר עלי ה' הסד של תרךת:חוס כפי כן גס פרס אותסיבדרך :לבאר אשלמה

/ ■ ■ : והוא ,הקודם . . ־
הגדל יוגדל ובה לבד העיוני שכלו אלא חינו באמת המדבר שנפש ומפורסם זאת מודעת יח פרק

הנפשות כל אך .זולתו ב״ח בשוס דבר שמץ מזה אין כי על סי צומח מדומם עצמי ־ - ,
 נכ״ח נמצאו כן על אפר .שבו החי מנפש הוא הכל במדבר אשר העיוני שכל שתחת הרצוניות והכחות

 אמנם שכן^ הצומח מנפש הוא כבמדבר הטבעיות וכחות .המדרגה ובשפל ופרטים מעטים הס ואס ג׳׳כ

 לטוב הכל שנשהנו עד שבו שתחתיו מה כל על מאורו. ומשפיע מאד מכהו מאציל העיוני ששכל בעבור
 ק ע< , השכל במשפט דבריו מכלכל שיו הרצוניות והנפשות הכחות מן אהד וכל ,הנכבדת ההנהגה

בחינות לב' נחלק האדם שנפש מעתה אמור לכן .החי מנפש בו הס שבאמת אף האדם נפש בשם נקראו



in כתב א׳ הבדית־יחלק ספר fr

 ־הוא והפנימיות ,מעשיי שבל ונקרא מהעיוני שלמשה מה כל הוא החיצוניות ;וחיצוניות פנימיות שהם
 ;כן הבונה יכונה שכל שנשם אודות על מעשיי שכל הנקרא שחיצוניותו ודע עיוניי שכל ונקרא העיוני

 אשר ,׳ הסעורל כח הנקרא החי של הפנימיות פנימיות שהוא העיוני משכל שלממה מה בכל המובחר על
 כמובא מדיי־ ומתעורר מעשיי מתעורר המה אשר וחיצוניות לפנימיות נחלק שהוא לבך ידע רבות פעמים
 ip חיצוניות הוח מעשיי שמתעורר מעשה נאמר כן ואם . י״ז) פ' זה ומאמר פ״ג ע׳׳ו (במאמר למעלה

 לשמוע אזנל תקשיב לבך תכין ומעתה . מעשיי שכל -של הפנימיות הוא מדיי ומתעורר מעשיי שכל
 י1מ הוא האחת בחינות. לשתי היא אף נחלקת מעשיי מתעורר שהוא מעשיי משכל החיצונה שבחינה ולדעת

 המזון ולבשל ולהוליד וללבוש ולשתות לאכל כמו ומינו גופו לצורך הכרחיים מעשים לעשות שמתעורר
 מזרס ולמכסה למגן לשבת ביש ולבנות הקור בעת ולחממו בשרו את לכסות כדי בגדים ולארוג והשתיה
 חיצוניותו :בחינת זהו ומינו לנופו הנצרכים במעשים יעסוק הוא אף שהב״ח כמו וחוס ומקור וממסר
^ בתים ־לבנות כמו הכרחיים ובלתי מותרות המה אשרי מעשים לעשות שמתעורר מה הוא והשנית ב  ר

 הנאעליס רוקח מעשה וכן , לסייל העליונות והלשכות מהודרות וחצרות מרווחים ועליות יושב מאין
 בגדי לארג וכן .אדם בני לתענוגות ומרחשת מחבת ומעשה ודבש בשמן משוחים מצות ורקיקי למעדנים

 ■3ישא והמלחות הנגרות מעשה . ופרחים ציצים ציורי ובארגמן בתכלת ורוקם חושב במעשה ותפארת כבוד
 -0 אמכס אף ,פנימיותו בחינת זהו כלל ב״ח אצל שאינם מה לגוף חיצוניות הכנות המה אשר מלאכות

 השנימעת .וחיצוניות לפנימיות כן גס מהם אחד כל מתחלק והמותרות ההכרח ר״ל בחינות" הב' אלה
 לעשותו אפשר אם לעשותו ירצה אשר בדיר ויערים האדם יחכם בו אשר הכח והוא מחשביי נקרא

 והמלאכות הדברים אותן עשיית הס והחיצוניות .יעשה וכיצד לעשותו אופן.צריך כאיזה אפשר ואס לאו
א^ בו מדיי התעוררת שהוא מעשיי משכל הפנימיות בחינה אולם . •מעשיי ונקרא הנזכרות ה רר' עו ת  י

 הכריו- אהבת וצניעות פריצות ורחמים אכזריות ורצון כעם כגון הרעות או הסובות במדות לבחור
תפמ כרחמים ג״כ בב״ח נמצאים הסוביס ממדות מעס אשר . לזה וכדומה ושנאתם

 ו ג״ח, כעין שהוא בעצמן להגיע יוכלו שלא במקום זה את זה השוסיס וכחיכוך גוריהן היניקו שד חלצו
 * באדס אבל כבחירה לא בסבע הוא בהם רק אך . וכדומה בנמלה הגזל והרחקת בחתול הצניעות
 תועלת שהוא מינו וסקון גופו תקון בשביל בהן ורוצה טובות במדות בוחר והוא חפשית בבחירה
^‘בחלק מזה לנו יזכר עוד כאשר בארן האדם לקיום מאד נצרך דבר שהוא' האדם בני וחברת המדינה ^ 

^ ה׳ יצוה שם אשר כפי רעים אהבת מאמר הנקרא לזה מיוחד שלם מאמר מני והקשיב זה. מספר
^ י :לישועה לי ויהיה הברכה

א יט פרק צ מ  יעש חיצוניות שהוא מעשיי שכל הנקרא שבו מדיי הן מעשיי הן בכללו המעורר נ
בשכל רק הנפש תקון אין ’ כי הגוף חקון הוא הקודם בפרק האמור כדבר ־

 המדיי שהוא מעשיי שכל של שפנימיות לדעת ראוי זאת בכל אמנם . המדבר נפש פנימיות שהוא לבד '
 מבלע^! כי • הנפש לתקון קרויה סיבה שהוא מפני במעלה לו וקודם המעשיי שהוא מהיצוניותו הוא לכבד

 וככובע* בזמן לו קודם שהמעשיי הגס .בה ויזכה יעלה עלה ועמה הנפש תקון שהוא העיוני לשכל יזכה לא
 לתועלס המלאכות או לגופו מזון העושה גס -כי רע, או סוב נקראים .שניהם גס והמדיי שהמעשיי דדע

תשימס ולמה יצרה לשבת בראה לתהו לא כי סוב נקרא והמין האיש שיתרףם כדי והמין האיש :
 עד כמל כשיושב וההפך . א׳) מאד(בראשית סוב והנה עשה אשר כל את אלהיס וירא נאמר כן ועל

̂  רע או סוב נקרא שהמדיי שכן ומכל . רע נקרא ושלמה כסות ומחיה מזון לו התקין מבלי שמשומם
ר סוב שעקר ותשכיל תבין ובכן .רע ונזל סוב ג״ח יאמר אבל שקר וגזל חמת חסדים גמילות יאמר לא  52ו

 וכמבע בזמן לו וקודם למדיי מדרגה הוא כי השם בשיתוף המעשיי סל כן גס ונאמר הרדיי נאמר-על
 ופנימיות חיצוניות המה אשר העיוני שכל עם מעשיי שכל על וקגאמר במעלה, לו קודם המדיי אבל

 כענ*ן וככה . במעלה לו קודם והעיוני ובסבע pבז לו וקודם להעיוני מדרגה הוא שהמעשיי המדבר
 ן5 כי הנפש תקון שהיא לנד ■העיוני על נאמר הבחירה עקר. אך לאדם בחירה יש שבשניהם נאמר הבחירה

 לגופו תועלת איזה משוס בה וחפצו בכך רוצה שהוא מפגי לא־ באמת הוא שק על עיוניים בדברים בוחר
 ■ כחירס זה אין באמת כי השם בשתוף מעשיי שכל על כן גס הבחילה ונאמר , החברה קכוץ או מינו או

 בשכיל סוכות במדות רוצה ומדוע גופו תקון בשביל והמלאכות המזונות בעשיית בוחר למה כי רצון אלא
 נקרא ומסעם,הבחירה בחירה הוא אף נקרא ההפך לבחור האדם שביד על אך / החברה וקבוץ מינו תקון
 בהם יאמר שלא ומוליד ומגדל הזן כח שהוא שבמדבר הצומחת נפש בכחות כן שאץ מה ,ורע טוב
 פרר ט״ז (מאמר למעלה כמובא בו לתםuפ* לעכב הפכה על יכולת ולא בהם הבחירה כידו שאין על ורע
 יאמד אבל סוב גדולו או סוב שעיכולו יאמר לא כי . ותבין מקומו על שמה וראה לקראתו עורה ד׳)

 \ נפםק המגדלו וכח נפסד שעיכולו יאמר הפכם יושר,ועל על מגדלו המגדל וכחו יושר על זן שעיכולו
 אס טוב אס לדבר מתעורר כשהוא ומדיי מעשיי מתעורר שהוא בכללו המעשיי שכל ■ *הנה1 כ פרק

 הרגש הנקראים החיצוניים חושיו מחמש באחד אותו ופועל דבר אותו גומר הוא רע
, המעורר לכח משמש הוא ההרגש כי ,הפנימיי הרגש הנקראים הפנימיים חושיו חמש חו החיצוניי

משרר '



צדעבמדבר החי 1מאמר:יץ,נפע
מי וזה עעורר  כלים הם הרגש כו שיש מקום ככל הנסתרים הן הנראים הן כגוף אכרי כל כן על !יסיעל גי

 ועומדים תלויס כלם כמדות הן כמעשים הן כתורה האמורים ועכרות המצות כל ולכן .למעורר ומשמשים
 לעיין כגון עיוניים ממצות הון , והמרגיש המעורר לומר רצה , שכאדם החי כנפש שהם השנים כאלה

 תוספת הישראלי לאיש אשר השמים שמן העליונה ונפש מתחיל שהמעורר וכדומה ומזלות כתקופות לחשוכ1
כ/ העיוני נפש ידי על אותה גומרת העיוני נפש על  לדעת נשכיל אלא מזה מעיין אינו לכדו העיוני כי ש

 שהוא בעכור זה תקיים היא העליונה נפשו אמנם השמים, מן ה' מאת מצווה שהוא כעכור לא כו האמש
 העיוני ושכל הגוף תקון הוא ככללו המעשיי ששכל הקודם כפרק שזכרנו שמה שתכין צריך וככן . מצווה
 וכאו כמעשיי התלויס מצות לו שכאו אחר הישראלי אכל למדכר, אלא אינו זה כל הנפש, תקון הוא ככללו
 כשכל גס ר״ל ,הנפש תקון אצלו שניהם וגם הגוף תקון אצלו •שניהם גס כהעיוניי התלויס מצות כן לו.גס

 כאה לא אשר העיוניים שהסכמות כמו נפשו, תקון הוא כמדות הן כמעשים הן כו שכחו המצות המעשיי
 העיוניים החכמות כל כאמת כי ,כהעיוני שתלויים הגס חיצוניות כהכנות לכד גופו תקון הוא כהס המצוה

 וכשתוף חיים הורת היא רק אשר ה' חורת נגד הנה כאין כלס כהם להתחכם הסצוה כאה לא אשר
 ורב מופלא חכם כתב כאשר , הנצחיית להצלחה האדם יזכה ידיהם על ולא , חכמות נקראו לכד השם
 כאשר כן ואינו כה נפשו יצליח אשר תורה היא חכמה שכל סוכרים שרכים ז״ל קאנדיא מהר״י רכנן

 חחי נפש כי ועל ,כאמת אמו מי יכיר שיגדל אחר אכל אמי רואה אשר הנשים לכל קורא הקסן תינוק
 הנעלם) כמדרש ק״י דף וירא (פרשת כזוהי נקרא לכן שכו הצומח מנפש כמעלה קודם היא שכאדם

 לוש כת ומוליד ומגדל הזן שהם שכו הצומח נפש וכחות הככירה לוע כת שנו והמרגיש* המעורר לכח
 כ' שהם כאלההב׳כחות תאותם ממלאים הרשעים כי ,החי נפש נגד המדרגה כשפל להיותה הצעירה

 שתיהן כי , הכ הכ לעלוקה כנות שתי והן ארור של .תרגומו לוס כי הארור הרע יצר שהוא לוש כנות
 י״ש) (כראשית וכקומה כשככה ידע ולא חומר הוא שתיהן ועל אדם כני ותענוגות הגוף על מושכשת

 ■ המתעורר שהוא המתאוה הכהסיית נפשו על כארי יתגכר הצדיק אכל ,הדין ליום וכקומה כקכר נשכבה

 לנפשו מחסום ולשים החיה נפשו על איסר לאסור בהמתו נפש צדיק יודע כי רדתה עד ויחלישנה והמרגיש
 ויחן התאוה מקברות ויסע העולם חמדת מכל הנקיה רצונו רגלי כפות תחת יכניעם והוא . הצומחת
 שבה על זו החי נפש כחות והנה . עולם ומלך חיים אלהים לחרדת ותהי מאד לבו ויחרד ויירא בחרדה

 כששוף לא אמת דרך על כחלרה נקרא בהם הישראלי בוחר כאשר להישראלי התורה מצות כל כמעש תלוי
 אבל בחירה באמת נקרא לא מצוה ולא רשות שהוא במה הכחות באלה אשר שהבחירה על אך ,השם
 כבר ומעתה . בלב ומשתנה רצוניית נפש הנפש זה נקרא כן על ,ברצון הב״ח אצל שהוא כמו רצון נקרא

 ומדיי מעשיי מתעורר שהם שבאדם הרצוניית או המרגשת מנפש והיא הט' כח כבאור עיניך לנגד ידי
 על המדוכר ככל שרציתי מה וזה / זה מאמר ע״ז) פרק (סוף עליו יעדתי כאשר כן גס פרע דרך על

 כחות היו״ד כל להודיעך אלהיס רצה כבר כי ואחר . לנצח שמו יתברך רחמיו עזרוני הנה עד ,אודותיו
 לדעת ונרדפה נדעה מעתה . זה) מאמר א' (בפרק ולבארם לפרעם נדרתי אשר. שבמדבר החי מנפש

: והוא ,ראשי עלי נרו בהלו עלי ה' חסד כפי בה והמדובר וכחותיה עצמה המדבר נפש ולבאר

המדבר נפש י״ח מאמר .
 הורכב ליצירה הששי ביום נברא שהמדבר בו) א' פרק ס״ז דברתי(במאמר בספר מראש הלא א פרק

 בענין נתתי קסתי ואת . יסודות ^בד' האש.שבאש חומר מבחינת חומרו הוא גופו
 אותם קבל היסודות מצורות בחינה ומאיזה זה אחר בזה אותם קבל איך שכו והחי והצומח הדומם נפש

 זכרון ואין שכחת ואס לזכור לך יש כי ידעתי וכזאת .י״ז) מאמר א׳ בפרק(ובפרק בו האמור כדבר

 קבל אשר כפי זכרותינו סדר תבין אז מקומו על שמה וראה ימין הבט תשכחנו לנצח למה לראשונים

 היא צורתו המדבר קבל כן ואחרי .הראוי ובהדרגה בסדר מהם שבו החומר ובחינת הנפשות בחינת

 בא הדבור־ כי על השכליית נפש או המדכרת נפש ונקראת יסודות שבד׳ שבאש האש בחינת מצורת נפשו

מו (בראשית חיה לנפש האדם ויהי. שכתוב כמה. השכליית נפש מכח רגו ת )(  כל לכן , ממללא לרוח ב'
^ כח ויונק עולל בנפש מתנוצן שלא עוד ש  את האדם בריאה,יברא ואס , לדבר יכול ואינו אלם הוא ה

 קרון אדם כמראה דמות הגולם אותו יהיה יצירה בספר האסורים הקודש ואותיות השמות ע״י הגולם

 כת נפשו ותקצר דעה בו שאין נעבור מדבר בלתי רק וההרגשות הכחות כל עם נפש בעל מחומר
 לה׳ בלתי המוליד וכח השכליית נפש בו להכניס יצירה ספר ידי על אפי^ באדם יכולת אין כי , ההשכלה

 שהוא גברא בההוא זירא ר' הרגיש ומזה , יצירה ספר על שחברתי היוצר בית בספר בארתי כאשר לבדו

 בהדיא משתעי קא הוה זירא דר׳ לקמיה שדריה גברא ברא רבא ס״ה) בסנהדרין(דף שאמרו כמו גולם
 הבורא ייחד אשר היא השכליית ונפש ,לעפרך הדר את חבריא מן ליה אמר ליה מהדר קא ולא^הוה

 החכמות יקנה ונו ההסתכלות יהיה ובו ישכיל בו אשר ,העיוני שכל ונקרא מזולתו האדם את בה יתברך
בוחר שבו בעבור בעקר הבחירה ובו והשקר האמת ידע ובו הפעולות מן והנאה המגונה בין יבדיל ובו

על



. יושר כתבי א׳ חלק הברית ספר.
מדבר של העצמייח צורהו והוא ,בה וחשצו כן רוצה שהוא מסני לא אמת היותו בעבור אמת דבר על  ה

ל צומח ודומם יסודות הד' מן נגדל שבו האדם נפש הנקרא ע ו / י  שבאש האש מבחינת מורכב שהוא ח
מם ערכו לכן יסודות שבד' הדו  שהיא ומפני , היסודות שאר לגבי האש יסוד כערך י הי צומח לערך'

 וא״כ יחידה/ בחינת חמישית בחינה עוד כן גס בו מהיות ימלע לא הד״י בחינות מד' נפשו ותדבק מורכבת
שגו ת וכנגד יסודות כבד' שבאש בחינות ה' נגד בחינות ה' ג״כ י חינו ב ן הכללי. האש שביסוד ה' ה  כי

ס בחינות ה' יש כאשר ,'\ה פרק י״ח (מאמר למעלה כמובא הכללי האש יסוד נגד היה האדם  בצומח ג
ס  אשר הד״י מן מורכב שהוא ומפני .ח') פרק י״ד ובמאמר א' פרק י״ג (במאמר האמור כדבר בב״ח ג
ס יש ה  בין בחומרו בין ורע ניוב בחינת כן גס באדם יש לכן בצורתן בין בהומרן בין ורע טוב בחינת ב

ר אשר הן והן בצורתו מ א מ כרנו(ב א עד גמור רע טובה לא אשר בחינתו נעשה לא אך ה') פרק י״א ז ט  ח
ע טוב המה שהיסודות על כי .א') פרק ה' (במאמר כזאת והשמעתי הגדתי כאשר הראשון אדס ר  ו

ר כדבר וחי צומח בדומס הוא וכן , ורע טוב בהס יש מהם המורכב וכל בהם כיוצא תולדותיהן לכן מו א  ה
ה פי אמרי כבר כי / ותבין ההוא המקוס מן וראה עיניך נא שא ד') ג' ב' פרק י״א (במאמר מ קד ה  ב

 על נסמך מדבריו דבר וכל הישר הסדר על ומחוברות משולבות ופרקיו שמאמריו הוא הזה הספר שדרך
ה ומשולל החתום כספר יהיה הקודם פרק או במאמר האמור הדבר את דעת ובבלי , אלץ הקדה  [ ההבנ

ק ,בדלוג לא דוקא כסדר בו שיקרא צריך הזה בספר בצדק קורא שכל בהקדמה הזהרתי כן אשר-על.  ל
אז דבר כל של ממומו את בעיניך וראה תתעצל לא ממך למעלה מה דע משכיל קורא ה' ברוך אתה

 הניתן הראוי צסדר שס הוא באשר המקום תדרשנו'בכל כי אליו הקדס דבר מתוך דבר להבין תצליחי
 הזר־ העיוני נפש ועל . מאמר ובאותו פרק באותו לפניך הרשום את כתוב מויצא , ההוא הענין לכתוב
ס נאמר  מן נפשו וריקה הכתות כל בו •היו כי אדם כלומר . י״ס) (משלי סוב לא נפש דעת בלא ג

 1מ, חסר דעה אס כי נברא לא אשר טוב אך בעולם ההוא האדם היות טוב לא הדעת שהוא העיוני
י :ז״ל הרמב״ס ליהודים וגדול וסופר מבין איש זכר כאשר , קנה ר ח א ק יש איך אוחך אלהיס הודיע ו ד א  כ
ך כמו הראשונה בהשקפה אשר הקרבנות סוד תבין המדבר ונפש החי ונפש הצומח ונפש הדומם נפש ז

ם)  אשר שגאדס וגמעורר גמרגיש ועומדים תנויס בתורה האמורים והעבירות מצות שכל ו
 הצומחת מנפש מראשית ובאים נמשכים רעות ומדות עבירות כמה וגס שבו החי בנפש שתוליס המה

מן מן חי בעל נפש 'מקריב חוטא כשהאדם לכן .ותבין שמה וראה ימין הבט שבאדם  יומן הבהמה'
 י שגאלס החי נפש לשורש נקיון נמשך ובזה החטא את לו סבבה זאת הבהמיית נפש כי העוף מן או הצאן

ה לנסכים והיין והשמן הסולת והוא הצומח מן מקריב האדם וכן  ׳ שנאדס הצומח לנפש מהרה נמשך ובז
ס הרעות נמשכים ממנו אשר הדומם נפש כן גס בו יש כי ובהיות ך כל על תורה אמרה לכן כן ג  קרבני
ה קרבנו והמשתדליסיאת שבאדם. הדומם לנפש נקיון נמשך ובזה , הדומם שהוא מלח תקריב ס הנ  הכ

 ן5ש האדם לנפש כפרה נמשך ובזה / במעמדם וישראל בדוכנם לויס בעבודתם כהניס והס האדם נפשי
א חטא מאשר עליו וכפר מינו את מין ומצא הס אהד ומשורש אדם באותו יש אלה ד' כל כי ב מו  כ

 vp ז״ל האר״י של זה טעם אס תבין אתה אמת אוהב ואם .ויקרא) (פרשת תורה בלקוטי ז״ל האר״י בשם
 תתחיל הזאת העיוניית ונפש . שלו המצות בטעמי ז״ל הרמג״ס כתב אשר הטעם או האמת הוא הקרבנות

ח ובבחירה בשכל השביעית שנה שהיא הפעוטות לעונת כשמגיע .לפעמו ותחל במדבר בו כהה להראות ט  ב
 הנסש זאת לו יש האלה הימים ובמלאות , שנה י״ג תשלום עד ויום יום בכל כהה את ותוסיף מעשיי

ס העיוני בכח לו רב ידיו ואז בג;למותה ץ משנה ב' (פרק ההרכבה מסכת חסידים במשנת כאמור כן ג  א
■ ן5כןן3ומשננה . . ■ ־ ; .־. י ׳ • ■',׳ י י - ־־- .

ם שנפש באמרי׳ החפן על תתמה אל וראש אחי ראתה. אד מי הכל מלכי לא כי הד״י מצורת מורכב ה  מ
 אבי׳^ע קיצור (בשער חיים עץ בספרו ז״ל האר״י.:לוריא ישראל בית. בכל ונאמן קדוש צדיק

ד בכל אפר האש מחלק והוא מכלם פנימי יותר המדבר ,שם בקדשו דבר אשר וזאת ,')י פרק סו  י
עז .עכ״ל הל״י מצורת נמשכת בלבד אחת נפש נקראים אלו בחינת וד' שם עוד / עכ״ל מארבעתן ב  ו

 (במאמרי אמרנו כגר הלא תאמר;'בלבכך ואם :י״א) י' פ' נוגה קליפת (בשער הוא יד כתב מייס
 על בתחלה כאשר הד״י אל‘וחוזרים מתפזרים וחלקיו לבסוף נפסד הד״י מן המחובר שכל ט') פ' י״א

ס כה יקרה כן ואס ילך כן שבא עומת  איסו וחיה המציאות מן ותתכטל תפסד אשר אדם נפש לכל ג
 לו בחר העם שכן מכל שת בני כל זרעם ועל עליהם וקבלו קיימו כבר אפר הנפש השארת האמנת

 המקובלים' כל אמרו שבאמת בני דע . ברורה כהלכה משיב רך מענה אמרתך לשוני תען זה על , יה
 היסודית׳ נפש הנקראת הנפש שזאת ז״ל וויטהל חיים ר' ותלמידו ז״ל לוריא האר״י ובראשם הנאמנים

ה יש הארן יסודות מד' מחוברת שהיא וכיען יען כי / ברייתה ובעצם בטבעה הכליון מקבלת היא  ב
ס בגופו וז״ל בו) ה' שער ג׳ (חלק קדושה שמרי בספרו ז״ל .וויטאל חיים ר' כתב כאשר גשם בחינת נ  ו
ה בנפש גשם בחינת שיש מפורש הרי . עכ״ל גפם בחינת• יש לבדם ובהם ה־סודית נפשו בכחות ר  מ

, הזאת י'



צההמדבר נפש י״ח מאמר
 בה חשר וכל היא ,לנד הגוף כח נקראת רק גמורה נפש בשה המקוכליס אצל נקראת לא לכן . הזאה
 ..שונו וזה נוגה) קליפת שער (סוף בע״ח ז״ל האר״י כתב כאשר ̂ הזה ככלל שכה העיוני כח -אפינו
 אך .עכ״ל הגוף כרז נקרא רק גמורה נפש בשס נקראת אינה הגוף כח היותה הזחת נפש כל והנה

 ההשארה נקנה העולם. אומות חסיד. שמקיים מצות השבע או הישראלי שמקיים מצית תרי״ג ידי ,על
 או״ה סשידי ז״ל(בחלק) כאמרס , המצות אלה בסגולת לעולם וקייס הי ונשארת הנפש בזאת הנצחיית

 נפש נקראת היא ישראל איש בכל אשר דעשיה השמים שמן העליונה הנפש אמנם אך לעוה״ג. חלק להם יש
 ונשמתו דיצירה רוחו שכן ומכל גשם צד בה שאין מחמת הכליון מקבלת אינה ברייתה וכעצם ובשבעה גמורה

 הפילוסופים לדעת מנגד וזה . א״ק ועולם האצילות שמעולם ויחידה חיה בחינת לומר צריך ואין .דבריאה
 ההשארה שעקר האומרים האנושי שכל דרך עלי הגיון לבעלי הנצמדים אחריהם הנמשכים ישראל וגחלי

 הוא אף העיוני ר״ל הנפש בזאת ומדרגה במעלה והראשון הבכור זה כי אבי כן לא ,להעיוני הוא
 ממנה למסה אשר הכהות כל עם ההיא הנפש ונכרתה מעולם ביסודות ראשים לארבעה והיה יפרד

 בזמן הפרוד ויבא הכליון מן לה מנוס אין גשם שכל זאת ומודעת . גשם צד בה יש כי על בה במדרגה
 לעד יחיה נפשו את הוא ידם על בה הנצחיית וקנה ה' מצות שעושה מי לא אס בהכרח הזמנים מן

 השני.בו בחלק דברי ומדי .י״ס) (משלי נפשו שומר שומרמצוה נאמר הזאת הנפש סוד ועל ,לעולם
 ובהכרת ,היסב באר אבארנו אזכרתו ואת עוד אזכרנו זכור בתורה הנאמר הכרת בענין הספר מזה

: ביתו שם כי דברו בא עת עד לי הניחה ועתה ,באריכות הזה הענין הראה רשעים
 בפרקים שאמרנו נס שאף ,אמת דברי קושס להודיעך הזה בענין תבונות ואיש השר אליך לי דבר ערד

 ואחר , הצומחת נפש קבל כך ואחר , הדומם נפש המדבר קבל שבתחלה הקודמים ומאמרות
 כל הן כי ותדע תבין אתה נפש בעל אם זאת בכל , המדברת נפש קבל ואח״כ ,החי נפש קבל כך

 הצומח פעולת בו תפעל ומשונות רבות פעולות בו פועלת אשר לבד אחת נפש אלא אינם יחד אלה

 יאמרו כן על ,נפש תחת נפש רבות נפשות שהם לא המדבר פעולת בו ותפעל הב״ח פעולת בו ותפעל

 המלח ותיבש השעוה תתיך ,ושונות רבות פעולות ותפעל בעצמה אחת היא אשר כשמש שהיא המושלים
 הקדוש כתב וכן ,ז״ל הרמב״ם כבוד הוא חכמה מצא אדם כתב כאשר / הכובס והשחיר המכובס תלבין

ד' / וז״ל י״א) פ' נוגה קליפת (שער חיים בעץ ז״ל לוריא האר״י  בלבד אחת נפש נקרא אלו בחינות ו
 בו שיש המדבר של והגוף החומר בבחינת גס אמרנו ככה על כי .עכיל יסודות הד' מצורת נמשך

 ס״ז (במאמר האמור כדבר החי מחומר ובחינה הצומח מחומר מה ובחינה הדומם מחומר מה בחינה
) פ'  בחינת זו מח׳לקיו חלק על לומר תוכל ולא ̂ בעצמו מתאחד אחד גוף אלא אינו באמת והחומר א'

 למען אוזן למשמע אלא כן אמרנו ולא בנפש^ היא וכך שבו, החי חומר בחינת שבו.וזו הצומח חומר
 נערות בימי נפשו תגדל כן כי תבחן מילין ואוזן , באלם בו הכחות התגלות סדר ויבין הקורא ידעת

אמת ודע . זה אחר בזה חיה נפש כל כחיות בו בהתגלות  באדם בו כחוהיה להתגלות משל,היה כי,
 ,בפועל היסודות מן הבחינות אותן כל יצירתה בהרכבת המדבר נפש במציאות יש אמנם וגם זה אחר בזה

 שבמים אש צורת בה יש גס ,הדומם של יסודם בעפר אשר שבד״י שבעפר אש צורת בחינת בה יש כי
 האש צורת בה יש גס ,הרכבתה בד״י אשר המיס מן כי בצומח הצומח נפש שורש משם אשר שכד״י
 ה' ויקח ̂ הרכבתה בד״י אשר רוחות מארבע כי חי בבעל חיה נפש שורש משם אשר שבד״י שברוח

 שבד״י שבאש אש צורת כן נס ויקח שם ,זעיר שס זעיר מעס בשיעור היסודות מן הבחינות אלה כל
 דמות יהיה יתקעו באחת ואם ,אחת ולאגודה והיו נתמזגו עד יחד אלה כל והרכיב ורב גדול שיעור

 כל כי הוא זה בענין והנפש הגוף שבין וההבדל ההפרש אולם . אחת ונפש אחת צורה לארבעתן אחת
 אשר הימים כל ועדן זמן בשום יתפרדו ולא יתלכדו אחד לבשר והיו יתמזגו והחומר הגוף של הבחינות

 להתחלקות באפשרי זאת בכל ,בעצמה אחת אלא שאינה היות עם בנפש אפס . האדמה על חי הוא

.העתים מן בעת מזה זה כחותיה ולהתפרד פעולותיה  ויסתלק העיוני השכל יתפרד השינה בעת שהרי ;

ח בחינת של בנפשו קשורה ונפשו האדם סן מ צו  לפגע איש ישתגע אס וכן .בו ישארו אשר בלבד חי!

 למסה אשר הכחוש כל ושאר לו הלך חלף העיוני ששכלו רואים אנו נפשו אלוה ישל כי במוחו שאירע
 והנפש ,חומר הוא הגוף כי לזה והסיבה .י״ז) מאמר וי״ד י״ב (פרק למעלה כמובא בו ישארו סמנו
 ויבא הרבה נרות יודלקו אהד מנר כי הארן בכל זאת ומודעת . כאש מבעו והרוחניי , רוחניית היא

 וכן ,יבערו ובאחת אחת לאבוקה והיו יתאחדו אחד אל אחד כשיתקרבו כך ואחר ,בינותם הפרד

) (משלי אדם נשמת ה' נר נאמר ה שאין הגס .כ' סנ  העליונה נפש על רק הנפש זאת על בפסוק בו ה
 הנפש זאת אבל ,גמורה רוחניית שהיא דעשיה שבשמים העליונים יסודות מד' הבאה בהישראלי אשר מזו

 טבעה כן האש וכטבע רוחניית היא הגוף נגד זאת בכל אמרנו כאשר במקצת מוגשמת היא התחתונה
 שגעונות על החולה מרפא לעת או משינתו ההקיצה בעת כמו אחד, אל אחד כחותיה תקריב כי ונפש
 אחת עצם אלא אינה כן גס היא האחת המכונה על בו הנפשיים הכחות כל וחזרו לו ורפא השכל ושב

ר : חדא הא אחת ונפש ו ע  הגוף והנה . ילך ק שנא עומת כל הדברים בכל אמרו גדול כלל ו
מתחלתו . . . . -



. יוער כתב א׳ חלק הברית ספר
כלס מחומר אשר בחינותיו כל אמו בבטן מהחלתו ת. דו סו ד לבשר והיו והתמזגו יחד באו נקבצו הי ח  ̂ א

ד כלס בראשיתו בו התגלו לא נפשו כהות אבל , האדמה על היותס ימי כל להחפרד להס אפשר אי לכן ח  י
ת בו היו וכבר ליצירתו השביעית שנה עד אלא כהו את הראה לא והעיוני , זה אהר בזה אלא חי כ  ה

ה מאשר הזמנים מן בזמן הפחותות מן המעולות הכחות להסתלקות אפשר ובכן . במעלה שתחתיו חל ת  ב
 בכל שרציתי מה וזה .רבות ופעולות כחות הפעל אשר אחת אלא אינה הנפש עצס אך .זולתו היו

ה אלה מה אבאר ה' בשס הבא בפרק ומעתה , יתברך רחמיו עזרונו הנה עד אודותיה על המדובר מ  ה
 משכיל שכל ענין אבאר גררה באכה ואגב ,המדבר שבנפש העיוני כח ידי על משיג האדם אשר ההשגות

: והוא ,הפילוסוסיס לדעת שהוא מה ^כפי ומושכל
 ומבוכה קנוי שהוא ר״ל נקנה שכל הוא א) . השגות מיני שלשה האדס משיג הזה בהעיוני ב סרק

ה הוא ידס ועל הראשונות מושכלות או החושים המה אשר הקדמות־ מן נ  בו
על דרך עלי ההגיון כנפי על המהלך המופת ודרכי השכל בהקש ונפלאות גדולות רבות חכמות וקונה  ו
ם המלאכים הס הנפרדות צורות ומציאות הבורא מציאות השגות היא ב) .המחקריי אורח די ר פ  הנ

 ידו על שמשיג ג) . המהות להשיג הבשריי בחק שאינו לפי המלאכים או הבורא מהות שמשיג לא מחומר
אז אותה הנושא מהחומר ומפליטה העצמיית הצורה משיג והוא החומר על הנשואים הטבעיות הצורות  ו
 העצמיים צורה על חוקר האדם משל; אחד^דרך דבר והיא הוא וישוב המופשטת הצורה עם שכלו יתאחד

ת ברורה ידיעה לו ונתחדש אמתתה על חותה והשיג הפועל אל הכח מן שכלו בו ויצא הצומח של ת מ א  ב
ן כח שהוא המבוקש זה שכלה שכל נקרא להשיג בכחו זה שהיה. שכלו ואז שבה ומוליד ומגדל הז  והה

מח שצורת ואחר מושכל נקרא לו. הנודע הצמח וצורת משכיל נקרא והשיגה הפועל אל יצא אשר  הצו
ץ זה׳ דרך ועל ;באדם אחד לדבר ומושכל ומשכיל שכל ששב נמצא לו חוצה לא האדם בשכל מוצק ב  ת

ס ד המושכל הוא המשכיל הוא השכל הוא יתברך שהבורא הפילוסופים שאמרו מה כן ג ח א
 שכלו איצו היא דברים ב' ושכלו שהוא האדם כמו עצמותו על נוסף דבר חינו שכלו יתברך הוא כי

א יתכרך הבורא כן לא ההשכלה משולל בקטנותו אדס שהיה אחר בו נתוסף אבל הוא אינו ושכלו  שהו
ס סיבת עצמו הוא זה וידיעתו תמיד בפועל יחד הנמצאים לכל ומביט מבין והוא הוא ושכלו שכלו ק י  הו

 בין זה בענין וההבדל ההפרש אפס .מיוחד אחד דבר והכל המושכל הוא המשכיל הוא השכל הוא לכן
 שכלו עס רק עצמו האדם עם אחד דבר נעשים. אינם שבאדם א) .דברים בשני הוא לאדם הבורא

 אחד דבר תמיד חינו שכלו עם אף באדם ב) , עצמותו עם אחד דבר הוא יתברך הבורא ואצל
ה אתה יצליח בידי ה' חפן ואם ככה תמיד הוא יתברך ובו הפועל אל מכח ש^ו שיצא אחר חז  ת

 jp אחד לעצם והיו שמתיחדיס איך ומושכל משכיל שכל ענין אמת דברי הנקרא זה מספר שני בחלק
ענין בו דבריהם כל את אתך ודברתי שם לך ונודעתי ; האמת חכמי דעת ס והיה באמש הנאמרים ב  א

 הפילושוסיס על המקובלים לדברי ויתרון תקוה ויש לזה זה קרב שלא תבין אז לזה זה בין מה תבין בין
תמן ה המודעים ומן והשגתו העיוני שכל להודיעך אלהיס רצה כבר כי ואחר . החושך מן האור כי  ולפני

ה מעתה לכן .בו) י׳ מ' ח' פ׳ י״ז (במאמר למעלה כמובא ג״כ והשגתו המדמה כח עדן לבך ידע ע ד  נ
• : והוא ,בהשגאס לזה זה שבין וההבדל ההפרש לדעת ונרדפה

ל ג פרק ד ב ה  כלל בגשם לא לבד ברוחניות אלא ישיג לא שהעיוני /’הוא להמדמה העיוני שבין ה
ל כח ולא גשם לא שאינם הנפרדות הצורות ומציאות ה' מציאות כמו , י ע ו ם. ש ג ב

שבעייס צורות ג״כ משיג והוא .מהותם משיג אינו בגשם כח שאינם ועל מציאותם משיג גשם שאינם  ה
 שאינה ועל / והמדבר והחי הצומח צורות כמו בגשם כח אבל מגשם נפרדות ובלתי גשם לא צורות שהם
ח ועל מציאותם ישיג השכל גשם כ הס. ס משיג בגשם ש  העיוני אין הגשמיים בדברים אבל מהותם כן ג

ף אותם לא הגשמיות דרכי גם משיג ידו שעל הגשמיות לו המסביר המדמה לולא < כלל משיג 'בעצמו ס  ה
 אלא שאינם מפני משיג אינו הטבעיות הצורות אפילו ולכן .: לבד הגשם אלא משיג שאינו המדמה ממנר

 יסביף שהשכל לולא בגשם כח אפילו שאינם הנפרדות הצורות שאינו.משיג מכש״כ גשם לא בגשם כיג
 גשם בץ ויבדיל הגשמיים מהות ישיג אבל בהם. לא■ להם ודוגמא המשל הוא אף משיג ידו ועל מהם לו

 ובאמצעות הגשם של והמדה והתמונה הצבע ׳ר״ל הגשם מקריי• שהם והכמות האיכות ידי על לבשם
 שהשכל וכמו לגשם גשם כין בסימניו'להבדיל אותו ולתפוס• להבין לדמען הגשם יושג הללו המקריים

עלפי הנושא החומר מן הטבעיים הצורות ויפריד יפשיט ף־ א ם־ ח ה ■ בגשם רק מציאות להס שאץ או כ  כ
 לו ויצייר בחומר רק מציאות להם שאין אעס״י אותם הנושא־ הגשם מן •המקריים ויפריד יפשיט הדמיון
 בץ המלין ומתורגמן אמצעי הוא המדמה' נמצא ;עצמו בפני ושיעורו תמונתו או וצבעו עצמו בפני הגשם
 ק העיוני השכל שמשיג מה ר״ל במעלה תחתיו אשר הגוף כהות שאר ובין במעלה עליו אשר השכל

 כלומר רוחניי שאינו דרך על לעצמו ההס פנים לו ומסביר ממנו זה מקבל המדמה הרוחניים הדברים
מסבר ומתרגם הגוף כחות לשאר זה מוסר והוא ההוא לענין הקרובים ודוגמות וגשמיית עפר משלי  ו
 ומקשיב מאזין מהם מקבל הוא הגשמיים החיצוניים בחושים ההרגש שהשיג ומה ; גשמיית דרך על להם

 כלומר ;בדמיונו בסימנים אותם ויתפוס בינותם יבדיל גשמיי שאינו דרך ועל מוגשמים שהם כמו אוחס
על <



צוהמדבר נפש י״ח מאמר
 ומסביר שערים בדרך העיוני הל זה מוסר והוא באמת גשם אינם שהם הגשם של המקריים ידי טל

 וישפוס העיון יתפוס עד הכמה בדרך השכל אל ויקרב יבחר בדרך יורנו הנשם מקריי ןדי על לו ומתרגם
 לפעמים דבריו שהמדמה להמדמה השכל בין הפרש יש עוד . הצדק לאור ויוציא לדבר דבר בין לשכל

 פורח ברזל של ספינה ידמה אס כמו אמח^ כלו ולפעמים מצד ושקר מצד אמת הוא ולפעמים שקר כלו ^
 שהיא אמת מ;ד ושקר מצד אמת יהיה ושסהיית תכלית בעלת הארן ידמה ואס yשקר כלו יהיה כאויר ׳

. פ׳ י״ז (מאמר למעלה כמובא כדוריית היא אבל שסחיית אמנה שהיא ושקר תכלית געלת (  מן יקבל ואם י'
ת. יהיה קבל כאשר וידמה ויצייר האמתית הקבלה מן או השכל מן או החוש מ א  השכל אמנם כלו.

 כן על לפעמים וישגה שיסעה לא אס כלל עליו מוסבע אינו כי השקר יסבול לא השגיאה מן כשינצל
 שלא עוד כל כן בחזקתו שהוא סתם ור״ל סתם; אמת לערך סתם שקר כערך השכל לערך המדמה ערך

 בחזקתו והשכל דבריו אמתת על מופת בא שלא עוד כל שקר בחזקתו המדמה ע״כ הפכו על מופת נא
 וכל נפשותיו כל עם המדבר בריאת לך נתבאר שכבר ואחר .הפכו על מופת בא שלא עוד כל אמת

 הנמצאים הידיעות מיני כל מעתה יפה.לבאר אשר טוב אני ראיתי המושיע האל בעזרת היסב באר כחותיו
 אותם זכרו אבל הראוי והחיפוש המספיק הבאור צד על בהם מדבר שקדמני מי ראיתי לא כי , במדבר

 והמפורסמות המורגשות והס ד' הס ראיה ובלא מופת בלא הנודעים שהדברים באמרס מאד הקצור צד על
 מקום איה בחנו ולא ענינס בארו ולא ספרים ושאר חן ברוח כנזכר , הראשונות והמושכלות והמקובלות

ס y תולדות מהס ומי אבות מהס ומי בנפש שרשס  מי צדק ובמאזני בפלס לשקל משקל נחקר לא כי נ
 על לעיין התעוררו לא בהמקובלות בפרס השלם המאמת מהם וסי מחבירו יותר דבריו מאמת מהם

 .הנאמנה ההגדה היא וכיצד הנכונה הקבלה היא מה וללבן לברר לצרף מדרגותיה על ולעמוד מחלקותיה
 לתמכו שיצטרך מה בתורה יש אס דעת למען הנכון על באורן אחר ימשך גדול שתועלת הרואה ואנכי

 למען עלי ה' חסד של חוס תקות כפי בזה הדבור ליחד הספר עס אמרתי כן על .לאו אס במופת

 ובחנתים צורפס הנני בלבי אני ואמרתי .שבעתים מזוקק כסף כצרוף הדברים ויצרפו ויתלבנו יתבררו

 היוצא והתועלת מחבירו יותר דבריו מאמת מהם מי ה׳ בשם הבא במאמר צדק מאזני ידי על ואשקלס
 ובעל הרמב״ס כדעת במופת לתמכו צריך אס דעת יקנה נבון לב זה ידי על כי האמונה בענין הוא רב מזה

 כדעת פה ושבעל שבכתב בתורה ה' פי מוצא כל על האדם יחיה באמונתו רק או וכדומה ז״ל הלבבות חובת
ר' הסמ״ג ובעל הרא״ש עלי ה' מיד אשר ישמעו וישרים יראו צדיקים ובכן y וכדומה ז״ל יעבן יוסף ו

• : והוא ,ברחמיו בזה השכיל

ידע והאדם י״ט מאמר ^
ק ל א פי  האדם ידיעות כל כי yאלה הידיעות מיני משבע מאחד אלא אינו איש ידען אשר הדברים כ

 המושכלות ד) . המפורסמות ג) .המקובלות ב) .המורגשות א) . הם ואלו שבע הס
) .חותך מופת ה) .הראשונות  לו שמושג מה ר״ל המורגשות א) באורן. וזה הראיה. .ז) .נקנה מופת ו

 סיבת יהיה והמישוש והסעס והריח והשמע הראות שהס החיצוניים בחושיו אותו ידע והאדם למדבר
 הרכבה רוב שט נודע וסיבתו מורגש הפילפול חריפות הסעס כחוש כמו נודע בלתי או נודע המורגש

 כל על נודע לא וסיבהו הברזל את אליו מושך שהאבן(סאגנעס) איך נראה הראות ובחוש האש מיסוד
 החושים בחמש אשר והעבירות המצות ועל ושקר אמת לשון נופל אלו ועל הוא שכך ונודע הושג פרס
) פרק י״ז (במאמר כנזכר ורע טוב לשון נופל  עצמו שהוא ר״ל הנאמנה ההגדה היא המקובלות ב) .ז׳

 כתב אבל לו אמר לא אס זה ובכלל הוא שכך לו אמר אחר אדם אבל השגה בשום דבר אותו השיג י לא

 שיש אחד מאדס שקבל כגון ר״ל הול חול, ענין ועל קודש ענין על נופלת והקבלה הוא שכן בכתב לו

 מצות בין מעשיות מצות בין התורה מצות ר״ל וקודש בק וכיוצא ידוע אופן על אחד מגדול הים בכרכי

• :ושקר אמת לשון נופל החול ענין ועל ורע סוב לשון נופל והעבירות המצות ועל עיוניות :
ה ח ג  y מעלות י״ז מקובלות הנקרא הידיעה בזה שיש וראו נא דעו ה' מבקשי צדק רודפי אלי שמעו ת

ה. ואלו מזה למעלה זה מדרגות או ׳  אפשד דבר לו שנאמר והוא מכלם הפחותה היא א) ה
ט להיות ואפשר כן להיות, אפשר כלומר המציאות פ  כלל מכיל^ אינו אס אפילו שהוא ממי מקבלו והוא ה

 מחיש אלא מקבל שאינו ב) .י״ד) (משלי דבר לכל יאמין פתי נאמר זה ועל דבר אותו מאמין והוא
 מקבל שאינו ג) .י״ט) (דברים באיש אחד עד יקום לא נאמר זה ועל ,יכזב לא הסתם שמן שמכירו

 סיבהינחילהו שמאיזה זאת בכל להיות יכול אבל y אוהבו או קרובו כלומר אצלו מרוצה שהוא. מאיש אלא
^ אחריו בודק אינו והוא דעת.כוזבת  (ירמיה תבכיחו אל אח כל ועל נאמר כזה ועל ,עליו סומך א

(  אך / סיבה משום בקר ודבר כוזבת דעה ינחילם שלא בו שבטוח ממי אלא מקבל שאינו ד) .פ'
 ביניהם והיה מאחר ואחר מאחר קבל .שאף להיות ויכול הדבר אוהו לו בא מאין אחריו בודק אינו

 וחקר שבדק הוא ה) .כ״ח) כסיל(משלי הוא בלבו בוטח נאמר כזה ועל עלין^ לסמוך ראוי שאיט מי
שטעה להיות יכול אך ,בעצמו מחושיו אליו שהגיע לו ונתברר לו נודע מאין בו שבטח .מי אחר

. החוש



יושר כתי א׳ חלק הברית ספר ־ ־
 כתמונת מרוכעה מגדול ממרחק יראה אשר כרואה שוגה העין כמו פועה החוש לפעמים כי החוש
 שאר וכן וישרה. שלמה והיא-נאמת ועקומה שכורה כמיס מקצתה אשר הקנה יראה וכקרוכ עגולה

 שהשכרר ו) .ג׳) ואין(איוב לאור יקו נאמר זה ועל כמוחשיהס אמת מדרך שועים 'לפעמים החושים כל
 אמת ההוא החוש אם הימג ודרש חקר והשכל השכל כצירוף היה אבל החוש מך אליו הדבר שהגיע לו

 אותו הנזכר האופנים כל שהתקכצו מה שמלבד ז) .הפעות מן נשמר נאמן ויצא בפעות או במוחשו
 ראוי שהוא .עד מהפס נעזר ושהוא מנעוריו ובחכמה בפרישות ומתנהג אמת דבר על מוחזק המגיד

 אדם לכל ונכון שראוי ר״ל הנכונה ,קילה נקרא הזה הז' והמדרגה נביא. שהוא אומר היה אס לנבואה
 ואוהט קרובו הוא כי לו ומרוצה ידוע והמגיד אפשרי הוא שהדבר אחר האופן זה על שהוא ממי לקבל
 השכל בצרוף בעצמו מהחוש אליו הדבר שהגיע וידע סיבה משוס הכזב ינחילהו שלא בו מובפח והוא
 שהעיד כמו נביא שהוא מפורסם אמת נביא המגיד על שהעיד ח) .ה' מאת ונעזר וחכס פרוש והוא
 . נביא שהוא רבים נביאים שהעידד.,עליו פ) .ישראל כל בו והאמינו נביא שהוא יהושע על משה

 לבא מהעתיד אות נב־אותו על ונתן נביא שהוא אמד בעצמו הוא הנזכרות המעלות כל בו התקבצו שאחר י)
 אנו מחוייביס האות וכשבא בו וכיוצא בעולם• מאד לבד ברד או ארבה יבא פלוני שבזמן שאמר כלומר

 שאפשר הגס י״ח) תשמעון(דברים אליו אלהיך ה' לך יקים כמוני מאחיך מקרבך נביא שנאמר בו להאמין
ענו ששקר שבאפשרי הנס עדים שנים פי על הדין לפסוק מחוייבים שאנו כמו האות באותו בגו שדברים

שאותו יא) .תיכף לו הלך חלף אבל הברד או הארבה התמיד לא ר״ל ההוא האות התמיד לא רק אך
 הארבה כמו כן גס בפבע לפעמים לבא שאפשר מה ר״ל הפבעיים באותות כי מרובה^ זמן התמיד האות

 יותר עליו המיעד מן האות יהי הפעמים בשאר עליו שרגיל ממה יותר ויתעכבו שיתמידו עוד כל והברד
 בשינוי מופלג אות נבואתו על שנתן יב) , ארונה בשבילי כמובא הוא מקרה אולי יתמיד לא אס כי ,בפוח

 זה • הכיבעיי מאות חזק יוסר הוא שזה וכדומה השמש והעמדת הים קריעת כמו שלם של הפבע
pp ונשאר לנחש מפה הפך אס או הבקיעה ונשאר הים קרע כלומר צריך ללא כפיר זמן התמיד האות j 

 הראשונה לסבעו תיכף כן אחרי וחזר הצורך לפי מעפ זמן אס כי השנוי התמיד שלא יג) .וכדומה
 "השנוי זה גרמה הפיע ואולי פן לספק יש כן אחרי רב זמן ביס והיובש הבקוע יתמיד אס כי לוחר,בדוק

 והתבונמ החכמה גרמה פן לספק יש נחש המפה ישאר אם וכך .אמת אות יהיה תיכף יחזור אם. אבל
ק משה; של בכפי למפה להיות הנחש שב חיכף כן על נחש היה בתחלה ואולי למפה שנשתנה  היס יישב י

 שהתמיד המן כמו לצורך ̂אבל והתמיד הפבע בשנוי האות שהיה יד) .י״ד) (שמות לאיתנו בוקר לפנות
■ ̂ י ׳ ׳ ■ ’ לצורך והיה שנה ארבעים

בשנוי אשר האות כי , זרועה
. ש תפארתו תוקף בו הצורך '

ולכן / ^ייו להסתפק מקום ישאיר הצורך כלות עד יתמיד לא אס כי פעמא בתר וזיל
*f גס דעתי ועל ,לקצר רשאי חינו להאריך שאמרו ובמקום להאריך רשאי אינו לקצר שאמרו במקום
 עשס לא שמשה ח') (פרק התורה יסודי בהלכות שאמר מה ז״ל הרמב״ס בדברי בינה עס מכמה לפובה

 האבן את להם בקע צמאו המן את להס הוריד רעבו היה שעה צורך כלס אלא בו שיאמינו כדי האותות
 שהאריבו אלו היו צורך בהם היה לא אס כי .עכ״ל הים את להס קרע מצרים את להשקיע צריך היה

 לאי;} שישמע לאדם ויאמר התגלה ובעצמו בכבודו יתברך שהשם פו) . חסרים וכדומה ובאר כמן ימים
 ההוא האיש היה ולא ההוא האיש של בפניו זה נאמר לא אך .וצדק אמת דבריו וכל הוא נביא כי ההוא
 שלא ה״א) (בראשית בקולה שמע שרה אליך תאמר אשר כל לאברהם הקב״ה שאמר כמו המעמד באותו
 שנאמר טז) .השם כיון כן ששמו אחר אדס שעל לומר המתעקש ויכול ההוא במעמד שרה אז היתה
 ונשל ה' מאת במראה זה השומע שמע רק אך ההוא^ האיש b.בפניו זה והיה בקולו לשמוע ה' מאת
 ׳ הנכיאיס כל כדרך חידה דרך ועל מלאך ע״י הדבר לו ונאמר עליו נהיתה ושנתו ואימה תרדמה מליו׳

 חידה וכלי מלאך ידי על ולא אימה ובלתי חרלמה בלתי היא אשר בנבואה ה' מאת זה לו שנאמר יז)
 סיט הר במעמד כמו ההוא במעמד ג״כ האדס אותו והיה פה אל ופה בפנים פנים ה' מן זה ושמע
 משוך בהר עמכם ה׳ דבר בפנים פנים שכתוב כמה כפנים פנים מדרגת של לנבואה ישראל כל אז שזכו
 ומתנו עוד אלהינו ה' קול את לשמוע אנחנו ץספיס אם שכתוב כמה פה אל פה והיה ה׳) (דברים האש

 ■ לכס שובו להם אמור מעמד באותו הוא אף היה אשל למשה ה' שאמר איך ישראל כל שמעו ואז (שם)
 ̂ תלמדם(שם) אשר והמשפפיס והחוקים המצוה כל את אליך ואדברה עמדי עמוד פה ואתה לאהליכס

 נשמתס שיצאו הגס ̂ לארץ נופלים שיהיו עד הנביאים שאר כדרך גדול ופחד אימה עליהם נפל ולא
 את לשמוע אנחנו יוספיס אס שאמרו והעד רגליהם על •עומדים שנשארו עד ומיד תיכף חזרו דבור בכל
 ראשונה פעם שהיה בעבור מרחוק ויעמדו וינועו נתיראו רק ה') (דברים ומתנו עוד אלהינו ה' קול

 אצ מהביש ירא כי פניו משה ויסתר כנאמר בסנה ראשונה פעס למשה אף כן כמו קרה כאשר ,להם
 בעבור הענן בעב אליך נא אנכי הנה לו ואמר מקודם הקב״ה הבפיחו זה דבר ועל ,׳)ג (שמות האלהיס

כדי בפניהם עליהם אותך אצוה לומר רצה י״פ) (שמות לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע
שיהיה י



ר מ א ט מ ״ ם י ד א ה ע ו ד צזי
 כי ממך יקכלו אשר מצות בחרי״א יספקו לא זה ידי ועל ספק בו שאין קכלה ממך הקבלה להס שןהיה

 חז״ל שאמרו כמו משה מפי לא המדבר דור אבותינו שמעו הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי מצות כ
 מה אבל מאדם שמקבל במה אלא נופל אינו קבלה כי כלל קבלה נקרא לא וזה הלוקין) הן אלו -(כסלק
 המדבר דור אבותינו אלה מצות ובשתי מקבלה למעלה שהוא נבואה נקרא האל מפי ושומע האדם שמקבל

 ודברים אסת שפה אחת במדרגת'נבואה ולהם לו האלה הדברים שהגיעו ממש רבינו משה עם שויס
 (דברים משה לנו צוה תורה נאמר כן קבלה\על נקרא זה ממשה שקבלנו מצות התרי״א אמנם . אחדים

 אז יגיע כי עמך בדברי העם ישמע כי בעבור עוד בך יספקו לא ולמה תרי״א, גיממריא ת״ו״ר״ה ל״ג)
 תהיה אתה וגס ממש כמוך נביאים אז יהיו כי אפשרי היותר הנבואה ויהיה ישראל לכל הנבואה

 b יסור אז זה כל תשמענה ואזניהס בפניהם העת באותה עליהם אותך ואצוה הנכבד מעמד כאותו
■ ̂ ■ : לעולם יאמינו בך וגס מהם ספק

ע ת נקרא הזה הי״ז במדרגה היא אשר הקבלה כי וד מ א ם. מ ל ש ת נקרא הוא ה מ א  שכל בעבור מ
 המגיד’ את ומכירין באפשרי הוא הדבר כי מפני .ומסתלק סר ספק וכל נמנע והפכו אמת דבריו

 השכל בצירוף החוש מן לו שהגיע ונודע סיבה משוס הכזב מן בו והבנוחון ואוהבו וקרובו מרוצה והוא
 בשמים ומופתים אותות זה על ונתן נביא שהוא בעצמו ואמר מנעוריו ה׳ ובעזר וחכמה בפרישות ומוחזק *

 נביאים עליו והעידו j הצורך כפי להאריך אס לקצר אס אחד-בשלמותו כל עבעייס ובלתי עבעיים ובארץ
 המקבל אל ובכבודו בעצמו האל נגלה גס ,אמת נביא שהוא רבוא ששים במספר שעלו עד שלמים וכן רבים

 ביתו נאמן אמת נביא שהוא בפניו עליו והעיד / המעמד באותו היה הוא ואף אפשרי היותר בנבואה
ם ונקרא .ה׳ דבר זה הוא כי אליו יאמר אשר כל על בקולו לשמוע עליו ויצו ל  מספיק שהוא בעבור ש

 ממעל בשמים יש נפרדות צורות מיני כמה למעלה מה ישאל אם אפי' האדם ישאל אשר שאלה כל בתשובה
 כסא של שמאל רגל עומד וכיצד ימין רגל עומד כיצד •הכבוד כסא ענין הוא ומה ומשמרתם מלאכתם מה
 מתורת יפלא לא כי הדברים באלה וכדומה ויחנו יסעו ואיך יעמדו אנה הקודש וחיות והאופנים ונשא רם
 רצה חוממו על (ברילין) הנקרא עיציס בתי לו שיש למי יפה בעין בה נראה והכל בה כתוב והכל דבר ה'

ת הנקרא המקובלת פה שבעל התורה מחכמת אחת הכמה לומר מ כ ת ח ו תי או  צירוף תיקון בדרך ה
 במספר דבר ממנו איש ישאל שאס חותך כמופת לא , החלמה מעין בספר הנזכר וחשבון מכלל מאמר

 כי להשיב ואין,פה משגת ידו אין וכדומה הנפרדות בצורות דבר ממנו ישאל ואס ישיב שוב •ובמדידה
 אף' ,החכמות מן זולת לא והמדידה המספר בחכמת אס כי חותך מופת יש שלא האין בכל זאת מודעת

ת נקרא כן על וכדומה הנפרדות בצורות כי מ א  וזכרהו הדבר זה שמור חביב קורא ואתה דד׳טלם. מ
. :חיים מצא מצאו כי תרף אל בזה החזק -

ה הנ  משכיל כל כי מצות תרי״א ישראל לבני הגיע השלם מאמת לנקרא הזה הי״ז שבמדרגה בקבלה ו
 ממצות חוץ בו יחד באו נקבצו כלס פה השבנו אשר מעלות י״ז שכל יבין ממשה קבלתנו דבר על

 דור אבותינו הס והס משה כמו נביאים רבוא מששים ישראל• לבני הגיעו אלה ששתי לך יהיה ולא אנכי
 לחלק מקובלת הנקרא הידיעה על להתבונן לב שמו לא ישראל חכאי גדולי מן קצת כי ועל .המדבר

 בכבודה הזילו לכן הנזכרות ומדרגות מעלות י״ז בה יש איך מדרגותיה על ולעיין בחינותיה ולצרף מחלקותיה
 נביאים רבוא ששים קבלת שהוא לך יהיה ולא אנכי מצות נס אף ̂ במופת משה קבלת לסמוך שצריך ואמרו

 מתעקש לכל אפי' מנוס אין שבו מדרגות בי״ז ההתבוננות אחר אמנם ,במופת לתומכו סעד צריך מישראל
 שבמדרגת הקבלה לנגד המופת יהיה כי כלל עיוני במופת לתמוך וישראל משה ידי נצרך שלא מלהודות

 זה כל אבאר כאשר y בגבורתו השמש כצאת החמה אור נגד הלבנה אור כערך השלם מאמת הנקרא הי״ז
 תהיה אשר כפי האלהיס בעזר העדן לזה איחד אשר האמונה במאמר בענין בו דברי מדי היעב באר
 אבל מקובלות הנקרא האדם ידיעות מיני משבע השנית בידיעה הארכתי והנה ̂ וחסדו ה' יד שם עלי

'אשר הידיעות מיני ה' שאר לבאר דרכי אשמור מקומי אל אשובה ועתה רב^ ולתועלת גדול לצורך
־ ■ : והוא , באדם

? ב פי־ק די ' ה5י  ונפל מאד מפורסם שהוא כעבור אותו יודע שהאדם מת והוא המפורסמות ג
/ לרע ומוסכם שמפורסם הגניבה כענין ,רובם או עליו תבל יושבי כל הסכמות

 כין .ורע טוב לשון נופל וכדומה אלו ועל , העולם אנשי כל אצל לטוב ומוסכם שמפורסם חסד וגמילות
 שהם דברים העולם בעניני כן נס יש אמנם ; בתורה מהם בא שלא מה בין בתורה מהם שבא מה

 המה מפורסמים זאת בכל הרבה משנים ונדמו שנחרבו אעפ״י מצרים וארץ בבל מדינת כמו מפורסמים
 ד' ידיעה :ושקר אמת לשון נופל אלו ועל ̂ קדמוניות בשנים המדינות אותן בעולם היו כן הדבר שאמת

 לא אמיתותן על יצטרך ולא ונשים לסף אפי' אדם לכל הנודעים הדברים והס י הראשונות מושכלות' היא
 כמו זה לו הגיע מאין ישער ולא שידעם האנושי בטבע מוטבע הוא אבל חוש ולא קבלה ולא ראיה ולא מופת

 מחלקיו מאחד או מחצין גדול יותר הוא השלם שהדבר כלומר בו אשר מהחלק גדול שהכלל אדם לכל שנודע
 לא זה ומופת החותך מופת ר״ל החותך היא ה' ידיעה ושקר: אמת לשון נופל ועליהם לזה^ וכדומה

 ידי על נעשה החשמן של . המדידה ובחכמת החשבון בחכמת כלומר בהנדסה אלא שייך ולא נמצא
ג הבריח] [פסר ׳ אותיות 13 י



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר
 לא (אקלימס) כמופתי ונקודות קוים ידי על נעשה המדידה ושל .(ציפער) הנקרא וסימנים אותיות

 הוא דכר איזה כשמאמת זה ומופת והשקר; האמת כין תיכף שסשמהתך על חותך ונקרא החכמות; מן בזולת
 שנודע והוא הראיה היא ו' ידיעה : שבמופתיס ההשוכ והוא נמנע וסתירתו כלל ספק אחריו שאין מה
 עוד כל כן בחזקתה והיא נמנע סתירתו אין אמנם ;הוא בכך וראיה לדבר רגלים שיש משוס .הדבר לו

 כשס רק כלל מופת בשם נקרא ולא שבמופתיס הפחות והוא בסלה הסותר ועם עליה.הסוהר עלה שלא
 שכל ע״ס ומבונה קנוי הוא יען נקנה מופת ונקרא הפילוסופים מופתי והוא הנקנה היא ז׳ ידיעה •* ראיה

 ודרכי השכל בהקש נבנה הוא ועליהם הראשונות המושכלות או החוש המה השר ההקדמות מן העיוני
 ג' מושכל ב' מושכל הנקרא תחכירו אחד במושכל הנולדות הלימודיות ישתלשלו הפילוסופיי;ובאם ההגיון
 הכחשת או אהד בזמן אחד בנושא הפכים שני היות כגון ;לסותר יגיעו ולא המבוקש הענין צורך לפי ויותר
 .ישתלשלו אס אך הוא; שכן נאמן במקום כיתד ממנו המחוייב הדבר יקום אזי ראשון מושכל או חוש איזה

 בנושא הפכים ב' היות ההוא ענין לפי יתחייב אם כמו סוהר; באיזה ההם המושכלות ויניעו התולדות
 נקנה מופת נקרא זה כן אינו שהדבר ומופת אות הוא אזי ראשון מושכל או החוש את שיכחיש או אהד
הראיה מן הוא נכבד הכי החותך; ובין הראיה בין אמצעי והוא הפילוסופים כל בפי אשר המופת והוא

א: לא החותך ואל ■ < ב
 כאותן השגיאה מן שמירה,גדולה צריך זה שמופת בעבור מאד במאד ההסעה עלול הוא זה הנקנה ומופת

 מן רגע כמו המבוקש כל יתהפך קל ובסעות האחד מן אחד המשתלשלים וההיקשיס המושכלות
 יחזיקהו צדק ולמורה יחשבהו אמת לאות מראהו את איש יכיר ובסרס רמיה כקשת השקר אל האמת
 ן3החו שהם וביסודותיו בהקדמותיו השגיאה יקרה אם גס הה ; דחוק הצדק ומן רחוק האמת מן והוא

 גס ;עגול מרחוק שנראה המרובע כמגדל לפעמים ברואה ישגה העין כי יחסא לפעמים החוש גס כי
 לס הקו נסיק כנזכר באמת וישרה שלמה והיא ועקומה שבורה נראה במים ממנה סלק אשר העץ הנה
 הנבדליס בקולות לפעמים יסעה השמע חוש וככה כן; ואינו ביצה כתמונת נראה במים המונח לבן כדור וכן

 ויעליו בכנור הגיון עלי הזמר ומתיקות בתוכה ערבים על בלבו ישמח שומע כל אשר המנגן כנגן והיה
 (המוזיקא) הכמת בטיב היודע והמחוכס ; זה הוא נגן ויודע שיר מטיב וכמה זמירות נעים כמה ויאמר

 תהיה מאלה אחת החושיס;ואס בשאר גס כה ויקרה המנגן; זה יכול אינו וכמה בו טעיות הרבה יבין לבבו
 תלה על בה היסוד בהרוס כי בעדותיו ענה ושקר יסודותיו על הנבנה כל שבסל ספק בלי אזי בהקדמותיו

 3כת וככר / במסילה הנזק רב בתחלה שהמבוכה מפני אחור רוכבו יפול בחור רכב ובהשכל כלה הבנין יפול
 בזה המוסת עליהם ובא וצודקים נאמנים שהמה ז״ל הרמב״ס עליהם העיד אפר ההקדמות על סוב שם ר'

 סתירת^ על המופת ובא כוזבות ומהם מסופקות ומהם מושכלות שהם הקדמות מהם יש כי כן הדבר הלשון;אין
 עס המדנלת נסש שהוא העיוני ששכל מפני הוא ההסעה עלול העיוני שכל יהיה מדוע והסיבה ;עכ״ל

 ד/ מצורת ובאו נמשכו יחד אלה ד׳ שבאדם חי צומח דומם נפשות או כהות המה אשר ממנו שלמטה מה
 נפש בשס נקראת אינה ע״כ אשר גשם בחינת כן גה בס שיש בהכרח לכן ;המוגשמיס הארץ יסודות
 על שמה וראה ימין הבס ;א') סרק ייח (במאמר למעלה האמור כדבר הגוף כח בשם רק כלל גמורה
 כק של הרוחניי עין כך כמדובר במוחשו טועה הגשמיי שהעין שכמו שתבין בני אוחיל כן על ;ותבין מקומו
 רוחניי עין נקרא העיוניית וחכמה גשמיית חכמה נקרא הבשריי העין כי לפעמים במוחשו טועה הוא אף הגוף
 את רואה הבשריי שהעין במה כלומר ב') (קהלת הולך בחושך והכסיל בראשו עיניו החכם שכתוב כמה

 רוחניי עין נקרא העיוניית והחכמה חכמה נקרא הבשריי שהעין הרי חכם נקרא האדם את בי ומוליך האור
 להיוש שעתיד מה העיוני בשכלו מתבונן כלומר הנולד את הרואה דאבות) ב׳ (בפרק חז״ל שאמרו כמה
 שניהם יד וקצרה האלה חכמות לשני או האלה עיניס לשני אחד מקרה ולכן רואה לשין השכל על שאמר הרי

 הפורחים יפות ומגדלות מופלאים ובנינים חזקים מבצרים כמה תמצא ולכן . בגבולם השקר מבוא למנוע
 מחיל וילכו למושכל ממושכל בנסעם הנקנה במופת קדם חכמי בנו אשר הפילוסופים של פיהם הבל גאויר

 הנפלאים הכליה ידי על סוגה; והכל כעוגה התהפך התמוגגה ועתה ; הגה ורוחם נגה ושכלם חיל אל
 את המוריק וכלי הנקרא(מיקראשקאפי) במאד הראות את המגדלת ההבטה כלי כמו האחרונים שהמציאו

 אמורים דברים בכמה ראשונים של קלונם נתגלה לאחרונים שנמצאו המדינות ידי ועל וכדומה; האויר
 חשובים מדינות שמה נמצא ועתה שבו החום לרוב מיושב בלתי העולם דרוס שצד שאמרו מה כמו מהם;

 פני על צף שהוא הארץ כדור בענין שאמרו מה וכן ; סוב כל מלאים ובתים ישוב של
 ארעא.וחציו דיירי כל שוכנים שעליה היבשה והוא מגולה העליונה שחציו המיס על השש כתפוח המיס

 מצאו ועתה ירגעוהו. הים ודגי יסובבוהו ומיס יכסהו תהום רק הישוב מן ואינו במים משוקע התחתונה
 למעלה כמובא ופירו) חלק(אמעריקא הוא רבה ובהמה אדם מלאים ידים רחבת וארץ גדולות מדינות שמה

 עללבותס/שהו עלה כאשר רמיזותם רמזו ממשילותס והכוכבים הגלגלים בענין גס ו׳); ה׳ פ' ס׳ (מאמר
 מה וגשמיותה החומר בעניני זה והס / נשחתה והנה בארץ תהלך ולשונם בעתה והנה פיהם כשמים

 להעלותם לב על שאסור דברים אמרו ההדבקותה הפועל בשכל לדעתם אשר והשארותה הנפש בעניני גס
אמנם אחריו/ והבדיקה החקירה רוב אחר אלה נאמן אינו הנקנה מופת .לכן הנקנה. המופת אחר בהמשכם

אחר



צחידע והאדם י״ט מאמר
 לא והקויס הנקודות עם אלא אינו החותך כי חותך אינו אסם ,נאמן הוא ובדקות הקירות שבע ^חר

 הרי . נשקר אמת לשון נופל והנקנה והראיה החותך ועל ,המדבר פי הבל באויר הפורחים בדברים
 עזרונו הנה עד , vp)7)f(על המדובר בכל שרציתי מה וזה ,באדם הנמצאים הידיעות מיני ז' לך גארתי .

ה׳ חסד כפי האדם בנפש מקומן איה ידיעות הז' באלה ונחקורה דרכינו נחפשה ומעתה ,יתברך רחמיו
: והוא ,ראשי עלי נרו בהלו . , ־

ר ^ ו ק ח נ צ ^  מצאנו נשרשי^ האדם בנפש כח ובאיזה מוצאם מקום איזה הידיעות ז׳ אלה על כ
 שהוא מעשיי שכל הנקרא המדבר מנפש החיצונית בבחינה נשישיס שכלם ראינו

 המדבר נפש פנימיות בחינת שהוא העיוני משכל יהיה לבדו שהוא הנקנה ממופת חוץ שבו, החי נפש כח ,
 חיה נפש בבחינת נשרשיס חושים הה' המה אשר המורגשות כי ,י״ח) סרק י״ז (מאמר למעלה כמובא

 ישיגם דעת בו שאין הקען שגס אחר הראשונות והמושכלות ,ד') ג' סרק י״ז (מ' למעלה כאמור שבו
 המקובלות וככה שבו, חיה נפש בחינת המדבר נפש בחיצוניות הוא כן ואס העיוני מן שאינו ספק בלי

 המפורסמות וככה שבו, הזוכר בכח ושומרם המעשיי שכל בכח מקבלם הוא המדמה רק העיוני מן אינם
 האנשים לאלו קורא ז״ל הרמב״ס ולכן העיוני, שכל לא אותם מקבל שהמדמה דברים כן הם,גס כלס

 מדברים השכליות מצות וכדומה ומורים הוריס וכבוד חסדים גמילות כגון המפורסמות למצות שקוראים
 אנשי רוב עליהם שהסכימו לולי העיוני מן המצות אלה נודעים לא הלא כי שמדברים ימה מבינים ולא

 בו לנו אין כי העיוני מן אינו הראיה וכן .שכליות לא מפורסמות מצות באמת נקראים והמה העולם
 החותך מופת ^וכן , שבאדם המשער בכח משוער רק הוא אבל מוסת עליו לבנות כדאי להיות שלם הקדמה
 הגשם למקריי סימנים שהם והנקודות הקויס ידי על מעשיי שכל בכח הפועל והוא מקבלם הוא המדמה

 על שינשא זולת עצמה בפני מציאות לה אין והמדה הוא כמה הידוע הגשם של המדה כלומר הכמות ממין
 העיוני לא בקולמסו המהנדס אותו שיצייר עד בדמיונו מעליו ויסשימה הגשם מן אותה יפריד והמדמה הגשם

 (פרק למעלה האמור כדבר שבו חיה בנפש זה הרי מהמדמה הוא ואם י׳) פרק י״ז (מ׳ למעלה כמובא
 המיוחד הנפש הוא שהוא המדבר נפש מפנימיות לבדו הוא העיוני מן שהוא הנקנה אפס זה), מאסר א׳

. ׳ :עצמו למדבר ומיוחס -
 בעצמו עומד אינו מהם ומי בעצמו עומד מהם ומי מ• ידיעות הז׳ אלה על וכשנחקור ד פרק

וע״כי, בעצמן עומדים מהם שלשה הי נמצא ,עליו ונסמך מזולתו נמשך אבל
 והקבלה החוש האבות הס ואלו , תולדות נקראים וע״כ מזולתם נמשכים מהם וארבעה אבות נקראו י

 והנקנה והמפורסמות הראשונות המושכלות התולדות הם ואלו מזולתם, נמשכים שאינם בעבור והחותך
 לדבר הסיבה כי ,החושים מן נמשכים הס שבאמת מפני תולדות המה הראשונות המושכלות כי והראיה,

 לא וכן הכל מן גדול יותר יהיה שהחלק אדם ראה לא שמעולם משוס ראשון במושכל מושכלים הס למה
 כן על הפכם על ומלומדים מורגלים החושים כל אחד,אבל בזמן אחד בנושא הפכים שני מעולם ראה

 הופבע בעבעו כאלו נראה לכן דעת בבלי הקטן אפי' ראשונה בהשקפה תיכף הדבר מכזיב או מאמת
 שהחלק אדם לך יאמר שאס והעד , החוש מן ובא נמשך הוא אבל כן אינו והאמת הדעת, זה על האדם

 הם המפורסמות וכן דחוש תולדה היאשונות המושכלות לכן . החוש את מכחיש הוא הרי הכל מן גדול
 ,שבא ראו שבעיניהם משוס רע שהוא הגזל על העולם כל הסכמת נפל למה כי דקבלה או דחוש חולדה

 שעי״ז בשכלם ויבינו י״א) ס' י״ז (מאמר למעלה כמובא המין השחתת יצייר והמדמה ,האיש השחתת מזה
 מדינת שהיה מפורסם וכן לסוב, מפורסם הוא כן ועל חסד בגמילות הוא ונהפך נפסד, והקבון נשחתה הארץ

 דחוש תולדה הוא הנקנה המופת וככה מרבים, רבים קבלו וכך שמעו שכך מפני מצרים ארן או בעולם בבל
 הוא ראשונות מושכלות הקדמותיו ואס ,דחוש תולדה הוא חוש הקדמותיו אס דחוש דתולדה חולדה או

 דחוש תולדה הוא הראיה זכן ,כמדובר דחוש תולדה הוא הראשונות המושכלות שהרי דחוש דתולדה חולדה
 לא דבר שמץ נו נשמע ואס , דחוש תולדה הוא דבר כל לא דבר קצת בו נראה אס ,דקבלה או
 להיותם והחותך והקבלה החוש אולס . דקבלה תולדה הוא שלמה קבלה בו לנו להיות כדאי ואינו דבר כל

: אבות שלשה אלת נקראו לכן הידיעות מן מזולתם נמשכים ולא בעצמן עומדים .
כי  מה הוא הקבלה הלא הידיעות מן מזולתן נמשך ולא בעצמו עומד הקבלה איך חביב קורא בלבבך תאמר ו

 מחמש אחד שהוא השמע חוש ידי על זה ידע כן ואס הוא כן שהדבר לו שאמר אחר מאדם ששמע
 תחשוב כה שאס לשוני תען זה על ,ממנו ונמשך דחוש תולדה או חוש הוא כן ואס הרגש־ הנקרא חושים

 ועתה . לפניך אשר בדבר היטב להשכיל חדל ולבך הנכון על הענין עדין הבנת לא כי מאד יודעת נפשי
 שראובן שמעון ידע שאס דע .המקובלות ובין השמע חוש בין שיש הגדול ההפרש ואאלפך החרש לי שמע
 זה ערב כ^ל ומזמר משורר ראובן את שמע ובאזניו שבעצמו ידי על נעים שיר בפיו ויתן נגן יודע הוא

 באזניו קולו בגא הערב קולו הרגיש בעצמו כי בעבור מורגשות, הנקרא הידיעה ידי על זה ידע שהוא נקרא
 בשירה ראובן קול שמעון שמע לא אס אמנס .באפו הריח בהגיע הסוב הריח בעצמו הרגיש הוא כאשר

 זה שגס אעפ״י קנל^ נקרא זה שיר ומטיב נגן יודע הוא ראובן כי לשמשן אמר לוי רק משלס ובזמרה
גא כי בעבור ,באזניו מלוי זאת שמע כי המורגשות מן שהוא השמע חוש ידי על לשמעון לו בא ,הידיעה

הרגיש



' יו*שר כתב א׳ pלn הברית ספר
 ועל / ראוכן נפש נכח הוא ההוא שהעצם לוי של שפתים ניג ידי על הרגיש רק בעצמו הדבר עצם הרגיש

ק בכתב לו כתב רק דבר לו אמר לא אס הוא המקובלות שבכלל זה) מאמר א׳ למעלה(פרק אמרנו ■כן  ש
 הוא איך המורגשות מן שהוא הראות בחוש זה שמשיג אחר לך יקשה שלא מעתה ^:ך אבמח ואני .הוא

 ככה ההפרש השמעתיך אוזן לשמע שכאשר יבין כמוך וחכם נבון איש לב מקובלות^כי הנקרא אחרת ידיעה
 איש אחי ומעתס , זה בענין להם אחד מקרה שניהם גס רואה ועין שומעת אוזן כי כן גס בעץ הוא

 מאמת מהם מי משקלם לדעת הז',ידיעות אלה ידם על ואשקלה משפע ומאזני פלס נא יוקח תבונות
 ובחינתו משקלו מהם ואחד אחד כל דעת למען אחד כל אחר ונחקורה בעוח/ ואינו הקל ומי יותר בריו7

: והוא ,באמת .
 תולדות ששני נמצא זה על זה יותר דבריו מאמת. מהם מי הידיעות ז' אלה על רכשנחקור ה סרק

הגס־ והמפורסמות דחוש חולדה שהוא הגס הראשונות המושכלות והס הד' מן ־
 מזולתן מכש״כ עצמן והקבלה מן.החוש דבריהם מאמתים יותר הס זאת בכל דחוש או דקבלה תולדה שהוא

 כשהוא כלומר החוש סתם ר״ל פה שזכרתי שהחוש שתדע צריך אבל .והראיה הנמנה המה אשר התולדות מן
 ויעעה לפעמים לבדויחסא החוש כי לאו אס אסעועהבמוחשו עליו לשפוע עמו השכל הצערפות בלתי לבדו

 לא הז' במדרגה שהוא הקבלה סתם ר״ל פה שזכרתי הקבלה וכן המאמר), מזה א' למעלה(פרק כמובא
 אעת״י נמנע סתירתו אין הי״ז במדרגה כאינו עוד כל כי המאמר) מזה ב' (בפרק הנזכר הי״ז במדרגה

 זאת בכל לתומו שנמשך בשגס נמנע‘סתירתו אין הוא אף לקבל,והנקנה הראוי הנכונה קבלה כבר שהוא
 יפן שגיאה איזה קרבנה אל בא כי נודע ולא סיג מכל שנשמר לאדם לפעמים מתדמה כי לפעמים יהסא
 מהנקנה יותר מאמתים הם ואס המאמר) מזה ב׳ (סרק למעלה כמובא מאד במאד ההעעה עלול היותו

 העולס כל הסכמת שנפלה אחר המפורסמות כי והטעם . מהנקנה פחות שהוא מהראיה לומר צריך אין
 עולה זאת נמצא רבים דעת על ג״כ. הוא הראשונות המושכלית וכן . חוטא הוא במהרה לא עליהם

 אשר סתס ומקבלה סתס מחוש יותר דבריהס את מאמתים והמפורסמות הראשונות שהמושכלות המדובר
 מאסק מהס זהמי כנגד יחד,זה ישאו במאזנים אלה שתי כשנשקול אולם הנקנה, וממופת הז/ במדרגה

 אצל כן שהם מפני המפורסמות מן יותר מאמת הוא הראשונות שהמושכלות תמצא מחבירו יותר דבריו
 ברוש אלא P שאינו אפשר המפורסמות אבל הכל מן גדול שהחלק שיאמר איש מהם נשאר ולא אדם
 פ5מדי יש זאת ובכל במאד לטוב ומפורסם שמוסכם הבושה מדת כמו .תבל יושבי בכל לא העולם אנשי

 המשתה וכשעת בביאה נקנות שנשיהם עד מעולם עליה הסכימו ולא הבושה מן כלל יודעים שאינם בהודו
 המבול ענין וככה .העם כל לעיני הכלה את בועל והחתן העדה זקני לפני השמלה את פרשו נשואין של

 אשש נתפרסם ולא מזה יודעים לא (חינא) מדינת ואנשי נח בימי היה שכן העמים כל בפי מפורסם
שבטוח הראשונות המושכלות כן לא פעם באיזה המפורסמות שיחטא הנמנע מן אינו כן על

השל^ן מחמת הנקרא הי״ז במדרגה אשר והקבלה והחותך השכל עליו שלט אשר החוש אולם . כמדובר
 הראשונות המושכלות כי .המפורסמות מן כי אף הראשונות המושכלות מן דבריהם מאמתים בודאי,שהם,יותר

אחד קיטש על הנתונים קטן ואחד גדול אחד אופנים ב' כמו בו החטא מן ימלטו לא לפעמים הם אף
אחד היקף אופנים הב׳ שיעשו עד הקוטב ויומשך מזה והאח^מקצה מזה מקצה האחת (חקסע) הנקרא

 הקסתן מסימן בשלג או הארן בעפר מהם הנעשה החרין ימדדו שאס בזה ראשון המושכל והנה שוה.
 אס יראה בחוש אבל האמת כן ולא קטנו לפי הקטן של מחריץ ארוך יותר הגדול אופן של החריץ שיהיה

 כאחת שנולד האדם כן וכמו האלים. בספר קנדיא הר״י מזה שזכר כמו שויס שיהיו שניהם גם יומדדו
 וסיעך אביו וגדלו אוהו בלדתה מתה אמו כי מאביו חוץ אחר אדם ולא מעולם נקבה ראה ולא הים מאיי

ושקן. כזב שהוא ממנו ראשון המושכל והיה ,חדשים ני' נקבה אדם בבטן סגור שהיה ̂איך לכאביו
 זאגזהאמת ובכל חדשים בבסןאדסט' האדם כי אף בקרבו ימות מיד חיה צפור אדם יבלע אס באסרו

 יתרחקן אשי ורל אחד במרחק היוצאים קוים שני וכן . ז״ל הרמב״ם שזכר כמו סהדי ואנן האב עם
 בשס א״ו) (בסי״! הספר זה בפתיחת זכרתי כאשר תכלית לבלי יצאו אס אפילו יתדבקו לא ולעולם יתקרבו

 יחטאו לא הי״ז במדרגה והקבלה והחותך השכל שבצרוף החוש אמנם . שם הקורא ז״לגגין הרמי״ם
 מכש״ע וממפורסמות הראשונות ממושכלות בטוחים ויותר דבריהם מאמתים יותר הס ולכן , פנים בשום

: הראיה מן לומר צריך ואין סתם וקבלה סתס מחוש ̂ . .
ר ו סרק ו ק ח נ ש כ  והחותך הי״ז במדרגה והקבלה השכל בצירוף החוש שהס הידיעות אלה שלש על ו

הבאור בא שכבר אחר נאמר לא מי ובכן ולספק,אחריו בו להרהר שנוכל מהם מי .
 לבאר ידינו מצאו וכבר מאוד נאמנו דבריהם וכל נמנע סתירתם הי״ז שבמדרגה והקבלה שהחותך המספיק

 5א״ לטעות יכולה היא אף עצמה בפני אדם וחכמת לטעות יכול עצמו בפני שהחוש זה) מאמר ג (פרק
 . • אלה שבשלש הפחות הוא השכל שבצירוף החוש וא״כ יחד גס שניהס שיטעו פעם שיזדמן הוא באפשרי

 מהס מי ספק אחריהם אין פניהם פגם ואחר הי״ז במדרגה אשר והקבלה החותך על כשנחקור אמנם
 שיהית הוא השלם מאמת שגדר הידוע מן נאמר השלם, מאמת בשם לקראתו לו שיאות עד והנעלה הנכבד ^
' בו ' לכל להשיב יספיק שבטבעו ב) . נמנע שסתירתו מה יהיה ידו על שיתודע שמה ח) . תנאים נ

׳ שאלה



צטידע והאדם י״ט מאמר
 אץ ואס מאמת שם לו יאות לא נמנע סתירתו אץ אס כי האסשר/ תחת הנופל דעת כל ולהורות שאלה

 תהיה אס אפס נמנע סתירתו שהחותך מצאנו הפלס^והנה שס לו יאות לא שאלה כל על להשיב משגת ידו
 שאין כאמת המבוקש ממנו ויתודע ישוב שוב המהנדס יד תחת הנופלים במדידה או כחשבון השאלה
 ואין להשיב כחקו אין הנפרדים כצורות שכן ומכל המכעייס כצורות השאלה ממנו תהיה אס אך ספק אחריו

 ידי על הנעשה ובמדידה במספר אלא שייך הותך מופת שחין זאת מודעת כבר כי .אלה על משגת ידו
ת  . הפלס שס לו יאות לא ולכן זה) מאמר ב' (פרק למעלה כמובא הנייר על ואותיות וקויס קודו

 ולא שיהיה כמה יהיה שאלה b על להשיב כן גס יספיק ספק אחריו שאין מה עס הי״ז במדרגה הקבלה אמנה
 ממעל בשמים אשר הנפרדיס־ הצורות במציאות למעלה מה איש ישאל אס אפילו . דבר ממנו יפלא

 נביא הוא שהמשיב אחר .ותבין מקומו על שס תביט בעיניך רק זה) מאמר א׳ (פרק למעלה כמובא
 והמכתב דבר ה' פי אשר שבכתב ה' תורת היא בכתב או פה כעל חמת הנביא דברי שבידו מי או אמת

 שיוכל מה בכל משמוע אוזן תמלא לא רוחניי או גשמיי הדבר יהיה דבר מה' היפלא הוא^ אלהיס מכתב
 מידי ליכא חז״ל אמרו כאשר ממך נעלם דבר אין ידו ועל חכמה אליך ותגרע תשמע אלוה הבסוד .עליו
' שמו היה בישראל לפניס אשר אחד כופר אותו ששאל ז״ל ברמב״ן מעשה היה וכבר . באורייתא רמיזא דלא

 מרומז אתה דבור כדי תוך והשיב ,בסופי יהיה ומה אני מרומז משה בתורת מקוס באיזה רבי . אבנר .
 היא אפאיהס שכתיבת שלישי אות ר״ל ל״ב) (דברים זכרם מאנוש אשביתה אפאיהס אמרתי בפסוק

 כסדר אבנר שמך הרי ר' היא זכרם ושבתיבת נ' היא מאנוש ושבתיבת ב' היא אשביתה ושבתיבת א'
 הוא כן ועל . בסופך יהיה מה דעה גס ראה ואתה . אלו תיבות ד' מן שלישי אות ככל זה בפסוק .

: לחותך לא הזה הנכבד שם יאה ולו נאה לו השלם מאמת

האחד ולבחון זהנקנה סתס וקבלה סתס חוש מעלת ולשקול ולחקור לבאר לנו נשאר ומעהה  אל ערך'
 שדעת וחומר . לעיניך ואערכס כך כל לא ומי בטוח יותר אלה כשלש ומי מי לדעת האחד

 הנקנה עס סתס הקבלה וכשנערוך בהס הפחות הוא עמו השכל הצטרפות בלי סתס שהחוש נקל לנבון

 נודע שכבר הוא הז' במדרגה סתס הקבלה כי אחר . סתס מהקבלה יותר ובטוח חשוב שהנקנה נאמר
 מבלי בחושו לו שהגיע מוכח סותרו וכשהנקנה ,השכל בצירוף חושו ידי על למגיד הדבר שהגיע להמקבל

 ולפי y אלה בשלש הוא נכבד והכי יותר חשוב הנקנה ובכן ,השכל את יסתור לא השכל כי השכל צרוף ־
 ממניה מדרגתס כן אם ויהיה זה) מאמר א' (בפרק כנזכר ז׳ הס כלל שבדרך הגס ט' הידיעות יהיו זה

. החוש סתס ב) . שבכלס הפחות והוא הראיה א) .הסדר בזה זה על זה במעלה המערכת על למעלה
 .■השכל בצירוף החוש ז) .הראשונות המושפלות ו) . המפורסמות ה) . הנקנה ד) . הקבלה סתס נ) .

 הידיעות מיני שבכל הנכבד והוא . השלם מאמת הנקרא הי״ז במדרגה הקבלה ט) .החותך ח)
 , הנכחדים מן בו אץ השלם מאמת כך האחדיס סוף הוא שהתשיעי וכמו ,במנין המספר כמו כענץ
 בן ואתה . גביהם על ועולה עליהם נעלה הוא אבל , עמהם אינו הנבואה כך מהם אינו שהעשר וכמו

ע  וצרפתי צדק במאזני אותם באדם,ושקלתי הנמצאים הידיעות ט' משפט ערכתי נא הנה שכל חכסיוד
 פי על זה על זה ומעלתן קדימתן סדר בידינו ועלתה צודק בנסיון ועמדו נבחנו גס הכסף אס כצרוף אותם

 הנקרא הי״ז במדרגה והקבלה המעלה בערך הרביעי ידיעה הוא הנקנה שמופת ראינו ומצאנו ,מדוחם
 פניך שים אדם בן ואתה / כלס על במעלה ועולה שבכולם והבטוח הנכבד הט׳ ידיעת הוא השלס מאמת
 טוב מה אשרינו לדץ זכינו מעתה כי בלבך השמרס כי נעיס כי וזכרהו לעולם זאת שמרה הזה לדבר

 להבין תשכיל ואז תצליח אז זה תזכור ואס השלס ממאמת תורתנו קבלת בענין גורלנו נעים ומה חלקנו
 אשר כפי שמה אכתוב כאשר השלם ממאמת קבלתנו מצד אמונתנו בענץ ה' בשס הבא במאמר שיבא מה

 נודע הנזכר ידיעות מס׳ ידיעה באיזה ונחקורה דרכינו נחפשה ועתה . השכיל עלי ה׳ מיד בחסדו
: והוא , השס מציאת ” ■

ם ז פרק נ מ  לא תמצאנו לא; הפס מציאות נודע שזכרנו האדס ידישת מט' ידיעה באיזה כשנחקור א
 שהוא הראשונות במושכלות לא ^ החוש בסתס לא לומר רצה , בתולדתו ולא בחוש

 יתברך והוא הגשם אלא משיג אינו שהחוש מפני ידוע והטעם השכל. שבצירוף בחוש לא דחוש,גס הולדה
 על אלא החותך שאץ בעבור בחוחך אף תמצאנו לא זה ומטעס . נעלס מכל רוחניי'ונעלס מכל רוחני ■

 גשס ומכל מקרה מכל ומרומם נעלה יתברך והוא הגשם למקרה סימנים המה אשר ונקודות קויס ידי
 ראיות שהרבה מפני נודע הוא הראיה נודע^ומן הוא ידישת החמשה בשאר אולם . מהם ומופשט משולל

 ישר בסדר מסודר רואיס'שהוא מכללותואנו אס מפרטיו,. אס העולס מכללות אס השם מציאות על יש
ה וירח השמש כמצע מתחת הארץ כתקרה ממפל השמים רבה, בחכמה ת'וז  מסדר לו שיש ראיה כנרו

 יסוד תוך האויר זה תוך זה וסדרם יסודות הד' טבע לפי ועוד .הלבבות בחובת כנזכר ויכול חכס וטרא
 הארץ את המים ושיכסו המיס יסוד תוך הארץ הסדר לפי להיות ראוי היה האויר יסוד תוך והמיס האש
 למען ונתחדש נברא ויכול חכס ובחכמת כן נעשה רוצה שברצון ראיה זה כן אינה והוא מסביב צד מכל

) פרק מ' (מאמר למעלה כמובא האדמה פני על החייס וכל האדם יברא ^  במה נודע מפרטיו ואס . ד'
מקום בכל תמיד יורד הגשם להיות ראוי היה תמיד הארץ מן השלים האידים מן שבא הגשס טבע שלפי

ובכל



י י יושר כתב א׳ חלק הברית ספר
 מדבריות על ופעם ימים על סעס אחרת על ופעם זו מדינה על פעם יורד הוא אבל כפה ואיננו זמן ובכל
) פרק י' למעלה(מאמר כמובא לארצו אס לשנס אס רוצה מרצון שהוא ראיה וזה זרועה לא ארץ  .מ'

 ושאר הלבנות בחובת מובאיס מהמה וקצת יכלו לא והס יכלה הנייר מספר לאין פרעיס ראיות יש ועוד
 ובכל העמיס חכמי ככל הפילסופיס ספרי כל מלאיס ומזה הנקנה מופת ידי על כן נס נודע והוא .ספרים

 הנכונה קבלה שהוא הקבלה מסתס כן גס נודע והוא . היחוד בשער הלבבות בחובח גס חכמי'ישראל
 וקדושים הגאוניס ישראל גדולי והוא/שכל זה) מהמר א' למעלה(פרק כמובא שבמקובלות הז' במדרגה אשר

 ונעזרים והכמה בפרישות ומפורסמים מוחזקים היו כלס כי ידענו . אחרון לדור התורה דיני מסדרי
 המפורסמות מן כן גס נודע והוא . מציאותו על ויגידון יעידון וכלס ואוהבינו אבותינו והמה ה' מאת

א . כתות לג' נחלקו שת י בני שכל משכיל קולא תדע כי ת  והס כיהודו לבדו המציאות למחוייב עובדים כ
 ומביא המוליך ובסרסור ומהותה העבודה בסדר אלא בינס המחלוקת נפלה ולא והישמעאלים הישראלים

 המציאות למחוייב עובדים אינם ג' כת .בשיתוף המציאות למחוייב עובדים ב כת . האומה אל מהאל הדת
 אינדיא) (אוסע הנקרא בהודו והמה וכדומה למיס או לאש לירח או לשמש ומזלות לכוכבים עובדים אבל כלל

 שלא אומרים אך המציאות מחוייב שיש ומודים יודעים כלם אבל (חינא). מדינת היא שבהודו ובמזרח
 והתחינה העבודה שייך ובכן . ותהלה ברכה מכל ומרומם נעלה והוא רוממותו לרוב עבודה שוס אליו שייך

 והמה וכדומה. טלה מזל יאמר וזה והמליץ אמצעי הוא שהחמה אומר זה ולכן בינותם. המלין אחד לאמצעי
 אוגבור המלך כמו דורו בבני בגדולה או במעלה הגדול אדם בבן מתלבש שאלהותס זה עם מאמינים
 הלך שהוא יאמינו מותו אחרי גס בחייו ההוא לאיש או למלך עובדים ולכן־הס מופלג. הכס או מפורסם

 5ר ממשל ומושל עמו מתיחד הוא ושם שלהם אלהות שהוא בירח או בשמש או ההוא בכוכב לו וישב
 אלפיס מכ' יותר העמידו הסתיים וע״כ מותי. אחר גס אותו ועובדים תבניתו דמות פסל מעמידים לכן

 •5שאמ מה תבין ובזה .שירצה למי ולעבוד ולהתחנן לבקש שירצה מי ויעמוד שבהם המפורסמים לכל אלהות
 חרטות, היו שוטים לא אף. כן לאמור פרעה היה שוטה לא כי כ״ס) (יחזקאל עשיתיו. ואני יאורי לי פרעה
 במצריס כבר נהר נילוס היה עולם שמימות יודעים הדור זקני היות עם הזה בדבר לו להאמין מצרים
 מלובש הוא עליו ומשפיע היאור שברא טלה מזל הוא שלהם שע״ז אמר אבל פרע̂ר את הולדת יום קודם

 הוא המציאות שמחוייב באמרס לשטן שעובדים ולשון אומה יש ומהם . אמרנו כאשר הוא והוא בו
 המציאות מחוייב כבר זה לפי ירשיע. ובל ישטין לבל לשטן לעבוד ראוי אך אליו העבודה נצרך ולא לכל טוב

 ממשה השלם מאמת קבלת ידי על כן גס נודע כבודו,והוא הארץ כל ומלא כלו העולם בכל ומפורסם נודע
 מתחת הארץ ממעל.ועל בשמים האלהיס הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת אמר כאשר ע״ה רבינו

 הנבואה מן כן גס נודע והוא ו') (שם אחד ה׳ אלהינו ה' ישראל שמע ואמר ד׳) (דבריס עוד אין
 שבנבואה אפשרי היותר ובמדרגה עצמה הגבורה מפי שמענו אלהיך ה׳ ר״לשאנכי הידיעות כל על העולה

̂ : זה) מאמר א' (בפרק למעלה כמובא פה אל ופה בפנים פנים שהוא
ף ח פרק ח  נודע ה' שמציאות המדובר מן עולה זאת הקודם בפרק הנזכר האלה והאמת הדברים א

■ השלס והמאמת והמפורסמות הנכונה והקבלה הראיה המה אשר ידיעות מד׳ הנקנה מלבד
 קדם חכמי על בעיני מאד התימה גדלה כן ואם .הידיעות עם נחשב ולא גביהם על העולה הנבואה ומן

 , הראשונה ידיעה שהיא הראיה מן לנו הגיע אשר ה' שמציאת האומרים עמנו בני פילוסופי קדישי חסידי
 ’ וחשיבותם מעלותם בערך הה׳ ידיעה שהיא המפורסמות ומן .בערך הג׳ ידיעה שהיא הנכונה הקבלה ומן
 פניס של הנבואה ומן הידיעות. מיני שבכל הנכבד המעלה בערר הט' ידיעה שהיא השלם מאמת ומן

 דרך בהם לו להיות אלה כל על עצמו הסומך ,הידיעות כל על העולה עצמו מהשם פה אל ופה בפנים
 המימת דוקאמן ה' מציאות שידע הישראלי לאדם לו צריך אבל לו שוה איננו זה וכל מספיק • אינו אמונה
בדרך לעינים לו יהיה הוא כי ספק בלי אמונתו לו יהיה שאז בערך הד' ידיעה שהיא ק גס הנקנה

 בדבר שיכשלו או בגומץ או בבור שיפלו ואפשר דרך מני ויתעו ההוא המקרה לכל יקרה מקרה יקרהו
 לראות לו עינים אשר הראות לפקח דומה בשכלו הנקנה במופת זה עם החוקר אולם . מלכת שי-מנעם
 בזולת גביהם על העולה הנבואה ועל הנזכר הידיעות ד' על אמונתו הסומך כן הדרכים, מכשלות
 כל עמנו בני פילוסופי חכמי כל בנו משלו הזה ומשל רוחו. חל את נאמנה ולא באמונתו בספק הוא הנקנה

 הזה המשל והפליגו . ב') פרק היחוד (שער הלבבות חובת בספר ק גם והובא קצת לשון בשנוי אחד
 יתכן איך אדע ולא אני תם בחומי הולך רש איש ואנכי . פלא הוא כי בו התבונן ואמרו עליו והזהירו

 הנכבד ,המעלה בערך תשיעי שהוא ממי בטוח יותר יהיה בידיעות המעלה בערך רביעי שהוא שמי
 בפנים פנים של הנבואה רן אפילו נאמן יותר שהוא לומר וראיתי אוכל ואיככה . הידיעות שבכל והחשוב

 דבריהם יקובל איך אתעלא מאוד ומה . המדה היא כך ולא האדם ידיעות כל על העולה פה אל ופה
 ידי המלמד בעזרת בזה הדבור ליחד הספר עם אמרתי לכן בלבותם ולישרים טובים דעת בעלי לכל אלה

לקרב . '



ק ידע והאדם י׳׳ט מאמר
 שעמדו אבותינו של הנפלאה הנבואה בכבוד נוגע שהדבר אחר . מצוה במלחמת למלחמה ואצבשתי לקרב

 לג על מהאבות אמונים שומר צדיק גוי ובכבוד מפה האיש זה השלם מאמת ובכבוד .סיני הר על רגליהם
. : והוא y אמונה דרך לו יקרא אשר שמו וזה שלם מאמר לו 'ואיחד .בנים

אמונה דרך כ׳ מאמר .
ל א ®יק ש מ ה וחידותס חכמים דברי לדעת אחכמה ואמרתי יפלא ובעיני ממני הוא רחוק הזה ו

ימלכו שלא ונאמר בו רצו ומה ההוא במשל בו כוונו מה ומליצה משל להבין
אנשי על בו שכונתם או ,אמנה מראש המדבר דור על בו שכונתם או ,אלה משתי אחת בו מכוונם

יפלא לא מי עצמ,/ המדבר דור על בו שכיונו נאמר ואם .אמונתו ודור דור ועד אחריו הבאים הדורות
בקדשו ודבר לך יהיה ולא אנכי מצות עצמו ה' מפי להם ,שהגיע שבמה ישתומם לא ומי הדבר על

 במופת אותו יתמכו ואם ,בדוק חזקתו אין יהיה פה אל ופה בפנים פנים אפשרי היותר בנבואה אליהם
 כוונו ולא כלל למופת צריך היה לא באמת המדבר דור שלדעתם לומר צריך אבל בדוק. חזקתו יהיה הנקנה

שאנו אלינו בו וכוונו לנו המשל זה כתבו אך ̂ ההוא הדור כל תמו ספו שכבר גם מה אליהם בו
זה על זה וסומכין דין מן דין ומקבלים הדת המעתיקים שהם דור מדור אלינו שהגיע מה אלא לנו אין

 ואולי פן לחוש ויש !החבורה בראש אשר הפקח שהוא הברור המדבר לדור הגיעם עד עוריס כחברת
 וסיני שמשה ואפשר שבידינו תה לנו הגיע מהם ודורשיו ורT וזה האמת דרך מני אשוריו נניו דור איזה

 נצערך ולא בעצמנו ה' מציאות נדע הנקנה למוסת פנינו בשום אבל , היה מפל אלא נברא ולא היה לא
 : והוא ,אומר כאשר התימה מדורת נסגדלה יותר הנזכר במשל בו כוונו לזה לאבותינו.וחם -

ם ב פרק  שקבלו מפני שהנחילנו מה לנו אבותינו נחלו שקר אך ולומר חלילה דור איזה כן נחשוד א

 על אלא יגיד לא הוא כי / כלום הנקנה מופת לנו יועיל לא ברע; לו אשר מדור המה

 במעלה שתחתיו ממי העבודה ישלול לא חף .והמצות התורה שאר על לא עליו אלא יורה ולא ה' מציאות
b תהיה כן ואם ;לך יהיה לא מצות יחייב ולא ואנשים אלהים בין ומלין אמצעי להיות העלולים מן

והיינו הארצות כגויי נהיה בו גם עליו יעיד אשר ה' מציאות אף חלילה אצלנו בספק והמצות התורה
 המצוה עליו בא אם מסוסקיס שאנו אחר לבד המופת מצד הוא אצלם שגם / העמים ככל אנחנו גם
, מן מופת עליהם אין עליהם סובבת התורה רוב אשר הגדולים והעקרים והמצות התורה כל כי ה׳

ברצונו שעלה בעת העדרו אחר אותו ברא יתברך ושהבורא מחודש שהעולם העקר כמו ̂ כלל נקנה
מופת העולם חידוש שאין,על ז״ל הרמב״ם כתב כבר כי כן. שהוא עליו יורה אשר מופת שאין הפשוע

כספק הדבר ומשאיר הכלים אל נחבא הוא הנה המופת אבל מופת העולם קדמות על אין ק וכמו
תמיד השמש מן הנמשך כאור ! יסור ולא סר לא תמיד ממנו ונמשך ה' כקדמות קדמון שהעולם ובאפשר

רק y שמש בלי אור להיות זמן בשום אפשר שאי כמו אור בלי שמש שיהיה זמן בשום אפשר שאי עד
 .הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית שנאמר כמו התורה ; זאת ויגידון יעידון והקבלה שהתורה

) (שמוק בם אשר כל ואת לים את האר; ואת השמים את ה' עשה ימים ששת כי וכן א׳) (בראשית  S כ׳
 אנו כי העולם חידוש בעת שהיה בעצמו הראשון אדם עד מאבותינו בידינו זה דבר מקובל כי והקבלה

 כן היה אברהם כי' מנח זה קבל ואברהם ,ויעקב יצחק אברהם אבותינו עד ודור מדור זה מקובלים
 ומתושלח , מתושלח כשמת נח היה שנה ת״ר בן כי מתוקלח מן זה קבל ונח ,נח כשמת שנה נ״ח
 יאומן לא אלה בכל ואס .הראשון אדם כשמת מתושלח היה שנה רמ״ג בן כי הראשון מאדם זאת קבל

 ולאו הן בין מצות תרי״ב זה לפי יהיה. הוא גם עליו להעיד הנקנה מופת עמהם יתחבר לא אשר דבר

/ במציאות יספק ולא כלס והמצות התורה בכל שיספק שמי ביהודה ונודע . חלילה בידינו ורפה  אכל ה

 לכל מומר הוא אבל ישראל בכלל להיות זאת אמונתו לו יועיל שלא המופת ועוז תוקף בכל בו יאמין

 בעלי- בו שכוונו לחשד מקום היה אם שאף בארנו הרי המופת זה יושיענו מה כן ואס . כלה התורה

 עתה אמנה .בו הישראלי אדם תשועת ושוא כלל המופת מן יהודי לאיש לו ישועתה אין הנזכר המשל
ע והוא ההוא לחשד כלל ובשכל בדעת מקום שאין הבא בסרק באתי'לבאר י «  :והוא ,אומר כאשר נ

מכל אפילו כוזב ודעה שקר דבר לבנו מנחיל האב שאין ומפורסם הארץ בכל זאת מודעת ; פרק
באותו בשעות הוא שגס לא אס בנים על אבות לב הושבע כך כי , בעולם סיבה י

 אבל'בלי . שיבה איזה מהמת הפחות לכל שיהיה הפכו להניח ירצה שאס נותן השכל כן ואם y הדעה
 אחר בחיפוש זה על האפשרות השיבות כל אחר ונחקורה נחפשה כן ואם .בשבע הנמנע מן הוא סיבה

 בלי הזה החשד ישאר אז מצאנו ולא ופשפשנו איננו כי סיבה לשוס מקום יהיה שלא ובאם ,חיפוש
 ובדו זדו דור שאיזה נניח אם ועמי אחי לי שמעו ומעתה . בשבע נמנע שהוא תדע לבשח ואז סיבה

 שהיה או כלל דת להם היה לא לכן שמקודם שנאמר אם , פניס מפני מאחד ימלש לא מלבם הדת זה
 בו שיצליחו כדי דת לבניהם להנחיל וגמרו נמנו ולכן כלל דת להם היה שלא נאמר ואס ,דת להם
 נאמר ואס y החדשה דת סופר עש עשה לשקר כי אחר הצלח לא והיא הדת בדו שמלבס ידעו הס הרי

שהיה ־ -



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר
 ׳ זה לא זולחו וודאי היה לכן קודם האמונה מן נידם שהיה מה כן אס ואמונה דת מקודם להס שהיה

 או לדעתם אמת היה נידם שהיה שמה שנאמר אס ,פנים מג' מאסד ימלם לא כן ואס .שכידינו
 וגמרו נמנו כן ועל לדעחס שקר שהיה נאמר ואס . שקר ואס אמת אס בו מסופקים או לדעתם שקר

 ודת לתקנתם אחר דבר־ להס להמציא רק מאחריהם יקומו אשר מבניהם השקר ולהסיר מכשול להרים
 שידוע אחר בזה להם שהועילו התועלת איפוא ואיה התקנה מה כן אם . לתועלתם בו להנחילם חדשה

 כזכ ומדוע שקר מפני שקר דחו ולמה , מלבם ובדו זדו אשר בדבר שקר הוא שהנחילם מה שגס להם
 דחו למה כן אס , אצלם ספק היה קודם להם שהיה שמה נאמר ואס . סיבה בלי הוציאו מפני'חדש ישן

 דחו מדוע לדעתם אמת היה להס שהיה שמה נאמר ואס . סיבה בלי שקר וודאי מפני שקר ספק
 ואס . יעשה לא וכן המפורסמות ונגד נגד'השכל הוא הלא סיבה גלי וודאי שקר מפני וודאי אמת

 . כלל הנפשות את מצלחת שאינו אצלם ובוודאי לדעתם שקר היה קודס להם שהיה שמה בלבבך תאמר
 לכל הנפשות בו שיצליח מה הדפה דת להס ולחפש מבניהם זה להסיר אצלם במוסכם עלה '^פיכך
 וזקניו ודורשיו דור אותו התאספו בניהם נפשות להצלחת שחששו ועל .ידיעתם ולפי שכלם לפי הפחות

 . העושות הנפשות בו שיצליחו מה הישר והשכל המופת בדרכי וידיעתם שכלם פי על יועץ ברוב יחכם
 מצות כל בה באו כן ועל . בידינו אשר בתורה האמורים הדברים אלה מל הסכמתם ונפלה ! אלה

 מאיזה להס שהגיע אפשר שבה החוקים וגס ישרים ומשפגייס וצדקה כצדק והמפורסמות השכליות
 לא אס באמת הנפשות מצליח אס שהמציאו במה ספקו זה כל שעם והגם . השערות או נסיונות

 . ספק מפני וודאי שקר ודחו מחייבו שהשכל מה מפני מנגדו שהשכל מה שדהו בתקנתם הועילו זאת בכל
 הר על נתגלה בעצמו המציאות שמחוייב בו וספרו גדול באילן אותו תלו הזה הדת את לחזק' כדי אך

 דור ידעו למק משה נקרא שהיה נביאו על והזהיר התורה על צוה והוא (אזיא) בחלק סיני זה אחד
 שקרה כמי ,לעולם ההיא בדת יחזיקו למען וכזאת כזאת לבניהם ויספרו ויקומו יולדו בניס אחרון
 היכר לחזק וכדי נפשה להצלחת והשערתו משכלו הדעת ען נגיעת על אותה שפק־ אשתו חוה עם לאדם
 לאחר הגייש לדברי אזניה הסה למה הוסיפה מדעתה היא שאס ,צוה לא וה׳ ה' בשם גדול באילן תלה

 כעה להיות אפשר שאי החקירה של כהלכה משיב רך מענה אמרתך לשוני תען זה על ;שנגעה עד שדחפה
י* ־■ , : והוא ,שאומר מכיעס ■

ם ד פרק א  pלדע אפשרי הנבואה שהיה שנאמר או' / אלו פנים מב׳ מאחד ימלמ לא הלא כן נאמר '
 ושידבר ה' מן האדם אל וציווים פקודות שיגיע הוא שבאפשרי והאמינו ההוא הדור

 לדעחש אפשרי זה שהיה נאמר וחס . מפשר ואי לדעתם נמנע זה שהיה או ,ותי האדם את אלהיס
 ויצוה אהד אדם אלהיס ינבא ובאמת ■דור באיזה כך אחר ואולי פן ולחוש לספק להם היה כן אס
 ןץ5שהםפי ממה יותר ספק בלי הנפשות תצליח התורה ואותה באמת נפשם הצלחת למען תורה לבניהם ידו
 לחדנן המצה נביא בקרבך יקום כי בתורתם כתבו איך כן ואס . השמים מן ה' מאת שיבא אחר עליו הס

p דבר לחדש רשאי הנביא שאין יומת ההוא ״והנביא לו תשמע לא בתורתם לגרוע או להוסיף דבר n n i 
 בניהס נפשות תקנת על חוששים שהם אחר י״ג) (דברים ממנו תגרע ולא עליו תוסיף לא כנאמר

 צדיק גס הגוי ימות ולמה לו ישמעו לא מדוע עצמה זה לתקנה ה׳ מן באמת יבא בא והוא והצלחתם
 על לא הגרעון על רק להזהיר להם היה לא שקר נביאי שהם כמו שקר לנביא חששו ואס . תהמג

 ” לעי מהמצליחיס דבר יגרעו שלא אחר מצליחים בלתי דברים בעשותם בניהם לנפשות יזיק לא כי התוספת
 יותר באמת פיו על יצליחו אמת הנביא שיהיה יקרה חס אבל . :עןר הנביא שיהיה יקרה אס דעתם
תשעת האף יומת למה וביותר ,לו ישמעו לא המוסיף שהנביא כתבו למה כן ואס . מידם להם מאשר

iyvy vjtj שדעתנו
 נחלו שקר אך ויאמרו התורה מכל לפיכך וירחיקו הזיוף זה ידי על וירגישו בנינו בדעת נמנע יהיה כך

 צריך מלב בדוי ודבר שקר המגיד האדם כי ,שמס ימח אחר ובדור מועיל בס אין הבל לנו אבותינו
 באיזה הדת להתחדשות אפשר שאי מבואר הרי הנמנעות, מן לא המציאות שרי3א דבר הפחות לכל להיות

 מחועע חפש דרכנו נחפשה ומעתה .הבא בעולם והצלחתם בניהם נפשות תקנת לסיבת הדורות מן דור
 : והוא ,יקום מי דברי ונראה האפשריים הסיבות שאר אחר ונחקורה לבדיקה יפות בנרות . י

ס ה פרק א  העולם בזה בניהם ולהצלחת הגופים לתקנת שחששו הסיבה שהיה אפשר תאמר כה ל
 ורחקו בו מאסו לדעתם מסופק או אמת או שקר יהיה מהדת קודם להם שהיה ומה

 לא וחוקים אכזרים ומשפמיס זרים ומנהגים קשות ועבודות כבד בעול בו מעומסים שהיו יען ,מעליו
 באע שרפו ובנותיהם בניהם את גס ,זקנותם לעת אבותס את ולזבוח כלל בשר לאכול שלא כמו כווביס

 כשמת אצלם המנהג או שהמצוה ויאסון) (הינא הודו במדינת הזרות מאלו עדיין שיש כמו לאלהיהם
 ובו בידה דולק ונר בחיקה לה יהיה והמת השדה פני על הנבנה ותבן עץ של בבית יושבת אשתו הבעל

נפשה בצאת ושמחים ששים משפחותס וכל שניהם גס ומתו המת בעלה עם שמה ונשרפת הביש את ׳שורפת
כי



קאאמונה דרך כ׳ מאמר
 לבד ולתפארה לכבוד היא גס והיא במוחו לו עשו וכבוד השריפה בית סביב ומרקדיס חוגגים מתה כי

 במדינה הודו בארן וכן .נפרדו לא ובמותם בחייהם־ עמו ואשתו באוהל ימות כי אדס באמרם ,משפחתה
 בעל לשוס הורגים שאין מפני כלל בשר אוכלים אין סמבפיון מנהר רחוק לא אשר (קאליקוע) ה<קרא

 שאין שאומרים עד מאד מגונה בדעת הגלגול בענין מאמינים כי ,נפש מפני נפש דוחין אין באמרס חי
 אצל פרה יביאו'לו מיתתו• בעת בהם הנכבד כן על , מת שכבר האדם נפש בו אין אשר בעולם ב״ח

 הפרה כי ,תיכף בה התגלגל למען בידיך זאת פרה קרן אחוז למות ימיך קרבו הן לו ואומרים מעתו
 מהם ויש • אצלם נכבדת במעלה חיים בעלי ולדרום לנירוף םבעס שאין בעבור עז או כשב או שור אי

 הזקנה לימי אבותס בהגיע אשר מדינה ויש .הזבובים בו ישרפו שלא כדי בלילה' נר מדליקין אין אשר
ם אותם זובחים די או  ירא נקרא כן עושה, שאינו ומי שלהם כבוד ודרך שרים מנהג וזה בשרם את ו

 לאלהיהם באש הנשרפים הן ואלו בקגינותס שלהם הע״ז דבר על המתים מלבד אישים^ וחדל נבזה הלבב ורך
 היום גם אשר (ארחיפלאגי) ים באיי היושבים (קאניבאלי) הנקראים השחורים האנשים וכמו . בילדותם

 ואה״כ ישמן עד עוביס במאכלים בידיהם אשר האדם את מפסמין ולפעמים אדם בשר לאכול מנהגם
 נקבה אס זכר אס להם יולד אשר הבכור כל כי אחת מצוה ואצלם ,בשרו את ואוכלים אותו זובחים
 הבשר, על יאמר המסוכיס מן אחד וכל הזבח את יברכו אשר לקרוביהם סעודה מבשרו ויעשו .ישחטו

 חשבו כי בניהם צוהרי מעל העול ופרקו שכמם מסבל הסירו זה ומטעם ויאכלו אתה ובשרי עצמי אך
 .הזה עולם טוב רוב על יתענגו למען לבניהם שהנחילו במה והקילו הקשה העול לסבול יוכלו בל מזמה

 הרבו ולמה שס־ה שהם עד איסורים כך כל המציאו מדוע איפא כן אס ואומר ואען השיב זאת על
 לצוות להס היה לא הפחות ולכל ,להו ניחא שבהפקירא היא שהסיבה אחר ,רמ״ח שהם עד בעבודות

 עולם והצלחת הגופים ובתקנת הדבר יצא שמהם יודעים שהם אחר יעבור ואל ביהרג פה בעל לפניהם

ם, לתקנת שחששו הסיבה שהיתה אפשר שא; נתבאר הרי להו, ניחא הזה פי  עיניך לנגד ידי וכבר הגו

 בחיפוש החזרה וחתר .בניהם נפשות לתקנת שחששו הסיבה שתהיה כן גס אפשר שאי הקודם בפרק

 מה וזה סיבי; בצי הדבר היה א״כ איננו כי סיבה לשוס מקום ואין האפשרות הסיבות כל על ונרות

 סיבה מכל אפי' שקר לבניהם מנחילים האבות שאין ויגידון יעידון שניהם כי מנגדו והמפורסמות שהשכל
 אבותינו את לחשוד ר״ל ההוא שההכש מבואר ובזה ,זה) מאמר ג׳ (בפרק לדעת הראת כאשר נעולם
 כן אס ונשאר .עצמו מצד נמנע הוא הקודם) מאמר (סוף הנזכר המשל בעלי כוונו כאפר דור באיזה

 של אמונתו דור לדור ובתמים בחמת ומוסרים דור מדור דין מן דין ומקבלים עושים הס באמונה כי

נצח וגם סיני זה הנכבד במעמד • הקהל ביום בחורב עמהס ה׳ דבר פה אל פה אפר דעה דור
:ישקר לא ישראל

ק י ו פי כ  ואפיקורסי זמנינו פילוסופי מדעות המחבר זה ידע לא כמה חביב קורא בלבבך תאמר ו
 הנה פד שכתב מה כל שהרי ,בענין בו שאומרים מה ידע לא והוא ממנו ונעלם ,דורינו

 שהעולם'קדמון ואומרים בכל כופרים שהם בעבור להס שוה איננו זה וכל עליהם להשיב מספיק אינו
 את לדעת ומרומם הזה עולם על להשגיח נעלה סוף והאין ,שיהיה הוא שהיה מה טבע פי על ומתנהג

 ממה יותר ,דבריהם כל את ידעתי בני ידעתי לך ואו.מר אשיב זאת על ,השמש תחת נעשה אשר כל

 שמעתי כי שומעות שכך לאזניס ואוי ויותר אתה שמעת כאשר דעותיהם שמעתי מהם,וגס יודע שאתה
 פאי עד השמש מן הנמשך כאור תמיד ממנו ונמשך האל כקדמות קדמון שהעולם מדתינו נלכה אומרים

 טבע ע״פ ומתנהג יסור ולא סר לא והעולם ,שמש בלי לאור אפשר שאי .כמו אור בלי לשמש אפשר
 מהם מקצתן אומרים שמעתי אני וגס ,השמים b החת נעשה אשר את לדעת רוממתו לרוב כבודו ואין

 אשר ואיכותם בתמונתם המשתנים במאד והקטנים הדקים מן-החלקים גמור במקרה נתהוה והעולה

 בזה מספר אין ועולמות נמצאים מהם שנתהוה עד באלה אלה והורכבו והתחברו בזה זה ונפגשו נפלו

 אופן על הדקים הנקודות נפלו שלא וביען יען ;להויה יציאתן אחר היכף ונחרבו נתבטלו וכלס זה אחר

 החלקים חותם ונתפזרו ונחרבו נצמתו כן ועל המתקיים עולם בו לצאת הכשר דרך על התחברו ולא הישר

 לספור חדל כי עד •זה אחר בזה. וכן אחר ומלואה עולם ונתהוה במקרה ונתחברו כך אחר וחזרו הדקים
 עולם המוס בל והיא הזה העולם ויצא הקיום אופן ועל הישר דרך על ונתחברו שנפלו עד מספר חין כי

 אומרים שמעתי אנכי וגס .השלם •ועד העולם מן היו אשר קדמוניות המה הנקודות ואותן / ועד
 בלא ולזה זה בלי לזה אפשר שאי עד הנמצאים מן נמצא בכל ומחובר בעולם דבק שאלהות מהם מקצתן

אזו), כדעת אחרית ובלי ראשית בלי קדמון והכל לשלם חון אלהות שם שיש לא זה שפינ  השוה הצד (
 בחכמת היה גדול חכם משה ואומרים ,סיני הר .על ה' ירד ולא למרום משה עלה. לא שמעולם שבהם
 לכל כאשר הכל עשה והוא מצרים חכמת מכל חכמתו ותרב המדינה בהנהגת מופלג ופוליטיקוס הטבע

ר עם הוציא ,מעצמו בו שהיה הגדולה ובדעת ותבונה ,בחכמה  וחנית בחרב חזקה ביד ולא ממצרים ש
 ובלבנים בחומר מורגלים שהיו אתו ממצרים יצא עם והנה ,קרב מכלי חכמה סובה כי בחכמה אלא

 לפניהם ופשה להם מה וחכמות ודל עני עם עליהם נגה השכל אור ולא בשדה עבודה בכל .ומלומדים
ועל זולתו איש ידעם לא לפנים אשר הטבע בסתד תחטלות ידי על הכל עשה אשר כל את סיני הר על

ידי



יושר כתב א׳ חלק הביית ספר .
 עשה אכל הלפידים זאש הקולות את רואים שהיו וכאמת ̂ קדמוניות נשנים היו שלא נפלאים כלים ידי
 כעת הנקרא הגפרית אכק ידי על שם לו הכין אשר והכלים הטכעייס הדכרים ידי על ההר על זה

 מן סכינו וערפל וענן האש •משוך שמעו ודכריו (קאנאן) הנקרא השריפה קנה ידי ועל (פולווער)
 הנזכר(כמאמר לאקימאריוס) (כיובום הנקרא למרחוק הנשמע כלי ידי על אליהם דבר ושם / (הפולווער)

) פרק י״ז  למקום המדנר שם שעומד ממקום קול ויעכירו הקולות את כעת שזורקים הכלים ידי ועל ו'
 וכה כה ויפן וחומר מדנר אליו קול לו הקול את יוליך השמים עוף כאלו השומע שם הוא כאשר רחוק
 מדכר הכלי פע״י תיכף אנו יודעים אין ואדם דכרים קול אחד השמיענו לו והעת , איש אין כי וירא
 סוסיס על מדלג איש רואים כדורות''הקדמונים אדם בני היו לו ובהפך / אמרהק העומד, אדם איזה

 מרוצת על בראשו עומד ופעם שוכב פעם רוכב פעם יושב פעם זה על מזה נחוצה במרוצה הרצים
 מעשרים למעלה הנמשך דק חבל על עגל כמו וירקדון ידלגון אשר אדם בני או ,למעלה ורגליו הסוס
 עס והן .בעבע זה שכל יודעים אנו וכהיום נפלא, נס שהוא אומרים היו כופל, ואין לכותל מכותל אמה

 רק הוא בינות עם לא כי ידעו לא הכלים גם התחבולות גם ושסוי בזוז עם ממצרים שיצא ישראל בני
הכלים חותן ההר על יראו בעיניהם פן ומיראתו פרך עבודת ובכל ובלבנים בחומר מלאכה מלומדי

כל בהר עלות לכם השמרו לא־מור העם .את והזהיר סביב ההר את הגביל כן על יבינו עם ומשכילי
 אעו והמשפשיס והחוקים והמצוה התורה וכל .יחיה לא איש אם בהמה אם יומת מות בהר הנוגע

 הקיבוץ לתועלת ובתבונה בחכמה נהג ולבו המדינה ובהנהגת בנימוסיא הגדולה ודעתו מלבו אלא
 הכל ההוא בזמן ההם בימים לאבותינו שעשה והמלחמות והתשועות והגבורות הפורקן וכל הנסים וכל

 והר והחושך' הענן ויהי ,זולתו ערכם אנוש ידע לא בכלים העם לעיני האותות רעש הכמה בתחבולות
 והלהידוק המרעידים החזקים והקולות . האלה מעשים במחשך והיה הגפרית אבק מפני כלו עשן סיני

 העס ויחרד וברעש ברעם נשמע ברמה וקול ,יבא בחזק אשר (הקאנמן) מן שיצאו המה הן המפחידים
:עז קול בקו^ו יהן כי הנזכר השסע כלי ע״י היה השופר קול ואת מרחוק ויעמדו וינועו '

ז5ממ נעלם לא זמנו ואפיקורסי דורינו פילוסופי של המחשבות את ידעתי הנה וראש אחי ועתה'
ע,-pה משה האיש זה אהד שאדם האומרים^ בפיהם, המק לשונם על אשר דבריהם מכל דבר

זאח הנחילו לאמת וחשבוהו ממנו שקבלו במה בגיעות היו שהם .ואחר ,אמנה מראש המדבר דור כל
ק, עמהס להתוכח הספר בזה באתי ולא כלל המאמר בזו עמהם מדבר אני אין אך .אחריהם לבניהם

 דברה לא חיים ארחות ישיגו ולא ישובון לא בואיה כל כי למועב ולהחזירם כיענותיהם על להשיב
 דין סי שעל ̂מסני לפגרים ותוכחתי דברי וחין רעה במגפה המתים אל דורש אינני חני חף במתים
 מי■ לנג באמרס דאבות) ב' (בפרק ז״ל וחכמינו ,כלל טענותיהם על ולהשיב עמהם לדבר אסור תורתנו
מ׳ ז״ל יא® נכיי לאפיקורס הוא הכמנה לאפיקורס שתשיב ב )
 הלבריג מן לדבר כישראל אינם מישראל והאפיקורסים פרק באותו דבר אשר וזאת ,ב׳,) פרק עכו״ס

 אל חקרב אל שנאמר כלל תשובה ע:יהם ולהשיב עמהם לספר ואסור לעולם בתשובה אותם מקבלים ואין
 אמנס • המאמר בזו להם הוכחות בפי וחין ,עמהם מדבר אינני ולכן .עכ״ל ח') ה' (צנשלי ביתה פתח
 כדאי אני אין אשר לה' קודש ואנשי הקדמונים עמנו בני פילוסופי עם ומתוכח הזה במאמר מדבר אני

 ־5ושא הלבבות חובת בעל החסיד כמו ,קידושין ועפרה טבילות חמש בלתי שפתי על שמותם את לישא
באתי האלה החסידים ועל הצדיקים על ,הקודם מאמר גסוף הנזכר המשל בעלי עולם יסודי צדיקים

.כלל באמת מכוון נמשל לו ואין ובאבותינו בנו הזה למשל מקום שאין במישור להוכיח ,אמתיות בטענות
 ובהס הנשבר, כחרס ומבוטל בטל הוא ממנו־ הנרצה בנמשל לו דומה אין אשר משל שכל זאת ומודעת

 זכרן אשר התורה פסוקי כוונת ולא ה' רצון שאין ,אומר יתן אשר הזה המאמר בכל מתוכח אני
 בעמן ה' רוצה כי במישור אעמוד אבל הנקנה. ומופת האנושיית החקירה מצד הלהינו ה' את שנדע

 על רגליהם שעמדו הדור עד ואילך דור.מקבלה אחר דור מאבותינו קבלתנו מצד בו אמונתנו שתהיה
בלימודי האנשים התחכמות ידי על שיצא מה־ יצא הרבים שבעונותינו עינינו יראו כי אחר סיני, הר

אןזן להעיר הזה במאמר באתי ובכן .לתקלה שלח תורה אמרה ולא הפילוסופים ובמופתי המחקרים
 ילמד אכל .הפילוסלפי העיון חיוב ממנה הוכיחו אשר הפסוקים מן פשוק בשום התורה כוונה שלא

 בפרמיס באר בדי זה כל אזכיר כאשר בו דעתם הפוך על יורה הפסוקים מאותן פסוק שכל דעת לאדם
 עליהש משיב הייתי הדין מצד להם להשיב שאסור ולולא .עלי ה' הסד של חוט כסי המאמר בזו הבאים
 הנסיס וכל הטבע תעלומות יודע הכם איש שהיה בעבור מעצמו צכל עשה משה שאס ,קצרה בדרך

 השמיס מן לחם שנה ארבעים שזן במן יאמרו מה , מטבע חון לא בטבע הכל היה עשה אשר והנפלאות
 במדבר שולחן לערוך תת יוכל לחם הגס ,עמהם והנלוה ועבדים וטף נשים מלבד אנשים רבוא לפשים

 מתעקש כל אפי' הלא .ובתחבולה במבע רצופים פנים מ' ביומו יום דבר אדם בני רבוא כך כל לפני
 עי הטבע מחכמת חכמה ברוב ולא תחבולה בשום להיות אפשר שאי זה בדבר יודה שלא אפשר אי בעולם

הכל היה ישראל כל לעיני משה עשה אשר החזקה היד כל אם ועוד העליון. המלך כיד ה' ברצות אס
אחרונות בדורות לאבותינו נסים שעשה במי יענו מה מטבע חוץ ה' בדבר לא בטבע חכמה תחבולות ע״י

ויהי ־



הבאמונה דרןד כ׳ מאמר
 חכמי הם גם האף ̂ אלישע שעשה הגדולוח הנפלאות כל וכן ,התשבי אליהו כמו משה מות אחרי ויהי

 אי חכמה גרוב כי ויגידון יעידון הרופאים וכל הפילוסופים כל הלא המתים החיו ונענע היו הענע
 לשוס אפשר אי והדבר בעולם וחכמה החבולה שוס לזה יש שלא ואלו אלו ומודים ,כזאת לעשות אפשר

 מישאל דחנניה לעובדא יאמרו ומה ,רצונו עושי ביד היכולת יזה הנותן והוא לבדו לה' כלתי אשה ילוד
 בעיניו ונבוכדנצר להיות יוכל בעבע זה שגס אמנם האף ,נבוכדנצר של האש מכנשן שנצלו ועזריה

 אתון לתרע וקרב נורא בנו מהלכין שרין ארבעה טברין מזה אנא הא ואמר ותוה נס כתוך נס ראה
 הנובע חכמת ע״פ הס הגס ,ואתו פוקו עילאה אלהא די עבדוהי ננו ועבד מישך שדרך ואמר נורא
 פתאום הלא ,התנור נאותו להם שהכינו נפלאים כלים איזה ידי ועל הגדולה האש מכנשן עצמן הצילו

 זמן היה כאשר כלל ופנאי זמן להם היה ולא קודם מזה ידעו לא להזהר ידעו לא נ)שר הדבר להם בא
 שבכשוף יאמרו או ;דת בלי אנשי כדעת שונים מכלים כלים שם לו ולהכין ההר את להגביל למשה
 יאריך אפר רבים לזה וכדומה אריות בגוב דדניאל בעובדא וכן ,בכשוף מאמינים אינם הלא עצמן הצילו
 כזאת להיות אפשר פאי הפילוסופים וכל המחקרים וכל העמיס חכמי כל יודו הן והן ,הנה זכרם
 אלההון בריך ואמר •פיה בעצמו פנבוכדנצר עד בעולם תחבולה בשום ולא המבע מחכמת הכמה בדרך

 תקיפין כמה ותמהוהי רברבן כמה אתוהי לעכדוהי ושזיי מלאכיה שלח די נגו ועבד מישך שדרך די
 משה תורת על מעידים והנביאים הצדיקים אלה כל והן .ודר דר עם ושלעניה עלם מלכות מלכותיה

 ומלאכי . דבריה השברים את ומוכיחים תמיד עליה ומזהירים ,עליה עצמן וממיתים עליון אל מפי שהיא
 חוקים ישראל כלי על בחורב אותו צויתי אשר עבדי משה תורת זכרו ואומר מזהיר הנביאים אחרון

 העמיס בכל ומקובל מרוצה ודבריו העולם בכל מפורסם שהוא דוד המלך וכן .ג׳) (מלאכי ומשפכייס
 היום עד כלשונו ועם עם בארצותס העמיס תפלות בתי בכל ומשוררים מזמרים וזמרותיו שתהלותיו עד

 את ושמרת לאיש והיית וחזקת האדן כל בדרך הולך אנכי לאמר בנו לשלמה צוה מותו קודם והוא ,הזה
 למען משה בתורת ככתוב ועדותיו ומשפנייו מצותיו חקותיו לשמור בדרכיו ללכת אלהיך ה' משמרת
 חורבן אחר שנעשו הגדולות והנפלאות הנסים אלה כל והן .ב') א' (מלכים תעשה אשר כל את השכיל

 ופרס מדי למלכי קימיס דברי ספיר על כתובים הם הלא ודניאל ועזריה מישאל חנניה עם ראשון בית
 ,ה'והמה,בכתובים עם אל שמוסרים מה מלבד ,וככתבו כלשונו ועם עם העמיס לשונות בכל בבל ולמלכי

 ,ולשון אומה מכל עליהם דפליג מאן ולית הס העולם בכל המפורסמות מן ונעשים הנזכרים והדברים
 הזכרונות וכותבי הדורות שסופרי העמיס מחכמי העתים יודעי החכמים כל מודים הזה כיום אפי׳ כי

 קודם אשר הקורות בסיפורי אלא ספק משילים ואינם דבריהם בכל נאמנים ראשון בית חורבן אחר אשר
 זמנינו אפיקורסי הועילו מה כן ואס , קדם בימי אותם הקורות כל את הסופרים קדמוניות בשנים ,להם

 שעשו הנאמנים האחרונים והנביאים הצדיקים שאלה אחר הראם אשר ונפלאותיו משה בדברי בהכחשתם
 על באש ובאו עליו, מעידים לשבע מחוץ היוצאים ונוראים גדולים ומופתים אותות כן גם עמהם ושנעשו
 הגדולות הנפלאות מן אותם הקורות כל את ויכפור שיכחיש מי הזה בזמן העמים חכמי בכל ואין \ דבריו

 אשר והמופתים האותות וכל מצרים מארץ צאתנו כימי היא רחוקה ולא לזמננו קרוב נקרא שזה בעבור
 ומלכי ופרס מדי מלכי ולעיני העמיס כל ׳ לעיני היה י וזה ישראל כל לעיני היה שזה ומפני .משה עשה
 העולם בכל המפורסמות נגד בזה עומדים הלא כן גס שלהם והמופתים האותות להכחיש ירצו ואם בבל

 ואומר מכחיש כאלו זה המכחיש כי . דבריהם וכל מהשכותיהם כל ומוכחש אדס^ כל אצל דעתם ובנילה
 נודע וכבר ,בעולם מדי ומדינת מלכא דריוש נברא ולא מעולם בבל מדינת ולא ננוכדנצר היה שלא

 דין על לעבור לי חש אפס ,שרצינו מה וזה תבל יושבי כל מפי מוכחש הוא המפורסמות את שהמכחיש
 אשמור מקומי אל אשובה ובכן .דברותס ועל חלומותם על להשיב ותשובות מענות אתם לערוך תורה
 הנזכר ומליצה משל פי על להוכיח שרצו המשל בעלי קודש ואנשי הצדיקים עם להתוכח בקודש דרכי
 לחשש מקום שאין הרבה ראה ולבי ,באמונתנו הפילוסופיית ומופתי האנושיית החקירה על חייבים שאנו

 מן סיבה לשום מקום שאין בעבור הדורות מן דור באיזה אבותינו את לחשוד במשל בו שרמזו ההוא
 שאדם לומר מקום שאין לבך ידע הזה ומהפרק .הקודמין בפרקים סכמה בדרך הראתיך כאשר הסיבות

 במה בטעות היו הס ושאף הכמה תעלומות בתחבולות הראשון הדור את הסעה האיש משה זה אחד
 ותורתו אמת משה כי כן אם ונשאר ,הנמנע ומן הבל זה שגס בארנו כאשר בניהם את והנחילו שקבלו
 עסי אחשך ולא ימיני אחור אשיב לא זאת בכל לעולמים, דתו ימיר ולא ישקר לא ישראל נצח וגם אמת

 ממנה הנראה כפי בידינו אשר עצמה והתורה הדת מצד כן גם נמנע ההוא שהחשש הבא בפרק מלבאר
 אפילו אדם וחכמת אנושי משכל כאלה דברים שיצאו אפשר מהודותשיאי מלס יוכל לא מתעקש שכל עד

אדוני ואתה ,כלל אנוש וחרס אדם ידי בה הלו ולא ,היא אלהיס אצבע אס כי שבעולם הכס היותר

 אנושי, ושכל אדם מדעת שתהיה אפשר שאי יבין לבבו בידינו אשר התורה על.דבר משכיל כל ז פרק
מצד הן הידיעות מצד הן בה שבאו היעודים ־מצד הן בתורה שבאו הסיפורים מצד הן - י - *

 מפני כלס את להזכיר אפשר ואי . בה שבאו המשפטים מצד הן החוקים הן.מצד המצות מצד הן העתידות
האריכות . .



' • יושר כתב א׳ חלק הברית ספר , '
 לשאר תקיש וממנו ההזדמן כפי מהרבה מעפ אזכיר הך .הס לכיס כי אפשר אי ולפרטס האריכות

 שיקיף האנושי לשכל אפשר שאי מה ענינים כו שזכרנו אחד ככל כי 1 עוד ויחכם לחכס תן הדכריס
 ואלה / ממנה אחד כחלק כמו העקרים כעל זכר כאשר המה לבדו לה' בלחי עליהם שיעמוד ולא אותם

 ידי• שעל כשמהבונן אפש ירעב כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו לא אומר גוזר האנושי השכל המשפטים
 אותו ותלית מות משפט חטא הוא גנב כל אומר וגוזר האחרון כקצה תופס נשחתה והארץ נפסד הקבוץ זה
 ' f הרשע שמה המשפט ומקום מעוקל משפט שיצא נמצא נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשר העץ על
 צדק במאזני נפש רוצח פשע עם ממון גונב עון תעריך אס כי / לפשע עון בין יבדיל ולא יחלק לא יען

 יכוסל לא כי מטה מטה תרד והפשע ממנה קלה להיותה שכנגדה פשע על ועובר ועולה עון נושא יהיה
חד בקנה שניהם האנושי שכל שביד מרמה במאזני אבל .להפכו למות מחיים שיפכו בדם אס כי לארץ  א

ק לשום דכר פשר על לעמוד יכול האנושי שכל אין עצמו בגנב גס אף / שאולה בדס ויורדים עולים  ח
 אוחזת ידו מזה מקצה התקנה די ידו תשיג לא ואם ממנו פרט לכל באמת הראוי השיעור לפי ומשפט
ה על יעמוד אס גס אף האנושי שכל יומת.כי שישפוט או לו יבוזו לא שישפוט או ,מזה מקצה בעקב  איז

 יצא ובהשפטו פשע דבר כל ועל כלמה ועל שה על בו לחלוק ידו קצרה פרטי על אבל בכללו יהיה דבר
 לעל ומשפט חק לו פס ושם ואיש איש לכל הראוי במשפט דבריה מכלכלת האלהית התורה אמנם . רשע
ה' ד' וזה כפל תשלומי יפלס זה גנב ואומר ̂ בו מדד אשר מדותיו פי על׳ לו הראוי כפי אחד ה ו  וז
 משפתי שניהס דבר יבא אלהיס עד אס כן על / ממון הגונב לא רוצח כמו יומת נפש שגנב

 שהגס השכליות המצות לכל הדין וכן .אחד לכל וצודק הוא הדר כתוב משפט בהם ולעשות יחדיו צדקו ה׳
 ולשעל■ והגוף הנפש לכהות בהם התקנה עד לחלק הבשריי שכל קצר כלל דרך על אותם יהייב שהשכל

 שהוא עד ושיעור במדה כלס בהם האלהיית אבל ,אלכוזרי למלך החבר שזכר כמו הראוי השיעור בהם
י' בלי ובצדק השוה בדרך אך בפרישות התורה אותנו העבידה לא לכן . לכלס וטוב לכל תקנה פ רנ  י5מ

ק שיקצר בעבור חלושות שכחותיו למי עבודה התעניות רוב ואין אחר בכח קצר אחד בכח הרב כי לו עבו  ב

 5האלהי חל תתקרב והשמחה היראה בין נחלקת הקדושה תורתנו כן על אשר / וכדומה בהכרח אחרות
ם השבתות בימי משמחתך האלהיס אל קריבה יותר הצום בימי כניעתך ואין מאלה אחד בכל עדי מו ה  ו

ס היי אינה לכל ותקנה לכל סוב שהוא עד בשכליות הזה והשיעור וההגבלה ,לשמו בכונה כשיהיה  א

 אליהס צנ’מג אנושי שכל השמעיותשאין הס החוקים מצד זה מבואר וככה האנושי. לשכל לא לבדו לאלהיס
א אל החולה ישמע כאשר נשמעים והם השכל אצל נדחים שאינם היות עם להשיגם לו דרך ואין כלל פ רו  ה

א ידם על האלהי הענין דבקת אל שהגענו במה בנסיון ועמדו כלס נבחנו וכבר / והנהגתו ברפואתו ק  דו
ק5המז על ישרחל כל לעיני השמים מן האש וירידת בנו השכינה השראת והוא y השכליות מצות ידי על לא ; 

?כלס המשתלח ושעיר הקרבנות שהיו זמן כל דור אחר דור דורות בכמה והנבואה
ק מצוויס במעשים אס כי האלהיס אל להתקרב יתכן לא כי כלל אותם מחייב השכל ואין החוקים מן א  מ

 אפשר אי ונזחן בטבע להם קודמות האלהית לתורת והצעות הקדמות הם החוקים.והשכלייס ר״ל ״ אלהיס
 לזכרי חברהס מתמדת היתה לא לאו ואס ביניהם הצדק יקבל שלא אפשר אי הלסטיס שקהל עד בלעדיהם

 להס היה ובהס / השכליות על תוספת ישראל לבני התיחדו אשר התורות הס והחוקים . ושודדים גנבים
 ביניהס ה' כבוד ירד ואיך הוא מה ידעו לא כי החוקים אלו זה יתחייב איך ידעו ולא האלהי הענין יתרון

 ■ מדחה בו אין אשר העין וראות המעמדות לולא אותם מקבלת הדעת שאין ממה מזבחותס על ואש

 הרופא צוה אשר משונים סמנים ידי טל הראשון מכונו על וישוב גופו יתחזק חיך החולה ידע לא כאשר

 חף שהקילו ענין אל ישראל מבני המרי הגיע וכאשר ,וחזק בגופו שלם עצמו וימצא שנתרפא לאחר עד

 ושתיה אכילה מבלי הקיום יחיד לכל אפשר אי כאשר קהלה לכל בלעדיהם אפשר אי אשר השכליות בתורת
ס כי ממך דורש ה' מה ואמר בפחות מהם הסתפק החוקים מו וזולתם בקרבנות זה עס והחזיקו ושינה  א
) (מיכה חסד ואהבת משפט עשות  עי . ביניכם הצדק מקבלת השכליות תורת שתשמרו הלואי כלומר ו'

 להחזיק יוכל איך באלה החזיק שלא ומי השכליות התורות השלמת אחר אלא תשלמנה לא החלהיית התורות

 שהחוקיס בחוש רואים שאנו הרי , ובטבע בזמן בהכרח לאלה קודמים אלה הלא מידכם זאת בקש מי באלה

 וירידת בארצנו ה' כבוד שכינת כמו מטבע חוץ היוצאים ונכבדים רביס לדברים אותנו מצליחות שבחורה
 בינינן אז שהיו הרבים והנביאים כלל הדיוט אש נתינת בלי קרבנותינו את המזבח על ותאכל השמים מן ^אש
 מן מבואר הוא וככה . זולת לא עליון אל מפי אלא להיות אפשר, אי התורה חוקת זאת כי האות לנו וזה

ס הפריסו ־לא ופרסה המה גרה מעלה כי תאכלו לא זה ואת תאכלו זה את כמו בה שבאו הידיעות ברי ד ) 
 שהיה עד שדה איש קשת רובה ויהי למינהו ארץ חיתו במדבר ציד היה ובלסתר קניגי משה וכי י״ד)

 . ע״ב) ס' דף (בחולין חז״ל שאמרו כמו לשונו על ומלתו דבר ה' פי כי לא אס ובסימניהס בהם בקי

 עא הוא אשר הארץ נכר אלהי אחרי וזנה הזה העס וקס כמו בה שבאו העתידות מן מבואר הוא וביותר

) (ויקרא אויביכם בארץ ואתם השמה ימי כל שבתותיה את הארץ תרצה אז וכן ,)ל״א שמה(דברים  ̂ כ״ו

ק  שהכעיסו בשנים שהיו ויובל שמיטה שנות שבעים כנגד שנה שבעים בבל בגלות שהיו הדבר להם קרה ו
 (בדברי כתוב כאשר בהם וזרעו חרשו אבל בתורה הנאמר והיובלות השמיטות קיימו ולא בארצם ישראל

הימים ,



קגאמונה דרך כ׳ מאמר
 בה שנאו והפרכות הקללות כל וכן ,שנה שפעים למלאות שפתותיה את הארץ רצתה עד ל״ו) פ' הימים

 חלקיו לשאר ותקיש תדין וכן כל̂ל פשכלו גפר דרך ולא מפוא זה על ואין דפר^ ממנו נפל ולא הכל נתקיים
 כמה מדפריה דנר וכל מפסוקיה פסוק בכל שתסבול הקדושה בתורתנו והפלא גדול דבר ועוד שזכרתי

 דת בשום זה אפשר שאי מה האופן יהיה כאשר ובספון בגלוי והרעיוניס הערכים לפי שונים פירושים
 אפל כן גם בעצמו הדת מצד ההוא לחשש אפשר שאי נתפאר הרי . אחד פירוש אלא יסבול לא כי כעולם
 מדור ודור דור מכל אלינו הגיע ובתמים באמת באמונתם הראה אשר הדבר כלומר ההוא החשש מן ,ההפך

 מעידים ודור דור בכל ישראל אלמן לא כי / הזה הדור עד סיני הר על רגליהם שעמדו במקבלים הראשון
 מזהיר יהושע היה משה מות אחרי ושהרי , משה תורת על ומזהירים מכריזים מעידים מגידים ׳נאמנים

 עד ודור דור בכל אמת נביאי והיו הנביאים התחילו אחריכן , והשופגיים הזקנים ואחריו דבריו, על
 הידעת לאלישע באמרס הגלעדי אליהו עם משתוים שהיו עד בנביאות ומופלגים רבים אבל אחד ולא מלאכי

 על מזרזים למשה עדים וכלם אדונינו אמרו ולא ב') ב' (מלכים ראשך מעל אדוניך את לוקח היום ■כי
 ישראל כל על בחורב אותו צויתי אשר עבדי משה תורת זכרו הנביאים אהרון מלאכי שאמר עד הורתו
 מעתיקי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם ומאז הגדולה הכנסיה היה ומאז ,'̂ג (מלאכי ומשפכיים חוקים

 ,ההופעה בעלי האמוראים ומאז משה מצות בפירושי העוסקים והתנאים הזוגות והס מהם שקבלו השמועה
 התורה על החבורים פעלי אסופות בעלי ומאז הגאונים ומאז התנאים בדברי המדקדקי' רוה״ק בעלי ומהם

 וגס משה, ביד פהורב אלהינו'אותנו ה' צוה אשר המשפעים ועל החוקים ועל המצות ועל העבודה ועל
 ומזרזים מכריזים וכלס , יראים וספרי מצות ספרי תורות ספרי סופרים ממחברים יתום דור אין כן אחרי

 ה' ירחם עד הדבר יהיה וכן , לדור מדור ונמסרים נעתקים כלס וספריהם דבריהם וכל משה תורת על
 השגתו כסי איש איש וישראל משה תורת על ספרים יחברו הבאים הדורות מן ודור דור כל־ שחכמי עמו

 הדורות על נאמנים עדים וכלס קודש זרעו מפי תשכח לא כי ,בסוד וזה, ברמז זה בדרוש וזה בפשע זה
 חסידים ובספר תזריע) בזוהר(פרשת האמור העעם מלבד לק ,המדבר דור עד ודור מדור להם שקדמו
 פינה אמרי לחדש השכל מוסר או חכמה או בתורה אלהיס אותו חק אשר אוש כל שחייב תק״ל) (סימן
 מאד הדבר ונכון ראוי ,ראשונה בה־,דמה זכרנו כאשר מחברת בהם ולחבר השפר על לכתבם אמש ודברי
 עד דור מדור תורתנו והעתקת דתנו קבלת על אמת לאות להיות בזה זה הדורות לקשר כן גס זה מפעם
 בספרים לנו די האומרים ישראל חכמי קצת כדעת לא ,סיני זה האלהיס הר על רגליהם עמדו אשר הדור

 נפשם כי מפני ככה יאמרו עצמן לכבוד זה האומרים כל כי נקל לנבון ודעת .להוסיף בא וזה הקדמונים
 ,כבודם ויופגס מעה מסה וירד שמס יפול ספר איזה יחברו ואס בעולם גדול שם להם שיש מאד יודעת

 ויחברו יכתבו אשר יש אנשים יצאו,וקצת כלו הכלל על ולכן מחברת שוס יחברו ולא בנפשם ישמרו זה ומסעם
 להם והיה קדושים מות אחר; פאמרס מותם אחרי להדפיסם יצוו אס כי בחייהם להדפיסם ירצו לא אבל ספרים

 בו שכוונו ומה שרצו מה כן ואס .ה׳ לנגד תבונה ואין חכמה אין אבל .בחייהם כבודם להציל לחכמה זה
 אשר דבריס בו רמזו כי בעדם יכפר רחום והוא להם יסלח נושא אל העוריס חברת של הקדמוני במשל

 צדיקים הערך גדולי המה הלא עליו והמזהירים המשל שכותבי והגס ,ישראל בית ועל ה' עם על כן לא
 לפי יד ולשום האמת לכבוש ונקלה רש איש אנכי אביס זה אל לא ,שמיס לשם והתכוונו ישראל וראשי
 ממי האמת לקבל אדם שחייב כמו כי ,ה' כבוד כי אף עדיף ישראל בית כל כבוד כי כבודם בעבור
 במקום שכן מכל שבגדולים מגדול אפי' אמת שאינו דבר לקפל לו אסור כך ,שבקסניס מקסן אפילו שאמרו

 ימשלו ולא הזה המשל את השבתי לכן . לעב יגיע ראשו אס אף לרב כבוד חולקים שאין ה' חלול שיש
׳ :בישראל עוד אוחו -

ו ח פרק ל י א  על במעלה הח' ידיעה שהוא החותך על בו כוונתם והיה חותך מוסת זה על היה ו
אס ,אני אף אומר והייתי החרשתי ו') פרק י״ע (במאמר זכרנו כאשר המערכת

אחי עתה אגל .חתנו הס שלמים האלה שהאנשים אחר להם נחות בזאת אך כלל נצרך שאינו אמנם
 נו כוונו ולא , הגשם מקרי המורים ונקודות קוים עם אלא לחותך מקום שאין מפני חותך זה על שאין
 מופת באמת וצריך השגיאה מן בו שחוששים מה והוא ,בערך הד׳ ידיעה שהוא הנקנה למופת אלא

 ראשון מושכל שיסודתו ב') פרק הקודם (במאמר עיניך לנגד ידי כבר הנקנה מוסת ענין ,כי ,למופתו
 .ג' מושכל ונקרא אחר מושכל נולד ההשכלה ומזה ,שני מושכל ונקרא אחת השכלה יוצא וממנו חוש או

האחרון המושכל על נסמך המבוקש נמצא ,המבוקש אל הגיעם עד - מאחד אחד משתלשלים וככה
החוש אל הגיעם עד עקר כל עיניס להם שאין עוריס כחברת לו הסמוך כל לו והסמוך אליו הסמוך

 הגדתי מאז הראשונות ואלה . בראש אשר הפקח הוא או'זה שזה בה היסוד ראשון מושכל אל או
 גם ומכזבים עועיס הם רבות פעמים אך , אמת הוא הרוב על שדבריהם י״ס) מאמר וה' ב' (בפרק

P , המופת אותו בלדתה בכזיב והיו בהקדמותיו ׳סעות ^ונפל ביסודותיו סהור בלתי מקרה יקר ואס 
 בהיות הראשונות והמושכלות החוש שהם הקדמותיו והנה ̂ . ימלט לא כזבים ויפיח ■שקר וילד עמל הרה
 אדם בני שברוב פתוהיס לעיניס דומים הם למה כן גס סועים הס רבות ופעמים אמת הס המב שעל

ענין הוא כלום בהם רואה ואינו לו פתוחים שעיניס אדם לך יש זאת בכל , בהם הלאות חוש יש
הסנויריס -



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר
 אח להמשיל עליך תעלה המשל רוח אס לכן . יש ועיניס עור שהוא בלינד) (שעאר הנקרא. ;הסנוריס

 תמשל ואתה עצמו הנקנה המוסת על עליו תשוה ובתמים באמת אליו תשוה אשר לנמשל הנקנה ^המופת
 על ידו מהס אחד כל שס עקר כל עינים להס שאין עוריס חברת שהוא המה בנו משלו אשר המשל בו

ך / לו פתוחים שעיניס החבורה שבראש לאדם הגיע עד שכמותו חבירו העין סתום גבר שכס  איכס א
 אס ממש לנמשל דומה זה כי בהם יראה ולא לו שעיניה להיות בסנוירים,ויכול מוכה שאינו בעוחיס
 אשר הנקנה המוסת עם אמונתו וסומך שתומך מישראל האדם וישוה תדמנו ולמי . באמת בו תתכונן

 ראי ועוב עיניה יפה הראות פקח ̂ הזה המשל משל עוד אתה גס לו תשוה בחמת הנמשל לו ידמה
 אדס שכס על ידו שס בסחון ליתר זה כל עס מבוקשו לעיר הולך שהוא לו ידוע שכבר דרך על העומד

 עד זה על בזה וכן שכמותו סומא חברו שכס על ידו שס הסומא ואותו עקר כל עיניס לו שאין אחד
 ויכול בסנוריס מוכה שאינו ממנו בעוח אינו אבל לו פתוחים שעיניס החבורה שבראש לאדם הגיעו
 אמת בדרך שהולך לבו ידע כבר מישראל האדם הזה הדבר משמע כן .יראה ולח לו שעיניס להמת

 זה אשר הנקנה ממופת האחרון המושכל על עצמו סומך בעחון וליתר הידיעות ושאר השלס האמת מן
 המושכל עד עיניס ממש.כלי עוריס וכלס פניו שלפני על וכן שלפניו המושכל על עצמו סומך המושכל

 הבחינה בכור יבחן אבי יקו^׳ ועתה .יטעו שלא מהם בעוחיס חנו שאין הנקנה שבראש החוש או ראשון
 מכוון שהוא תשפוט בצדק כן עושה אתה ואס עליו שסומך ובמי עצמו הנקנה במופת שזכרנו המשל את

 המה בנו משלו אשר כמשל לא , אמת למשל היתה כן על ובתמים בדקדוק בו הנרצה הנמשל לנוח
 חסצס כי שקר דבר על מקשיב הוא כן על .בה ישוו לא חפציהם וכל כלל הנמשל מול מכוון שאינו

 ח״ן היו עוריס לדור מדור והדת השמועה מעתיקי חלה ה' עם צדיק גוי שדורות הוא בנמשל ור;ונם
 פשעו שלא או שקבלו במה טעו שלא בטוחים אנו אין והס המדבר דור על עצמן סומכים רק

קירא • המאייי בזה הקודמים בפרקים זה דעתם בטול האלהיס בעזר בארנו וכבר .שמסרו
 אקך ייישלי הנשבר כחרס להם אשל משלים מושלי בטלו שזכרתי היה משל אמת אס אמונים איש משכיל

 משעיך וזררז וישמעאל אדום יון חכמי העמים מן הנקנה מופת דרכי על אותנו לחייב בו רצו אשר הס
 כי זה ניתן לא כי מעולם קבלוהו לא קודש ואנשי לה' קודש מרבבות אתה ולא ;פארן מהר הופיע למו

 לנו מ״רי ולא והגמרא המשנה חכמי אבותינו חפצו לא דרכיו דעת כן על אשר ,לנו לא כוכבים לעובדי
 צוה אשר בישראל שם ץתורה שכתוב כמה ה' לנו נתן אשר החלהים תורה לני מסרו אבל .דבר

: ע״ח) (תהלים לבניהם להודיעם אבותינו ׳■
ישראל בני אצל בראשונה היה שהפילוסופיא האומרים מעט בם ואנשים היהודים את ראיתי והנה

 המציאו בתחילה אבל שקר. וזה קמא למארי אותה ומהדרים מהם לומדים אנו ועתה האומות למדו
 גדול מדרש ובית מצרים חכמי כך אחר קדם בני היו בהס הראשונים היא ושלהם העמים חכמי אותה

 בעיר יון לחכמי הפילסופיא נעתק כך ואחר הפילוסוף(זאלאן) למד ואצלם הפילוסופיא הכמת לכל במצרים
 פלאעאן של המדרש וכבית (פלאטאן) והפילסוף (סוקראט) החכם היה פס כי (אטהען) ובעיר (מוקדון)

 גדול מדרש בית הקיס שנה כ' בן בהיותו והפילוסוף(אנאקאסגאריס) שנה עשרים (אריסטוטלוס) למד
 להפילוסוף כן גס אחר מדרש בית הי' ושם החכם(טהאלוס) של פילוסופיא דרכי שמה ולמד בעיר(אמהען)
 אתוכא דגי סבי נקראים הזאת העיר וחכמי (דיאגענוס) המפורסם היה מתלמידיו ואחד (אנטיסטענוס)

 הפילסוכיא משם ונעתק . שמה הישיבות כל נתבטלו וממשלתם מלכותם בביטול כך אחר .בכורות) (במסכת
 איזה ישראל מבני ואנשים בידם היא הנה עתה עד אז ומן .אירופי בחלק לאדום ומשם לערביים ובא

 חכמה ראשית כי האומרים מיהודה ואנשים . מהם זה למדו־ זו בחכמה שידעו הקדמונים בדורות יחידים
 גזולה בטלית להתעטף ידם את האנשים וישלחו ולתפארת לכבוד בזה להתיחס חשבו ישראל מבני היה זו

 וזה הוא שלנו מיה מקור אומרים היהודים כן על הכבוד על היתרת ואת עולם שם בזה להשיג בחשבם
 התכבד זה כבוד אחר הרודף ישראל מבית איש ואיש מעולם היא שלהם זה כבוד אבל ביושר ולא באמת לא

 נגע ובל בזה נתעסק לבל אותנו הזהיר אדרבא כלל זה נתן ה' לנו לא כי כבוד סלע כצל והשיג כילק
 תורת לנו נתן אך ע״ב) כ״ח דף (ברכות ההגיון מן בניכם מנעו לתלמידיו אליעזר רבי אמר כאשר בה

 גנקודיס או הקדושים אותיותיה בסבך נאחז אינו אשר תבונה ואין חכמה אין .הכל נכלל בה אשר אמת
 על ועל שאלה כל על השואל נפש משיבת והיא .שבה בטעמים טעמו עמד או שרשוהי בתגין או מתקוע
) (פרק הקודא במאמר זכרנו כאפר השלם מאמת נקראת כן על אשר ,דבר כל ועל חכמה  מעשה ו'
 הקורא עין ד') מאמר י״ד שזכרנו(פרק בהר״ד ענין גם .אבנר שמו בישראל לפנים אשר אחד באדם
 שתז״ל מה היא היא שלהם הפילסופיא שחכמת והעד . לפניך נאמן לבבו את ומצאת ההוא במקום חביב
 חכמת פירש ע״ב) מ״ט דף (בעירובין ז״ל שרש״י הגס . בש״ס דוכתין בכמה יונית חכמת אותה קראו
 לימודי לא לשון איזה שהוא ומשמע בו מכירין העם שאר ואין פלטון בני בו שמדברים חכמה לשון יונית

 מושת של ההגיון ודרכי יונית חכמת למודי הוא בזה שהכוונה כתבו הגאונים רוב .הפילסופיי חכמת
 (ברכות בפירוש לתלמידיו אליעזר רבי אמר וכאשר . בו) ז' (סימן ז״ל הרמ״א בתשובת כדמשמע הנקנה

שאמרו אברהם ואף .הנקרא(לאגיק) הנקנה מופת דרכי הוא וזה ההגיון מן בניכם מנעו ע״ב) כ״ח דף
עליו



קד אמונה דרך כ׳ מאמר
 אכל הנורא את הכיר כנורם אלא זה למד לא כלכו היתה גדולה איצטגנינוה יומא) (כמסכת חז״ל עליו
 האמת סכמת הכיר סודו לו וגלה התורה ככל אנרהס את כרך וה' וגתגייר הנורא את שהכיר אחר
 שכל לדרכי לנו שם לא ושוכ , תכשילין ערונ אפילו כלה התורה כל אכרהס וקייס ההורה חכמת היא

 לאכרהס אשר הפילגשים מכני זאת למדו קדס כני כי להיות יכול אמנם האף . אדם וחכמת העיוני
 והמתנות המנות מן היה כעצמה זו כי ואפשר .קדם ארץ אל קדמה חי כשדנו כנו יצחק מעל שלחס אשר
 להס חלק אשר היה חלקם מנת היא שלהם כך או כך בין , קדס לנני זאת למדו והס פילגשיו לכני שנתן
 קודם שבדורו העמים מחכמי זה שלמד מה כפי או שנתגייר קודם משכלו ויחכם השיג מאשר למנה

 היה למשה ולא ליעקב ולא ליצחק זה חלק ולא בנו יצחק מעל וישלחם בחיים חלקם לקחו והם . שנתגייר
 בה ואנשים ישראל בבית יחידים היו הראשונים בדורות גם שאף ספק בלי אמת והן .לישראל ולא למנה
 לנבלי נחשבו ותהו לאפס אמנם , וכדומה שלמה המלך כמו כן גס החכמות אותן מהם נעלם שלא מעע
 על הלילות לרבות הימים כל מחשבותם כל היה ועליה , בלבותם אשר התורה חכמת נגד בעיניהם חרש

 תורה אין ובעמים .האנושיי מחכמת חכמה לא בישראל שם ותורה ליעקב דבריו הגיד ה' כי משכבותם
 משמעות להם אין אשר פשוטים דברים אס כי סוד דרוש רמז פשט רבים ופירושים דברים יסבול אפר
 מימות בפילסופיא מחוכמים חכמים והמה קדמוניות משנים העיוני דרכי הס יודעים אבל ,כלל אחר
 ועמים הגוים ויתר פלשת יושבי עם מצור עזרת לנו הבא המשל בעלי של מידם זאת בקש מי כן ואם עולם

 מאמת הוא עבדו ובמשה היל נעשה באלהים אך . החלושה אנושי ושכל אדם תשועת שוא .באמונתנו
: המאמר בזה הקודמים בפרקים וכמדובר .השלם

א1 ט פרק ש  ומן השכל מן במשל בו שכוונו מה על אותנו מחייבים הנזכר המשל שבעלי וארא עיני א
 לרופא דומה הנקנה המופת עם ממקור המתעלס אמרו השכל מן .הקבלה ומן הכתוב

 לעיין מתעצל והוא אותו המרפא אחר רופא על עצמו סומך והוא ונרפואתו בחלייו בקי והוא שנחלה
 אמרו הקבלה מן . לא אס נכונה דרך על בענינו מתעסק אם לדעת ההוא הרופא ברפואת בחכמתו

 נאמר אמרו הכתוב מן .דאבות) נ' (פרק לאפיקורס שתשיב מה ודע הורה ללמוד שקוד הוי אמרו שחז״ל
 אל והשבות היום וידעת ונאמר ך״ח) א' (דבר/הימיס ועבדהו אביך אלהי את דע בני שלמה ואתה
 שאמר מה הוא השכלי העיון הוא הלב אל שההשבה והראיה .ב') (דברים האלהיס הוא ה'- כי לבבך

 ק') (תהלים אלהיס הוא ה' כי דעו ואמר מ״ד) (ישעיה תבונה ולא דעת ולא לבו אל ישיב ולא הכתוב
 ט׳) (ירמיה אותי וידע השכל המתהלל יתהלל בזאת אס כי ואמר צ״א) (שם שמי ידע כי אשגבהו ואמר

.ד') (דברים העמיס לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם תורה ואמרה  שיודו אפשר ואי .
 תורתנו אמיתת על השכל ועדי והמופתים הראיות לנו שיעידו עד והבינה החכמה במעלת האומות לנו

 אלא העילות עילת לעבוד יוכל לא שאמר אחד חכם ממאמר ועזר שז התאזרו שד .אמונתנו ואומן
 חובת בספר נזכרים האלה והדברים .מהחכמה• שקנהו במה המובהק הפילוסוף או בטבש הדור נביא

/ ב' (פרק הלבבות '  למשפט דבר ממך יפלא כי האומר מהכתוב לזה ראיה שד זכר הספר ובהקדמת ג
 לך(דברים יגידו אשר הדבר פי על ועשית בשעריך ריבות דברי לנגע נגע ובין לדין דין בין לדם דס בין

 ולירא עליו ובטוח המקום כעבודת הדת משרשי ובשורש הוא איך היחוד בענין כשתספק אמר לא .י״ז)
 דברים כלס אבל .השכל מדרך האדם אליו שיגיע ממה לזה והדומה העבירות מן התשובה ועניני ממנו

 אדמה ק לא ונבזה אנכי וצעיר . בקיצור דבריו כאן עד הקבלה בדרך ולחלקם אותם לפרוס שצריכים
 ,שזכרו החכם מאמר לא אף השכל ולא הקבלה ולא הכתוב לא זה מחייב לא ואצלי יחשוב כן לא ולבבי

 דרך אבל .השכיל עלי ה' מיד בחסדו אשר כפי הנס ,הנה לציין ראשון ראשון דבריהם על שאשיב כמו
̂ : והוא ,דרכו יורה והאמת מאמינים בני מאמינים ואילך מקבלה להיות בחרתי אמונה ־ ׳

ן י פיק  מורה שהוא די בו שיש במה המאמר בזה הקודמים בפרקים להודיעך אלהים רצה כבר השכל מ
 לפקח דומה הנקנה במופת אמונתו וסומך שהתומך היה פניך נוכח ואדרבה . דעתם הפך ’

 שבראשם עינים מחוסרי שבחברת באחרון אוחזת ידו בטחון לו(ליתר הידועה דרך על העומד הראות
 המשל אמנם . המאמר) מזה ח' (פרק למעלה כמובא עינים לו יש כי עם הסנורים על החשוד מנהיג

 אינו בו שרצו והנמשל באמת נמשל לו אין הצודק אחר,העיון הקודם בפרק הנזכר ברופא בנו משלו אשר
 הוא לנו הנקנה שמופת ממנו שמשמע תחזה אתה המשל מול הנמשל תעריך אס כי .למשל כלל דומה

 במופת ומחקור לבחור בו לנו ראוי שאין האחר הוא מהמאמתהשלם והקבלה .אבותינו מן מורשה ולבנינו
 מורשה ולבנינו הוא לנו .־שהקילה המאמרים והפך הדברים חלוף הוא הלא באמת אך . להתאחר

 האהובה בבן לנו ראוי אין כן ואס . הקודם בפרק זכרנו כאשר נכר מבני האחר הוא והמופת מאבותינו
 ברופא היה כך שהיה מעשה ,הנמשל לנוכח ובתמים היה מפל יאמת אס אך .לבכר השנואה ובן לשקר
 לאמו יחיד ק לו והיה רבים עמים לעיני מתים שהחיה עד הרפואות בסיב שידע לרבים מומחה אחד
 אלארסנהריס !ילך ויקס ,אביו את לשמש רצה אך'לא הרפואה חכמת ללמוד נפשו וחשקה אהבו ואביו
 בחכמת אביו לקרסולי הגיע לא אשר יכון בל לפון ואיש אחר מעם אחד רופא שם ושמש מצרים וארץ

וטובה נכונה היותר דרך על אוחו מרפא אותו באהבתו ואביו , נחלה לאביו הבן וכשחזר , הרפואה
שברפואה



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר
 מבני לא אשר האחר מרופא שקבל הידיעה במעט רפואתו אחר וחקר אביו את חושד והבן .שברפואה

 עצמו את ומרפא צרי. מעט הוא ולקח ,בסן לצבות קטן חלק אס כי הרפואה בטיב יודע ולא הוא עמו
 כי בראשו ודמו בנפשו פושע שנקרא ספק בלי אשר ;אביו של כרהו על החלושה וידיעתו דרכו פי על

 יעיל ולענה ראש פורה 'משורש מנוקים שאינם שלו הסמים ידי על גם אף שיתקן, ממה יותר בו יקלקל
 ובראשו קבורתו תהיה שם רפיאתו ממנו ובהמנע ,ריחם ויבאש כחס ויתש הנאמנים אביו ברפואות ארס

 אחר וחוקר אבותיו קבלת החושך ישראל איש כל נגד ובתמים באמת המכוון הוא הזה והמשל .אשמתו
 . הנמשל מן פניו הופך שזכרו.הם הרופא משל נכר,אבל מבן הנקנה במופת אותו ותומך אמונתו
 .מלשון הוא כי באמת צד מכל אליו ושוה בו הנרצה לנמשל דומה שיהיה המשל גדר כי זאת ומודעת
 מכל מבקש הנני ולכן . הענין ויסלף הדבר את יעוות לאו ואם כ״ח) (תהלים בור יורדי עם ונמשלתי

 להס אשר את או הנמשל לנוכח וישר באמת עשויס לי אשר המשלים אס שיבחן בוחן ומכל שישכיל משכיל
 ואשר תקרב לו יש אשר תעקר המשל אותו לו אין ואשר תיקר המשל אותו באמת נמשל אתו נמצא ואשר

 ; לפאיס בעמק חונה ברופא בנו משלו אשר והמשל . דעתס הפך השכל מן מבואר הרי . תסרב לו אין
ם יא פרק נ מ  שקוד היי דאבות) ב' בפרק אליעזר (ר׳ מאמר שהוא הקבלה מן להוכיח שרצו מה א

 דרכי ללמוד מישראל אדם כל שחייב , לאפיקורוס שתשיב מה ודע תורה ללמוד •
 וכואכ עני אני אומר . ברורה בידיעה ה' את דעת למען הפילוסופיא הגיון כנפי על המהלך הנקנה
 מה ודע המופת דרכי ללמוד שקו׳ד הוי אמרו שלא תדע .בו דעתס הפך מוכח עצמו המאמר שמזה

 אחה בו שכוונתם משמע .לאפיקורוס שתשיב מה ודע תורה ללמוד שקוד הוי אמרו אבל .לעצמך שתשיב
 עמו y גזהלר היק^י פי על בו ודעתך לבך מחשבות מצד העקריס על שתעמוד אסור לך אשר הישראלי
ערק(ח חז״ל ואמרו ט״ו) לבבכם(במדבר אחרי תתורו ולא וז״ל ב׳) פרק עכו״ס ברמב״ס(הלכות שמפורש

 כיחוד יחנזי^ פעמים כיצד . הקצרה דעתו אחר מהם אחד כל ימשוך לא כלומר ,מינות זו קורא) היה
 מש;ה שמחשבתו וידמה השמים מן בתורה ופעמים בנבואה כן יחשוב ופעמים אינו שמא הוא שמא הבורא
 הס מישראל והאפיקורסים .לבבכם אחרי תתורו ולא שנאמר התורה הזהירה זה ענין ועל .האמת

̂ לקיצור כלל תשובה עליהם ולהשיב עמהס לספר ואסור לבס מחשבות אחר התריס
 לישראל שזה ואחר .וכלשונו ככתבו ההוא המאמר כל בהעתק עוד אזכרנו זכור בו דברי מדי ונסמוך

 ללמוד שקיד הוי הפ/וסופיא דרך על בעקרים ההתחכמות לך שאסור הישראלי אתה חז׳׳ל אמרו לכן אסור
 אספקלריא לכל וערוכה בכל שמורה היא השלם המאמת שהיא על כי ,הכל תדע וממנה ידה ועל תורה

לכר לר ^’^ייי דשייס בשאר הן בעקרים הן שאלה כל ועל . צפוי הכל שבה המאירה
אמינס אפיקורוס אותך שישאל כגון לכך צריכה השעה שלפעמים על אמנם . ואמונה אמת
 הנהוג המופת דרך כן גס שתדע צריך לכן ,מאמינו אינו כי התורה מן לו להשיב תוכל לא אשר

 אמור אתה ואף דבריו ועל חלומותיו על להשיב החיצוניות בחכמות ידיעה מתון לך תהיה ויד אצלם
 , הנזכר) ז״ל הרמב״ס פסק (כאשר תשובה להשיב אסור ישראל לאפיקורוס כי ,העיוני המופת כהלכות

 למשמרת בידך יהיה הזה כלומר.הידיעה לאפיקורוס, שתשיב מה ודע באמרס -ז״ל ממאמרם משמע וזה
 וכענין . לעצמך בו שתשיב לא לבד נכרי לאפיקורוס בו להשיב בס אמון לא מבנים מרי לבני ואות

 ק לא שאס .בו הצורך מצוא לעת ולהורות להבין לומד אתה אבל לעשות תלמד לא בכשוף שאמרו
 אמנם האף .לעצמך שתשיב מה ודע לומר להס שהיה לדוכתא קושיא והדרא האפיקורוס בעצמו הוא הרי

 הוא המאמר שכוונת דרכו יורה שהאמת אלא ,כן אמרו לא ישראל לאפיקורוס להשיב שאסור משוס.
. אסור ישראל בשביל ואס נכרי אפיקורוס בשביל אלא מותר שאינו ומורה דעתס סתירת

נמצא . ה' את ודעת באמונה דבר כל ישאב וממנה התורה שקידת על להישראלי בו יק.הזהירו
 חכס מאמר שחשבו.לעזר במה גס .ממנו שברחו במה ונפלו עזר לא לנגד להם הוא הזה המאמר

 שקנהו במה המובהק הפילוסוף או בטבעו הדור נביא אלא העילות עילת לעבוד יוכל לא באמרי אחד
 יועיל לא ראיתי זה גס ־ . מורכב אלא נמצא מבינים שאינם מפני זולתו עובדים זולתם אפל החכמה מן

 פילוסוף שהוא נביא אלא העילות עילת לעבוד יוכל לא החכם אותו אמר לא שהרי עוזר ואין ואביט למו
 בני נביאים אינס אס לישראל להס והנח .זה או זה או סני בחדא משמע ,פילוסוף או נביא אמר אבל

 הבורא שאין מהם וקבלו קיימו וכבר , הנביאים מאבותס קבלו אשר כפי בידיהם אבותיהם ומעשה נביאים
 אי להם האומות אבל , הפילוסוף דרכי לישראל צורך אין כן ואס כיחודו יחיד שאין יחיד רק מורכב
 המאמר זה אף כן ואס ,החכמה מן שקנהו במה מובהק פילוסוף שיהיה לא אס העילות עילת לעבוד אפשר

 וראייתס חמל ולא הרס והריסות'כוונתם דעתם הפך יורה להועיל ולא לעזר לא להס שהוא מה די לא
: עמל בו , '

ם יב פיק ל ו מאמר ט' (פרק למעלה הנזכרים הכתובים מן העיוני התחייבות להוכיח שרצו מה א
הנרצה האמיתית הכוונה מהכתובים אחד בשוס כוונו שלא הרבה ראה לבי / זה)

תחזה ואתה .עצמו בפני שהביאו ופסוק פשוק כל פרט ובדרך כלל בדרך אבאר וזה .וממשמעתו ממנו
 וכל^ בו, שכיונו מה וסתירת דעתם הפך יראה ובקצתם האמת נקודת אלא בו כיונו לא שבמצחם

!y ww ! ^ הכתובים



קהאמונה דרך כ׳ מאמר
 . יעלי חסדו ה' יצוה אשר כפי אהרוס ואני יכנו המה הפילוסופיי העיוני סמנו שהכינו הכתוכיס

 אלהי את דע כני שלמה ואתה דוד אמר ,והוא ופסוק פסוק כל פרע דרך מקדם אזכירה ואמרתי
 אלהי. את דע לומר לו היה הנקנה מופת על כו שהכוונה כדכריהם ואס .כ״ס) א' (ד״ה ועכדהו אכיר

 אכל כנו אל האכ שמוסר ממה נמשך אינו שהמופת זאת מודעת כי , אכיך אלהי את לא והאר! השמים
 יותר מדכריס הוא מורככ וכל מורככיס שהמה איך מהם שמוכן ומה ̂ וארץ משמיס שנראה ממה ימשך

 דכר יעשה לא כי מחדש לו יש מחודש וכל מחודש הס ולכן ,כזמן להס קודמים ההס והדכריס מאחד
 וימצא .השכליי הגיון עלי המופת כדרכי להיודעים כידוע קדמון אחד הוא שהמחדש וכהכרח .עצמו את י

 לימודיו כראשית הפילוסוף הלא האכ עס למופת לו ומה . היחוד שער הלככות חוכת ספר על כתוב
 שהגידו מה כל גויך אחר השלך אכיך מדכרי כדכר כחייך תאמין לא כני הוא לתלמידו דכורו ותחלת
 כמופת לך יתאמת ואשר ההגיון ומהלך השכליי כדרכי דכר כל ודרוש כחכמתך חקור רק ומוריך הוריך
 ואשר כה •עד הרגלת אשר הדכריס וכל y תאמין לא המופת לך יאמת לא ואשר תדכק וכו תאמין אותו
 כפתי תהיה מתי ועד העיוני לשכל מקוס אכיך כית היש , מלכך תוציא הנה עד כלככך אכותיך אצרו
 אך כי העיוני למופת אם כי אליו תשמע ולא לו תאיה לא אכיך מעכודת הקל ואתה , דכר לכל יאמין

 וארן השמים מן תשמע ואתה ,אחר ולא הוא האמת יונה הוא והמופת צדק מורה הוא השכל רק
 מן לתלמיד הרג דכרי כה הלא . כשמש כרור הדכר ותדע קדמון יחיד כורא שיש שכליי במופת

 הנמסר כפי אכיך אלהי את דע בני שלמה אתה ור״ל דעתם הפך כפסוק בו שהכונה אלא .הפילוסופים
 הקכלה על כו אותו שזרז הרי ,המופת בדרכי כו מעיונך תעלה אשר כפי לא תעבוד אותו מאביך לך .

 דע מאביך האלהות י לך שנמסר שאחר בו שהכוונה תאמר ואס . הפילוסופיא מן והזהירו אביך מאל
 במאמרו כן גס הפחות לכל עליו לרמז לו היה כן אם .המוסת בדרך בו התחכמותך מצד כן גס אותו
 אל שנודע ממה זכר שלא אחר אבל .ועבדהו והארץ השמים חלהי אביך חלהי את דע ולומר הזאת

 המופת מדרכי והזהירו האב קב׳לת על אותו שזרז וממשמעתו מפשוגיו יובן האב וזכר כלל המופת
ע״ו) (במדבר לבבכם אחרי תתורו ולא כנאמר זה על התורה הזהירה כאשר ,האנושי והתחכמות

: הקודם) (בפרק למעלה כמובא
ה נ ה  ,ולאחריו לפניו אשר מכל באמת פשושו פי על הפסוק זה פירוש יפה אשר סוב אני ראיתי אשר ו

 כעל בו אלהיס רוח אשר איש הוא בעצמן כתובים שני פירושו אמיתת על ויעידון יגידון כאשר
 דע המקרא של פירוש ספרד לחכמי פרשתי ז') העשין(סי' בחלק הסמ״ג לשון זה כי ,גדול מצות ספר .

 לך והא yאתה תעשה כן בארץ וצדקה ומשפנו חסד ועושה ורחום חנון שהוא שכמו ועבדהו אביך אלהי את
 עני דין דן לו עוב אז וצדקה משפע ועשה ושתה שאכל כ״ב) עליו(ירמיה נאמר ביאשיהו עדים שני

 בזאת חם כי כו/ בחכמתו חכם יתהלל אל עוד ונאמר ,'ה נאום אותי הדעק היא הלא עוב אז ואביון
 אותי ידע כלומר ע') בארץ(ירמיה וצדקה משפע חשד עושה ה' אני כי אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל

 :אותי הדעת היא הלא ואומר מפרש בעצמו שהכתוב הרי .עכ״ל בארץ וצדקה משפע חסד עושה ה' אני כי
ת כז א ה  הפילוסופיי החקירה שחייבו הזה בדבר שהראשונים משכיל רץרא המעלה אדם לך אגיד ■ ו

 בשתי הקבלה את שדהו הקראים היו אביך אלהי את דע פסוק על בו עצמן ותלו באמונה
 דרך על הנקנה במופת התחזקו הקבלה מצד מהם האמונה אבדה ט ובראותם ,ממנה ורחקו ידים

 החבר הוא ליהודים וגדול לב חכם איש קדמון צדיק מפי אבל אומר'זה אני מלבי ולא . בו העמים
 דקדוק כלו זה .הלשון בזה הפילוסופים דברי על ספרו בסוף כתוב וימצא הדבר ויבוקש .אלכוזרי למלך
 ואתה לבנו דוד במצות הקראים ראיות ונעזב y אפיקורוס פנים כל על לו והנפתה אמת לא חלוד יקנה

 ואחר ברורה ידיעה האלהיס את לדעת שצריך מזה וראייתם , ועבדהו אביך אלהי את דע בני שלמה
 להס נקיים יעקב יצחק אברהם באלהי להאמין וזקניו אביו על לסמוך הזהיר אבל .עבודתו התחייב כך

 שרצו הזה שכתוב והרי .לשונו כאן עד y בתוכם שכינתו וחנות כנען ארץ והנחילם זרעם בהרבות יעודיו
• :לסתור מעשה הוא והנה ומסתור למחסה חשבהו ,דעתם הפך מורה ט להעזר , .

ד יג סרק ן ז . ד') (דברים האלהיס הוא ה' כי לבבך אל והשבות היום וידעת מפסוק הוכיחו ;
ולא מ״ד) (ישעיה, הכתוב שאמר מה הוא השכליי העיון הוא הלב אל שההשבה והראיה ,

 ותעיין תתעצל לא אס מבין איש משכיל קורא ואתה .לשונו כאן עד תבונה ולא דעת ולא לבו אל ישיב
 גס תשפוע בצדק בפרשה בו הנאמרים הדברים והמשך ומאחריו מלפניו לו שנסמך מה הפרשה באותה

׳כלל השכליי העיון על הפסוק בו כיוון שלא אתה  שבעיניהם מה החושיית הידיעה על בו כיוון אמנם .
 הרואות עיניכם שם אמר כי . והנוראות הנפלאות ושאר סיני זה הנכבד כמעמד שמעו ובאזניהם ראו
 / מקרבך אלהיך ה' השמידו פעור בעל אחרי הלך אשר האיש כל כי פעור בבעל ה' עשה אשר את

 פן שס ואמר . ממש הגשמיים בעיניהם ראו זה ודבר .היום כלכם חיים אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם
 עינץ ראו אשר אמר הרי .בחורב אלהיך ה' לפני עמדת אשר יום עיניך ראו אשר הדברים את תשכח
 אתה שמעת הא^כאשר מתוך מדבר אלהים קול עם השמע שומעים אתם דברים קול שם ואמר . ̂ממש
 באותות במסות מי מ^רכ גוי לו לקחת לבא אלהים הנסה שם ואמר .ממש השמע חוש הרי y ויחי
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. יוער כתב א׳ הלק הברית ספר - י
 הראש אתה פס ואמר .ראו בעיניהם . במצרים אלהיכם ה' לכס עשה אפר ככל ובמלחמה ובמופתים

 הר> . הגדולה אפו את הראך האלז ועל ליסרך קולו את השמיעך השמים מן .האלהיס הוא ה' כי לדעת
 אפר'כהר והמופתים והאותות המסות של ההוכיית והשקע הראות כל ועל . ממש ושמיעה ראיה הכל
 הוא ה' כי לבבך אל והפבות היום וידעת כך אחר אמר בפרשה בו שזכר ובמדבר ובמצרים סיני

 וישכחו אמר ע״ח) (תהליס זה ענין בזכרו דוד וכן . עוד אין מתהת הארץ ועל ממעל בשמים האלהים
 לשוס י אפשר אי וממשמעותו מפשוסו הפרשה באותו הנראה וכפי . הראם אפר ונפלאותיו עלילותיו

 הפסוקיס מן לו הנסמך הענין כל ולדחות ,הנקנה ־ומופת העיוני על היום וידעת פסוק לפרש אדם
 . תבונה ולא דעת ולא לבו אל ישיב ולא האומר מ״ד) (בישעיה הנמצא פסוק בשביל ולאחריו לפניו

 ז״ל הרמב״ס דבר אפר וזאת . תנא לשום זה פוה גזירה נמסר לא ומעולם זו היא פוה גזירה וכי
 לראיה לו להיות ומתחבר דבק שכולו מענין אחת מלה שיקה אדם לשוס ראוי שלא דע ,תימן באגרת
 שהקב״ה לומר נוכל כן לא שאס / שאחריו ומה הענין מן שקדם במה לעיין ראוי אבל .עליה ולסמוך

 כיוצא והרבה להם והשתחויתם אחרים אלהים ועבדתם לחמר כתוב שכך זרה עבודה לעבוד צונו
פירוש ולמי חותמת האמת פירוש בפסוק בו למי שתכיר וראש אחי כן,אוחיל על .לשונו כאן עד ,בזה

■ ■ : נרשמת אמת הבלתי
ם יר פרק  מרעיתו(תהליס וצאן עמו אנחנו ולא עשנו הוא אלהיס הוא ה׳ כי דעו מפסוק הוכיחו ג

 הוא שה' העיוני ושכל הנקנה המופת מדרכי דעו אומר הכתוב לדעתם כלומר ,׳)ק
 שי על .עצמן את הס שבראו לא האדם בני כל ברא שהבורא הארץ בכל זאת מודעת והנה .אלהיס
 ה/ וייצר כנאמר שבכתב התורה פי על ג״כ זאת ומודעת ,עצמו את עושה דבר שאין המורה העיוני מופת

 משי איש מאבותינו המקובלות מן כן גס זאת ומודעת . ב׳) (בראשית האדמה מן עפר האדם את אלהיס
 הבורא לו ייחד שלא ישיב שוב ה׳ עס הס האדם מבני מי העיוני המופת פי את נשאל אס אך .איש

 צשא פנל כמו ;לכלנו החד ואב בראנו אחד אל אלה ה' עם תבל יושבי וכל שת בני כל אבל , עם בלתי
קצתו יל̂׳ • ההלי*י יחד גם הארץ על אדם בני כל כן להתפאר ידיו מעשה כלס ■ השמים

 המין ק נו ידכק האדם מבני השלם אך .העבודה ועל התורה על עם לשוס מעולם צוה ולא קצתו זולת
 פנוי נאץ אהד הפועל והשכל הוא שישוב עד התאחדות דבקות הנפעל לשכלו הפועל שבל שהוא אור האלהי

 ההגעה תכלית היא הזאת והמדרגה .בפועל שלמות לידי צאתו קודם בו בתהלה שהיה ההיולי שכלו לא
 הראשונה הסבה עם קדום והוא .הירח בגלגל הממונה מלאך שהוא הפועל לשכל שתשוב השלם לאדם המקווה

 נפשו ששר מפני נצחיים בחיים נפשו נחה שם כי ואבריו גופו לכליון יחוש ולא , לעולם יראהכליון ואינו
נלציז ום^ל ואריססו) אפלכיון סאקראע (אסקלביוס ונפש

 ישהלוס כצדקה ,אותם יחייג שהשכל עוביס ומעשים במדות תשיג זה וכל ̂ העברה דרך על אלהיס
יצסן ׳ הראשונה לסיבה שמרוממיס ההגדלה עם והסתפקות

 ראוי שהוא במה דבר כל וספור האמת בבחירת הפועל שכל אל ההדמות בעבור אבל זה כל בו אין כי
 תהיד תורה איזה על תחוש אל האמונה מן הזאת הכוונה על תהיה וכאשר , הוא כאשר ודעתו לו■

 אשר השכליים הנימוסים לדת לך קח או דת לעצמך בדה או ,לשון ובאיזה מעשה ובאיזה דש ובאיזה
 כמובא והפילוסוף העיוני המופת דברי כה ,הפועל בשכל להדבק בקשתך אל תגיע ואז הפילוסופים חברו

 ויאמרו ויענו עדיהם יתנו והתורה הקבלה את הזאת נשאל'שאלה אס אבל הכוזרי. ספר בראשית
 5הצי סיני •זה אלהיס חמד בהר הננבד מעמד של הגדול ביום אדס בני בהפרידו גויס עליון פבהנחיל

 ובאותוס במסות גוי מקרב גוי לו ולקח לסגולתו ישראל יה לו בחר ויעקב כריס ע׳ למספר עמים גבולות
עשה לא אשר ותורותיו חקותיו במצותיו וקדשנו לשון מכל ורוממנו עם מכל בנו בחר והוא / ובמופתים

 •זרל ויגיד יורה אבל לעס ישראל כיח לו ייחד שהאל יורה לא העיוני המופת הלא ,מרעיתו וצאן עמו
 הכוונהי׳בו זה שדעו להודות צריך בהכרח ולכן .זולתם לבד ישראל לה עמו הס תבל יושבי אדם בני
 שהביאן עצנ» ושהפסוק / 'דעתס בבעול באר די בו שיש מה זה והנה . והתורה הקבלה מצד דעו

■ . ■ : כוונתם מהפך לעזרתם י ־ ’־
 הכונה דעתם ועל .בסתר יושב מזמור צ״א) (בתהלים והוא שמי ידע כי מפסוק הוכיחו טי פרק

פנים משני ה' ישועת את אבאר הפירוש זה בעול אמנם הנקנה; המופת מצד ידע כי בו ־ ■
 הסברא' מצד ויבוסל ההסכמה דרך על יהיה הראשון פן ;המניעות דרך על והשני ההסכמה דרך גאהד'על

 וההבעחונז הגדולות שהברכות שתדע צריך והוא עצמו; מצד ויבועל המניעות דרך על יהיה השני ופן
 ̂ לך יסך באברתו באמרו שבעולם; וההבעחות הברכוא כל על נעלה מאד הוא הנזכר במזמור בו הנאמר

 ואראהו אשביעהו ימים אורך ואכבדהו; אחלצהו ואענהו; יקראני תדרוך; ופתן שחל על ישאונך; כפים על
ועד ;הראה’ רשעים ושלמת הביט בעיניך רק באמרו מהטבע שלמעלה במה ^לחה שהוא עד ;בישועתי

שהוא < '



קואמונה דרך מאמר'כ׳
 אחד משמע־ ליראיו(תהליסל״ד) סנינ ה׳ ’^לאך חונה נאמר ששם ה' יראי מהכשחות יותר גדולה שהוא
 נתינת זה כי שהרי שמי ידע ט למה זה וכל , כמדרש חז״ל שאמרו כמו תרי משמע מלאכיו כי אמר יכאן
 הכרכות כל כן אס השכלי/ ועיון המוסת מדרך ידע כי על כו שכונה לדכריהס נשכים ואס . הוא שעס

 רק רשע או צדיק יהיה יון משילסופי חכריו ועל ירד קדקדו ועל אריסשו ראש על יחולו האלה וההכסחות
 לא שכל'זה .תאמר ואס ̂ זאת יסכול לא והדעת זה נותן לא הסכרא יתכן שלא מה והוא ,ובוכות סילוסיף

שהם משעם אי במופת, בו שיודעים אפילו יון חכמי על לא המופת מצד היודע הישראלי על אלא ,נאמר
כי לומר לו והיה במקרא הנאמר השעם זה אץ ק אס ,תורתו ישמרו אשר משעם אי אוהבו אברהס זרע
לא וכן תניא בדלא תניא ותלה שמי ידע כי אמר הורתי,'אבל שומרי הס כי או אוהבי אברהם זרע הס

כצדיק והיה במופת יודע כשהוא הבושח הנכרי על גס הישראלי על גס נאמר שזה תאמר ואס ,יעשה
 הדורות קורי סופרי הראשונים הימים בדברי נמצא ולא הנסיון הורה לא מעולם הרי פילוסוף אבל , כרשע

 כמו(סוקראש שבהם והחסידים הפילוסופיה בגדולי אפי' משבע חוץ היוצאים בדברים כזאת שנתקיים מראש ,
 בקדמונינו כזאת שנתקיים הנסיון הורה כבר אבל לו, והדומה נתקיים(באריסמו) שלא ומכש״כ ,ואפלאשון)

 ונתנו רבים ונפלאות נסים מעשה עשו אשר הס כמו והרבה המעגל וחוני דוסא בן חנינא כר' החסידים
 מופת אלה'אנשי כל וכן , הראשונים מעשה ואנשי הנכיאיס ומכש״כ עצמות של גל ונעשו בשונאיהם עיניהם

 אולם .מפי כנמסר שמי ידע כי רק המופת, מצד בו שהכונה אפשר אי לכן ,והמוסת העיוני גבול מעל רסקו
 נעלת שבהם המיוחד ואחד המציאות למחוייב יש נמחקים שאינם שמות שעשר שתדע שצריך הוא השני פן

 כהוי״ה קדוש אין כנאמר ב״ה העצם שם הוא קדשים קודש הוי״ה ובתוכם קדושים כלס כלס, על ומרומם
 כשמות לא מ״ב! (ישעיה שמי הוא אניהוי״ה בסוד הוא הוא כי בעבור העצם שם השם זה ונקרא ,ב') (ש״א
 אחד ושמו שהוא הנאמנים המקובלים אמרו כאשר , הס אינם ושמם שמס אינם שהם הנמצאים שאר

 שסוד זאת ומודעת . יכילנו ומי הוא נורא כי הזה הנכבד בענין להאריך ואין ,בגחלתו קשירה כשלהבת
 שאין מפני לדעתו לבס ולא'יחפוץ בעולם ולשון אומה לשוס נודע לא העצם השם ■זה ומכש״כ השמות

 ושם , הקילה מצד קרובו עם ישראל לבני רק זה הגיע ולא זה על לעמוד למופת מבוא ולא לשכל דרך
 השם את ליראה משה אותנו הזהיר ועליו .התורה מקבלי לישראל המיוחד ישראל אלהי הוא הזה העצם

 שם איזה פירש כך ואחר הנכבד שם בתחלה אמר כ״ח) (דברים אלהיך הוי״ה את הזה והנורא הנכבד
 סיבה שהוא המציאות שמחוייב מפני ,אלהיך הוא הוי״ה שס כלומר אלהיך הוי״ה ואמר העשרה השמות מן

 הוא והוא ,בנחלתו קשורה כשלהבת הבריאה שאחר בבחינתו הוא והוא גדול באחדות תמיד בו הראשונה
 שערי בספרי ז״ל וויסאל חיים רבי הקדוש שכתב כמו .בנחלתו גנוזה כשהלהבת הבריאה שקודם בבחינתו

 הוא היה העולם נברא שלא עד אליעזר רבי בפרקי שאמר וזה שם לשונו זה א') שער ג' (חלק קדושה
 שנודע הגס הקדמונים הפילוסופים אבל .לשונו כן עד בגחלתו גנוזה השלהבת היתה כי אחד ושמו
 זה כל עם במופתים, ממנו הגשמיות ושלילות הנפלאה אחדותו ומורים הראשונה הסיבה מציאות להס

 להם הנמסר כפי ישראל בני ק ליראיו ה' סוד אך , מופת ע״פ יצוייר לא ה' סוד כי ,שמו יודעים אינם
 ה' אמר כה ואמר פרעה אל משה כשבא כן על ,ויעקב יצחק אברהם מחבותם ואילך מקבלה לאוזן מפה
 את לשלח בקולו אשמע אשר ה' מי ואמר פרעה השיב ה') (שמות לי אתעמיויחגו שלח ישראל אלהי

 המציאות מחוייב אמר כה משה אמר וחילו ,עדע היה לא באמת כי (שם) ה' את ידעתי לא ישראל
 ידעתי לא בקולו אשמע אשר המציאות מחוייב מי משיב פרעה היה לא לי ויחגו עמי את שלח ישראל אלהי

 עתה עד ארץ הוסדה שמיום י״ס) מאמר ז' (סרק בסבך למעלה כמביא יודע כי ,המציאות מחוייב
 יאמרו רק ,בכל מושל והוא הראשונה הסיבה הוא המציאות מחוייב שיש תבל יושבי כל אצל מפורסם

 מרומם שהוא מפני אליו עבודה שוס יתכן ולא , הקודם בפרק כנזכר עם זולת לעס מיוחד שאינו בעמים
 הוא פלה שמזל מצריס יאמרו לק ,בינותם והמליץ לאמצעי נאות העבודה רק ותהלה ברכה כל על

 מוכחש וחתה כן להיות אפשר אי למשה משיב היה אבל ,הצורות שאר להם בחרו האומות ושאר האמצעי
 אמנם ,שת בני כל אלהי והוא זה מכל ומרומם נעלה והוא בעבודה ורוצה ישראל אלהי שהוא גאמרך

 המה בארן אשר הקדושים מאכותם ישראל בני אצל ב״ה הוי״ה שם אמונת מקובל שכבר שידע אחר משה
 ואמרתי ישראל בני אל בא אנכי הנה אמר ,ועבדיו הנכבד השם אנשי מעולם אפר ויעקב יצחק אברהם

 לבא שאין ידע כי ,ג') (שמות אליהם אומר מה שמו מה לי ואמרו אליכם שלחני אבותיכם אלהי להס
 אהיה שם גס זה ומסעם , מאבוקס היהודים וקבלו קיימו כן לא באשר סתם המציאות מחוייב בשם אליהם

 אבותיכם אלהי הוי״ה ישראל בני אל תאמר כה משה אל אלהיס עוד ■ויאמר לכן ,כלל להם יספיק לא
ק ויאמר משה ויען (שם) לעולם שמי זה אליכם שלחני יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי  יאמינו לא ו

 אבל בידם המקובל הוי״ה בך יאמינו כלומר ד') (שם ה' אליך נראה לא יאמרו כי בקולי ישמעו ולא לי
 יאמינו למען במפהו אות לו ונתן בידך זה מה ה' לו אמר אז ,ה' 7אל נרחה לא ויאמרו לי יאמינו לא
 ה' ני ואמר השליחות מזאת נפשו למלפי בתפלה והפציר הרבה ומשה , אבותם אלהי ה' אליו נראה כי

 לומר המלך שער אל לכא אין סתם המציאות מהוייב שבשם ידע כי מפני .(שם) תשלח ביד נא שלח
ישמעו לא ישראל בני הן ואמר מען הוי״ה בשם ואס ,קבלו כן שלא יען ישראל בני אל לא אף עמי את שלח

אלי



יוער כתב א׳ חלק ה^ית ספר '
 לא נאמה אשר פרעה ישמעני ואיך נידם מקונל שהוא מה עם רגע כמעש מהם הישועה כשיתמהמה אלי
 אחרי רדוף קום הסוד דרך על הדנריס אלה הוג על לעמוד חנינ קורא תרצה ואס .נ״ה הוי״ה ידע

 מבוא ספר מעל חדרשנו כי ומצאה )״ל והרה״וו האר״י המה הלא ,התשבי אליהו מפי המקובלים האנשים
̂ :ז׳) פרק א׳ סלק ה' (שער להאר״י השערים . י

 אופן על והבורא היסוד נענין וישמעאלים לפילוסופים שוה ישראל אמונת שאין וראש אהי תדע ובזאת
 הוי״ה והנורא הנכבד השם אה יודע אתם אין הס כי ,עמינו מבני רבים יסשכו כאשר אהד .

 מלובש בלתי הבריאה קודם בתסלה כאשר הפשועה בבחינתו סתם המציאות במסוייב מאמינים רק ב״ה
 הזאת ובבחינה ורמיזה^ רמז בשום זולתו אל מושג הבלתי בחינתו הוא וזה ( סודה׳ שהוא במדותיו

 נעלה באמת הזאת בבחינתו הוא כי על ,ותפלה עבודה שוס אליו שייך כלא הפילוסופים דברו אשר הינייבו
 אותו יחייב שהשכל מה אלא נשאר ולא / ועבודה תורה וכל מצוה כל ובעלה ותהלה ברכה מכל ומרומם

 הקודש עבודת ספר מחבר בעל גבאי מאיר רבי הרב הגדול המקובל כתב כאשר / והמין המדינה לתקון
 כגון ולעבודות ולמצות לתורה מקום לתת צריך שהיה וכש״כ ,וז״ל הב' השחלה בתשובת אמונה דרך בספרו

 אצילות בלתי זה לכל מקום שאין ספק שוס בלי לו יתבאר היסב זה בכל והמתבונן .והקרבנות התפלות
 סוד הוא במדותיו מלובש בבחינתו המציאות במחוייב שמאמינים אברהם אלהי עם כן לא .עכ״ל הספירות

 והוציאנו בסנה למשה שנגלה ,יעקב לבית המושגת בחינה הבריאה שאחר הבחינה שהוא ב״ה הוי״ה
 ועל והתפלה והקרבנות העבודה אליו ששייך בפנים פנים המדבר דור לאבותינו אמת תורת ונתן ממצרים
 א,; הזה והנורא הנכבד השם את ליראה ואמר משה הזהיר ועליו ,הקדושה בתורתנו המדובר המצות
 אמך זה ומסעם פ״ג), (תהליס ה' שמך אתה כי וידעו דוד אמר ועליו , כ״ח) (דברים אלהיך הוי״ה

 הוא שהוא באשר נודעתי לא אלא כאן כתיב אין הודעתי לא ו׳) (שמות גודעתי לא ה׳ ושאי הכתוב
 מחכך כעל אירגס יוסף רבי הרב הגדול המקובל הגאון כתב כאשר , אחר ולא הוא העצם והוא המדבר

 ושאך / ימ״ש הה״^ חיון המין ורע רשע איש קדקד על הכה בו אשר מגולה תוכחת בספרו אמונים שומר
 ע״א) כו י״ב (בדף הסהור לשונו’ וזה ,שר״י וחבריו קרדזו אברהם המה ישראל מעדת בו הפריד הכזבים

 כה^ חלהינו כה' מי בספרי שאמר וכמה במדותיו מלובש ב״ה’ סוף לאין הס תפלתנו כל איך לך הרי
 pקינח פרשת בזוהר שאמר כמה .הקדושים השמות בכל נקרא ובהם זולתו למדותיו ולא אליו אל'ו קראנו

 בכמק אמרו וכן ,בהון ■ואתקרי ואמליך אתפשס איהו עלמא מארי שמהן ובחלין וז״ל; ע״ב) ר״ז (דף
 הוה צורה וצייר בעלמא דיוקנא דברא דקודם שם דאיהא מ״ב) (דף בא בפרשת ובפרס בזוהר מרגמות

 למעבד .מדיוקנא לבר דאיהו קדם.בריאה ליה דאשתמודע ומאן ,ודמיון צורה בלא יחידאי הוא
 הא, דעביד בתר אבל קדישא, בשמא ואפילו יו״ד באות ולא ה' באות לא ודיוקנא.בעלמא צורה ליה

 דל,,- במדות ליה דישתמודעון בגין הוי״ה דיוקנא בההוא המןואתקרי נחית עילאה דאדם דמרכבה דיוקנא
 כעך-״ שנבחנהו אס ,ב״ה סוף האין בעצם בחינות שתי לנו יש כי הזה העמוק מהמאמר למדנו הרי

 שהאציל חהר שהיא המושגת בבחינתו או אצילותו. קודם דהיינו זולתו אל .מושג הבלתי ועצמותו■ אלהותו
 הבחינה מצד אמנם ,כלל ותואר שם שוס לו נייחס לא הראשונה הבחינה מצד כי עוד ולמדנו ,הנאצלים

 כי באופן ויהיה הוה היה כיהוא הוי״ה אתקרי הספירות הן שהן עלוליו אל מתפשס היותו דהיינו השנית
 אשך נחש הצד בספרו הנזכר אירגאס הגאון מביא וכן ,עכ״ל ההעלם תכלית בפעולותיו מתפרש הוא
■הארץ מן וימחו בחבלים הבור בבית שבתי וכת שבור צבי וצד ולענה רחש פורה לשרש כן גם מבר  וזח ,

 הנעלמה בבחינתו סוף האין כי ותבין שולחנך מאוכלי הס חס שכלך ועיני לבך תן בו ע״ב) ס׳ (בדף לשונו
 נשמה להם להיות נאצליו אל ומתפשס המתגלה בבחינתו אמנם ,ונקודה ואות בשם להגבילו ראוי אין

 שאמר כמה , המלכים מלכי מלך האמיתי המלך והוא והעושה היוצר הוא הבורא הוא ידיהם על ולפעול
 7המתיח המלך אל ואמנם ז״ל כתב פ״ס) (אבי״ע ובשער , מקומות בכמה ז״ל קורדווירו משה ר' הרב

:עכ״ל תורתנו ועסק מצותינו וקיום ושבחנו ברכותינו ותפלתנו עבודתנו בנאצליו
 דת י״ב חי(סימן כל אס במאמר' מאמרות עשרה מחבר בעל האמיתי גאון האלהי איש כתב רככה

 הרצון לעצם הרומז המיוחד השם כי זה במקום לדעת נרדפה אורחן אגב ומלתא וז״ל, ל״ב) ,
 גבאי מאיר ר׳ המקובל'האלהי כתב וכן :עכ״ל הזה כהיום עלינו שנמליכהו ישראל מלך נקרא בפשיטות

 הוק כל היה שבשמו ולפי ,לשונו וזה הראשונה השאלה בתשובת אמונה דרך בספרו הקודש עבודת בעל
 ” ה׳ מעם היום פונה לבבו אשר אשה הו איש בכס יש פן באמרו בתורה עליו הוזהרנו הכל ונברא
 המיוחד השם מכח שלא לעצמו כח ימשך וממנו סוף באין יאמין אבל ובמדותיו, הזה בשם יאמין שלא כלומר

 ומדה והנורא הנכבד השם הוא בעקר וכפר הכלל מן יצא והנה ,והישמעאלים) הפילוסופים (כדעת הזה
 האי רבינו כתב כן וכמו :עכ״ל כ״ס) (דברים השמים מתחת שמו את ה' ומחה בו נאמר מדה כנגד
 התורה חמרה לא ולכן והנורא הגבור הגדול האל הוא הוי״ה שם הבל ,וז״ל הקמיצה בספרו ז״ל .גאון

 הבוסריל• מביאו כאשר .עכ״ל אלהיס אנכי אמרה ולא מצרים מסרן הוצאתיך אשר שדי חל אנכי הקדושה
 ריקי חי עמנואל קדוש איש הגדול המקובל כתב וכן . מקומות בה' בפה קבועות משנה על יצירה בספר

 הוא מי לחקור אנו צריכין ועתה .וז״ל ע״א) י״ס (בדף לבב יושר בספרו חסידים משנת מחבר בעל
פרצוף ■ ־



קזדרף׳אמונה כ׳ מאמר
 למסה אותו לשלוח כדי לקכלו המוכן שכאצילות לכלי ומניאו ממקומו הזה השסע המוציא האצילות קרצוף
 ומעתיקיה פה ושנעל שככתג הקדושה בתורתנו שכתוב ממה שנראה מה לפי והנה .אליו לראויים ממנה

 שם והוא המיוחד בשס הנקרא פרצוף הוא הזה השפע שבעל אליהו/ ומפי הרבה במקומות פה אל פה
 ויקרא בזוהר איתא והכי ,ישראל.יכונה ובשם הוא ברוך הקדוש בשם ונזכר כמשפסו נקוד הויה'ב״ה

 במה דאתקשר ועוד אשתכח ישראל דאיקרי אתר בהאי ותתאי דעילאי קשירו דכל בגין וז״ל צ״ב) (דף
 אשתמודע דא ובאתר ,אחד כלא איקרי דא ועל ישראל בכנסת ואתקשר דלתתא במה ואתקשר- ללמילא

 פרצוף הוא זה ישראל ופרצוף / הזוהר לשון כאן עד קדישא עילאה ויחודא שלימא וקיפורא סהימנותא
 שלו פנימיים איברים כמו הס והם ממנו העליונים הפרצופים לכל החיצון גוף כמו הוא כי אנפין זעיר

 כל חנם על ולא וז״ל/ לבב ביושר בו) ע״ב ך' (בדף כתב עוד .עכ״ל ג״כ נשמתו והיא נשמתם שבהם
 עוד ולא ,שבז״א הויה של זה בשם מתחלק הצמצום מקום תוך שנברא ממנו שלמעלה מה עם האצילות

 אס כי הקדושים משמות אחר שם מיחדיס אנו אין וכן כידוע נכללו אלו אותיות בד' עולמות ד' שכל
 נמצא וז״ל בו) ע״א ך״א כתב(בדף עוד .עכ״ל אחד הוי״ה אלהינו הוי״ה ישראל שמע באמרנו זה שם
 הקב״ה שהוא אנפץ זעיר פרצוף הוא אותו קוראים אנו הוי״ה ושבשס בפינו המורגל הקי״ה שם כי

 עובדים אנו ולה ממש הראשונה הסיבה הוא ממנו שלפנים הפרצופים ידי על בו המסיזתרת שנשמתו
 כל בפי הנקרא הראשונה הסיבה כי העולה הכלל ז״ל ע״ב) ל׳ג (בדף כתב עוד .עכ״ל בעבודתו

 והוא שבו ובמובחר / מבחוץ כלו ההוא היש את ומקיף מאין יש הכל ברא אשר הוא סוף אין המקובלים
 והוא הזה המובחר ולכך ,ומחייהו בגוף כנשמה מחדר לפנים חדר נסתר ז״א הנקרא שבאבות הבחיר

 הס נשמתנו כי עמו ואנחנו אלהינו והוא ומפרנסה וזנס ומנהיגם הברואים כל על השולט הוא הז״א
 הנסתרות כל ידה ועל הנחילנו אשר בתורתנו באמת הנאמרים התשבחות בכל המהולל הוא והוא / חלמו
 לאמלכא נש לבר אית דא ובגין שם וז״ל נ״ז) (תקון זוהר בתקוני מפורש איתא וכן .עכ״ל לגו גלה האלה
 בעלאין לא מניה פנוי אתר דלית ,נש דבר ואבר אבר ובכל מלאכי ובכל כורסיין ובכל ספירין בכל הוי״ה

 מייחד דאיהו ובגין לון דמייחד העילות בעילת אלא אתוון דארבע ביחודא אתקרן לא הוי״ה בתתאין ולא
 בארבע דישראל אמונה שוי דא ובגין / אחד ושמו אחד ה' חדא ביחודא הויה אתקריאו ביה אתוון
 דא רן ושלנוא רברבא תכלית אין ועד סוף אין עד שמא לית דא לשמא כנויין שוי שמהן וכלי אלין אתוון
 ־ רצונך ואס עכ״ל. ומזדעזעין דחלין מניה ומשריין חיילין וכל תכלית אץ עד ולתתא סוף אין עד לעילא
 הנכבד בענין בו הכתוב בכל האמור לבב יושר ספר מעל דרשו ובוראך קונך יוצרך מי לדעת חביב קורא
 האחרים הדברים נכונים לא כי ההוא בספר שם שכתוב העניניס ושאר האחרים בדברים לא / הזה

 עשה נו באמונה מעשהו וכל הזה הנכבד בענין אך ,בחכמתו חכם תלמיד עם מבין לכל שם שמביא
 אחר. כמחפש זה ספר אחר לחפש אמונה מבקש לכל וראוי ,הוא נאמן קדושים ועם לישראל סובה

 קודש ישראל בית בכל ונאמן אמת אלהים איש כתב וכן .העולם והיה שאמר מי להכיר כדי מטמונים
 עולמים(ישעיה צור ה' ביה כי עד עדי בה' בנוחו פסוק על לו אשר תנ״ך בליקוטי ז״ל לוריא האר״י לה'

 זה מתלבשים ואמא ואבא אנפין אריך נמצא שס כי מספיק לבד בז״א האדם כשיכוין נמצא / ז״ל כ״ן)
 המוסת פי על אבל לישראל הקבלה פי על אלא נודע לא ה' סוד כי אחר והנד, :עכ״ל ז״א תוך זה חוך
 כדבריהם ואס ,הנקנה מופת פי על שמי ידע כי לפרש אפשר איך וא״כ ,יבואר שלא שכן מכל יצוייר לא

 י לא מי/ אשמע אשר והשם ,בי לא אומר המופת הרי שמי ידע כי מאי מציאותי ידע כי לומר לו היה
 ולא ידע כי ידע העיוני ושכל המופת על זה פסוק והמפרש / ואשם פרעה אמר כאשר / השם את ידעתי

 ואחוזת הלבבות חובת בעל כביר וצדיק שהחסיד אלה מדברי שמשמע במה לי יסלח נושא ואל ̂ שמי ידע
 מלו הסתיר אז כי זאת; גרמא הזמן קדם בימי שהרי / ה' בסוד עמדו לא ק המפרשים הגדולים מרעיו

 :בסודו ההם האנשים באו לא כן על הודו הזוהר ספר הופיע ולא ידו אחור והשיב כבודו את הכבוד
 כמעשה התורה מסודות אינו סוד שהוא ז״ל עזרא אבן שכתב מקום שכל וראש אחי תדע ונאמנד,

v כוונתו אבל והבהיר/ הזוהר ספר קודש בהררי יסודתו אשר מרכבה מעשה או כראשית 
 דקדוק פי על התורה אותיות כל וסופר שוקל הדקדוק בחכמת או ,כמשפסס במספרם החשבון בחכמות

 וכשבא / באמת מחמתו נסתר ואין המערכת על ומזלות כוכבים בחכמת יכונן בתכונה או הקודש לשון
 כן ואינו במרכבה או קומה בשיעור אלוה מסוד לסוד שרומז בוודאי אומר הוא מה תס במסתרים לראות

 לעת קרוב שהוא הזה בזמן כן לא .לדוס לו היה וידום יבין והמשכיל שכתב ובמקום / אמרתי כאשר אבל
 ,נכבדים השמות ורזי ה' בסוד המדברים .החסידים קדמוני ספרי לנו ונתגלה ליהודים אורה היתה דודים
 בו הס שרצו למה הכוונה ואין המניעות דרך ועל ההסכמה דרך על בפסוק בו פירושם שנדחה הרי•

. : הידיעות מן ,
ם ט*ז פרק  ישמעון אשר העסיס לעיני ובינתכם חכמתס היא כי ועשיתם ושמרתם מפסוק הוכיחו ג

ואי / ד') (דברים הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק ואמרו האלה החוקים כל את , •
 על השכל ועדי והמופתים הראיות לנו שיעידו עד והבינה החכמה במעלת האומות לנו שיודו אפשר

 כבודו ושיראה שכמם מעל הסכלות מסך לגלות יוצרט הבטיחנו וכבר ,אמונתנו ואומן תורתנו אמיתות
הבהיר . ׳



בחל,א׳.בת׳יועזר הבריתק פרם
 רביס טמיס והלכו ואמר ס') (ישעיה לאורך גויס והלכו אמר כאשר הורתנו אמימת על לנו לאות. הבהיר
 נכון היה שראייתם זה על.מאמרם אתפלא מאל. ומה עכ״ל. ב') (שם ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו

 למצוה נחלק בתורתנו ה׳ פקודי כי משפטינו,. את או מצותינו את ישמעון אשר כתוב היה אס לפניהם
 ע״פ צדקו אמת ה' .משפגיי איך לעמים בו להראות השכל לאור יותן משפטו והנה ולמשפטים, ולסוקיס.
 מעמי והתבונה פי.הדעת על לעמים להוכיח כן גס. נוכל 'בתורתנו ה' צוה אשר המצוה יד.ל ועל ,החכמה

 אנל^עתה הישר. השכל עיני לכל.מראה עיניס ברה.מאירת ה׳ מצות כי שבה החכמה ועומק תורה
 והאומות אופן בשום והמופת השכל פי על טעם להם שאין הדברים והס האלה החוקים כל את שכתוב
 שיאמרו עד והמופת השכל פי על עליהם לאומות להשיב בהם להתחכם השורה ירמז ואיך ,עליהם משיבין

 בהס שכליי טעם בעצמן לישראל נודע ולא באמת נמנע שהוא בדבר הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק
 ואין חקקתי חוקה (בספרי) ז״ל כאמרה בהם אסור ההרהור ו.לכן ,האנושי בחק הנמנע מן הוא כי על
 וכל .שרצינו מה וזה הנמנע מן בו וכוונתם פירושם הרי הנמנע מן זה ואס , בהם להרהר רשות לך

 הפשוק מזה ראייתו חולשת בעצמו הרגיש זצ״ל הלבבות חובת בעל שהחסיד יבין בקל זה דבר על משכיל
 שכמס מעל הסכלות מסך לגלות יוצרנו הבטיחנו כבר ואומר כמנהגו שלא דברים מרבה כן על אשר
 ביאת לאחר ההיא בעת כי ,כלום תיקן ולא .זאת ראייתו הבאת בדק את לחזק מחשבות והשב ,כו'

 גררה באכה ואגב :תורתנו אמיתות על הפילוסופיי מופת להסכמת ולא השכל לעדי נצטרך לא י גואלנו
 קשה הפנ!וק זה היות יען הספר, בזה מדרכי זה 'אין כי אף הפסוק זה פירוש לההויא קדמי שפר

 הגוי ונבון חכם עם רק ויאמרו האומות יעידון טעם שום בהם שאין החוקים ע״י איך באמת ההבנה
 חכמה שהיא ומזלות תקופות חשבון על בו שהכוונה גדול) כלל (בפרק חז״ל אמרו כן על אשר ,הזה

 מאמר ג' (בפ׳ הרשום את כתוב וימצא הזה בדרוש חז״ל ודעת טעם טוב זכרתי וכבר ,העמיס לעיני
 חזי׳ל מאמר בעיניהם ישרו לא ההורה מפרשי אמנם ,ותבין מקומו על והתבוננת זה) חלק ר

 שלמיש ונן רבים מפרשים בו נתקשו ובכן מקרא, של מפשוטו בדרך.רחוקה דרש דעתם לפי להיותו
 א;, ואשר בו. שכתבו במת הנפש תתמלא לא אן , בכה וזה בכה זה פשוטו על הדבר. .להעמיד ונלחצו

 אלכוזרי לישלך ^^י^י ליהודיס וגדול מאד חכם פי בדברי התבוננתי אשר £י .
החוקינ ידי על שדווקא

ול^ מיותר כהשונה בהשקפה טהוס נ־ק מנת מדוקדק כן גס יהיה ובזה ,הישרים משפטים ע״י ולא

...... ........ כפ מקרא של בפשוטו אחזה
pי'שכל מצות ע״י לא מהם יותר מחוכמים חכמים שאנו האומות לנו יודו החוקים ידי על שדווקא הוא v 
 ול^ מיותר ראשונה בהשקפה שהוא רק מלת מדוקדק כן גס יהיה ובזה ,הישרים משפטים ע״י ולא

ר ולהבין הזה. הגדול הגוי ונבון חכם עם ואמרו בשמרו חסר מקרא ב  שןו' ותיא פי במשל אפתח ^
 ן,;- שמה שמצאו העץ בפרי ונתגדלו בקטנותם ואמם אביהם ומתו הים מאיי אחד באי נולדו אחים

 ח- אני יאמר זה תמיד ^מתוכחיס שניהם והיו וקצירה'כלל, וזריעה החרישה" מענין ידעו לא פניהם
 חקייס מלא נלול שק ומצאו אביהם בעזבון בדקו היום ויהי .יותר חכמתי אני יאמר וזה ממך יותר

 טעש טוב ויטעמו ויאכלו מצות עוגות אותו ואפו לקמח' והיה דק אשר עד במכתשת מהם מעט וכתשו
 מן היה הכל ספק בלי בלבו ויאמר האלהים בעזר ,ויהי דבר על משכיל להיות במחשבתו האחד ויתבונן'

' העפר .בעפר וכסהו האדמה בתוך ויזרע ממנו ויקח ,  מעשיו את וירא עיניו וישח מרחוק עמד והאחר ,
 האדמה בתוך וירקבו יתעפשו כי אותם ומכלה יפות חשים .מפסיד זה הוא שוטה כמה לנו אל ויאמר

 אשר הדבר מה אוי'שוטה גדול כקול הארץ,..ויקרא מן חטים יחמו עליהם וימטר הגשם אם.יבא כי',
 יפה אשר סוב דבר להשחית לעשות.כזאת הוסיף אל מעתה נאכל שגעון.ומה כי.אס זה אין עושה אתה

 כאשד והיה העכברים מן ושמור יכש במקום .אותה הנח חכמה ואאלפך אלי ובא ומהר חוש ,למאכל
 דק אשר עד כמכתשת אס'תכתוש או בפרור ובשלת אהבת. כאשר מטעמים לך. ועשה קח.'.ממט הרעב.

 רק ותותר ותשבע ותאכל ומרחשת מהבת מעשה או בשמן משוחים מצות רקיקי או תנור מאפה יתעשה
 * בך או בי תמצא מאין sהנמר יודיעו זמן ורוב ידברו ימים אליו ואמר ויען .תשחית בל על לא,תעבוד

 ויעשו יצמחו אחר וימעפר צק ויצץ פרח ̂,צא חדשים .חו ימים איזה. אחר כי, האלה בחטים בך1יקנא א*
-נתתי.בארן מאשר תר1י הרבה ישובו אליך וחטים תבואה הרי ד, ה  ויהי ימים איזה ■עברו כאשר וי

 עק בא עד ימים איזה פר!,'וכאשר-עברו.עוד גדלו:והצליחו.ועשו גס צמחה נתגלה הארץ על הגשם
 אחד בקנה עולות .גרעין'אחת■ שורש בכח תבואות ורב וטובות מלאות יפות נעשו הסיס והנה תבואה

 מראד\״ ויפות מאד עד למרבה ותבואתה השדה תבואת כל את וקצר הלך חטים קציר. ויהי'בימי
 תצדר במאד בתכמה ממני אתה כי.גדול ידעתי עתה וואמר. גוש ולא הודה אז זה כל את ראה והאחר
 עתה לך יש חטים כורים אלפים ועשרת זה כל לך יצאו מעט תבואות ממספר כי במעשיך, תזכה בדברך

 יתירה בינה שהיא נודע סכן לכשילות חשבתי.הדבר. אנכי י .הטה כליות חלב עם וטובות בריאות והכל
' ' ' * ■ : אתה הנם ורק האלוה מהופעת לך הגיע אשר '

 אלהאלהיס קרבתנו שעקר המאמר) מזה (גפרקז׳ גלןתי אותה ומלפנים הודעתי כזאת .מראשית והנה
במעשים אס כי האלהיס אל להתקרב יתכן לא כי .השכליים ידי על לא החוקים ידי. על הוא .

 זאת בכל . אלה ופקודיו'כמו חיים דבריאלהים אלה חס גם אף החוקים. והס אלהים מאת מצווים
 והצעות הרדמות כמו הם והשכליים במעלה, להם קודמים החוקים אבל ובטבע בזמן קודמים הס השכליים

לתורת ' . .



קח : אסונה דרןד כ׳ מאמר ׳
 כלל נודעים• היו מאלהיסגהסלא הצווי לולי כי ■ תורה-האלהית ונקראו שהם;החוקים האלהית לתורה

 יודעים הס אף האומות והנה .סביכ המזבח על הדם וזריקת הקרבנות כמו השכל מן רחוקים וכלם
 כראותם ואפס .כלל מהם היא רחוקה ולא אותם מקיימי; שבהן) והחשידים השכל פי על השכליות ממצות

 כדמו■ ילכלכו הבהמה את ישחכוו הקרבנות במעשה בעבודתם הכהנים כמו בישראל אשר החוקים מצות
 כראוי יפלם שכאשר עד גדול לשעות אלה כל וחושבים עלינו מלעגים עציו ועריכת ורחיצתו בהסשעתו

 כזאת יראו ובעיניהם הדיוע אש נתינת מבלי השמים מן נפלה וחש המזבת על ותאכל ה׳ מלפני אש יתצא
 במצות מחזיקים הס שגס היות עם גוי לכל כן עשה שלא מה אלינו ה׳ ומקרבות ונפלאות נסים שאר או

 רק הוא לכסילות שחשבנו מה אפילו כלומר הזה הגדול הגיי ונבון חכם עם רק ואמרו התפלאו השכליות
 אמר וכאשר .עליו תעיד לישראל ה' קרבת שהיא החוקים מן שהתולדה מפני גדולה ובינה רבה חכמה
(דברים אליו קראנו בכל אלהינו כה' אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי כי שאחריו׳ בפשוק מפורש

( בבנינו ומתכונתו כליו כל ותבנית המשכן תבנית את הגדול ה׳ בית . והמקדש המשכן מלאכת כל כי .ד'
 ועהרה וטומאה הכהנים ובגדי המשתלח ושעיר /אדומה פרה ואפר דמן וזריקת לקרבנות עבודתו וכל

 אדמתנו. על בשבתנו הזה עולם והצלחת הכבוד לכל זכינו דוקא ידם ועל הם החוקים מן וכדומה
 ושפע :במקדש הנפלאות ופאר השני חוט בהלבנת עלינו ה' כבוד נראה בעין ועין במלחמתנו נוצחיס

 שהם הדברים כי y אליו קראנו בכל משאלותינו כל ממלא ומלכנו בקרבנו חכמה ורוב הקודש ורוח sהנבואר
 ולעשות לשמור ללמדם לאדם ראוי ידוע ושכלית מה׳ רצון להפיק דבר איזה לפעולת ואמצעים כלים

 ועמדו נתמחו וכבר .באמצעותם שתעשה בפעולה שנביט אחר המסבביס סיבת טעם שאילת בלי במתכונתם
 כאשר האנושיי מסקר ידי על מהנלמד ונשיון מעשה ידי על הנלמד דבר בטוח ויותר .פעם בכל בנסיון
 לנצח יכולים אנו ואין אדמתנו מעל נתרחקנו אלה כל חםרנו ומאז .הנשיון כבעל חכם אין הזקנים יאמרו

 מאור. תניס ובהשתר וממורט ממושך בזוי עם הגולה בתוך ואנו מאתנו נסתלקה והנבואה מלחמה בשום

כחזיר מהרבה מעט אם כי אצלנו החוקים מן נשאר לא כי על ,בידינו השכליות מצות כל כי אף אלהינו

כי היות עם הזה הגדול הגוי ונכון חכם עם רק בעמים יאמרו לא הזאת כעת ולכן .וכדומה ושעטנז
 הזהירנו החוקים שעל והרי .כמוהם כמונו כהיום עמינו בבני רבתה המופת ודרכי הפילושופיא חכמת

 כל את ישמעון אשר העמיס לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם באמרו בפסוק בו ההורה
עלינו ובחנם .האגושיי ושכל הפילוסופיא מופתי על לא (שם) האלה החוקים -  לחייב הכתובים את עקמו'

״ : אחורנית ופניהם יונית וחכמת העיונית ידיעה בהם ■
ד יז פרק י ' ו חסד עושה ה' אני כי אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אס כי מפסוק הוכיחו ^

) (ירמיה בארץ וצדקה משפט- • דרכה שבכאן האדם ישפוט עיניו למראה והנה , ט׳
 (בפרק למעלה כתבנו כבר ראשונות תזכרו אס כי y האמת רחוק באמת והוא האמת נקודת אל קשתם

מקושר שהוא זה פסוק פירוש גדול מצות ספר בעל לאורייתא חיל גבור חיש בשם זה) מאמר י״ב
מ:ך ק וצדקה משפט חסד עושה ה׳ אני כי אותי וידוע השכל כלומר דקרא סיפא אל ונ א ימין הבט . ב

אס וקדמוניות הכתוב לחלק ואין . ממש בדבריהם שאין ותבין בפרק בו שם ולבך עיניך והיו וראה
. בעזר בהראותי העיוני מהם להוכיח שרצו הנה עד הנזכרים וידע ודעו דעת׳ של הפסוקים בכל תתבוננו

 ידי ועוד. . זה במאמר הקודמים בפרקים האמור כדבר העיוני על הכונה מהם •אחד בשום פאין האל
 .בתנ״ך הנמצא ודעה דעת לשון מכל העיוני להוכיח שאין כלל בדרך גם הבא בפרק לבאר והיה נטויה

.לקיצור שמתי ברית כי למותר אך הוא זה שבפסוק ידעv במלת בכאן להאריך ולכן  נשאר. לא כן. ואם .
 המופת. על .ממנו הנרצה שאין ואיך העיוני על בו הכוונה שאץ זה בפסוק .הנזכר השכל במלת לבאר רק
 הגיון כנפי על המהלך הנקנה מופת שדרך זה) מאמר ח׳ (פרק בסבך למעלה כמובא יודע י. והוא ,כלל

 יוצא ומזה י ב' מושכג ונקרא הלמד דבר יוצא וממנו ראשון מושכל• על -או חוש על מיוסד■ הוא הפלסופיי•

ומודעת . המבוקש אל הניע עד זה אחר בזה וכן . ג' מושכל ונקרא השכליי בהקש הלמד דבר עוד

וכמו'שפירש . דבר מתוך דבר מבין הוא כי על בינה בלשון אלא הקודש כלשון ימלן לא זה שענין זאת

 , ידו יכתוב וזה ל״א) (שמות ובדעת ובתבונה בחכמה רוה-אלהים אותו ואמלא פשוק ז״לעל ,רש״י
 ראייתם כן ואם .עכ״ל שלמד דברים מתוך מלבו דבר מבין תבונה ,ולמד מאחרים שומע שאדם מי: חכמה

 בכאן זכר שלא אחר אכל .אותי וירע הבן המתהלל יתהלל בזאת כאן כתיב היה אס לפנל:ם’ נכון היה
 שידע מי ידע במלת בו רצה אכל דבר מתוך דבר בבינת הנקנה כמופת רצה.בו שלא הורה כלל בינה לשון

 דע מלת' על כן ובארתי דברתי נשפר מראש כאשר . בנים לב על מהאבות והמסורה הקבלה מצד אותו

■ אל מחשבתו ופונה לבו שנותן מי השכל במלת בו ורוצה . המאמר בזה הקידמים .בפרק;ס ודעה ודעו  ה'
 לנגדי ה׳ שויתי דוד כעניןשאמר ממנו לבבו יפנה ולא ה' את מדעת בשום-זמן מחשבתו ישיר ולא תמיד

 מ״א) (תהליס h חל משכיל אשרי בכתוביס והמה זה על נאמנים עדים ואעידה-לו . ט״ז) תמיד(תהליס
 ימצ^ דבר על משכיל וכן . רעה בעת ולתמכו צרה בעת לעזרה לו להיות דל אל לב שנותן מי אשרי כלומר

 ודבריו' אמר ובהפך .ממנו לבבו שיפנה מי לא טוב ימצא ההוא דבר על לב נותן כלומר י״ו) טוב(משלי
ולהשכיל וכן .עמו בל ולבו מדבר הוא אבל מדבר שהוא למה לב נותן חינו כלומר ל״ד) (איוב בהשכיל לא

אל



יושר כתב א' חלק הברית ספר ^
 ולהשכיל אמר לא לק . דבריה כל לקיים התורה לדברי לב ולתת כלומר ח') (נחמיה התורה דברי אל
 בתורה כתוב וימצאו שנאמר יוכיח דבר וסוף . התורה דברי אל ולהשכיל אמר אבל התורה דברי את

 שניחן מי בו הכונה בכאן וכן .סכות השבי מן השביס הקהל כל ויעשו בסוכות ישראל בני ישבו אשר
 (דברי ובינה שכל לך ה'. יתן אך באמרו בנו לשלמה דוד מחמר והנה . ה' אל מחשבתו תמיד לפנות לבו

 יהיה כן לא שאס אחר דבר והבינה אחר דבר הוא שהשכל ונאמן אמת לעד לך הוא כ״ב) א׳ הימים
 מודעת כי .המליצה וליפות הלשון לתפארת נרדפים ושמות המכפלה מן שהם לומר ואין .למוהר חך האחד

 על בלכתם יסבו לא נפלא ובצמצום עצומה בכוונה נכתבו כלס בתנ״ך הכתוב וכל הנבואה דברי שכל זאת
 נעצון חרולים חוחים ברקנים דרדר קון אשד כגון נרדפים שמות אותם קוראים שאנו במה אפילו . חנם

 מורה כאן הנאמר וידע מלת לא אף השכל מלת שלא אחר והנה .ובינה בשכל גס מה . סרפד'וכדומה
 משמע אס כי אומר והוא בכאן נזכר שלא בינה לשון אלא זה על יורה לא כי הנקנה ומופת העיוני על
 המופת בדרך מדעתו המבין ולשלול למעש הכתוב שבא הרי . כאן נזכר שלא בדבר לא יתהלל בזאת רק

 מהס ששלל ועשיר גבור חכם שהם אליו הקודם בפסוק הנזכרים לשלשה וריע אח זה הרי וא״כ הנקנה
 הנקנה המופת בעל שאין דעתם הפך באצבע שיורה מה שזה הרי . יתהלל אל באמרו בפירוש התהלה

: המסלה זו ולא הדרך זו לא לתהלה ראוי
ד יח פרק  אחד לכאר והיה לעזרה הביאו אשר הכתובים כל פרס בדרך לבאר רחמיו עזרונו הנה ע

 ממנו להוכיח שרצו דעת בלשון הכתוב כל כי . גבולם מעל הרחיקו שכולם עד לאחד
 כשלו בו לעזור שרצו מקרא וכל בצדו תשובתו או לנגדם הוא בעצמו הפסוק שאותו לדעת הראת בו דעתם

 הס זכרו■ שלא מה על אף ולהשיב . דעת לשון בו כתוב בתנ״ך מקומות שבהרבה על אך עוזך. ואין
 כאשד, אשלמה נדרתי ואשר כלל בדרך עליהם להשיב אמרתי לכן .הס רבים כי אפשר אי ולפרשם

 •שנאמר . והוא הקודם) ובפרק המאמר מזה י״ב (בפרק ולפנים המודיעים מן זה על יעדתי
 הוא הכוונה דעת לשון בו שכתוב בתנ״ך מקום בכל שלדעתם אס אלה. משתי מאחת ימלש

 ואס • הידיעוח שאר על בו הכונה ולפעמים העיוני על בו הכונה ,לפעמים שלדעתם אס .לבד העיוני
 ן5שאי אחר מוכרחת הוכחתם אין כן אס הידיעות שאר על גס העיוני על גס הונח דעתם שעל נאמר
 לדך והמוסת העיוני על רק הונח לא דעתם על ואס . הידיעית שאר על בו שכיון להיות ויכול מחייב

 שוך ידע כמו ,כלל והמופת העיוני על בהם לפרש אפשר שאי דעת בלשון פסוקים כמה המצא הלא
 ס, ידנגתי וכן ק״ג) יצרנו(תהלים ידע הוא כי וכן ה׳) (ויקרא ואשם ידע והוא וכן א׳) (ישעיה קנהו
) (דברים לכס רב מקנה  הילדיס רי יודע אדוני וכן כ״ט) (בראשית נחור בן לבן את הידעתם וכן ג'
 והמקומות ,כלל הפילוסופיא והמופת העיוני על לפרש תוכל לא אשר כאלה ורבים ל״ג) (שם רכים

 ^!551 .דעתס על לעזרה בדבריהם כלס באו נקבצו כבר העיוני על לפרש ההיא הדעת לבעלי האפשרי מן
 במאמד הקודמים מפרקים לבך ידע כאשר דעתם הפך יורו בעצמם הס ואיך בתשובתם עיניך לנגד ידי
 הקודס בפרק האמור כדבר דעת לשון לא בינה לשון אלא הקודש בלשון העיוני מל הונח שלא ואחר .זה

 אסון בשרשם יקרה כי בעיניך הראיתיך דעת לשון שמצאו מקוס בכל אלא העיוני את הוכיחו לא והס
 דעהס ריחוק להודיע עוד אדבר ומה אומר ומה . כלה הבנין נפל בה היסוד ובהרוס יהרסון והשתות

 בדעח דעתו הודיע היודע בעצמו האל כי אחר .קדשו בדברי עליו 'הנאמר דעת לשון בכל עליון מדעת
 היא הלא ואביון עני דין דן וצדקה משפש עשה אביך יאשיהו בן שלום אל באמרו הוא מה ידיעתו לדעת
 ספר בעל וקדושו ישראל אור קדמון צדיק איש בשם זה זכרנו כאשר .כ״ב) (ירמיה ה׳ נאום אותי הדעת
 המלך אחרי שיבא האדס מי כן ואס .ותבין שס מקומו על והתבוננת זה) <מאמר י״ב (פ' למעלה הסמ״ג

 לפירוש הכבוד המלך משעם מעמו את בשנותו ובעצמו בכבודו ומבואר מפורש עשוהו כבר אשר את
 השכל שגס זה במאמר לכס מראש הוגד והלא .זה מחייב אינו שהכתוב כלל דרך ק גס לך והרי .אחר

 והקבלה שהשכל שם נתבאר אבל . המאמר) מזה וי״א י' (בפרק למעלה כמובא זה ^מחייב אינו והקבלה
 קורא אתה אף לכן . מאמינים בני מאמינים לנו אסור העיונית שהחקירה ומורים דעתם הפך מורים
 ושמורה בכל ערוכה היא כי הכל תדע וממנה בה והפוך בה הפוך תורה ללמוד שקוד הוי אמונים איש משכיל

 ואילי הקבלה מן מאביך לך שנמסר כפי אביך אלהי את ודע ,צפוי הכל שבה המאירה אספקלריא לכל
) (חבקוק יחיה באמונתו וצדיק חבקוק אמר כאשר .השלה מאמת הוא אשר מסיני משה עד  באמונתו ל
 כל ויהי תזוע לא ומינה בזה אחוז האמונה היא אחת על והעמידו חבקוק בא כי ואחר .בחקירתו ולא

 (במשלי האשה זאת כי ,מהם הנקנה במופת קדם בני מחכמי עזרנו רדפונו ושקר אמונה מצותיך
 שאס נאמנה ותדע . כשרה ואיננה בעל בעולת והיא ישובון לא בואיה שכל בביאה נקנת ב׳) שלמה

 במשנה תנא לן אשתמישתא לא בו כדעתם לנו ונצרך מוכרחת גס אף לנו מותר והמופת החקירה היה
 אף הש״ס בכל אלה מכל אחת הובא לא והן .ההורה דרכי שלמדו כמו המופת דרכי ללמדנו בגמרא או
 . מזה יותר דבריהם שמבסל למה נצרך לא כן ואס .המאמר) מזה י״א לתעלה(פרק כמובא לנו אסרו גס

 והנה הנקנה ידי על שתהיה האמונה על אופל במו לירות חצם ידרכו אשר הקשת נראתה לא ומעתה
 אין ושוב .מחוק נשאר והנייר מרחוק פורחות כאותיות ונראה חוזר שאינו נדחה והלאה ממך החציס'

’ פרק : חכקוק כמאמר הוא אבל מחוקק



סטאמונה דרך ב׳ מאמר
ט ®"ק D י i D K המיןוכלות ידיעת נענין דקדקו שלא משוס הוא דוקא העיוני את שחייבו למה הסיבה 

 העולה היא אשר מדרגותיה על עמדו . ולא התחלקותיה על התבוננו ולא ואיכותה
 באו ולא י״נן) מאמר א' •למעלה(פרק האמור כדבר / שתחתיה ממה בעוח יותר אחת וכל מעלות י״ז עד

 השכל מן כן לא אשר פנים להראות הפורה את קלקלו החקירה את ובאהבתם ,בכבודה הזילו ע״כ בסודה
 מפי לך יהיה ולא אנכי שמצות הלוקין) הן אלו חז״ל(בפרק שאמרו שמה שכתבו עד והקבלה והכתוב

 (שמות דרכך את נא הודיעני רבינו משה שאמר מה וכן .המופת גבורת מפי בו הכונה שמענו הגבורה •
 ידע כן ואס בו והחקירה הטבע חכמת בזה רצו כ״ה) הודיעני(ההליס ה' דרכיך שאמר דוד וכן ל״ג)

 שאמרו שמה כתבו עוד וחנינה^ לתפלה הוצרך ולא מעצמו הזה הכבוד לכל וזכה ח״ו מהס יותר (אריססו)
 בו הכונה באמונה ונתת נשאת לו אומרים לדין האדס את שמכניסין בשעה מדליקין) במה (בפרק חז״ל

 ואלה המחקרי/ הגיון כנפי על המהלך העיוני של מתן משא בדרך שלך האמונה היה אס אותו ששואלים .
 האויר; את לעפש שלא כדי הכתב על להעלותם רציתי ולא כאן שזכרתי ממה יותר הרבה כתבו וכאלה
 בהם לחזק שמים לשם שכתבו מה כל כתבו שבהם וחסידות בתורה המפורסמים שהאנשים ספק בלי ואולם

 להרהר ירא לא מי ק ואס ,לישראל אבות וראשי דברו על החרדים גמורים צדיקים היו כי האמונה את
ש/ על יעלה לא ומורא ממנו שהתקיף עס לדין יוכל ומי הראשונים הלוחות על הכתובים הדברים אחר א  ר
 כמוני תולע אדם ובן רמה אנוש כי אף קדם בימי השם אנשי נגד הללו אשה"בדורות ילוד יזכה ומה

ס קרנו ז״ל הרמב״ם בסרט מ  ה' ויראת בהלכות מורה כמוהו מי בתורה זולתו אין כי ואדע בכבוד ת
 אשר במצות שערים מאה ומצא זרע מוסרים בתורת אמרים השכיל אשר הלבבות חובת בעל וכן ,טהורה

 יזכר הטוב על שמיס לשם שהתכונו שבהם הצדיקים שאר וכן , מנעורים חמדתיו אני וגס נמסרים ללב
 תלמידיהם אלה דבריהם ידי על האמונה נהרסה שבאמת בראותי אפס ,משכבותס על בשלום וינוחו שמם
 . מהם שיצא מה יצא הרבים ובעונותינו יון חכמי לדרכי עצמם וצמדו הפילסופיות בלימודי עצמם דבקו

 אשא בל משחית לאיש חבר חוברי ושאר סראס״א כמו רעיס מיס למקום דבריהם שגלו הנסיון הורה כאשר

 ונלחם שונאנו על הוא גם ונוסף שמריה אך מזה ויגר להרע חכם אחד כל אשר .שפתי על שמותם את
 .שומר תמונתו בלתי חומר שקדם שאומר מי ומהם . העולם קדמות על ראיות מביאים מהם . בנו

 המתפלספים עמנו בני ברבת האמונה ואבדה אברהם אלהי בעם ומשחיתים ואפיקורסות רעות רבות וכאלה
 על האחרונים ועל מצטערים אנו הראשונים על .הנזכר הראשונים בפקודת העיונית לחקירה הנצמדים

 עת הספר עס ואמרתי .צבאות ה' וקנאת דת אש בעצמותי אש כמו ותבער רוגז ויבא אפי חרה הרעים
 ראשו אס אף לרב כבוד אחלק לא יבא חנף לפני ולא הנה עד אדותיו על המדובר ככל ולחבר לדבר
 דעתו נגד־ . כפיס עד ומגיע גבהו ארזים כגובה אס אפילו שמיס בכבוד נוגע שהדבר אחר לעב יגיע

 בו וענתה אקבל ה' את ודעת באמונה הצודק דעת אבל ,לקראתו קסתי אדרוך מרבי אריק צדק הבלחי
 האדם על גדלה כי שאומרים מטעם יאמין לא ובמופתים באותות והמאמין שבמתפלספיס הטוב כי ,צדקתו
 להם קשה כן ועל .בסורו יתבטלו ולא בעבורו נתהוו לא הזבובים על האדם כמעלת הכוכבים מעלת
 כאשר , דוס באמרו אדם בקול ישמעו לא לרוס שמיס כי וישראל יהושע בעבור השמש מהלך שישתנה לומר

 , להשיס לב על שאסור דברים כתבו הנסים כל בשאר וכן .ז״ל הזה.הרלב״ג הרעה בדעה התאמן
 אמר כן על ,הנפסדות דעות כל השוללים ואדניה התורה כל פינת הס הן והנסים המופתים ובאמת

) (שמות ערב מכת אצל הארן בקרב ה' אני כי תדע למען לפעמים בהם  עזב האומר דעת לשלול ח'
) (שם דבר מכת אצל הארץ בכל כמוני אין כי תדע בעבור אמר ולפעמים ,הארן את ה׳  לשלול ט'

 אצל הארן כל לה׳ כי תדע למען אמר ולפעמים ,ובארן בשמים תשתנה לא שהטבע האומר דעת
 מיס מקור אמנם ,אמונה שבילי בספר כמובא וארן שמיס קדמות האוסר דעת לשלול (שס) ברד סכת

 והיה פסוק על בא בפרשת התורה על בפירושו ז״ל הרמב״ן מכובד ה׳ קדוש מסה נוזטס אלה חיים

ככתבו דבריו להעתיק עסי אחשך ולא הזה קדוש אמרי אכחד לא ועתה .י״ג) (שמות ידכה על לאות
■ :והוא ,וכלשונו

 בעקר כופרים מהם , באמונה להשתבש הדעות החלו אנוש בימי בעולם זרה עבודה היות מעת כי דע
 ואמרו הפרסית בידיעתו מכחישים ומהם , הוא לא ויאמרו בה׳ כחשו קדמון העולם כי ונ)ומרים

 • שלא הים כדגי אדם ויעשו בהשגחה ומכחישים בידיעה שיודו ומהם ,בעליון דעה ויש אל ידע איכה

 ביחיד או בעדה האלהיס ירצה וגאשר ,הארן את ה׳ עזב ויאמרו ושכר עונש ואין בהם האל ישגיח
 מורה הנפלא המוסת כי / כלס האלה הדעות בטול יתברר וטבעו עולם של מנהגו בשנוי מופת עמהם ויעשה ,

 יתברר נביא מפי תחלה נגזל ההוא המופת יהיה וכאשר ;ויכול ומשגיח יודע מחדשו אלוה לעולם שיש
ד ממנו  זה עם ותתקיים הנביאים עבדיו אל סודו ויגלה האדם את אלהיס ידבר כי הנבואה אמתת ש

על להורות ה׳) (שמות הארן בקרב ה׳ אני כי תדע למען במופתים הכתוב יאמר ולכן , כלה התורה
) (שם הארן כל לה׳. כי תדע למען ואמר / כדעתם למקרים אותם עזב לא כי ההשגחה על להורות מ׳

ם) בכל כמוני אין כי תדע בעבור ואמר מאין שבראם שלו הם כי החדוש ש רן( א היכולת על להורות ה
האותות כן אם ̂ מסתפקים או מכחישים המצריים היו זה בכל כי ;בידו מעכב אין בכל שליט שהיא

והמופתים ׳ .



יושר כתב א׳ חלס הברית ספר
 ומוסתיס ה1אות יעשה לא הקג״ה כי וכעכור כל^ וכתורה הנורא כאמונת נאמנים עדים הגדולים והמוסתים

 הדכר ונעתיק עינינו ראו לאשר ואות זכרון תמיד שנעשה אותנו יצוה כופר או רשע כל לעיני דור ככל
 והצריך חמץ; כאכילת כרת שחייכ כמו הזה כענין מאד והחמיר אחרון; לדור לכניהם ובניהם בנינו אל

 פתחי על עוד אותו ולכתוב עינינו ובין ידינו על ובמופתים ובאותות באמת אלינו שנראה מה כל שנכתוב
 להיות מצריס^והכל ליציאת זכר רבות מצות בהם כיוצא כל ובערב^וכן בבקר בפינו זה ושנזכיר במזוזות הבתים

 תי ;האלהיס אמונת להכחיש לכופר פה פתחון יהיה ולא ישכחו שלא במופתים עלות הדורות בכל לנו
 והשגחתו הבורא ובידיעת העולם בחדוש הודה כבר בענינה ונתכוון בפתחו וקבעה אחד בזוז מזוזה הקונה

̂חסד שהודה מלכד ; התורה פנות בכל' והאמין בנבואה וגם  רצונו עושי על זמאד יותר גדול הבורא ש
 (בסדק אמדו ולפיכך ,שמו ביראת החפצים אבותינו לזכות גדול וכבוד לחירות עבדות מאותו שהוציאנו

 בהן מודה אדם שעה־ שבכל מאד וחביבות חמודות שכולן כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי דאבות) נ׳
 אדס ■המפורסמים הגדולים הנסים ומן בראנו שהוא אליו ונודה באלהינו שנאמין המצות כל וכונת ;לאלהיו
 בכל שיאמץ עד רבינו משה בתורת חלק לאדם שאין ;כלה התורה יסוד שהם הנםתרים בנסים מודה

 יעת,; אס אלא■ / ביחיד בין ברבים בין עולם של ומנהגו נובע בהם אין נסים שכלם ומקרינו דברינו
 אלהיס איש דברי פי ועל .עכ״ל עליון בגזרת והכל ענשו יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו יצליחנו המצות
 ומוסתיס אותות שמת אשר שם באמרו ל״ב) הכתוב(ירמיה פירוש זה הוא כי בלבי אני אמרתי הנזכר קדוש
 לאומק עושה ושאתה במצרים לאבותינו שעשית הנסים כלומר ובאדם; ובישראל הזה היום עד מצרים בארץ

 לאסוקי הזה/ היום עד בעולם ובזמנו בעתו בענינו יחיד ולכל אדם לכל עושה ושאתה הכללית הישראלית
 העליליה ורב העצה גדול באמרו אמת לעד לו הקודם והפסוק , שם ועיין ובאדם מלת המפרשים משאר

 מאד ומה יחיד. ולכל ואיש איש לכל כלומר; כדרכיו לאיש לתת אדם בני דרכי כל על פקוחות עיניך אשר
 דחנניק לעובדא יאמרו ומה יענו מה והמופתים האותות בכל המכחישים הרעים האחרונים על אתפלא
 האומוק בכ^ פרסומם לרוב מדחה בהם אין אשר האריות בגוב ודניאל הגדולה האש בכבשן ועזריה מישאל

ילמלכי ^ כתובים הם הלא כי כמשמעם האלה הדברים היו שק
ק יאייר נעשו והנפוחות הנסים אלה כל הן כי וככתבו כלשונו ועם עם העמיס לשונות ובכל בבל ר  חו
 ן/ (בפרק למעלה כאמור ספק בזה מעיל אומה שוס אין• כן על אשר קדמוניות בשנים לא ראשון בית
 אצל דעתם שבעלת עד עבר בני ולכל שת בני לכל ויכחישו ויחעקשו מצחם שיעיזו לא אם המאמר) מזה

 נמצא דבר שאין כאומר לשכל חוץ נמצא דבר אין האומר שכל המדות בספל־ החכם אמר וכבר אדם; כל
; - ׳ : הראות לחוש חוץ .

ה ס סרק נ ה  אלא הענין בזה הקדמונים ישראל חכמי הערך גדולי נגד כתבהי שלא עדי בשמים !
 החקירה ע״י באפיקורסות ה' בעם המתפרצים עתה שרבים הרואות שעינינו בעבור - ־

 בתורה שיהס ■שהמפורסמים אני אף ויודע כדבריהם אינו שהאמת הרבה ראה שלבי ובעבור הפילוסופית;
 עהור איש וזה אלהיס איש זה ממתני עבה קענם אשר ישראל בית עמוד והס אתנו הס שלמים ופרישות

 ערוה כי ואדע המה כרובים כי אדע■ שפתי על שמותם את לישא ראוי שאיני עד איש ולא תולעת ואנכי
 נוגע הזה והדבר ה' חילול שיש במקום לרב כבוד אחלק פלא עלי גזר שבשמים ואבי אעשה מה אבל אנכי

 משכבוחס על בשלום וינוחו מכובדים יתכבדו לכן אמונים ציר משה וכבוד ישראל וכבוד התורה בכבוד
 אל אדרוש אני ואולם החיים בצרור ומעונתו סוכו בשלום ויהי הלבבות חובת ■ בעל החסיד כבוד בפרע

הקבלה מצד שתהיה י העולמים לחי והאמונה האמת אל עמנו בני לבבות להעיר דברתי אשים אלהיס ואל
ל^rהע הוא אשר בחרתי אמונה - ודרך שמרתי דרכו האלהים מול הדברים והבאתי.את משה גיד ה׳ פי על

. . ■ י ’ ■ .
אשר
_________ _ _ ___ __ אמר

 מעמו אדרוש אנכי משכיל; האינו שיבין מצרים מארץ הוצאתיך אשר והוסיף ה׳ אנכי למשכיל הזכיר ואמר
 הנינה מופת ;משתלשל מהם כי שמיס.וארץ שהוא ג״כ המשכיל של .הדרך שיזכיר ראוי היה דבריו שלפי

 והיה מצרים שהואיציאת־ •משכיל האינז דרך שהזכיר כמו המאמר), (פרקי״קמזה למעלה כמובא למשכיל
 -המדבר שדור זאת מודעת והלא מצרים; מארץ הוצאתיך ואשר שמיס,וארץ בראתי אשר ה׳ אנכי לומר לו
̂לה, דור שנקראו עד היו חכמים כך כל  הנביאים מן מחוכמים יותר היו שלהם שהנשים כתב ז״ל והרמב״ם ד
 וידבר חכמים לאינו הראוי דרוש לחכמים וידרוש הדורש שיעמוד יתכן איך איפו כן ואם הדורות שאר של

 ודור; דור לכל ויורה לעד עומדת שהתורה בשביל ואם פה, איננו לאשר המגיעים דברים פה ישנו לאשר
 ולפחות• וכל מכל ידבר עמהס אשר מאותם עין להעלים הראוי מן חין זאת בכל משכילים אינם בהם ויהיו ג״כ
 ■ והיה מצרים מארץ הוצאתיך ואשר וארץ שמיס בראתי אשר ולומר דרכם שהוא מה גס להזכיר לו היה
 ,עזרא אבן בעיני וחכם המשכיל דרך הוא אשר העיוני המופת שדרך ראיה מכאן אמנם שניהס, ידי יוצא
■דרכו פקד ולא זכר לא לכן התורה נותן בעיני יחשב חכם ולא ה׳ לפני ירצה לא ז״ל  בח^. -לא ואס.ה׳ ;
 תהיה ומעתה , הבוחר בך ה' יגער תבחר ט ואס תקרבהו ולא תרהקהו הקורא אתה שגם אבמח ט

. אמונתך ,



קי. .■ אמונה דרך כ׳ מאמר
 סשורן על הז״ל דרוש כי אחד חכם אמר וככר הלבנוח/ חוכש כדעת לא הלבבות בוהן כדעת אמונתך

אותי מחקור יעזבו הלואי כלומר שמרו ותורתי עזבו אותי הלואי י״ו) (ירמיה שמרו לא ותורתי עזכו אותי
 השנה כל הפרו מצותיו ואת תורה עוזבי המה מעשיהם בהפך הזה בדור אבל אמונתם^ מצד תורתי וישמרו

 בהגיון שכלו לפי איש איש העיוניי שכל ומהלך הפילוסופית החקירה בדרכי ויחקרו; ידרשון יוה יוס אותו
 (שפינאזי) כדעת שהוא ויאמר במצודתו ויעלה בלבו יסכים זה ,ממעל לאלוה ידרשוהו בפילוסופיא וידיעתו

 עונס ונשאו yכאלה וסכלות הוללות דעות ביתר וכדומה (אריסעו) כדעת שהוא ויאמר בלבו יגמור וזה
 מבין ודל משכיל בל חוקר הוא תכלית לכל העיוני נפשו וריקה בהגיון דעת חסר כל גס אף ,הדורש כעון

 בכל כמעשיהם ועושה מנהגס נוהג אני שהרי לב הקרי מגדולי כאחד בחלומי אני אף ויאמר ,יחקרנו
 את ומבזיס ומשפילים מאד החוקר את ומהללים שמפארים אלא זה די ולא ,ישראל דת על ומלעיג הקלות

 בצבע אלהותס תמונת שמציירים (מאהרין) הנקראים הכושיים כמו ;בזיון בכדי שלמה באמונה המאמין
 יבזו ולכן תארס משחור חשך כי יען בעיניהם יקר השחור צבע כי לבן בצבע המות מלאך ותמינח שחור

 חיים אלהיס דברי ולהפך לחקור בעבור הלא למה זה וכל ,שבמראות החשוב באמת שהוא הלבן מראה ^
 די ולא הכס, וגם,הוא בישראל חפשי ויעשה פה שבעל גדריה כל ולפרוץ שבכתב תורה עול ולפרוק ‘

 לפורעה בידו ואין פורק הוא דל גס אלא בריתו. את ויעברו הרצו עול התפרקו זהב למי אשר העשירים
- חפשי ועבד העברי העבד אפי׳ עתה גדר יפרץ וכן פרועה, אפי׳שוה . . - י . :

ה כא פרק ת  העיוני ע״י לא הנאמנה הקבלה מצד בו האמונה שיהיה רוצה ה׳ כי לדעת הראת א
 והנה . ב') (חבקוק יחיה באמונתו וצדיק חבקוק אמר וכאשר הקודם <כאמודבפרק

 איש אתה אף לכן .הנה עד המאמר בזה המדובר ככל הקבלה יומן הכתוב ומן השכל מן חקרנוה זאת
 אל. אליך קרובים לפניך התכיננתי אשר אלה דברי ויהיו שאמרו ממי האמת קבל חביב קורא אמוניה
 יעמוד שרים שר ועל יקום אנשים שפל איך החפץ על תתמה אל גס . הוא ואמת נכון כי מלפניך תשליכם

 כרצונו אליו הבא ויעש אותה ונפשו לחשיס נבוני חרשים חכמי קשישחי רבני קדם מלכי את ונלחם ויצא
 ועולה מלי שקר לא כי האות לך זה והוא יכי יהגה שחמת מובהק סימן עצמו זה כי .לפניו עומד ואין ■

 מן הרבה האמת מן מעע וידחה דרכו יורה האמת רק ידיעתי בחיל ולא בחכמתי ונא בשפתי נמצא לא
 (משלי, לעד תכון אמת שפת החכם אמר כאשר .החושך מן הרבה האור מעע ידחה כאשר אמת האינו
 ביראה נעבוד ולפניו המקומות מצד באמונה עבדו ובמשה בה' שנאמין אחר בלבבך תאמר וכי .י״ב)

 בזה נפסיד ומה כן גס הפילוסופית החקירה מצד כן אחרי ה' את לדעת ונרדפה נדעה לא מדוע ,ופחד
 וחיוב החקירה להוכיח שרצו הצדיקים החכמים אותן כיונו שלזה ספק בלי אשר , יזיק לא יועיל לא אס

 וז״ל הלבבות בחובת בהקדמה האמור כדבר המקובלות מצד האמונה בזולת שיהיה שדעתם לא ;העיוני
 אשר הדכר פי על ועשית לדין דין בין לדם דם בין למשפש דבר ממך יפלא כי י״ז) הכתוב(דברים אמר

 לפרוע שצריכים דברים תמצאם הדינים מעניני הראשון הפשוק שכולל במה מסתכל וכשאתה־ יגידו,לך,
ענין־ בכללס הזכיר שלא תראה הלא .השכל אותות בדרך לא הקבלה בדרך בהם ולדקדק ולחלקם אותם

הבורא בשמות או הוא איך היחוד בענין כשתשתפק אמר לא כי ,השכל מצד יושגו אשר הענינים מן
לשמו המעשה ויחד לפניו והכנע עליו ובעוח המקום כעבודת הדעת משרשי ובשורש ובמדותיו

אותר ולאהבה 'ממנו ולירא העבירות מן התשובה ועניני ההפשד מפגעי הכיובים המעשים ולברר
 בדרך ■ ■האדם •אליו שיגיע ;ממה לזה והדומה שמו, בעבור הנפש עם ולחשוב מפניו ולהתבושש

 אבל, קבלתם■בלבד. דברי על■ ותסמוך והסמך התורה חכמי ידי על בהם שתאמין וההכרה השכל
 שהיא:כוללת מצד-הקבלה ׳,■עליו שתעמוד אחר לזה שדומה במה בשכלך ותשמש דעתך אל .שתשיג אמר

 האמר^ שיתברד^לך עד דעתך ושקול ותבונתך בשכלך עליו ותחקור ,ופרקיהם ושרשיהן התורה מצות כל
מה בכל אמר וכן . האלהיס הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת ד׳) (שם כדכתיב השקר וידחה

 ■ללמד לא ללמד הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל הז״ל שאמרו כמו השכל מדרך ברורו על לעמוד שנוכל '
 בדרך־ שיובנו מן-הדברים כענף היחוד ענין שדעת מפני יצא. כלו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על

 i שמעת לא אם_ ,ידעת הלא מ') הכתוב(ישעיה שאמר ממה והשני .בכלם יתחייב בו שיתחייב וכיון השכל
 הלא אמר -ו-כן <. והסמך הקבלה על שמעת הלא ואמר הראיה מצד שהיא הידיעה על ידעת הלא אמר

 הקבלה מצד ■ הידיעה על הראיה מצד הידיעה הקדים (שם) לכס מראש הוגד הלא תשמעו הלא תדעו
 בינו עולס זכור,ימות חכם ולא נבל עם זאת הלה'תגמלו ל״ב) רבינו(דברים משה אמר וכן . .וההגדה

 צורף מפני בשבע קודמת היא ואם הקבלה כי שזכרנו מה על ראיה וזה ויגדך. אביך שאל ודור דור שנות
ומן;הדין הראיות̂הר מדרך ברורה לדעת שיוכל־ מי לבדו עליה שיסמוך הזריזות מן אין תחלה אליה הלומדים

נעשות יכולת לו שיש למי עוזרו הדעת ששקול במופת ראיות עליו ולהביא השכל מדרך שיושג במה לעיין
P הקבלה מצד האדם עליו שיעמוד אחר שכונתו והרי .עכ״ל:

, , האמונה אחר אפילו בזה חפץ אל לא כי היה פניך נוכח המאמר
גס להזכיר היה־לו כן לת שאס העיוניי, מופתי בזולת והאותות המסות מצד לבד המקובלות מצד בו שיאמינו
ואמר(חבר,וק ׳ .וארץ שמיס בראתי ואשר מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי ולומר שניהס

 נ יכוצת צו שיש צמי עוזרו הדעת :שקול
ך קבלה:  עיניך לניד ידי כבר על.זה א
ה' רוצת וכי ,המקובלות מצד ;אמונה

בזה
בעמו



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר י
 ואץ בו השמועה מעתיקי יראיו רצון אין וכן .יחיה וחקירתו באמונתו אמר ולא יחיה באמונתו וצדיק ב')

 דרכי עס הורה ללמוד שקוד הוי אמרו ולא תורה ללמוד שקוד הוי אמרו כי הימנו נוחה חכמים דעת
•פילוסופיי ומופתי האנושי שכל בדרך ואחדותו באלהותו לחקור לנו אסרו אדרבה ,הפילוסופית החקירה . 

 י״א (פרק למעלה כמובא לנו אסור שזה ב') סרק עכו״ס (בהלכות בפירוש ז״ל הרמב״ם כתב כאשר
 פלס לספרו בהקדמה הביא אשר הפסוקים מן והראיות .מקומו על שמה וראה ימין הביע זה) מאמר
 והשיבות היום וידעת מפסוק אס המהורה^ ונפשו הגדול מכבודו המחילה אחר המה קדים שדופות צנומות

 מאמל י״ג (בפרק די בו שיש במה ולבאר במישור להוכיח המושיע האל בעזרת ידי מצא כבר לבבך אל
 ̂ העיונית על לא שמעו שבאזניהם ומה ראו שבעיניהם 'מה ההושיית הידיעה על בפסוק בו שהכונה זה)

 תדעו הלא או שמעת לא אס ידעת הלא מפסוק ואם .ותבין הנזכר הפרק על ותעמוד לקראתו עורה
 בתנ״ך הנמצאים ודעה דעת לשון כל ועל עליהם לך והודענו לפניך אמרנו כבר זכר אשר תשמעו הלא

 מה או !ותכין ההוא המקום מן וראה עיניך נא שא העיוני על בהם הכונה שאין זה) מאמר י״א (בפרק
 ויגדך אכיך שאל ודור דור שנות בינו עולם ימות זכור הכם ולא נבל עם זאת תגמלו הלה' מפסוק יש ראיה
 אשר אחר, הנקנה ומופת העיון דרכי עם המקובלת אמונתנו לסמוך חייבים שאנו לך, ויאמרו זקניך
 אחרי תתורו ולא באמרו המחקריי ההגיון כנפי על הנשואות את לנו ואסר לשורפה עליה מחזיר עצמו

 אדרבה ,ותבין מקומו על והתבוננת זה) מאמר י״א (בפרק למעלל האמור כדבר ס״ו) (במדבר לבבכם
 אביך שאל בפירוש אמר כאשר מהאבות המקיבלות על לישראל להם שהזהיר מקרא של מפשוסו נראה יותר

 לדין דין בין דם,לדם בין שם שהזכיר מה למשפע דבר ממך יפלא כי מפסוק ואס . לך ויאמרו זקניך ויגדך
 מצד יושגו אשר העניניס מן שם זכר ולא ,לך יגידו אשר הדבר עלפי ועשית ריבות דברי לנגע נגע בין

 מזה ז״ל לדעתי ומשמע .וכדומה המקום בעבודת או הבורא בשמות או הוא איך היחוד כענין השכל
 5לב ילא קבלתם דברי על בהם מישראל האדם יסמוך לא השכליות שמצות הוא התורה שכוונת י

 Pf עס אכל • לכד ההוא המקום מן לו יגידו אשר כפי התורה חכמי ידי על בהם להאמץ יסעד אנוש
 מרוב כילי משענתו ואיש העיוניי המחקר בדרך לבו ותבונת דעתו בשקול עליהם אדם כל יחקור

 לכבכס אחרי תתורו ולא נאמר כבר הלא כן, התורה כוונת שיהיה אפשר איך שכלו. סי על התחכמותו
 (כהלכות ז״ל הרמב״ס זכר כאשר השכליות במצות לבבנו ודרישת חקירת לנו חז״ל אסרו מזה אשר (שס)

 המצות דעתו קודס הוא שהאיסור תאמרי ואס .זה) מאמר י״א (פרק למעלה הנזכר ב') פרק עכו״ס
 בלשון הלבבית חובת בעל החסיד כתב כאשר .חיוב הוא כך אחר אבל וההגדה המקובלות מצד השכליות
 האשל שלאחריו החיוב לזכור לחז״ל להם היה כן חם .עכ״ל בכלס יתחייב שיתחייב וכיון שזכרנו ההקדמה

 שק-* ולא זכרו נא להם נמסר שבכתב התורה כוונת כל אשר התלמוד וחכמי .שלפניו האיסור זכרו
 ירושלמי או בבלי בתלמוד לא בברייתא לא בתוספתא ולא במשנה לא מקום בשים כלל הזה חיוב

 וכין השמעיית ״'יח יצאה לחלק ולא ז״ל הוא שכיוון מה בפרשה בו כיונה לא שהתורה לחז״ל שידוע
 המקוס מן יגידו אשר הדברים פי על רק שיהיו צותה אלה ובין המצות אלה בין אבל מצותהשכליות.

 .לאחריה בין לפניה בין העיוני במופת והדרישה אנושי בשכל החקירה של ומשענה משען בזולת בלבד ההוא
 רוכ סי על לאדם ומזדמן בהווה תורה דברה כי בעבור הוא המצות אלה רק בפרשה בו כשזכרה והתורה

 יורוהו אשר התורה פי על שיעשה וכדומה זכאי או חייב מהור או ממא הוא אס לדעת תיכף רוצה והוא
 יבחר אשר המקום אל יעלו דבר.למשפע יפלא מהם גס ואס ההם. בימים יהיה אשר שבעירו דין בית
 כץ שכליים בין כלס המצות שאר לכל הדין והוא . ההוא המקוס מן יגידו אשר הדבר פי על ויעשו ה'

 מן הנאמנה ההגדה ידי על נשען יהיה פלא השכליות המצות ולמעע לשלול הכתוב שבא לא . שמעיים
 לבב את ומנעו העיוניית החקירה חז״ל אסרו ולכן .האנושייבהס שכל חקירת בזולת לבד ההיא המקום

 ולא מפסוק וכדומה ה' כמציאות השכליות במצות במחשבוהס ומהתחכס לבותס מהשכיל ׳ישראל בני
 מחכמי החשוב האיש ן1קדמ צדיק שהשיב הדבר ויפה וטוב ,מלאחריה בין מלפניה בין וכל תתורו.מכל

 לחובת (בהקדמה כמובא בזה העיון במקום תעמוד הקבלה כי באמרו ז״ל הלבבות חובת לבעל התורה
 מי אלכוזרי למלך החבר ז״ל יהודה ר' הלוי נשיאי ונשיא תבונה איש רוח יקר כתב כן וכמו ,הלבבות)

• :עכ״ל בה שיתחכם ממי מעולה הוא בשכלו בה שיתחכם מבלי שלם קבול שקבלה
 דבר שאינו מפני הוא המקובלות מצד האמונה אחרי גס אף הפילוסופיא דרכי חז״ל לנו שאסרו והטעם

 ולהיעיכ לרעות המה חכמות ,מזיק אבל יועיל שלא דבר הוא רק לא.יזיק יועיל לא שאס
 הנעשה הרופא בן כרפואת מקודם, אתו באתונה שהיה במה האדם יכפור ידו כי-על ,נודעות לא

 הקורא עיין זה) מאמר י' (בס' למעלה כמובא הנאמנה אביו רפואת בו שיפסיד ולענה ראש פורה משורש
 בתחלה בו שהיו צדיקים מארחות ישובון באיה וכל ביתה מות אל שחה כי ,ותבין ההוא במקום החביב

ועידון יעידון אשר והנסיון השכל והס נאמנים עדים שני זה על לך ואעידה בה. יותרו לא ותמימים
: והוא ,יזיק אבל יועיל שלא

 רק משגת ידו אין הנקנה שהמופת זאת שמודעת מפני ,יועיל שלא השכל מן מבואר כב פרק
 - כלל בחקו ואץ ידו קצרה התורה מצות תרי״ב שאר על אבל לבד ה׳ מציאות על

להורות - ־



קיא , ■ אמוגה דרך כ׳ מאמר
 מפורסמות נאמת הס אבל ההמון• חושבים כאשר ידו על אינם השכליות מצות כל כי , עליהס להורות

 • ולכן . הפולס אנשי כל עליהם שהסכימו לולא העיוני מן המצות אלה נודעים היו ולא , שכליות נא
 יודעים ולא מדברים המה כלומר , מדברים ,שכליים המצות לאלה שקוראים לאנשים קורא ז״ל הרמכ״ס

 התורה מצות תרי״ב כל משאיר כן ואם .העיוני מן שאינם וודאי החוקים מצות וכל / שמדברים מה
 בכל נו יאמין אבל ה׳ במציאות יספק ולא כלס והמצות התורה בכל שיספק שמי ביהודה ונודע ,נססק

 גס ואף . כלה התורה לכל כופר הוא רק ישראל בכלל להיות זאת לו יועיל שלא ,המופת ועוז איקף '
המופת מצד אלא בידו ואינו עליו צוה ה' אם בו שמספק אחר הארץ נכר ככל בו הוא אנכי כמצות
השכל מן הבאור אולם .כלל יועיל לא שהוא השכל מן מבואר הרי .זה) מאמר ב' (בפ׳ למעלה כמוכא
 אס כי יושג ולא ממציאותו יותר המופתיית בהקשה יושג לא האלוה ענין כי מפני הוא מזיק שהוא

 (פרק למעלה כמובא ה' סוד שהוא במדותיו מלובש בלתי הבריאה קודס הוא כאשר הפשופה בבחינתו
 הזאת ובבחינה . זולתו אל מושג הבלתי בחינה שהוא ותבין שם ולכך עיניך והיה . זה) מאמר ע״ו
 האדם את אלהיס ושידבר , ותפלה ומצוה עבודה ומכל ושירתא ברכתא מכל ומרומם נעלה באמת הוא

,עס זולת עם לו ושייחד  סי על אם כי קדם בני וחכמי הפילוסופים כל דעת ככה הוא כאשר ,
 כן אם ויהיה ,ימאנו עליו יגיד לא אשר כל ואת יאמינו זה הוא כי עליו יאמר אשר כל את המופת

האל בחפץ העולס בחידוש כן גס שיכחיש אלא עוד ולא .פיו על בהכרח כלה התורה בכל וכופר מכחיש ׳
הסיבה קדמות עס קדמון ההשתלשלות וכל שהעולם יאמר אבל .מופת עליו יש שלא בעבור שרצה ובעת ,

 חסרון על מורה הכוונה כי , הכוונות ומכל החפצים מכל נעלה הוא כי רצון האל אצל ואין הראשונה
 חלקי מידיעת נעלה הוא וככה .יחסר הוא תשלם שלא ובעוד לו שלמות כוונתו השלמת וכי המכוין

 את שידע כש״כ האדם את יודע אינו ולפיכך ,בנוי בידיעתו ואין משתנים שהם מפני ופרעיהס הדברים
 שהוא מפני העברה דרך על עולם בורא נקרא והוא ,תנועותיו ויראה תפלתו את שישמע וכש״כ מעשיו
 רה / קדמון ההשתלשלות אגל מעולם אדם ברא לא וכן ,מאתו בכוונה שברא מפני לא נברא כל עילת

 בגלגל או הירח מגלגל למשה מדרגתו אשר מלאך שהוא הפועל לשכל שכלו ידבק האדם שבמין השלם
 .המאמר) מזה י״ד (פרק למעלה כמובא נצחיים בחיים נפשו נחה ושם (הכוזרי) בספר ככתוב הירח
 נפשו משחית לך ואין מזה יותר מזיק לך אין המוסת,הנקנה של דרכו פי על יחשוב וכה יאמר כה ואם

 . איש נין גדול הפרש יש עצמו ה' מציאות הוא עליו שיורה במה אפילו אלא בלבד זו ולא ,ממנו גדול •
 זולת גדול לתועלת האלהות מבקש אמונים איש כי , העיוני מופת איש ובין המקובלות אומן אמונת
 הוא כאשר אמיתתו על שיספרהו אלא מבקש אינו מופת ואיש הפילוסוף אמנם .אותו ידיעתו תועלת
 בידיעת הסכלות מזיק ושאין , הידיעות מן זה וזולת שמחיית לא כדוריית שהיא הארץ על שיסופר מבקש

 ידיעת אס כי איננה אצלו והתועלת , שמחיית שהיא בחשבו הארץ בידיעת הסכלות כהזקת אלא אלהיס
 רשע בין צדיק בין.שיהיה הוא'הוא ושישוב בידיעתם הפועל לשכל להדמות כדי אמיתתם על הדברים

 והנהגה מוב מוסר היותו בעבור אלא בו דעתו אין השכליות מצות בקיימו וכן . וחוקר פילוסוף אבל
 שראוי כמו הנמצאים שאר על בגדלו אמת לדבר אלא מכוין אינו הבורא את ובשבחו ;הקבוץ נצל ראויה

 הנפש מפהיחוס יותר באלהיס בכפירה ושאין ,והארץ הלכת מכוכבי הנבראים שאר על השמש את לגדל
 רוצה כי אותו^ ידיעתו זולת נפלא לתועלת האלהות ידיעת מבקש אמונים איש אבל בכזב הרוצה
 מאמין הוא • כי ̂ רצונו בהפקת הנפלא ומוג בו בהדבקה הגדול הערבות שמעם ממעס גו לדבקה
 אשר הקודש לרוח שזוכה עד אותו מסייעין למהר וכשבא ועונש ובשכר ובהשגחה בנבואה ומאמין בהורה

ונהפכת ״ ׳ '
שלא

שלם . . ,................................-
 וערב סוב כי ה' מעם יסעום ובסצולתס המצות בעשיית לב ומוג שמח אך ויהי ,צרפתהו ה' אמרת כי
 בנעבדו חושק עבד ששב עד , ל״ד) (תהליס ה׳ מוב כי וראו מעמו דוד שאמר כמו מאד ומועיל רב

 בהתרחקו והנזק והצער בו גהדבקו המתיקות טעם שמצא מה לגודל אהבתו. על להריגה ומוסר'נפשו
 העבודה אין ואצלו ,בעבודתו העיוני מופת איש אצל והבלים חלמות בריר מעם יש לא אבל .ממנו
 על היזק איזה כשמרגישים רעה ביום אך . צער בעבורו לו יגיע ולא לגופו הזיק שלא בעוד אלא חובה

 .נעבדנו כי שדי מה ויאמרו אחורנית פניהם ומחזרים העיונית המופת מן אצלם שנתאמת למה יעזבו ידו
 יבא בא אס אף המופת מדרכי הישראלי לאדם המגיע לנפש וההשחתה הגדול ההיזק וראש אחי לך הלי

 לא אם גס מקודם; אתו באמנה שהיל זה את ואבד •זה שבא ואיך במקובלות; האמנתו אחר.
 שריד לו השאיר לא עד האמתית מסובה נפשו את ומחסר יגרשנו מעט מעט כי ;בתחלתו בו .ירגיש

: כלה וילך ויגישהו . ; ־ ■
 חכמתו מצד לעובד אמונה מדרך אלהיס עובד צדיק שבין ההפרש ולהכיר לדעת וראש אחי חרצה ראם

;ספרו לגנוז אומתו חכמי .אפילו בקשו זה ;קדם מלכי ושלמה לדוד לבך שים ;הגד^ה וחקירתו .
 אומות שאר כל אפילו מזמוריו ואומרים הארץ עמי בכל ולתהלה לשם רבה באהבה ספרו .נתקבל-.וזה

העולם -



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר -
ן לא5 לבאר עלי נשאר לא ומעתה :חפלותיהס בתי בכל העולם ו סי הג ס לא הורההנסיון וככר ,ק ע  פ

 משה קבלת עם שלם לבו אמונה וידיו הגונה מדותיו ישר היה מתחלתו אשר הכשר האדם שאף פעמים ולא
ס באמונה ויכהיש בצלו יתלונן האסורה למופת ויצמד בחקירה שיחשוק אחר ,עושה אשר בכל משכיל ד ק  ה

 למכתה רפואה כאין וסגולתה בטבעה היא כי ̂ הקדמונות על ומתחרט הראשונות על תוהא ויהיה אצלו
שובתו הרא״ש הוא הגולה בני כל של ורבן .ב׳) (משלי ישובון לא באיה כל שלמה כאשר'אמר  ז״ל(בת

ה)  על דבר־ כל והעמידו היו גדולים וחכמים טבעית היא הפילוסופיא חכמת .ידו יכתוב זה כללנ״
 .קבלה אלא טבעיית התורה כל שאין לפי משה בתורת לכפור והוצרכו שחתו העמיקו חכמתם ומרוב טבעו

 אל הטבע מן חון הדבר לך יבוא אפילו כלומר י״ח) (דברים אלהיך ה' עם תהיה תמים נאמר זה ועל
 נפשו שחשקה מי שכל ודור דור בכל הרואות שעינינו ממה יותר נסיון לנו ומה .עכ״ל הקבלה על תהרהר
 החוצה יצא שלא אחד אין כמעט כגדול כקטן הפיליסופיות לימודי אחרי וכרוך החיצוניות בחכמות

ה בזה אשר ויש במעשים ומי בדעות מי רב אס מעט אס המסורה ומסלול האמונה מדרך צד באיזה  . ובז
תיו בבניו במשפחה עיניך חן הנהגותיו ובכל דבר בכל וישר כשר שנראה מהם מי אחי תראה ואס  ובבנו

ה הארס זאת כי ואחר .לבבו את ומצאת מסתריו תבין אז ודעותיהם ומעשיהם במראיהם ובתלמידיו  וז
ה . מחטא אותך אנכי גס ואחשך המקובלות מצד האמונה אחר אפילו אליה לנגוע גתתיך לא כן על פריה ת א  ו
ק לך בהרחותי נפשי ותנצל ;מזאת היוצאת מה וראה דע משיב אינך והס ,וכל מכל זו מדרך וכלך השב  א

, :_ החדל ואס תשמע אס מבקש זה רעה וכי / שבה התרעלה כוס קבעת ■ ; ■ ׳־
ק ר ם כג פ נ מ ק שאינו בעבור הוא מרעתו ולהנצל להרחיקו בו יחכמו רבים שלא מה הטעם א  מזי

ת להשכיל ונחמד מאד מיעיל הראשונה בהשקפה נראה דבר הוא אבל בראשיתו י ' מ א ב  ו
ה, וסופו מאד מזיק הוא ר / חכה(משלי משמן וחלק זרה שפתי תטופנה נופת שלמה עליה אמר כאשר מ /  ע

 שלוש לי יזיק ולא דבריה את ואשמע ביתה פתח אל אקרב ואוכל הל אחי כדעתך תחשוב הל כלומר
ס חכמה דרך על אינם אמת דרך על אינם אס  והאמת החכמה כי וסכלות הוללות יהיה אגל כן ג

, אחד אב ובני יצאו אחד מבטן כי על לזה זה יתנגדו ס  יזיק מה סכלות דברי מהם וכשאשמע ה
תי, אמונתי'ישמור ארעה ואשובה למו אלעג אדרבה שכמותי, לחכם ר ה הלהק רק כן תחשוב הל הו עלי  מ
ס) פתח אל הקרב וחל דרכך ש ה( ת ך כי על ימאס לא רע סופו טוב לא דרך על יתיצב אס כי בי ק סי  י
ר המסודרים מופלאות חכמות רק ממנה השמע לא מאמריה לקול תשמע שמוע חס כי .כופר רב בספק ד ס  ב
ה, ונופת חכה משמן חלק כי ושמן כנופת שומעת אוזן על המקובלות נאות פנ טו ען בתחלה ק ועל ת ש  י

 'רשי יאיז עמל לשונה שתחת מפני האמתית האמונה מן נפשך את יחסר מעט מעט אבל תמצא בל
דידר יויז יטע״ון לך כהורין עשבא כי תדע ולבטח ,כלענה מרה ואחריתה פתיחות והמה משמן  י

 הרוגיה כל ועצומים כנאמר שבחכמים חכם תהיה אם אפי' כבדך חץ יפלח עד תרגיש ולא דתורא
ס אף ,ז') ה בעל להאמין בשר כל בנפש אומן יוסיף ידה על הותרה אשר והקלות התאות ג  ,p דכלי

^ אס לחלק אין כן על ,בה הטמון הרע פני ותסתיר בנפעלים כזב ותעשה השכל תשגה התאוה רג  י
ס‘ ק ואדם קלון בא בוז בבא ,כן אחרי או המקובלת מדרך האמונה קודם זו רעה בדרך עצמו אד  י5בי

ם, מן זמן בשום אצלך תהיה לא והיה. ילין בל מני  אלא שאינה מפני זה בענין ומאוחר מוקדם ואין הז
ם, ראש או תנינים חמש י תנ ס בסבך למעלה כמובא והקבלה והכתוב השכל מן לנו אסורה והיא פ קי ר  ס

ס ידו על שנעשה וסופו הדין מצד אסור הוא לימודו וראשית ,באר בדי המאמר בזה .הקודמים רו קו  אפי
ה) מאמר י״א (פרק למעלה כי ב') פרק עכו״ס ז״ל(בהלכות הרמב״ס כתב כאשר גמור  אלא זכרתי לא ז
 ישראל זרע לכס הא ועתה ,וכלשונו ככתבו הענץ כל שם בקדשו דבר אשר וזאת ,בלבד מזה דבריו קיצור
ס לו גורס שהוא מחשבה כל אלא במחשבה עליה לפנות שאסור הוא בלבד עכו״ס ולא ,ממש לשונו אד  ל
 ונמשוך ונחשוב לכך דעתנו נסיח ולא לבנו על להעלותה שלא אנו ■מוזהרים תורתנו מעקרי עקר לעקר
פני הלב הרהורי אחר מ ס / בוריו על האמת להשיג יכולים הדעות כל ולא קצרה אדם של שדעתו ,' א  ו

 יחשוכ פעמיס כיצד ,דעתו קוצר לפי העולס את מחריב נמצא לבו ומחשבות דעתו אחר אדס כל _ימשוך
 שידין המדות יודע ואינו אינה שמא השמים מן היא טמא בתורה ופעמים אינו שמא הוא שמא הבורא ביחוד
א׳ בה ונאמר התורה הזהירה זה ענין ועל , מינות לידי יוצא ונמצא בוריו על האמת שידע עד בהם■ ל  ו

 שמחשבתו וידמה הקצרה דעתו אחר מכס אחד כל ימשוך לא כלומר ט״ו) (במדבר לבבכם אחרי ■תתורו
ת, טשגת מ א  מישראל והאפיקורסים . זנות זו עיניכם ואחרי מינות זו לבבכם אחרי חכמים אמרו כך ה
שעו ולא ישובון לא באיה כל שנאמר לעולם בתשובה אותם מקבלים ואין הדברים מן י לדבר כישראל אינם  י

) (משלי חייס ארחות  שנמצאו עד שאמרנו דברים בסכלות לבס מחשבות אחר התריס הס והאפיקורסים ,ב'
 כלל תשיבה עליהם ולהשיב עמהס לספר ואסור עון בזה שאץ ואומרים להכעיס תורה גופי על עוברים
דרכי לחקור כשפונה שתיכף מזה למד נמצא .הטהור עכי־ל ה') (משלי ביתה פתח אל תקרב אל שנאמר  ב
ה רחבה שדעתו מפני רשאי זה אדם ולומר בדבר לחלק שאין ודאי כי , תתורו דלא בלאו עובר העיוני  וז

 ,̂ מאד במאד בעיניו חכם אדם שכל ועוד ,לשיעורין דבריך נתת כן שאס קצרה שדעתו מפני רשאי אינו
שס כל ועצומים הכתוב אמר כאשר הכסילים כמו החכמים הורג זה הרי ועוד . הלוג לא אלא ז')' הרוגיה(

ואחר



קיב אמונה דרך כ׳ מאמר ־■ ־ •
אסי' להתירה שיוכל האיש זה מי ההורה ודה הדין מצד אסור לימודה וראשית חחלהה עקר שכל ואתר
 נשיאי ונשיא ה' צנא שר כתג כאשר ; שמיס מיראת לומדיה לב מסיר שהוא אחר כמקונלות האמנתו אחר

 שיזק די רחמנא כריך הלשון, בזה הפילסופיס למוד על טולטילא ישראל ר׳ להחכס ז״ל הרא״ש יהודה

׳ :עכ״ל שמיס מיראת לומדיה לב להסיר והמופת האות בא כי ,מנה י ׳ ■ '
י פרק ד1 נ ו  האיש מי והמקובל והכתוב השכל מן אותו כשהחייב ובפרט החקירה, את התיר אס ע

 וביצר טוב ביצר יצריו בשני לבבו בכל בו יחשוק איש כל אבל ,אחריו ימשך לא אשר
 להכעיס חורה גופי על שעוברים עד ידו על רעה להרבות יוצאים הלא ורובם ,ימשוך אדס כל ואחריו הרע _ ־

ן, כזה שאץ באומרים  הרמב״ס כתב כאשר בתשובה אותם מקבלים שאין גמורים אפיקורסים ונעשו עו
 כמו ,חטאת פתח לפני לקרבס הרבים את ומכשיל לפושעים יד נותן אתה וא״כ . הקודם בפרק הנזכר

 ואס , הפילוסופיות הלימודיות ידי על בישראל אפיקורסים רבו כמו שרבו הללו בעתים הנסיון אותו שמאמת ־
 ממנה שגבה אשר קריה היתה לח שכמעט עד אחרת במדינה למרבה הם אחת במדינה מעטים הס

 ויתיצפו יוסף באהל וימאסו תורה של אוהל מתוך למוש נפשו הרף עם בנסשותס האלה החטאים האנשים
 מידי הורה רובי מוציאים כי על ,עון בזה שאין ואומרים זמרי מעשה וטושים הפילוסופים מועד באוהל
 כסוי עליו ונתנו מעליו הקודש בגדי פשטו ,הכושים כמראה ולבושים פירושים להם ויעשו משמעותן פשוטי

, יעשה לא וכן לזה רומז וזה לזה רומז שזה ואומרים מלבם ובדו זדו .כאשר בדיו ושמו אור החת עור
 ק לעשות רשאין אנו ואין ,כ״ה) (שמות העדות את תתן הארון ואל כנאמר עדות נקראת ההורה כי

 אנו הייהס בעמנו והוזמו בשבת באנזד במעון את הרג שראובן עדים העידו אם לומר רצה געדים
 שמה ולומר בנפשם להצילם כדי פשוטן מידי העדים דברי להוציא לנו ואסור העדות אלו להרוג מחוייניס

 צדקה ^בקש ששמעון בו רמזו שמעון אה הרג ראובן ובאמרס בשמיטה באחד בו רמזו בשבת באחד שאמרו י
 חייבים אנו אבל , דמים שופך כאלו הצדקה מן עיניו והמעלים לו נתן ולא נפשו את להחיות מראובן

ג״כ נו וכוונו אמת ג״כ הצדקה מעשה שהיה שאפשר הגס ״ אותם ולהרוג פשוטם על דבריהם להעמיד

 בשביל חיים בעלי שאר אצל ככה שהם כמו האכילה לצורך לומר רצה לפשוטן כן גס בו הונחו זאת בכל
 מכחישים אשר ומהם ,עקר כל המצות של פשוטו מוציאים הפילושופיס אבל ,העקרים בספר כנזכר זה

 שומני פעולת זאת .עון גזה אין וחומרים התורה גופי על עוכרים כן על עקר כל השמיס מן בתורה

: אפי חרה הרעים על שבהם והרעים ה׳ מאת ■ • .
ה פרק H כ n y i סטו) שר עם להלחם אשוב  הסוגים שאפי' ואומר עמנו מבני והנמשכים'אחריו יון(ארי

ה׳ הורת היא יושר ארהות עוזניס פנים כל על הורה גופי על ״עוכרים שאינם שבהם ־ .
 וקרה , לתורה נצרכים החכמות שכל באמרס ,בפילוסופיא חיצונים בספרים ימיהם כל ומבלים ,תמימה

 וחושב אורג מעשה מלכות לבוש כבוד בגדי בעשית מתעסק המלך אומן ראה אשר הכסיל כמקרה להם
 והלך כזה מופלא אומן כן גס להיות נפשו וחשקה פשחן וחוטי ומחט פטיש בידו וראה ,נפלאה בחכמה

 כדי ידו בפלך לחמוך נשיה חכמת למד כך ואחר ,ומחסין פטיש לעשות שידע כדי הפחמין אומנות ולמד

 לספק שלא אמיתחו על דפר כל ולדעת הסדר על הכל ללמוד רצה כי חוטין ולעשות פשתן לטוות שידע
ק כן ועשה בהם  העני ידע ולא . המבוקש הנפלאה המלאכה ללמוד זכה ולא ושנותיו ימיו בהבל ויכל רב ז
 הזה משל כנזכר מועט, בדבר פשתן וחוטי ומחט פטיש לקנות ־ויכול זה אינו היקרה אומנות עקר כי הזה

ק יוסף ר׳ החסיד להגאון החייס אור בס' ע  ובדברי יספיקו נכריס בילדי שכלם שבהס השוה הצד ז״ל. י

 העלו אשר און חקקי חוקקיס ,ירשיעו כניר וצדיק יפריעו המצות ממעשה העם את יעמיקו, לא תורה

 הנפש הצליח לח והיא ההעעה עלולה והתלושה החסרה הנקנה המופת מצד הידיעה פרי זה מחכמתם

 הכוזב כי ,ככוזבות לא אמיתיות בדעות הנפש בהתאמצות הנצהיית הנפשיית ההצלחה שהיתה sלפר .גי

 למעלה זכרנו כאשר מאד ההטעה אפשרי המחקרית ההשגה והיתה יצליח ישלח שק כל מציאות לו אץ
ט) (פרק ״ רי מ א מ  : הקודם אל המאוחר ק היותה מצד ההסעה עלולה היא שם שזכרנו מה ומלבד נ׳־

ם נ ס  ונעשה מובטחים.שנצליח אנו בה ,משה האיש זה השלם מאמת מן המקובל השלמה באמונה א

 ק א) .מינים ב' שההשגה זאת שמודעת באשר זה וביאור המאוחר, אל הקודם מן להיותה מיל ז;
הקודס המאוחר,•  ממנה המסובב מצד הקודס מה דבר ונשיג שנשפוט לומר רצה (אסאסטריארי) אל.

 מה דבר שנחייב־ והוא בהפך הוא ב) . ספק בלי מהם המסובב אל קודמים הסיבוח כי אליו המאוחר
א המאוחר אל הקודם מן והוא אותם סבבו אשר הסיבות מצד ונשיגס בפסובביס  אולם פריארז) (

 יושג צא כי מפני ההטעה ועלולה הסרה היא הנקנה כמופת הקודם אל המאוחר ק שהיא ההשגה

ק ■אסיתת .לחלוק מקום משאריה (המעטיפיזיק) מופתי b לכן , המאוחר מצד ם71ה  אחרת וטוד זאת .

 החושים מן חוש האדם ק שיפקד יקרה ואם , ההושיס הוא והתחלותיה המחקריית ההשגה שיסודות מדע
 מן אחד יקרה לא המקובלות מצד באמונה אפס .ההוא מחוש המושג הידיעות מן ידיעה נעדר ■יהיה

• החסרונות < , ־



יושר כתג א׳ חלק הברית ספר
ה' החסרונות ה אנל חוש הקדמסו ואץ המאוחר אל הלןודס מן הוא כ• מז ט ה כל1 אמת דרכי די סי גו  ג־י

 נתחזקה החסרה הפילוסופית ודרכי ,אדס רכני א-מוניס פסו הללו שבדורות ראיתי כאשר ויהי .שלס
ס רמה ביד ברבים דכריהס את שמפרסמים אלא עוד ולא \ תורה גופי על שעוברים עד בידם  חומאי

 ומהלך העיוני דרכי את ומהללים מפארים אגרותיהם ישראל כני נערי אל וישלחו הרבים את ומחטיאים
 לבבו אשר נבר ימצאו כי ישישו האפיקורסית אל לבבות ולמשוך נפשות לצודד בו וכוונתם ,האנושי שכל

בר בסוף וכותבים ברמז ופעם בפירוש פעם בדפוס ברזל בעט דבריהם חוקקיס גס ,אליהם פונה  הד
 באילן דבריהם תולים ולפעמים ̂ שם ברמז דבר אשר הרעה על הלבבות לעורר כדי ,יבין והמשכיל

 ולפעמים .א״ס שחיבר אסף כספר ,לבו על עלה לח אשר קדמון איזה בשם שרוצים מה וכותבים גדול
 לפנים בה ישבו רפאים ובאמת דבריו על פירוש עושים והמה בפנים קדמון איזה בשם דבריהם כותבים

ש^ לא דהרסנא כסא בעל שחיבר ראש בשמים כספר רפאים בקהל וחיצון פנימי הוא.בעצמו .הוא  הרא״
דו שלא כפיס נשיאות אס כי שמיס מורא לא מורא ראשם על יעלו התורה תופסי ישראל 'וזקני ר  י

ת האש את ובראותי .ידיהם על מעכב ואין פניהם את כובשים ובקרקע ,פרנסתם ויתמעט מגדולתם א  ו
ת יה לו בחר העם את וינשכו נחש ואת גחל ואת טבח את היא גס ותלד האשה זאת המאכלת מ  וי

 לעצור אוכל לא כלכל נלאיתי בעצמותי עצור בוערת כאש לבי היה הזה העם לכל ושחתו מישראל רב עס
ר ישראל והעביר העיוני את יזכרו אבל האמונה את יזכרו שלא וראיתי אוכל איככה כי במלין ע ני  ו
 ולא , הנה עד אודותיו על המדובר ככל לדבר ועת לה' לעשות עת הספר עם אמרתי לכן . פרעה

ר הקודש ברוח שלמה כרתס שכבר / הזה הדור אפיקורסי שיחזרו ומקוה הדברים הלה כותב שאני מ א  ו
, אליהם דורש אינני אני אף בהם תורה דברה לא ישובון לא באיה כל ת כל כותב אני; אבל .  ז
ה עמד לא חטאים ובדרך עדיין רשעים בעצת הלך לא אשר מבני.ישראל איש כל אל הנ ר עד. מ או  ו
 כמצידעס יפול ולא בלשונם יכשל שלא לבו אל יתן והחי .צדיקים וארחות טובים בדרך ילך למען לחי כה
שחה בדרכיהם ללכת יושר ארחות לעזוב למסיתים אוזן יטה ולא ס י^ל ביתה מות אל כי: אי ס  ר

ם באמונה לו גארשתיך האלהיס, מול אל הדבר את הבאתי כי בטח ישכון לי ושומע מעגלותיה  א
ס. לב על מאבות התורה'והמסורה סי על ה' ע לעולם זאת שמרה וראש אחי ואתה בני קזו א ל ה מנ  ו

ע,! הפילוסופיי חכמה לא התורה מחכמת ה' את לדעת חכמה ישועת חוסן אתך אמונת והיה ע מו  ה

ל,,נ לפנות שלא נותן לב חכם כל דעת ואסורה הסרה היתה לא אס גס ואף .עצמה מצד והחסרה  א

 בס להישראלי הנצרכים והדנריס הדעות •כל לקיים הפילוסופיי ההגיון דרכי למשוך נרצה אס כי
^ כל והתישי קשה כל קל במסורה ובהודות המקובלות בהאמנת אבל .התולדה בלעדי ,החיים ק ע  מ
. (משלי בטח ילך הולךבקום ראש,החכמים אמר כאשר בלבולו מכל ושאנן ( ׳ ^, למשוך נרצה ואס י ר ד  - ב

 ן,5י כל יכלו / להישראלי נצרכים הבלתי העמוקים והדברים החכמות לדעת לבנו את הפילוסופיי הגיון

ר- לתכלית להגיע תקוה באפס תתבלע חכמתם וכל ולילה יומס נהגה ובהם ימינו ואורך ,חיינו בו מ  ה

 הפועל אל הכח מן אותה ומוציאין ההיא התכלית אה המסבביס עסהדברים תכלית יחוס.כל כי לנו,

 יחול ולא ידיע צירה חומר ולכל ידוע חומר צורה לכל יש כאשר כי ,החומר עם הצורה כייחוס הוא
ס צורת .יחול לא כי צורה, כל הפועל אל תוציא חומר כל ולא לה יזדמן אשר חומר כל צורה.על כל םו  ה
 ן5זרעי טיפה על האדם צורת יחול לא וכן השוס זרעית׳של טיפה על האפרוח צורת ולא הביצה חומר על

א ידוע חומר מיוחד צורה לכל אפס . האדם של זרעית טיפת על יחול השור צורת ולא השור של  הו

; המסוגל החומר עם צורה לכל יש ויחוס שייכות כי בעבור ידוע צורה חומר אחר.ולכל ולא ו ה ל כ  כ
 הכליה יסובב ידם על דוקא אשר להגעתו ידועות ופעולות מיוחדים מעשים יש המבוקש תכלית לכל

 . ואפיה טחינה קצירה וזריעה חרישה צריך מהרעבון להנצל כמו , אחרת פעולה שום ידי על לא ההיא
 ״ וכדומה רפיה מהם לעשות החלי לאותו ובדוקים ידועים סממנים לרקח צריך והחולי המכה ,כאב ולהסיר.

 התכליה זאת לסבב המיוחדים והמעשים ,'מה רצון הפקת הוא הישראלי תכלית כי זאת מודעת וכבר
 המצות ואופני התורה ,בחכמת והדעת הישרים .והמדות טובים והמעשים מצות התרי״ג המה הן

 מדע כל הישראלי ידע אם אף כי לבד, ופילוסופיא העולם בחכמות הידיעות לא והנסתרות בהנגלוס
 אלה ,כל המבע סתרי ותעלומות עולם רזי כל יודע יהיה אשר עד העמיס חכמי בכל אשר תבונה וכל
, רצון הפקת שהוא לו המבוקש התכלית אליו תסובנה -לא ' ל החומר זה ולא הדרך זו לא כי ה ח ^ מ  ה

 מצד חכם בשם להקרא והוא אחר תכלית לו תסובבנה אבל ישראלי, שהוא מצד הנכבדת הצורה לזאת
ת שלמות דבר מחכמתם החכמות כל ידיעת לו תוסיף ולא ,יהודי שהוא מצד לא אדס שהוא הפק  ב
 לך יגרום ולא ויפת סוב היותר צד על במלאכתו בקי להיות הוא שלימותו אומן כל כמו ,יתברך רצונו

מן / למלאכתו נוגעים אינם אשר אחרות וידיעות בחכמות ויודע בקי יהיה אס באמונתו שלימות שום  כ

ת ללמוד לו צריך אבל ,בו תופר אשר המחט נעשה שממנו הברזל מקור שידע לו צדך שאין החייט ע  לד

 בעל נקרא לא שהחייט כמו אמנה וגס . זולת לא שלימותו תכלית היא זאת יפה אשר טוב הנגד לעשות

 ולתפוד־ לעשות לדעת לו צריך אבל . הכפריים כמלבושי פשוט בגד לתפור שיודע במה שלם מלאכה

הבגד את הלובש ואיש וכרצון.איש והזמן המקום מנהג לפי הידועים והתנאים האופנים בכל הבגדים
-הגדול ' .



יג1.יאמונה דרןי כ׳ מאמר
■ כי ,קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול  החומר. מיוחד חס כשגם שלו הצולה טס חומר בכל הוא ק
 תנאי יחסר ואס סוב בכי הצורה הצא כי עד לזה מיוחדים ואופנים תנאים הרבה יש הצורה לחותו

 לא או בחוס לה הראוי משיעור יותר הביצה תתחמם כאשר כי , הצורה תצא ׳ולא החומר יופסד אחד
 לפעולת יש כך . הביצה ותסריח תופסד רק אפרוח ממנה יתהוה לא לה הראוי לשיעור חומה יג!ע
 ותנאים דרכים ■התורה מצית המה אשר ה' רצון הפקת שהוא ליהודי התכלית המסבב בדבר אדס

ה; שבעל התורה והיא ומצוה מצוה לכל ידועים ופרס  הוא כלל-פגול המצוה יקובל לא לאו ואס פ
 מעתיקי מדעת ישנה אשר , וכדומה מרובעות לא עגולות תפילין מניח אשר כאיש yה' לפני ירצה לא

ם כלס החכמות בכל יד לו שיהיה ישראל איש לכל מאד ונכון ראוי כי אף . המצות בשחר השמועה  ג
 בחכמות הבין אין כפרד כסוס יהיה שלא כדי ליהודים המיוחד התכלית להגעת נצרכים אינס אשר אותם
 יאמרו שלא ה׳ קידוש והוא בשער העמיס חכמי את ידבר כי יבוש לא אפר למען ,והעולם הטבע

 זה כל y הוא בינות עס ולא חכמה בשוס יודע אתס אין וסכליס טפשיס כלס אלה ה׳ עס הן העמיס
 העמים ספרי מתוך אותם הלומד לא ה' יראת זה עס המלאים הקודש ספר; מתוך אותם לומד אס
■ מהם אותם לרחק שראוי כן גס יהודים ספרי כמה יש הזה' נדור אמנם אף . לבד  אסף ספר גס ,
 בתהליס המוזכר הקדמון אסף כי בלבס ישראל בית תפש למען ה' עס להטעות כדי הוא עשה אשר

 הקדמונים בדברי הורה סתרי שיש לחשוב שלא זה נתן ולהורות y חברו בעצמו הוא רק כן ואינו ,עשהו
 : מהם ירחק נפשו שומר בו כיוצא וחבריו הוא עשה אשר ספריו וכל !זה כמו עשה הוא גם שהרי
ד ו  ודתו ממעל אלוה ענין צדק למורה העיוני מופת והמחזיקים הפילוסופיאה על אביא אהד נגע ע

 עד כתובה לא אשר מכה והיא ,הזה המאמר בכל עתה עד כמוהו היה לא אשר הללו בדורות
 הפילוסופיאה חכמי וסכסכתי לבם אל מגפותי כל את שולח אני הזאת בפעם כי , הזה הספר בכל הנה

 בשנת כי הארץ בכל זאת מודעת y והוא y תתבלע חכמתס וכל יצא מהס ומחריבם ומהרסס באלה אלה

 תבונה יפיק ואדם מאד חכס איש האומות פילוסופי חכמי בין קס ישראל בני למספר תקמ״א אלפים ה׳

 מופלג ספר וחיבר שמו (קאנס) וחריף ושנון חרון המדינה גפרייסין אשר ■(קעניגסבורג) בעיר .גדולה

 .׳שהוא ספרו בראשית וכתב . המדינות בכל הולך ושמעו מאד מפורסם הספר וזה עמוק ועמוק בחכמה
 הזה הדור לאחרונים'ופילוסופי וגס אליו הקודמים הפילוסופיס וכל (אריסטו) מראש הדורות קורא
 הטבע שאחר במה העיוניי מופתיהס ובכל בחקירתם חדשו מה לו ויגידו שיבואו יקרא בשם לכלס

 יגישו ספק אחריו שאין לאמת גדולים במופתים .כלס אצל במוסכם שעלה ומה (מעטיפיזיק) הנקרא
 מה כן ואס y כלס עיוניים מופתי חורשי יתעו הלא כי לסתור מופת עליו להביא רוצה והוא אליו

 הפילוסוף ספרי על בספרו בו אומר הוא וכך , ובמופתים באותות העיוניית חכמתם בכל חכמים הועילו
 האחרונים שבפילוסופי מקורסמיס. היותר המה אשר (לייבנין) המפורסם ופילוסוף (וואלף) הגדול
 הנקרא פספסין או מנייר השולחן על רכים הילדים יבנו כאשר צעצועים כמעשה בנינים בנו שהמה

 מציאת א) .הן ואלו דבריס ד' ספרו בראשית כתב עוד .חדא הא .איש פי רוח תדפנו אשר (קארטין)
 ומסובבים לסיבות שיש ד) , פשוטים מחלקים _מורכביס המורכבים שכל ג) y העולם חידוש ב) ,האל

 שכן הפילוסופים ממופתי מופת נותן אלה מד' אחד כל ועל .זה הגורה להם חוצה דבר בעולם אשר
חד , הוא א  ׳והתאספו. התקבצו הלשון בזה וכותב , אחד כל של הפכו על מופת כן גס ונותן חוזר כך, ו
 מופתים שמונה מאלה אחד לסתור סוד והמתיקו העמיס ובכל הארץ בכל אשר הפילוסופים כל יחד
 בכל ,חכמתם ולכל להם המגיע הבושה מחמת הפילוסופים מן עליו קמים רבים כי היות ואם ̂ שלי
 y מופת איזה לסתור והדרך הפתח למצוא וילאו מופתיו בח' השערה כחוט לנגוע יכלו לא עדיין זאת

 פעמים ארבעה והפכו דבר על מופת היום לפניכם נותן אנכי ראו הלשון בזה בעצמו כותב והוא

 ובכל לפילוסופים אשר נקנה מופת בשום ממש שאין הדבר והוברר מזה מוכח ,מוצק כראי חזקים וכצס

 וזה יסודותיה כל ומלעקור אשיותיה כל מבלע ידו השיב לא אף . רוח ישא כלס ו העיוניים אותותס

 ועמודיה האדמה היותה,על מיום התרועעה רוע הפילוסופיאה כל האמיתי העיון אחר .ידו יכתוב

 האחדותyוהמקרה העצם כי באמת מצאנו הדקה החקירה אחר כי ,בעולם מציאותה זמן מראשית ירוססו

 אילו.היו כלס הפילוסופיאה ושאי בפועל והנמצא המחוייב , והאפשר הנמנע ,והמסובב הסיבה ,והרב
 והשכל ,השכל נשואי הס גשמיים בלתי דברים בעצמן שהם אחר אומר הייתי בפועל נמצאים דברים בעצמן

ם. הנושא הוא ת  לכן y במדמה מדומין רק בפועל בלחי,נמצאים דברים בעצמן שהם אחר אבל או
 ואס y השכל נשואי לא לבד השכל פעולת דרכי כלומר השכל צורת המה רק אך השכל נשואי אינם

 הנקראים אותם שאת יוכלון כאשר לזה חושיים נהלן ואנחנו y המוחשיים נשואי שהם ונאמר נסכים
 ידס על בחקירה להפיג לשכל אפשר אי■ בעינינו אותם המוחשיים שאת תיטיב אם הלא y הגשם מקריי

 נשואי בלתי הס קהמוחשייס ידוע כבר כי מפני ,מוחשיים בבלתי ולא במוחשייס לא חדשה דעת שוס י

 מאמר ג׳ פרק למעלה האמור (כדבר בהם משיג ולא מהם יודע אתו אין שלהם משא שאת ולבלתי השכל

 אשר כל את לדעת לתור בהם לנגוע יוכל ואיככה ,השכל נשואי בלתי על נשואים הנס והנה .י׳׳ח)
 הצטרפות סולת לבדו למדמה־ יאמץ לא והוא ,משלו אינם והם ידם על ממעל ובשמים מתחת בארן
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יושר כתב א׳ חלק הברית ספר _ ;
מז ,עמז אהי המיש ס1 הקיין נ די ם אשי הנשם למקרי סימנים שהמה הני\ ״ר  !׳גקולמסו ה;דם1הנ ׳!

 ונאמר נסכים ואס .חושיי ציור כשוס ידס על ינוקש אשר הדגריס באלה להגיע ׳לחוש ומבוא דרך <אין
 f לבד המוחשיים הס נבחינהנו לפועל הנמצאים הדברים כי נודע כבר הלא מוחשיים, הבלחי נשואי שהם

 כי ,ההוא הדבל ציור נכיר בערס נמצא דבר לשוס אוחס לייחס לנו יתכן לא כי אפוא דעו כן ׳אס
 מפני [ דבר ללא אותם מייחסים אנו ההוא הדבר ציור לנו נודע לא בעוד לדבר אוחס מייחסים ■כשאנו

 לא׳ ואנחנו ידס על העיוני כמשסע דרשנוהו קודם במציאות ישנו כי נדע הידוע בפועל, עדיין איננו כי
חר בהם חקירתנו מראשית כן ואס ,ידס על ההוא דבר חקור אחר אס כי אין אס הוא אס גדע  א

 הבלתי ולא המוחשיים ולא השכל לא הוא ואיזה זה הוא מי כי ,כלל נושא בלתי נשארים מוחשיי הבלתי
 נבקש לא ומהם מוחש בלתי ולא מוחש לא ידם על ולדרוש לחקור לנו יתכן לא באמת ובכן . מוחשיים

 מודעת כבר כי אחר .במוחש מוחש כל סיכת ונחקורה דרכינו נחפשה כי לנו הראוי מן אבל , דבר

ו מושג סיבת האחד המושג שיהיה הוא באפשרי זאת ת  לכל דרושים להיות ויכולים המוחשות מן ^
 לחקור אמנם . אחר במוחש ידרשנו דרש במוחש חדש דבר לדעת מבקש כל והיה , זה על מזה חפציהם

 זו לדרישה ומלקחיס ואמצעים כלים לנו אין אנו העבע שאחר במה מוחשיים מהבלתי דבר לדעת ולחפש
 ולא עולס, מימי הפילוסופים בהם השתמשו אשר הנזכר השכל צורת שהס הדברים ידי על לא , כלל
̂  מאומה דבר אוכל היכול מה ידעתי ולא אערך ומה ,הוא מה ידענו לא כי ,אלה זולת דבר ידי על

 כללים בזולת מבקש ואין דורש ואין חוקר אין כי נודע וזה ,לי ויערכה ויגידה יבא נפשו ידעה ואשר
 הנקנה מופת תי על וקנו שבנו מה כל כן ואס ,כלים בלא אומן אין כאשר לזה נכונים ודרכים .ידועים

ה הלא / רוח ורעות הבל והכל במעות הכל הנה עד מעולם אשר הפילוסופים כל הנזכר השכל צורת ידי על  כ
ע) אנ  האומות מחכמי חכם פי דברי אלה ע״י •איך דע גס ראה ואבי אהובי ואתה . הנזכר בספרו דברי(ק

: קום תוסיך ולא נפלה יסודותיה ונפלו כלה הפילופופיאה של אשיותיה נהרסו ‘
לסתן. בהקדמתו נבוכים מורה ספר המפרש המורה גבעת בעל הפילסוף והנה וארא עיני ואשא

 5וכת הזה; אסיר ממסגר ולהוציא (קאנמ) מתפיסת ולהצילה הפילוסופיאה על להגין מתאמץ ההוא
 נשואי היות ומצאתי הפילסופיאה בחכמת ועיינתי בספרים בינותי אשר אחרי הכותב אני .הלשון בזה

 לא המוחשות אל ההגיוניות הצורות מייחסים ואנחנו ,בעצמן המוחשות לא המוחשות יסודות הפילסופיאה

 אשר (מאנאדין) הנקראים תכלית לבלתי הקמנים החלקים והס ,לבד יסודותיהם מצד אבל עצמן מצד
דעתי לפי (ליינניז) החכם החוש._ודעת מושגי יסודות היותס עם השכל מושגי בעצמן שהם מהם הורכבו

‘ ..................................................... זו היא
תמקבלת

 כין ויחוס עדך שוס שישיג חפשר חי השכנ והנה .החנוקה מקבצים הבלתי (לייבניז) שזכר האחדיים הס
 המוחשות יסודות בין הנזכר ויחוס הערך משיג הוא אבל ,השגתו נשואי בלתי המוחשות להיות המוחשות

 יהיה ולזה הנזכרים האחדים שישיג אפשר אי דרכו לפי הדמיון ואולם ,לבד הנזכרים האחדייס והס
 האחד מהצד נשמרתי הדרך ובזה ,השגתו נשואי שהם עצמן המוחשות בין נמצא הנזכר והיחוס הערך .אצלו

 אותם מייחס כן גם נשמרתי השני ומהצד , השכל נשואי בלתי להיותם המוחשות אל ההשגה צורת מייחס
מוצק כראי הפילוסופיאה יסודות נשארו ובזה .השגתו נשואי בעצמן השכל צורת ולדמות דבר ללא

י :לשונו כאן עד חזקים

.אמר הבלים והבל כלום בדבריו ואין ממש בתשובתו שאין אומר בדבריו בינותי אשר אחרי הכותב ואני

(לייבניץ) שזכר הקסניס החלקים על עצמו שתלה מפני , חזקים מוצק כראי (קאנע) דברי אכל
 מלבו הזה דבר בדה הפילוסוף(לייבניץ) רק ̂ כלל במציאות ואינם נבראו ולא היו לא ההם החלקים זגאמת
 וועזין) אכי5(איינ הנקראים אחדיים פשועיס עצמיים בפועל במציאות שיש לי והאמינו דעו ליזלמידיו נאמר

ב, יספרו לא אשר מאד הרבה (מאנאדין) או רו  ואינם מאד קעניס והמה פועלות כחוש בעלי והמה מ
 השגה ובעלי תנועה בעלי והמה והמרחק מהזמן ומופשטים 'המה ומעולם קדמונים הם כי החנוקה מקבניס

 אשר כל האחד שישיג אפשר אי ובכן מוגבל, מהם אחד כל כח אבל בכללו, העולם משיג מהם וכל^אחד
 אחד כל וכן ממנו נעלם וקצת בספק וקצת בברור יודע בה ואשר העולם מן קצת רק בברור בעו׳״ס

 . בברור העולם מנמצאי מהם אחד כל הפגת שבין ההבדל כסי הוא ביניהם וההבדל , מהם ואחד
ומהם ,בה ויושבי הבל ומלואה העולם והיה נמצא וכל גשם כל נתהוה בזה זה ההם העצמיים ומהרכבת

. , — — . wvwy !j ד7יק דברי(לייבניץ) כחן ע
 הכצ דברי יקובל אס או אלה ראה מי זאת לשמועתו יאמץ מי לי אמור מבין איש משכיל קורא ואתה

 יס חותך מופת מה (לייבנין) זה ידע מאין ,בלבותם ולישרים הדעת מבעלי שומעת אוזן על הזה ורוח

 דרך איזה עמו אחרת רוח היה או לו אמר חלום בעל שמא מאבותיו בידו היא קבלה אס או זאת על לו

חכמים אחה בדרכיו והלכו בדעותיו החזיקו כבר אלי תאמר ללייבנין,־וכאשר דבריו להגיד הרוח עבר
־ מפורסמים י . ' ־



קידאמונה דרך כ/י מאמר
 עלץ וסמך אריסטו בדעות החזיון אשר ז״ל הרמב״ס מן בחכמה גדול לנו מי אשיבך אני: אף מפורסמיס
 אחר דור אחריו קמו אשר האומות מחכמי רבים חכמים נס אף אלא בלבד הוא ולא / הברזל טמוד

י עד רב זמן בדרכיו והלכו דעותיו כל וקבלו דבריו בכל האמינו כלס וך1 מ ^  בדבריו מסרב שהיה ש
 ובכל החושים, מן בחוש שנתאמת כמכחישבמה בעיניהם ולשנינה. למשל •לחרפה היה בהנחותיו וממאן

 והנחותיו דבריו שמו כי , דעותיו ובטלו הנחותיו וסתרו העמיס מחכמי חכמים'האחרונים קמו זאת
ר ס  דבריו. ובטלו ורבו ונמנו , סרס על מחוסה סעיס ככסף רע ומראיהן ,בנסיון עמדו ולא המחקר נ
ך בעין וראה נא הבט אחי ובכן  על והתבונן עליו שים ודעתך (המאנאדין) בענץ זאת מאמרו את ש^
 ,יסבלנו לא והדעת תגעלנו הנפש גם • זה כל מרחיק והשכל וכזב הבל הכל כי ותמצא פרטו ועל נללו
 לייבנין אחר קם הוא הלא (המאנאדין) נקודות ומוליד מחולל לייבניץ כי ידע •לא, (קאנט) וכי

 המגונה הדעת מרחיק היה רק , ודעותיו סברותיו כל וידע דבריו בכל ועיין ספריו בכל וקרא
ק, בתכלית הזאת חו  לייבנין במוח אס כי כלל מציאות להם ואין מדמה דברי באמת זה. כי^הוא הרי

 דורות אותן בכל מעמו אדרש ואנכי המורה גבעת מבעל השואל הוא אני אחרת ועוד זאת ,לו חוצה לא
 נשואי מה,היה , המציאות הל הביאם ואשר הוציאם אשר (המאנאדין) אבי ללייבנין קדמו אשר עולם

 אשר זה לזמננו הקרוב. לייבנין עד ודור דור• בכל אשר והאחרונים הראשונים והפילסופיס הפילסופיאה
 חוקה לעולם לעד ויעמידם ונבראו צוה הוא הי , מאז ולא נבראו עתה שהרי (המאנאדץ) היו לא עדו

 ארבעה המוחשות יסודות היו אצלם הלא ,ואשיותיהם יסודותיהם אז היה מה , בו ולמאמינים לו עולם
 כי על השכל נשואי ,בלתי כן גס המה והן ,ז״ל הרמב״ס וכדעת עפר מיס רוח אש המה אשר דנרים

 כן על ומכמותיהם, וחקירותיהם בניניהם בנו מה ועל הוטבעו אדניהם מה על כן ואם , מוחשות המה

 על נשאו אשר ושביקיןואת שביתין המורה גבעת בעל שדברי יבין ומשכיל אמת ואוהב מכין איש כל
 :פיו אמרי כל ובצדק באמת נאמרים (קאנט) החכם ודברי ,ומבוטלים בטלים המדומין (המאנאדין) -

ט) נתחלת אשר והאמת הדברים. אחרי אנ  וכל וטבעו האנושי שכל דרכי בספרו מבאר שזכרנו ספר(ק
.  קצר כי עולם באי כל וידעו יכירו למען . ופלא הפלא בדרך ואופניו ועניניו ומסילותיו דרכיו .

 אשר הדברים מן לאמיתו. מה דבר לדעת הפילוסופיי ההגיון מהלכי כל עס •אדם וחכמת האנושי שכל כח
 משכיל קורא חמודות איש ואתה .(מעטיתיזיק) ובלשונם הטבע שאחר מה בלשוננו הנקרא לחושים • חוץ

 ,הנזכר (קאנט) של ספר זה כמו השורש מן ומופתיו העיוני שעוקר מה אס;יש לבך ושים בדברים הבין
 שהגיעה הוא ברוך המקום ברוך ואמרתי עליון אל ה׳ אל ידי הרמותי ומענינו הספר מזה לי וכשנודע

 ואמת , בין.האומות אפילו יכרהון כרות הפילסופיי ומופתי הארן מן העיוני דרכי להעביר והעונה העת
̂ בניס לב על מאבות והמסורה המקובלות מן ה׳ את ודעת באמונה עולס לתקן משמים וצדק תצמח מארן  

 .מה' רצון תסיק ובזה בו תעבר אל פרעהו והחקירות הפילסופיאה מן מעתה הרחק חביב קורא אקה ואף
פרק והוכחתי והגדתי השמעתיך מאז כאשר לבד המקובלות מצד בו שיאמיט כעמו ה' רוצה כי  (נ

׳ :זה) מאמר כ״א ־ • . . .
י בו סרק כ  שאץ הנקנה ומופת העיוני שכל בענץ הנה עד המדובר כל וצדק אמת הן בלבבך תאמר ו

ספק בלי היא כן חקרנוה זאת .בו להולכים רוח ורעות הוא גס הביא והבל מתוס בו . .

ק, האריה מפני איש יברח ממנו,כאשר יעקב ויברח ישראל איש כל מאתו להרחיק ראוי ט מזי  אץ כי ה
 מזיק והוא , לזה הקודם בפרק האמור כדבר כלל ממש בו ואין הקודמים בפרקים זכרנו כאשר מועיל ט

 ויכפור חורה גופי על יעטר י •כי עד מעט מעט באמונתו ויכחיש מסובה נפשו יחסר דרכו פי שעל בעבור
 יסודם בעפר ■אשר, ארץ ושוכני חבל יושבי זכו לא ומעולם ,השמים מן חורה אין ויאמר כלה באמונה

 מתפרנסים והס אמונות להס שיש ועוף חיה מימיך ראית ,אמונה דבר על וחי האדם את אלהיס שידבר

 לא לכן המשתנים הפרטים חלקי מידיעת ומרומם נעלה האל כי , הוא חף האדם ככה ,בצער שלא

 עלץ יורה שהשכל מה אלא מצוה אין רעה אס היא הטובה ותחבולותיו אנוש במעשה יבין ולא יה יראה

 בקצהו לנגוע התולה לנו אסרה ולכן תטהרו. ה׳ לפני אדם שבין wמר אבל לחבירו אדם שבין מה והוא

 הקודמים פרקים בסבך למעלה כמובא לאחריו ובין המקובלות מצד האמנתו לפני בין. הפילסופיאה של

 הדור עד ואילך מקבלה המקובלות היא אבותינו בנחלת להחזיק. מאמינים בני לנו ראוי אבל .המאמר בזה

 לעיני משה עשה אשר החזקה היד ולכל ראו אשר והמופתים האותות לכל שיני הר על רגליהם שעמדו

 אגותס קבלת ידי על עבדו ובמשה בה׳ שהאמינו הראשונים של לבן אתו באמנה היה כאשר ,ישראל כל
 שהבורא והוא מכזיביס פהפילוסוסיס במה האמינו אבל הפילוסופיי. החקירה גבול מעל עצמן ורחר\

 כימו נאמן משה ידי על תורתו את לגו נתן ושהוא שרצה ובעת כרצונו העדרו אחר העולס ברא יתברך•
 שהגיעה פה שבעל בתורה והאמינו■ פה אל ופה בפנים פנים שמענו הגבורה מפי לך יהיה ולא ואנכי

 על׳ אמגם :ראו לא אביהם וערות אחריהם חקרו ולא להם שקדמו חבותיר^ם את חשדו ולא מאבוחס להם
 ודתיהם רבים עמים והמה מאבותיהם בידם אשר הדתות את וקבלו קיימו האומות שחר כל ק שכמו

 ודסו האל אמונת בענץ בארן האדם דעת, רבה כי אומות שבעים שהם עד לזו זו ומקבילות זו.מזו שונות

 אוסו ומאמת מאבותיו. בידו נמסר אשר, את מחזיק אחד וכל בכה אומר וזה בכה זה ויאמר ,ושלוחי
על .



יושר וזלקי^׳־נתב’ זברית1 ספר •׳־:׳
 של דבריס וכפי וכינה יתן׳בלכיחכמה מי ואה'כן"אפוא" האמונות. מן זולתו וממיב־כל קגלתו פי פל

כר כן כל עם הויכוח זו לעת־מצא שת יכני כל לעיני פניה ולצלות העמיס' כל למי האמת להראות טעס  נ
 זה'לעצמי דכר צריך 'שאני ולא < קכלתו כפי שמעימאכותיו אשר כדברים והוכיח יכא אשר ׳והנכרי,

 קי רצוננר ינצראל בית ולשון.'כי.אנו אומה שוס עס להתוכח רוצה שאני ולא באבותי/' בנווח שאני אתר
 בהס לא אפיקורסים יהיו לא רק אך אלהינו^ ה׳ בשם ואנחנו'נלו' בשסאלהיו איש ילכו העמים כל

■בנו ולא  לכו'נאי'ונוכחה אלי ויאמר הוא יחפן אל אל והוכיח דבריו על להשיב יכריחני• הנכרי אס רק .
 על נפשס מסרו הקדושים שאבותינו ממה" מאומה' דבר אוכל 'היכול אשיב מה אצלנו ־ המקובלות מצד

 !מה אמיתת על־ ולעד לאות זה יהיה אשר / זבח ביוס למבח פשכידצוארס ׳ ובמיס באש ,באו י אמתתו
 ועמדו 'מאבותס בידס המקובל אמונתם דבר על הס גס האומות קדמוני עשו כן כמו שבידינו.־הלא

 למעש ההמל כח גדול כי ההרגל ידי על זאת פשו שהם להס אומר ואס ך מאמונתם חזרו ולא בנסיון
ב  ר עליה למיתה עצמן 'מסרו זה ידי ועל מנערותו עליו ומלומד מקטנותו בו שמורגל מה הדבר האדם ^

 ידיעתס ברור על בטחו כי אבותינו הדברים; הפך יאמר יתוכח ישראל ץעם היהודי עם ישסט אשר הנכרי
 יאמר כה ואס .ההרגל של עוזו תעצומות מחמת כן קרה לאבותיכם אך ׳עליה עצמן מסרו לכן באמונה

 ודבר בפי מענה יתן מי אמרתי ולכן תוכחות. בפיו ואין שומע לא אשר כאיש אהיה החלילה אשיב; מה
 י5הנ ואומר אמונים איש משכיל קורא לך אשיב זאת על .דבריו על להשיב ודעת' טעס בטוב יראני מה

 בחיל ולא בכח לא תתגבר; השואל טענת על ובמה תדבר יאשר את והוריתיך פיך עס אהיה אנכי הנני
 בפיך דברי■ ואשים בדוק; ובנסיון נאמנה בחינה ידי על תצטדק צדקיס ובדברי ישריס בפי אס כי

 אחוך / בחסדו השכיל עלי ה' מיד כאשר כלס עמים יודוך עד' הנאמנה אמונתך וליסד דתך לנטוע
■ ̂ • והוא: לי; שמע י ׳ / '־־ י• . ^ י ■י . ■־■ '׳ '

ן כז פרק ; ומליי,. בלט ומסכים יודע שהאדם מה הוא ופירושו אמונה מלת ביאור כי וראשי י אחי ד
! דבל והוא מלבו וחוץ ממחשבתו חון באמת במציאות כן יפנו אשר דבר בדמיונו ן ^ ר ש א

 לא ידיעה 'היא בחוש או כי•הנודע'במופת■ מחושיו. בחוש אותו השיג ולא במופת האדם אותו ידע
 השולחן שזה יודע אני יאמר■ אבל עץ; של הוא השולחן שזה מאמין אני האדם יאמר לא כאשר ;אמונה

L ■ רבותיו או' מאטתיו בידו הוא ומקובל המסורה מצד אותו ידע אשר■ דבר אבל׳יהוא .עץ של הוא p 
 וגבוריתו־ כחו עוד.שההרגל ודע .ובתמים באמת כן להאמין מקבלו והלב ;וכך כך באופן נמצא במציאות

ן וקטעים נטועים וכמסמרות מיס פלגי על שתול כעץ ובדמיון במחשבה אשר הדבר את ולטעת לחזק ^ 
 L אמת יהיה דבר כל בו ולקבוע בלב להשריש ועומד מוטבע שהוא כלומר ,אמת האינו בין האמת בין

 בלתי דכל היה ע״יו ההרגל שהתחיל קודם ובדמיונו האדם בלב 'שהיה •שהדבר מקרה יקר אמת;אס בלתי•
 ן^5א לו שנראית עד לבו לוח על וחוקקו תמיד ומזכירו אותו ומיפה אמת הבלתי מחזק הוא חמת

 ויצי! אמת ההרגל התחיל בטרם ודמיונו האדם בלב שהיה שהדבר מקרה יקר ואם זאת; כל ואמונה
 חוי• במליאית באמת ק הוא כאשר לבו על וחוקקו י ומזכירו אותו ומיפה האמת את. מחזק הוא היה
 על לדעת בטוח צירוף ואאלפך צודק נסיון אשכילך'ואורך נאמנה בחינה אדם ילך אגיד ומעתה :ללב
 ך1ן ;ההרגל כח ידי על בלבו נתאמת לא אשר הוא ומי ההרגל כח ידי על נתאמת■ השר הוא מי

 המביאו אצלו ההרגל ופעולת .ישכחנו שלא הדבר על כמזכיר זולת בו יוסיף ולא יחן לא ההרגל
 המאמין; מלב י חוץ תמיד במציאותו הוא הנאמן כי לנאמן; לא המאמין והצלחת הוא'לטובת זכרון לידי
 י לט׳לכפון^ ייהפך או וישכחהו לזכרו עצמו את המאמין ירגיל לא שאס עד לטי; ממחשבות נמשך ולא

 אצ יגיע לא כאשר ; מאומה במציאות אשר ראאמן בעצמות יגרע ולא זאת בעבור יחסר לא במציאותו
 מעולם ים ראה שלא האדס .מיס ומשלו לדבר דוגמא .' המציאות מן בו המאמין בהעדר חסרוץ הנאמן.

 מאמין והוא , מענינו לו וספרו בעולם ים שיש אמת מגידי מפי וקבל הים מן מאד רחו^: ארצו כי על
 בלבו שהתחדשו סברות ידי על שכלו השערת יפי על לבו נהפך כך ואחר ; ושנים ימים ■ ־כמה בלבבו ק
 והלאה ההוא היום מן בלבבו והאמין בדעתו והסכים במציאותי איננו כי לו שאמרו אנשים ידי על או

 מן■ ועבר'ובטל ממציאותו נעדר אינו ים,והים 'מני מיס אזלו לא זה מחשבתו בשביל בעולם; ים שאץ
 היה כאשר במציאות י הוא אכל סברותיו ידי על יס'ליבשה הפך לא ;זאת לבבו מורשי בעבור העולם

 במציאותו המאמץ האיש שימות •לאחר במציאות הים שישאר כמו ; בתחילה כאשר וסוער הולך והים
לצ^ ממחשבות נמשך לא מציאותי’ לא; אס במציאות שאני ההדס בני יאמינו אס דבר עמדי אין אמר וים
׳, ■ ־V ■ ■ ■■ י ׳ : •אהיה כן הייתי■ ׳כאשי■ אכל ■ ■יי■ ■ י ■ • -י י י '

הרופאים התפלספו ובימיו הרופאים ■חכמי לכל ואב ראש שהיה י(היפאקראטוס) דבר אשר רואת
 בעבור עצמו יטה לא המבע כי עושים אתם יאשר הדבר טוב לא להם אמר והוא ;העס ברפואות• - •

 ברפואות ואס .דבריו כאן רפואות;עד נעשה זה ידי ועל ודרכו הטבע על להשגיח דאוי אבל ;התפלספות
ת י הו ק . י י י •'■■ :במיגור'ההתפלספות עצמו ■יטה האלהות'לא כי כאהוכמה אחת על .

 יהיה שלא נאמר התבוננות; יהיה אופן באיזה לדעת אך ההתבוננות, הוא י הנזכר הבחינה ®הרת ו
י\ י כלומד ;ודבריו צרותיו לא אף ומופהיו באותותיו ולא וישרו הנביא בצדקות לא ההתבוננות • ־

לא ■ '



ךףןד;-אמונה ^ קטו ״מאמך'כ̂'
ס׳ אם התכוננות יהיה הדת את המניא הנניא וישרות. נצדקות לא  אס .אפילו אלא ,לא אס דכריו מי

פי:לא לזה ואין y לו שוממין אין המת דכלי■ לקיים ומצוה דבריו על.אמסה למיתה עצמו ימסור ה- חינ  נ
ק / הכל יקת במותו.  אשר ונפלאות נוראות יעשה ^גסאם אף אלא ונמופתיו באותותיו ההתכוננות יהיה לא ו

 •על להיות יכולים ומופתים אותות כמה כי לו שוסעין אין הוסדה מיוה העמיס וככל האלן ככל ננראו לא
 הנאמנים מהאותות;והמופתים הס ואס ,כתחנולותיו מחהוה מסיכות והוא כגו ודכריס ותסטלה חכמה ידי

 אכל המה^ מעשהאלהיס נאמת , לכדו ה׳ כלתי אופן כשום לעשותם .תמותה לכני אפשר שאי והבסוהים
ה' אוהניס הישכס לדעת אתכס אלהיכס ה׳ מנסה כנאמר-כי העס לנסות, כדי ת ס א  גם y י״ג) (דנרי

 אס אף-גס אלא ,לאו אס האנושי לשכל ומרוצה מקוכל ■יהיה אס וכדבריו כמצותיו ההתכוננות יהיה לא
ה׳ אס כי אמה/ נביא שהוא להיות יכול האנושי■ לשכל ממצה דכריו.בלתי״ יהיו ר. ב  יהיו אמת בפיו ד

ס/ אלהיס דברי דבריו  השמים כגטה כי אלהיס הכמת עם אדס הכמת ישתוה שלא זאת מודעת וככר היי
 ובדבריו במצותיו ימצא כי התמה מן אין כן על ;מחכמתנו וחכמתו מדרכינו דרכיו גבה כן הארץ על
 והיה תכלת פתיל הכנף משה אמר כאמת כאשר ,האנושי לשכל מושג ולא אדס לחכמת מרוצה שאינו מה

 הוא במתועמא הנוגע אמר פרה באפר וכן ̂ בציצית חייבת תכלת כליל ש״ו)ובגד (במדבר לציצית לכס
 מאלה יותר האנושי לשכל sמרוצר שאינו דכר וכלוסיש י״ע) (במדבר יממא הנדה במי והנוגע בו יהחעא

ד, נאמנו כל.זה ועם הדברים א  קדושים אלהיס חכמת שהם נתאמת יצאו עליון שמפי, שנתאמת אחר כי מ
,.־ : : בהס להרהר לנו.רשות ואין, עליהם לעמיד אדס חכמת קצרה אשר . ...

ק ח פר ם נ נ מ ס, בשני והבחינה ההתבוננות יהיה א ת, בחינת נקראת האחת דברי ד  והשנית’ ה
להיות יכול אם עצמה מתבוננים-בדת ר״ל הדת בחינה אמנה, ראש בחינת נקראת ̂ .

 חכמת בו ויקצר האנושי שכל שילאה מה דברים בה נראה אם אבל ,בה נספק האנושי שכל פי על כלה

 משה,וישראל בדת נתבונן אס והנה . הייס אלהיס מכתב והמכתב היא אצבעאלהיס כי אמת חות זה אדס

 הן ,החוקים בחלק הן המשפעים בחלק הן המצות בחלק הן ממנה חלק בכל ובין בכללה שבין תמצא

 בהם ילאה האנושי ששכל מה דברים כלס , בה שבהו בספורים הן ביעודים הן בידיעות בעתידות.כן
הן, מהניע ויקצר.  , אלהיס אותות בהם נראה עליהם הוא אף יורה שהשכל מה שבה בדברים ואפי' עדי

 בתוך האופן יהיה וכאשר ■ בה וסרט סרט לכל הראוי כפי ממנו וחופן אופן בכל מחלק שהתורה מפני
 לו הראוי השיעור כפי אחד לכל ומשפט חק לו שם ושם דין ודן בדינו מההפך מסיטה הוא אחר החוסן
 ט כלל דרך אלא לעמוד ידו לאל אין ידו השיג כי אף האנושי השכל אך ,ההוא בפרס מדד אשר ובמדה

ע, דרך על לח ̂  מקצתו ולא מניה לא .כלל ומבוא דרך■ האנושי לשכל שאין בו בדברים שכן מכל פר
 רמיזא דלא מידי דליכא המצא בכללותה זה ובאור , חיים אלהיס דברי שכלה באצבע שיראה מה וזה

 לדבר מחזיק דבר כל אבל דבר שיסתור דבר בה ואין ,לה כיאות למה סמוכה פרשה וכל . באורייתא,
 המקובלות ולברד ההלטת ללבן והטעופיס הקשורים יחדיו וצדקו אחותה אל אשה משולבות וכלס עליו. ועוזר

 אוסנו טל דבור דבר מלאות על והיושבים החסרות באותיות למסורת אס ויש למקרא אס יש. , פה געל
.ובזמנו במקומו  לכן / ובישר באמת עשויס מסופו הלמד ודבר מענינו הלמד לדבר לעולס לעד סמוכים '

 וקוןתילי קו! כל ועל מתוקים מעמיס לכמה יוצא אחד ומקרא והגונים שונים פירושים רכבות יסבול
 וכן .לבד אחד פירוש אס כי סובל איננו שבהכרח מהדתות ולשון כתג בכל זו סגולה תמצא ולא ,תיליס

ם לעמוד האנושי לשכל אפשר שאי מה דברים כלס שהם כן נס תמצא ממנה מלק בכל מק ם,. ה  שלא עלי
 בארן ואתם השמה ימי. כל שבתותיה אח הארץ הרצה אז כמו בה שבאו העתידות והוא כלל. עליהם יעמוד

 שלא ויובל שמעה שנוח שבעים כנגד שנה שבעים בבל בגלות שהיו הדבר היה וכן כ״ו) (ויקרא אויביכם
ם נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם וקס וכן .יותר ולא פחות לא אדמתם על בהיותם שבתו ארץ(דברי  ה

 בנסיון ונתאמתו נבחנו וכלס כלל האנושי לשכל ודרך מבוא עליהם אין החוקים וכן . היה וכן ל״א)

 השמים מן נפלה שאש מה כמו אלהיית בהצלחה ,הזה עולס ובהצלחה אלהיית בהצלחה ידס על שהצלחנו

 אש ותצא והשלמים והעולה החמאה מעשות וירד הקוהס ככל המזבח על הקרבנות את אהרן אחר-ישערך

ס הדיוע אש נתינת בלי החלבים ואת העולה את המזבח על ותאכל ה׳ ־מלפני מנו ויראכלהע  על ויפלו וי

 שהיה הקודש ורוח הנבואה ושפע שבמקדש הנפלאות ושאר השני חוס הלבנת וכן .ע״ו) (ויקרא פניהם
 במלחמוחינו נזצחיס אדמסנו על בשבתנו לנו שהיה והממשלה והכטד העושר הזה עולם ובהצלחת‘. בקרבט

 תאכלו לא זה ואת תאכלו זה את כמו, בה שבאו הידיעות וכן .רגלינו תחת ולאומים תחחיט עמים ידבר
 חיתו את במדבר ציד היה ובלסתרי קניגי משה וכי י״ד) (דברים הפריסו לא ופרסה הסה גרה לעלה כי

 הדגים בשער ויבא אסף היס דגי כל את ואס ,קשת רובה ׳ויהי כנף וצפור רמש בהמה וכל למינהו ארן

ה' לא אס .ובסימניהס בהם בקי שהיה עד החיים וכל דגה כל לדעת'הבניה ח  על• ומלתו ט דבר שרו
 ופרעיו חלקיו על אבל ,כלל דרך אלא עליהם יעמוד לא אך הוא אף השכל עליהם שיעמוד ומהם . לשונו

ם, התקנה שיהיה עד חלק לכל הראוי השיעור ולשער בהם לחלוק ישיג' ידו.ולא קצרה ואופניו ה  כח כי ב
י ^י ב  שהשכל המשפעיס פתלק שתמצא כמו הפרטיים, על מהשלים חסר ושכלו האנושי ומבע מהשיג קצל ה
 והארן נפסד הקבוץ זה ידי על כי ■בראותו ירעכ,והיה כי נפשו למלא יגנוב כי. לגנב יטזו לא אומל גוזל האגושי-

י נשחתה ' ‘ ־ ' י 'י "
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ן פל אוסו וחלית והומת מות חסא.משפס 'חטא גנב ■כל אומר וגוזר האחרונה בקצה חופם ״נשחתה פ  ה
 כעגור־ הרשע שמה הסשפנן ומקום מעוקל המשפס שיצא נמצא י,ורצחו'נפש רעהו על איש יקום כאשר

 המשפע המלך לו שס ושם וצדק מישרים במשפש דבריה מכלכלת התורה אבל ;לפשע עון בין יבדיל שלא
 _ימכד לו שאיך וזה וה' ד' ישלם וזה כפל ישלם זה גנב ואומרת ל/ הראוי שיעור כפי ממנו פרס לכל ומשפס חק •
ר כתוב משפס בהם ולעשות יחדיו צדקו ה'אמת משפסי נמצא ממון, הגונב לא יומת נפש שגנב וזה בגנבתו ׳ דו  ה

ר סמנו נפל ולא הכל נתקיים בה שבאו והברכות הקללות כל וכן ,חסאתו כפי ואחד אחד לכל וראוי הוא ב  ד
 שונוע ודתיהס העמים חקות בכל תמצא מזה ההפך אולם לשכלהאנושי, דרך ולא מבוא זה על ■ואץ
ס מחשבות ופקודתו איש מעשה המה ותחבולותיו אנוש מעשה כי נראה בעין עין אבל , הנזכר מכל ד  א

’ : הדת בחינת האחת.הנקרא הבחינה היא זה וכל ,האנושי שכל מצעדי ועגלות י
ט פרק ם כ ל ו  אמינה מראש באומה הראשונים הדת מקבלי באנשים ההתבוננות היא השנית הבחינה א

 המקבליה היו אם א) ,הן ואלו דברים בששה התבוננות ויהיה , טליה ההסכמה וראשית
עס אומן אמונת ^שי היו אם נ) , חכמים בלתי או חכמים היו אס ב) יחידים, או רבים הראשונים סב  ב

תר או עס וברוב בפרסום הדת נתינת היה אס ד) , בס אומן לא בניס בסבעס היו או דבר 'לכל  בהס
ס הדבר להס נודע או לדבר, והזמנה הכנה בלי פתאום בפתע אותו קבלו אס ה) , לכת פניס.והצנע  יו

 שהאל או שליח ידי על הדת ניתן אס ו) בו, הדעת ולישב להבחנה ועת זמן להס והיה מקודם יומיים -או
 שישמעו לעס צוה והוא בו הכתובים הדברים יצאו ומפיו הדח ונתן העדה כל לפני בכבודו נגלה בעצמו
 דור באבותינו תמצא אלה כל והן ,אמונים ציר שהוא שלוחו על ומעיד עוד אשריצוה לכל השליח כקול'

 נתבונן־ כאשר כי .בהם הראשונים דתם בקבלת גוי לכל כן היה שלא מה הראשונים המקבלים המדבר
ה לזה זה ומעידים • אנשים רבוא ששים שהיו עד מאד רכים שהיו תמצא אמנה מראש קבלתנו בחחלת מ  כ
מוק שאי דתות כהתחלות לא ,כזה גדול המון על ההסכמה לעבור יתכן ולא ,ושומעים שרואים  האי

 וישיצו ^יי ובהמשך ; יכתבם נער מעס בה מספר'ואנשים מתי היו בראשונה עליה 'שהמסכימיס
 אמינק^ לקכל למשמעתם הסריס המדינות אנשי הכריחו במלחמה והצליחו שגדלו העת ובהגיע ,וירבו

ת, ואימת גדולים ובמוראים •ובקשת בחרב נסויה ובזרוע חזקה ביד ובאונס ך בהלחמס ולפעמים מו ע  י
^ אחד שיחזיק דבר פשר היה נפל וזה קס זה יאמץ מלאום ולאוס הבנים ויתרוצצו מדינה איזה ת או ס ה  מ

ח נתפשסו זה ידי ועל ,האמונה אותה עליהם שיקבלו. ובתנאי באופן אך המדינה,  - הארץ על מאד דגב
נקרא חכמים,■ בלחי או חכמים היו הראשונים המקבלים אבותינו אס נתבונן וכאשר

^ היה דיי שבאותו שהאנשים כתב ז״ל והרמב״ס ,בינתם ורוחב חכמתם לרוב דעה דור הזה היום עד ה  כ
 עמקכלי הראשונים אבל אחריהם.־ הבאים דורות מנביאי יותר מחוכמים חכמים והמה מאד עד רחבה דעת
־בחכמה שם להס יצא לא האומות דתי  הקר,^^ ביום בגבורה קרב ביום בהצלחה היה שם להם יצא ואס ,
שר :להישמעאליס הזכרונות בספר ככתוב אפו ביום ובניצוח זבחו את  ובגלוי בפרסיס ניתן אס נתבונן וכא
 ששיס ההיא הנכבד במעמד היה כי אפשרי, היותר בפרסום נתנה שהדת תמצא ובהצנע,׳ בסתר או

 השמיס לב עד באש בועד וההר מישור י וארץ ישר במקום והיה להם והנלויס וסף נכים מלבד אנשים רבוא
 שמיס וגם רעשה ארץ סיני הר על מלכנו בהגלות חל כלו העולם כל וגס , מאד וחזק י הולך שופר וקול
 ■ כתמרוון המדבר מן עולה זאת מי בגויס ואמרו ,ההוא והנורא הנכבד המעמד את הארץ עמי כל דת למען
 בהצנע האומות לשאר נתנה הדת אבל ,יתן לעמו עוז ה׳ להס מעם משיבי וחכמיהם מור מקסדת עשן
שר :בסתר מתן והיה־ פנים ובהסתר לכת  או בתחילה ידיעה בלי פתאום היה דתנו קבלת אס נתבונן וכא

 כל■ לפניהם'את־ שסמשה שבתחלה תמצא ,סוד ולהמתיק בו הדעת לישב זמן להם בתת קודם להם נודע
 הדכריס כל את לפניהם וישם ישראל לזקני ויקרא משה ויבא שכתוב כמה י הדת נתינת מעפין הדבליס

 להם נתן כך אחר־ ,י״ס) (שמות נעשה ה׳ דבר אשר כל• ויאמרו יחדיו כלהעס ה׳ויענו צזהו אשר האלה
 , (שם) ימים! לשלשת נכונים העם'היו אל ויאמר ההר מן משה וירד שכתוב כימה ימים שלשה והכנה זמן
שר גוי: לכל מ נפשה ולא ם שהיו תמצא הראשונים המקבלים אבותינו בעבע נתבונן וכא  לא לעבעסבר

 כי- ׳ י״ד) בקרבו(במדבר עשיתי אשר האותות בכל בי יאמינו לא אנה עד שכתוב כמה דבר לכל בס אומן
 ונסיונוע ובדיקות חקירות כמה אחר אלא דבר בשום האמינו לא אכל להאמין, ממהרים לא-היובפבעס

/ (שמות אץ אס בקרבנו ה' היש לאמר ה' את נסוהם ועל כנאמר מהראוי יותר שהיה עד רבים ( ז ״  י
 כדבר שהוא• מפניי למחקר, יעמדו לא אשר והחכמה התחבולה זיראתס מחכמתם אבל מסכלותם לא

ר/ הולך המזוייף ס א ן אבל ן ^ ר bב ושלם יחי יעמוד אשר מזוקק וככסף פהור כזהב הוא האלהי ה  כו
 כשמש ברור שהדבר ספק בלי שלס לחק התורה את זרעם ועל וקבלו'עליהם קימו המה ואס . ומוזקר
 בהיותם לבבם שבתום ואפשר בזה פבעס נודע לא האומות משאר ■הלאשוניס מקבלים אולם פ^לס. יכון וכירח

 בשוספס-ולשוך תמצא לא אף כלל.-' נסיון ובלי חקירה בלי שהאמיע במה האמונו דבר לכל מאמינים
 אלהיס פחד מרוב ה׳מותה שייראו עד עמהס וידבר תבל יושבי כל שאר בפרסום להם יהנלה בעצמו שהאל

 זה'באבותינו'דור'המדבר־ כל תמצא אבל י ,יצוה אשר בכל השליח עבדו לששעבקול ויצוה דת להם ויחן
ס כל לפיני ה'' ירד השלישי ביום כי כנאמר ,וכעצמו בכבודו •האל להס שנתגלה הראשונים המקבלים פ ה

על



קטזאמונה דרך כ׳ מאמר
ד אש אלהיט ה' הראנו הן ונאמר ה״ד) (שס ישראל אלהי אה ויראו ונאמר י״ט) (שמות סיני הר על ט  כ

 אשר כשר כל מי וחי. האדם את אלהיס ידכר כי ראינו הזה היום האש מתוך שמענו קילו ואת גדלו ואת .
 (נמדכר הוא נאמן ביתי בכל ונאמר ה') (דברים ויחי כמונו האש מתוך מדבר חיים אלהיס קול שמע ־

 מה לחכמיהס ושאלו המדברי מן עולה זאת מי שאמרו עד ארן ושוכני העולם כל בסרסוס והיה ;י״ב)
 בדת ההתבונטת והנה יתן. לעמו עוז ה' להם והשיבו הזה ביום לארץ ככה ה' עשה■ מה מיומיסעל יוס

 בחינה הוא הזה בפרק' הנזכר בחינות בשפה בראשונה הדת במקבלי והתבוננות הקודם בפרק הנזכר עצמו
 וישראל משה בדת ההרגל פעולת שאין תדע למען , הדתות את בו לצרף אמירתי וכור צודק ונסיון נאמנה

 העמים חכמי כל’ וינשאוך בשפתותיך חן ויוצק שואלך לכל ידך תמצא הזה ובתשובה ,לבד כמזכיר אס כי
 והיה לבד, כמזכיר אלא בה יפעול לא וההרגל בעצמה אמת משה תורת כי ויבינו אמת ואוהבי שכל יודעי

:ישראל וגבר ידו את משה ירים כאשד ,
n/1 ל פרק n j והעמד בהם בחון בבינה והכס בחכמה הבן המאמר בזה האמור בכל יבחן אבי יקום 

, העיוני המופת כדת לא וישראל משה כדת מכונו על יוצר והושב בוריו דכר,על .
 וכשהספק אמונתנו בענין ספק כל יסור העיוני במופת בו העמיס דרכי בזולת שאף אוחיל כן על כי

 מקום שאין הודעתיך בו הקודמים פרקים בסבך המאמר ולפנים,בזה המודעים מן כי נשאר, הודאי סר
 ישראל נצח וגס עוריס בחברת המשל בעלי חשבו אשר הראשונים הדורות מן דור באיזה אבותינו את לחשוד

 , הרוגיה כל ועצומים מאד מזיק אבל מועיל בה אין היא הבל העיונית שהסקירה והודעתיך , ישקר לא
 בידינו הנמסר כפי ה' את לדעת אבותינו קבלת על אנו מוזהרים אבל ,לנו אסור התחלתה עקר כל וכי

 י״ב (פרק למעלה מאביך־כמובא לך הנמסר כפי כ״ח) א' (ד״ה אביך אלהי את דע שכתוב כמה מהם
 ויגדך אביך שאל ויכוננך עשך הוא קנך אביך הוא הלא ונאמר ,ותבין מקומו על והתבוננת זה) מאמר

 מאביך זה שתשאל במה עשך קנך אביך הוא שהאל לדעת לך יש כלומר ,ל״ב) לך(דבריס ויאמרו זקניך .
 תלעג עין ונאמר א') אמך(משלי תורת תשוש ואל אביך מוסר בני שמע ונאמר לך ויאמרו מזקניך ויגדך
 ישיגוך למסירותם תחוש ולא בדבריהם תספק אס כלומר ,ל׳) נחל(שם עורבי יקרוה אס ליקהת ותבוז לאב

 קי״ע);אמר האמנתי(תהליס במצותיך כי כו' בחרתי אמונה דרך דוד ואמר הוא. אביך ערות כי הזה הקללה
 כ'), ב' והצליחו(ד״ה בנביאיו האמינו ותאמנו אלהיכם בה׳ האמינו ואמר ב') (חבקוק יחיה באמונתו צדיק
 שס ותורה ביעקב עדות ויקס עשה אשר נפלאותיו לנו ספרו ואבותינו ונדעם שמענו אשר דוד ואמר

 וישימו לבניהם ויספרו יקומו יולדו בנים אחרון דור ידעו למען להודיעם אבותינו את צוה אשר בישראל
 שהקב״ה ומפורש מבואר הרי ,ע״ח) בנפלאותיו(תהליס האמינו ולא עוד חפאו זאת בכל כסלם באלהיס

 על התורה פי על בניס לב על מהאבות דור מדור והמסורה האבות קבלת מצד בו אמונתנו שיהיה רוצה
 אבות וסיפור התורה זכר אבל העיוני. דברמענין בו זכר לא כי , לבד לאבותינו עשה אשר הנפלאות ידי

 שמעו לכן .אחר פירוש בו לפרש מתעקש לשוס דרך האלה דוד בדברי ואין ,לבד והנפלאות לבנים
 ככל דור מדור לבנים מאבות והמסורה לבד המקובלות דרך על אלהיכס בה' והאמינו יעקב בני זאת

 ז״ל הרא״ש כתב כאשר בפילוסופיא מעיינו כל ישים ולא .לנו עשה אשר והנוראים והמופתים האותות
 לב להסיר והמופת האות בא כי מנה שזבן די רחמנא בריך הלשון בזה שולסילא ישראל רבי להחכס

. -■ :רצונו אמונה ועושי יה לו בהר והמסורה המקובלות דרך אבל ,עכ״ל שמיס מיראת לומדיה .
י לא סרק כ  ההם בימים לאבותינו נסים שעשה מה מצד אמונתי שיהיה אלי אומר אתה ראה תאמר ו

 מאמר ו' (בפרק באמת הנאמרים דברים תמיד לי זכרה זאת נס ,הראם אשר ונפלאותיו
 הלא יפלא בעיני אך ,(שס) מאד אמרתך צרופה כי בפרק בו אמרתך לחכי נמלצו ומה יקרו מה ולי זה)

 נוראות הס אם גם אף ובמופתים באותות התתבוננות שאין זה) מאמר כ״ז (נפרק לדעת הראת אתה
 הכמה תחבולות ידי על להיות יכולים האותות שרוב מפני העמיס, ובכל הארן בכל נבראו לא אשר ונפלאות

 ח׳) פ׳ תורה יסודי ז״ל(בהלכות הרמב״ס מאד חכם איש כתב וכן . הוא נסיון שמא או וכשוף בלע או
 שאפשר דופי בלבו יש אותות ע״פ שהמאמין האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבינו משה .לשונו וזה

 הוריד' למזון צרכנו .הנבואה על ראיה להביא לא היו שעה צורך כלס אלא ,וכשוף בלט האות שיעשה
 זר ולא ראו שעינינו סיני הר במעמד בו האמינו ובמה ,כלס וכן האבן את להם בקע צמאו המן את לנו

 , ה') (דברים עמכם ה׳ דבר בפנים הניס אומר הוא וכן וכך כך להם אמור ׳ לך משה שמעו ואזנינו
 אליך בא אנכי הנה שנאמר דופי, בה שאין אמת שהוא לנבואתו הראיה היא לבדו סיני הר שמעמד ומנין
 לא זה דבר. שקודם מכלל ,י״ס) (שמות לעולם יאמינו בך וגס עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב

על ומחשבה הרהור אחריה שיש נאמנות אלא לעולם עומדת שהיא נאמנות בו האמ;נו  אשיב זאת עכ״ל.'
 עליהם לסמוך שאין ומופתים אותות יש ,הוא כך הזה הענין אמיתת כי חביב קורא לך דע ואומר ואען
 מסתרי חכמה תעלומות מצעדי ועלילות ותחטלותיו אנוש מעשה שהם להיות ויכול השמים מן ה׳ מאת שהם

 ה' מאת שהם עצק מצד עליהם לסמוך הס שכדאץ ומופתים אותות יש אמנם , וכשוף בלע או הענע
 כי ■ ובטוחים נאמנים הם לכן ,לבדו לה' בלתי לעשותם אשה ילוד לשוס הפשר שאי מפני ,נעשו ובחפצו
 או בשליחותם הנאמנים מן הוא אם מופת או אות בכל תיכף להבחץ יבינו והמשכילים ,נעשו ה' בדבר

מן . ■



יוער כתב א׳ חלק הברית ספר ׳
ק על השמים כגבוה כי ; המסופקים מן א ס דלת אך ,לאלן אלן בין שיש וההכדל ההפרש גבה ק ה  ע

■ : הוא בינוח עס לא כי ביניהם ולהבדיל להבחין יכולים לא וההמון הארץ .'
 ולכל פבדיו ולכל לפרעה עשה אשר הן .סוף ועד מתהילה משה עשה אשר והמופתים האותות שכל ודע

 מהנאמכיס שהם יבין משכיל כל אשר מהמין היו כלס .במדבר ישראל לבני עשה אשר הן ארצו
 ויאמלו וחכמיה מצרים מכשפי כל העידו כבר ומעלה הכניס ממכת שהרי .השמים מן ה׳ מאת בשליחותם

 לדס ביאר והמיס'אשר לנחש שנהפך המסה במופת אפילו , הוא אלהיס אצבע פרעה אל החרנוומיס
 להודות רצו לא עדיין אך . המה נאמנים אותות כי היכף בלבותם וידעו והחרשומים מצרים חכמי הרגישו

ה על לא אבל , מהם מקצת על כח להם שהיה בעבור מלא בפה ס את אהרן מסה בלע שהרי ^ ת עו  מ
הו מיס מלא כלי ולקחו בלסיהם מצרים חרסומי כן שעשו פי על אף בדם וכן ,זאת על יכלו לא והס הפכו  ו
 ולהפך למצרים להופיע יכלו לא אבל בתחילה כאשר למיס שבכלי הדס אותו להשיב ביכלתס והיה לדם
ל כי • היאור מן לשתות מצרים יכלו ולא כבראשונה למיס ואהרן משה ידי על ביאר נעשה אשר הדם  ככ
 לא בדם כמו ,אותות כמה אות בכל נכלל אך בלבד אחד ואות הוא פשוס לא ה׳ מאת אשר אמת אות

ל דס היה גם היאור באש גס מתה ביאור אשר הדגה גס אלא לדם נהפכו ביאור אשר שהמיס בלבד  בכ
 מרפא לאין מצרים׳ ארץ בכל דם והיה מכליהם ובאבנים ובעצים מימיהם מקוה ובכל אגמיהס וכל יאוריהס

ה זה ובאותות אמרו כאשר מסותם את בלע כך ואחר למסה הזר לנחש שנהפך לאחר המסה באות וכן ט מ ה
ל שהיה בעבור כי ,כו׳ מופתים ונתתי שנאמר כמה הדם זה ובמופתים כו׳ המסה ואת שנאמר כמה כ  ב
 לא ובמופתים וכן ובאות לא ובאותות רבים לשון בהם נאמר לכן אחד לא רבים אותות מהם אחד

ה כל כאשר ,מופתים הרבה מהם אהד בכל נכלל היה משה של והמופתים האותות בכל וכן , ובמופת פ  מ
 במצריה המצריים על הקב״ה שהביא ומכה מכה שכל מנין ז״ל כאמרס ,מכות מהרבה נכלל היה ומכה
 אויז כין תיכף להבחין וידעו היו דעה דור כי ונבונים חכמים אז היו ישראל ובני .כו׳ של היתה
 בדל;,, מכשועו כנראה תורה מתן יום עד בו להאמין שהמתינו לא ,תיכף בו האמינו לכן ,אנושי לאות

 שעשה האותות מפני בו ישראל ■האמינו שלא הגדול הרב שיאמר יתכן היאך כי ,הנזכר ז״ל הרמב״ס
ך בכל שהיה בעצמן והמופתים האותות ע״פ ה׳ מאת אמונים ציר שהוא בו להאמין הוא כדאי וכבר ח  א

ד !' לכלס לדוגמא לן שיהיה מהם אהד לך ואפרס , גדולים ומופתים נאמנים אותות כמה כלולים רי  הו
ס משך עמהס הנלוה רב וערב ועבדים וסף נשים מלבד אנשים רבוא ששים בו וזן המן את להם  ארכעי
ך כל להני בה^י^י שולחן לערוך האדם תה יוכל לחם הנס אחי לי נא הגד ,ביומו יום דבר רצופים שנה  פ

 בעולה מתעקש כל אפילו ה^א , הטבע מחכמות חכמה בתחבולות או וכשוף בלס שנה מ' אדם בני רבוא
 אל^ עמרם בן לנו עשה בלבד זו ולא ,ברצותה' אס כי כזאת להיות אפשר שלא מהודות המלס יוכל לא

̂" זו ולא ̂׳ השביעי ביום ימים-ולא דוקאבששת שירד אשר pp' אל^ בלב
 הממעיה ואחד המרבה אחד יותר ולא פחות לא ביתו אנשי ולפי אכלו לסי איש והיה ושעור מדה בלי רצה

 שהניה מי אלא בנבל זו ולא , בעומר ומדדו הבית אל כשבאו החסיר לא והממעיט המרבה העדיף לא כי
 להם, לקטו הבכי ביום ויהי ויבאש תולעים ירום■ ופקודתו משה דברי על ועבר למחרתו הבוקר עד ממנו
ס שיספק והיתכן ,בו היתה לא ורמה הבאיש השבת.ולא ליום למחרתו והותירו צוה כאשר משנה ר  א

 ,בני מכל נמנע דבר והוא , צוה לא וה׳ אדם וחכמת המה אנוש מעשה שמא ויאמר כזה ופלא בהפלא
 שזכרתי לה''לבדו;וכלמה בלתי בעולם ותחבולה הכמה כל ידי ועל וכשוף ידי'חרסוס על לעשות תמותה

 והאבן האבן מלב רבים מיס להוציא וכן ;ס״ו) (שמות במקרא מפורשים כלס אבל הז״ל מדרשות אינו כאן
 שהיה ומופתיו אותותיו כל לשאר הקיש וכן ; אצלם ועמד ינוח ובנוחס שהלכו מקום בכל אחריהם התגלגל

: גדולים מופתים מכמה נכלל אחד כל
̂ס ועוד הקפידה למה ונאמנים בטוחיס לא מסופקים אלא אינם באמה משה של ומוססיו אותותיו כל ר

והתרעמו
 שהחפלאו עד מאד אותם והפליגו פעמים הרבה אותם וזכרו כך כל עליהם והנביאים התורה

העמיס בכתובים ומשולש בנביאיםבנביאיכ ושנוי בתורה כתוב זה ודבר ,בהם מאמין שאינו איש כל על מו

שם הגדולים והמופתים האותות עיניך ראו אשר מדולות המסות  עד ואמר התרעם והקב״ה כ״ט) ההם(
 ' עוד נביא קם ולה ואמר התם והתורה י״ד) בקרבו(במדבר עשיתי אשר האותות בכל בי יאמינו לא אנה

 מצריס בארץ לעשות ה' שלחו אשר והמופתים האותות לכל פנים אל פנים ה' ידעו אשר כמשה בישראל
 זצרו ולא אמר וכן ,׳)ס (נחמיה עבדיו׳ ובכל בפרעה ומופתים אותות ותתן נחמיה ואמר ל״ד) (דברים

ס נגד ואמר י״ו) א׳ (ד״ה פשה אשר נפלאותיו זכרו אמר ודוד (שם) עמהס עשית אשר נפלאותיך ת ט  א
 וכן (שס) הראם אשר ונפלאותיו עלילותיו וישכחו ואמר ומתרעם ע״ח) (תהליס מצרים בארן פלא עשה
היה לא משה של והמופתים שהאותות ויגידון יעידון אלה כל והן . הנה זכרם יארך אשר בתנ״ך יביס

בהם ,



קיזאמונה דרןד כ׳ מאמר
 להאריך לי ומה ,דעים המיס מסלאוח שהס וכטוחיס נאמנים כלם אכל להרהר דרך או ססק צד שוס הס3

 ־עד ומופתיו אותותיו ככל כמשה האמינו שלא הנזכר ז״ל הרמכ״ם כדכרי ׳ מפשוטו כנראה הדכר שחין
 תורה מתן קודם שהיה סוף ים כקריעת הכתוב דכר מלא מקרא וכבר ,סיני הר על רגליהם שעמדו
 ישראל בני זקני כל את ואסף אליהם משה כשבא בתחלה וכן ,)י״ד (שמות עכדו ובמשה כה׳ ויאמינו

 ספק צד י היה ואס ד') (שם וישתחו ויקדו העם ויאמן ואמר הכתוב העיד 'לעיניהם האותות ייעש
 זכר כי אלא אינם גדולים מצות וכמה כמה הרי ועוד . ויאמן או ויאמינו בתורה כותב היה לא כלכותס

,הציל בתינו ואת מצרים את בנגפו ישראל בני בתי על ה' פסח אשר על פסח כמו / לנפלאותיו עשה
שליד תפילין מצות וכן בכורות, למכת זכר אדס בכור וכל חמור פטר וכל בהמה שגר פטר וכ^מצות

 נס לזכרון הסוכות מג וכן , ממצרים ה' הוציאנו יד בחוזק כי עיניך בין לזכרון ראש ושל ידך על לאות ^
 אה הושבתי בסכות כי דורותיכם ידעו למען ימים שבעת תשבו בסוכת כנאמר הכבוד ענני של נפלא

 בהאותות אחונה אין ואס , כבוד ענני ז״ל רש״י ופירש כ״ג) (ויקרא מצריס מארן אותם בהוציאי ישראל בני
 מנפשו המחילה היו שעה צורך שכלם שכתב מה גס . חלילה כן גס המצות אמונה,באלה אין והמופתים

 צורך בהם היה שלא ומהם שעה צורך שהיו מהם אבל ,כן הדבר ואין , כבוד מנוחתו והיה היקרה
 'של אחת ובמכה לישראל היו שעה צורך פרעה של מכות העשרה כל וכי מופתים/ רבות למען רק כלל

הכתוב דבר מלא מקרא הלא ;ממצרים יוצאים ישראל היו לא מזרים בארן 'לשלח ה' רצה אס רעה מגפה
ונתתי פרעה אליכס ישמע ולא מצרים בארן מופתי ואת אותותי את והרבתי פרעה לב את אקשה ואני
 וכן ,ז') (שמות גדולים בשפטים מצרים מארץ ישראל בני עמי את צבאותי את והוצאתי במצרים ידי את

 מאותו אלא לעבר מעבר לרהבו הים את ישראל עברו לא כי כלל לישראל צורך היה לא סוף יס קריעת
 עגולה גורן הצי כמו הים בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני שור מדבר אל ויצאו עלו בו ביס שנכנסו הצד

 לרחבו שעברו דאמר למאן, אף ,)ט״ו דף התוספות(בערכין כתבו כאשר מצרים את להטביע כדי יותר לא
 רבות למען רק הוא ברוך הקדוש זה עשה ולא גיבשה שמה סוף ים קצה לסבב יכלו כי צורך היה לא

 משה אל אמר הקב״ה אבל , המדבר בקצה באתם ויחנו המקום אותו ישראל עברו כבר כי ,מופתיו
 אחריהם זרדף פרעה לב את וחזקתי הים ובין מגדול בין החירות פי לפני ויחנו וישובו ישראל בני אל דבר

 כגון לצורך אשר גס בהם אמנם,היה ,)י״ד (שמוה ה׳ אני כי מצרים וידעו חילו ובכל בפרעה ואכבדה
 ה' בשס דבר וידבר נביא בא שאס , הוא כך הענין אמיתת אמנם . כלם לא אבל וכדומה והבאר המן

 ,בקולו לשמוע‘ אנו מחוייביס ארצה דבר נפל לא דבריו כל ונתקיים והמוסת האות ובא מופת או אות ונותן
 והיה אצונו אשר כל את אליהם ודבר בפיו דברי ונתתי כמוך אחיהם מקרב להם אקים נביא שכתוב כמו

 הדבר את נדע איכה בלבבך תאמר וכי מעמו. אדרוש אנכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר האיש
 ה' דברו לא אשר הדבר הוא יבא ולא הדבר יהיה ולא ה' בשם הנביא ידבר אשר ה׳ דברו לא אשר

 לא אס , התורה מן דבר שוס עוקר ואינו ישראל אלהי ה׳ בשם דבר ידבר אס זה וכל ,י״ח) (דברים
 איזה אחרים אלהיס בשם ידבר אס אבל ,הכרמל בהר כאליהו אמת לנביא מכבר ובמוחזק שעה גהוראת

 מקצתה התורה את לעקור וצוה ישראל אלהי בשם שבא או ,אחרים אלהיס לעבוד צוה אס שכן ומכל דבר
 ובכלהגוים הארץ בכל נבראו לא אשר ומופתים אותות יעשה אפילו ,הדשה ותורה הדשה דת וליתן כלה או

 לעשותם אשה ילוד לשוס אפשר אי הנפלאות שאותן ויגידון יעידון עולם חכמי כל אשר הוסדה מיום
 אות אליך ונתן נביא בקרבך יקום כי כנאמר ,בפיו שקר כי בבירור ולדעת אוהו להמית חנו מחוייבים

fהנביא דברי אל תשמע לא אחרים אלהיס אחרי נלכה לאמר אליך דבר אפר והמופת האות ובא מופת ̂ו 
 הרמב״ס בדברי הכונה זהו דעתי ועל . י״ג) יומה(דברים ההוא והנביא אתכם אלהיכס ה' מנסה כי ההוא

 בו מאמינים היו כלומר , שעשה האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבינו משה במאמרו הנזכר ז״ל
 וחוקים מצות חדשה חורה ליחן רוצה אני להם שאמר מה אבל , האותות ידי על ענין ובכל דבר בכל

 אפר ומופתיו אותותיו בכל האמינו לא הזה בדבר , הנה עד ידעתם ולא שמעתם לא אשר .ומשפטים
 גדול בפרסום מלכנו את לראות רצוננו לו אמרו כי ,סיני הר במעמד בו האמינו ובמה , לעיניהם עשה

 זר ולא ראו ועינינו כלו העולם כל ונפרפום בקהלם ונעצמו בכבודו האל להם שנתגלה ואחר ,רב ובקהל
 וחוקותיו. ותורותיו מצותיו אל לשמוע הזה בדבר בו האמינו אז וכך כך להם אמור לך משה שמעו ואזנינו

 תורה ליתן שרוצה ואמר ישראל אלהי בשם אפילו אדם יבא בא שאס נצח ועד היום גס המדה היא וכך
 , הוסדה מיום כמוהם נעשה לא אשר ובארץ בשמים ומופתים אותות יעשה אפילו לו שומעין שאין חדשה

 בכל עמנו בעצמו וידבר תבל יושבי כל ובפרסום ישראל כל לעיני האל יתגלה שאס לו אומרים אכל
 אז , מצותיך אל לשמוע מסיו אותט יצוה הדברים ובתוך סיני הר מעמד של הגדול ביום שהיו האופנים

 ומקובל לבטח יודעים שאנו מפני אדם בידי מיתה חייג אתה כן יהיה שלא ובעוד , הזה בדבר לך נשמע
 עשה המצויה השורה שכל עקרים עשרה משלש באחת המדבר דור וישראל משה עד דור מדור כידיט
 יבא אשר צדקנו משילז אפילו ,שמו יתברך הבורא מאת אחרת תורה תהא ולא מוחלפת תהא לא כידינו

 לו נאות לא ,לבנו משאלות כל וימלא מקדשנו ביס ויבנה יקבצנו הארץ כנפות ומארבע בימינו במהרה
 הגדול כבודו את לנו לגלוש ידו שנית ה' יוסיף שאז בידינו מקובל כך כי , הזה בדבר לו נשמע ולא בזאת

■ והנורא ' י



יוער כתב א׳ חלס הברית ספר
ז ויתר שאת ביתר פנים אל פנים אלינו האש מתוך ידכר ה׳ פי כי■ יחדיו בשר כל וראו והנורא ה ש מ  מ

ה , אחרת בתורה אותה ימיר ולא יחליפנה לא חלילה יבשל.תורתו לא אך ; סיני הר על שהיה כ ר ד  א
ה כה הגנוזים חי כל מעין ונעלמים הטמירין דרזין ורזי דסתרין וסתרי התורה זאת טעמי לנו יגלה ל גי  ונ

א יכלו הדברים , זמניית לא נצחיית היא הקדושה תורתנו כי ,בידינו עתה אשר ובתורתו בו ונשמחה הנ  ו

ה שלאחר הזמן בהמשך כי ,בעולם טמא ודבר רע דבר עוד יהיה לא התחיה אחר כי תכלה; לא חי ת  ה
 לא מצות ונקיים נלמוד כן סי על ואף ;וכדומה הרע יצר ולא חמור ולא חזיר יהיה ולא המציאות מן יכלו

ס ונקיים ותכלית קץ לה שאין זו במצוה הגנוזים הנסתרות שנלמוד דהיינו ;יחדיו וחמור בשור תחרש ת  או
ה גס כאשר ;המצות כל בשאר וכדומה זה דרך על תועבה כל תאכל לא ונקיים נלמוד וכן , בסודה ת  ע
̂  פנימיותה אכל חיצוניותה לא והקדושים העליונים העולמות בכל אותה ומקיימין התורה זאת לומדים

ס שחין פי על אף השמים על הודך תנה ואמרו תורה מתן ביום השרת ומלאכי צעקו אראלים זה ועל  ש
כי יצר ולא וטמא אסור דבר ע.׳ ר ת בכל רק בלבד הזה בעולס נוהגת אינה הקדושה תורתנו ה מו עול  ה

 ו-עולס עולם כל עד לעדי הבא לעולם גם מגיע ודתו המלך ודבר ;למטה שקבלו מה למעלה קימו כלם
ה אחר אפילו לעד אותה ונקיים נלמד ההם וחשובות מאירות ובפנים ;וענינו ומהותו דרכו לפי  , התחי

ה ליטהר חזיר עתיד תנחומא) (במדרש מאן.דאמר כיון ולזה ד בני כן(  ̂ לבא לעתיד בטלות מצות ס״א) דף ו
ס איך חמור יהיה שלא אחר כי ;בגשמיותן המצות של פשוטן כלומר בטלים יהיו המועדים כל וכן קויי  ת
 שלא שכן ומכל , לנצח יתבטל לא הזאת והתורה המצות פנימיות אמנם ,יחדיו וחמור בשור תחרוש לא

 כארזרוכה העם כל ויד ;בעולם בם המדובר הגשמיים הדברים שיהיו עיד כל המצות של פשוטן יתבטל
ד; פי על אותה ולקיים לאשר סו ס יככל זמן בכל לעולם יקום אלהינו ודבר נצחיית התורה בכן ה קו  מ

י אמט כאשר חד וקב״ה שאורייתא מפני הוא והטעם ; עולם ובכל ה י אין ׳ ״ שני י
 חי שחוא וכשס ;היא כך העולמות כל מלא שהוא וכשם ; זולתה חורה ואין היא אחת התורה כך

ס יחשלה תעיייי והיא יסופו אף יאבדו הם יחלפו אף יבלו והנמצאים הדברים כל ;היא כך לנצח וקיים ל כ
:לעולם היא וקיים חי כי

 יראשוד יאש י^יא י'יא ׳’המה״ בפיוט החודש לפרשת ביוצר הוא דמוכח וטעות גדול ושיבוש
״ ד^ להנהן שם באמרו ״ כד . ^״^יייי י’י י‘״ ״י ^יי״ייי ׳ ״י ו

י ך........ ״״׳.׳י וחי ; חדשה ברית ־ . ................ פן ־־׳« , ־ הו ע
! אותה ישראל בני מתוך לעולם עוד יהרם ולא ינתש לא אשר■ עד ראשונים מברית יותר שיתקיים ר, תו  ה

 החזיקי ביום אבותס חת כרתי אשר כברית לא שאחריו בפסוק כמו'שאומר ; כבר לנו שנתן

רי יעיאל אף אכרות אשר הברית זאת כי בריתי את הפרו, המה אשר מצרים מארץ להוציאם ח  א
 ל, יהיו והמה לאלהים להס והייתי אכתבנה לבס ועל בקרבם הורתי אח נתתי ה׳ נאום ההם הימים

ץ מן חטאיס ישמו ש״צ כת עצמן תלו הפיוט בזה אשר הדברים באלה כי . ל״א) (ירמיה לעס ר א  ה
ס הוא כל העולם מן זכרונו ויאבד לו ואין משיח יכרת ירקב רשעים ישם הכבשים הללו ורשעים  הי

 משירזיס מעשרה יותר הזה׳ המר בגלות לנו היה כבר ;עולם ומלך חיים תאלהיס ישראל את מריח משיח

שיח היא / לפניו אשר מכל לנו להרע הכביד והאחרון ;ורעות רבות צרות לנו סבבו אשר מזויפים ‘  מ
ח כפי מעשיו קצת לך ואפרט .להכעיס עמו ובישראל והארץ השמים באלהי בוגד בגדים מרובה דו  מ

 שמואל נקרא היה בו מאמינים שהיו הרעה המשפחה מן אחד ;בימיו אשר שבירושלים הגדול ב״ד
 שמואל קבר על המשפחה מזו אנשים כמה שאר ועם ההוא לאזבוני שמואל עם הוא והלך ;לאזבונן
חך אותך מסיר אני שמואל שמואל הלשון. .בזה כל בפני ואמר קברו ,במקלי-על והכה .הנביא או  מנבי
 של הדלת את ושבר ממשפחתו רבים אנשים עם בא גס . לאזביני שמואל לזה ומדרגתך נביאותך ואתן
א שהיה אחד ח״ה ולהרוג לתפוס כדי קודש שבת ביום איזמיר בק״ק הכנסת נית א חיים ר' נקי עכינ  פ

 הציל״לר' הקב״ה •אכל .בעדו הדלת וסגר נפשו את להציל לשם ברח אפר בו מאמינים מהאינס שהיה

ר. מצד הוא ברח כי מידו סעכינא חיים ח ר שם שאשתו מיוחד לחדר־ שילך אחד לאיש צוה גס א מ א  ו

ח ש5ל אחד פעם נס .עמו לנאף אותה צוה הוא כי בקולה שמע שרה אליך תאמר אשר כל לו מלי ' 

סצוס עושה הוא גדול שתיקון ואמר ברבים זכור במשכב הרעה ממשפחתו אחד בחור על ובא ותפילין  י

 לעשוח וצוה אחרים חדשה,ומצות תורה להם יתן שהוא ואמר המצות וכל התורה כל מבעל והיה ; רבה

שס משיח אהיה שאני רצית לא אתה ואמר למעלה פנה ולבסוף .בתמוז כ״ב ביום הגדול שבה  אני-אע

.כסל מושקא לתורת אעשה ואני הדת מן מישראל אלפים כמה יצאו ויום יום שבכל ח הוא יבטל ; ע  ו

̂  ישמעאל ונעשה עצמו את המיר ולסוף ;משה שנקרא למי אצלם גנאי שם מושקא כי ;העולם מן שלו

ס אלהי עם• לכן . מודח צבי צידת ספר על כתובים הס הלא עשה כאן שכתוב ממה ויותר ה בר  א

 והנוסחאות ,והספרים הדברים. וכל שלו ובכת הזה טומאו לפי במשיח תגעו אל בנפשותיכם הזהרו
ישראל כני בתוך המתחדשות באו מקרוב חדשות וחברות חדש כת מכל תזהרו וכן .עליו הרומזים

■ המתפרדים



קיחאמונה דרך כ׳ מאמר
הינו,׳ ידעו לא בדרך לדרכם וילכו וינהנו אחרוה לדעות ויפנו העם מן המתפרדים  גראה אפילו אכו

 מקדמונינו בידינו המסור ערוך משולחן לבר פסיעה יפסעו אס חורה גדולי ובינותס מעשה אנשי שהס .
 מעליהם הרחק ברבים, רמה ביד ערוך לשולחן המנגדיס דרכים באיזה ידרכו אס כסרט ',הדת מצגתיקי

 . כנודע התורה ומופלגי ישראל גדולי היו שר״י ש״צ בכת נס כי , ביתם פתח אל תקרנ ואל דרכך <
 ישראל מכלל יצאו זה ובכל גדולים, וחסידים מאד מעשה אנשי היו שני בבית שנתחדשו הנזירים וככת

 על עלה כאשר עצמן דעת על בחסידות ונהגו ההם נימים שהיו המשנה לחכמי אוזן הסו לא כי טל
 כי בידינו אשר ערוך שולחן בארבע המבואר כפי חושיה, ונצור חזק רק גוריון, בן ביוסיפון כמובא ;'לבוחס

.יחטא ולא טוב יעשה אשר חדש כל ואין בהי למחזיקים היא חיים ועץ פה שבעל הורה טסי הן הן
ש,, מפני זהיר הוי מאד מאד לכן • ד אין במקצתו ערוך השולחן מן פניו ההופך בידך נקוט זה וכלל ה

[בה' ישראל שהאמינו שבארנו למה לעניננו ׳ ונשובה ראש נהנה ועתה :ועדתו יעקב באלהי חלק לו
שהאותות המדובר מן עולה זאת ונמצא , תורה מתן קודם אף ומופתיו אותותיו ידי על עבדו ובמשה ‘

 למה ארוכה תעלה ובזה , הדשה תורה ליתן שרוצה ממי חון דבר כל על בשליחותם נאמנים והמופתים
 ובמופתים. באותות התבוננות שאין כתבתי המאמר מזה (כ״ז) בפרק כי הפרק זה בראשית ששאלת

 שרוצה לחי הוא הכוונה שם כי דנתי יפה ,הארץ בכל נבראו לא אשר 'ונפלאות נוראות יהיו אם אף
׳כלל בהם ההתבוננות ואין ומופת אות שום ידי על לו שומעץ שאין האל שליח שהוא ואומר דת לחדש , 

הישכם לדעת אתכם אלהיכם ה' מנסה כי כנאמר בזה ה' מנסה המה אלהים מעשה אס גם אף כי
הגבורה מפי לך יהיה ולא ואנכי מלכנו את ראינו אנו אבל . י״ג) (דברים אלהיכס ה' את אוהבים

 ואומר והמצות התורה שאר על עלינו משה. את מצוה בעצמו הכבוד מלך מפי שמענו באזנינו גס י ,שמענו
 אלהיס ידבר כי ראינו הזה היום לו ואמרנו ממשה בעצמנו זאת ובקשנו ,וכך כך להם אמור לך משה

 אשר כל את ושמע אתה קרב ומתנו עוד אלהינו ה' קול את לשמוע אנחנו יוספיס אס ;וחי האדם את

) (דברים ועשינו ושמענו אליך אלהינו ה' ידבר אשר כל את אלינו תדבר ואת אלהינו ה' יאמר  .ה׳

 לעיני עמרם בן עשה אשר והנוראים הגדולים והמופתים האותות תמיד לזכור לנו וראוי יפה לכן
 דעיס תמים מנפלאות שהיו ובטח בהשקס בהם ולהאמין הגדול ובמדבר מצרים בארן 'אבותינו
 אבל הסתירה לזאת ואיננה מקומה על והתבוננת ששאלת הקושיא סרה ובזה .עצמן מצד וברצונו

■ , : •יחדיו צדקו י , ~ '
י1 לב פרק אחרי תתורו ולא דברכות) קמא פרק (סוף הגידו חכמים אשר אחר בלבבך תאמר כ

החקירה של תחלתה עקר שכל ז״ל הימב״ם פסק כן על אשר ,מינות זו לבבכם •
) עכו״ס (בהלכות כתב כאשר לנו,, אסור הפילוסופיית ב׳ ק ר כ״ג למעלה כמובא פ ק ר פ , מאמר ( ( ה  ז

הרמב״ס למה וידע יתן מי אפוא כן חס .ממש בלשונו שכתב מה ותדע מקומו •על שם תביט בעיניך רק
 וחקר ואזן , נבוכים‘מורה בספרו הסילוסופיא ההגיון דרכי העם את דעת למד ובעצמו בכבודו ז״ל •

 שני מפני כן עשה ז״ל שהוא אליך אשיב שוב זאת י על .העמים דרך על רבים קופתים שם ותקן
 בכל שכפרו ישראל אפיקורסי כמה בו וקמו ברע לו אשר דור שהוא דורו את שראה האחד ;טעמים

 ומדיחים ומסיתים אברהם אלהי בעם משחיתים היו והמינים הרשעים ואלה ,הוא לא ואמרו בה׳ כחשו

 נבוכים כי דורו את וראה מרבים ה' את ירא היה ישראל אוהב משה ורבינו ,רב ממנו ונפל ■אותם
 קנאת בדעתו עלה ,זה בענין אדם הראשון ‘היה ז״ל שהוא ובהיות ־ , רוחם אל את נאמנו ולא הס
 את ילמד אשר והמוסתים הסילוסופיא דרכי ידי שעל מחשבות וחשב ,עזה בפרץ ולעמוד צבאות ה'

 דברי קבץ ולכן . האש ותשקע עוד ולהדיח להסית יוכלו לבל המשחית אנשי את בתם ינצחו •העם

 שלילות ועל אחדותו ועל ה׳ מציאות על גדולים מופתים מהם ותיקן וחקר בספרו בו יון ■פילוסופי

 גס , לטובה חשבה כי רצויה כוונתו והיתה , העמיס דרך על ההגיון בדרכי יתברך ממנו 'הגשמיות'

 בימים יקר ה׳ דבר היה כי שנית שוב . וארץ שמיס עושה ה' מעם שלימה משכורתו ותהי יהיה ברוך

ם, בימי נפרץ חזון אין ההם ד  ספר נתגלה לא כי , הקבלה חכמת היא כלל האמת מחכמת ידעו ולא ק

, וזה התורה סתרי זה בראשית מעשה הן והן מרכבה מעשה הן הן כי וחשבו י עדיין, '-הזוהר ה'  רזי
 . בס ודברת מקיים ובזה התורה עסק הוא זה כי וחשב , ב׳) (פרק במדע מפורש כן כתב 'כאשר

 ונמצא ה' עם בין נמצא שלא ולימוד דבר התורה לפנימיות לו יחשוב ז״ל שהוא אפשר איך תאמר ואס

 הדבר נתגלגל כך ואחר ישראל ביד זה היה וראשונה שבעצם חשב ז״ל שהוא אשיב זאת על . העמיס כץ

 מישראל, סיבה פי על ונשתכח להם זאת היתה ומידס ה' מעם זאת שלמדו על:ידי' , הגוים ליד וצא

 ,מרשים וחכם ליועץ אלא התורה סתרי מוסרין אין חז״ל שאמרו משוס ,\ז״ל בפירוש במורה כתב כאשר
 באו ורמיזות קטנות הערות אלא מהם תמצא ולא האומה מן העצומים השרשים אלו להפסק הסיבה היא

 בקליפות כלס אדם בני התעסקו עתה , רבות קליפות ועליהם מעסיס לב גרגרי והן ,ובמדרשים בתלמוד

 וזה .עמיו אל ויאסף ליושנה עטרה והחזיר עמד ובכן .עכ״ל פנים בשום לב תחתיו שאין וחשבו ההם

 כבר אמנם . בעניןזה הקדמונים צדיקים ושאר הלבבות חובת בעל החסיד של‘הטעם כן גם היה שזכרנו
הויותה מראשית היא, האומות של זו חכמה אבל ,כן הדבר שאין ח׳) פרק זה למעלה•(במאמר זכרנו

בעולם • :•־



׳ הבריתחלקא׳־בתב.יושר ספר ■
̂ לא-ל<ו׳ היא■ ושלהם מהס זה למדו ישראל דנני קדם מי היו בזה והראשונים ̂ אותם המציאו והס בעולם

׳ותדענו; מקומו על שם הניס בעיניך רק ■ \ • ............ - ד• : • ׳ ■ , r:״־ ־ .
לו א בשמרזה אוקה מקבלים היו גדול אור רואות עיניהם והיו בימיהם נתגלה האמת חכמת היה ו

 ויק^^ר / האשכות שער הדשן,ואל מקום אל הפילוסופיא זורקים והיו ,תמיד בה להגות לב ועוב
 ס1מזהיל והיו ,הזה היום עד קבורתו את איש ידע לא למען ואפר בעפר אוחו ויכסו חוצות בעיט 'אותו

 ומעשה התורה לב כי: ,האמת יודעים חנו עלינו האל בחסד כעת והנה . בקצהו מננוע העם .את
ה; דבר אינו  מאחז ,הוא / העליון עולם אחוזת גדולה קדושה בסבך נאחז אחר דבר הוא אבל. ז
 כמסילותס ■ הכוכבים במהלכות אחוזה לא ; ואופנים ושרפים בכסא המרובעות והחיות הכבוד כסא

 . שב? יסודות הארבע בעבע הארץ כנסות בארבע לאחוז כלל ענינה אין גס . עשיה שבעולם והגלגלים
 הלד״ק של מרכבה מעשה ;הלשון בזה ז״ל מהר״י,עמדין האמיתי הגאון חיל גביר איש כתב כאשר
 -,הדקר נעקר סעו הס כי יודעים אנו ונמצא . הורה בדברי להרהר שאסור במקום אפילו ללמדו מוהר

 ,p דעתס;. לפי אם כי מצוה עשו ולא מצוה בדבר סעו גס . ואיננו התורה סתרי שהוא חשבוהו
 לאסיקילסיס איזן יטי שלא משה ודת ישראל בית בדק זה ידי על לחזק רבה ולמצוה לטובה חשבו ז״ל הס

 הנסיון ככל האלו אחרונים בדורות אנו ואמנם , העם את ומדיחים המסיחים בימיהם שהיו המכחישים
 יך5ד על המחקרים שנתרבו מעת כי נראה בעין עין כי ;המורה ספר ידי על כלום נתק שלא הורה

■בישראל אפיקורסים נתרבו העמים פילוסופי על עין ואומרים חורה גופי על שעוברים עד ;
 חייס-אלא אינן וחייהם• העיוני המופת עליו שיורה מה קם כי להם יאמנו לא כי כלל; המופת פי

ל איש ישאל כאשר אותו ששואלים עד דבר יעשו לא , המה מופת אנשי כי המופת ע״פ  אלהיס נינ
 מצליס ייאלז ®יאל’ איז העלה אשר ה׳ הי עוד יאמרו לא האמונה וא?דה מעט ועוד .אחרים

̂? לא מי כן ואס < המתפלספים אלה ידי על חלילה נעדרת האמת ותהי ̂י לאיסור, י”'’ ינז
 P לן, היה שלא והלואי ס״ו) (במדבר לבבכם אחרי תתורו ולא מפסוק חז״ל אסרוהו כאשר .הראשון

■ _ ' : מעולם היתר י .
עארס״' P רני מאוד מופלא חכם ליהודים וגדול הגאון שכתב מה ראה גם ראה ואבי אהובי א קטן י״’'’ •י ■ הו

שם ידו יכתוב וזה זה. ספר אחר שיהדר ראוי ישראל איש וכל ;באיכות מאד הוא גדול בכמות
____/ _______I \ . ../L___ ___I______ __1. . -'■׳עד’/ . ».

על ומלה גדולה בצעקה המדורה והגדיל הקנאה אש להעיר הפרק בל באנו עתה הנה .השמיני)
״ ומראיהן הגדולה הצרה זאת אל הביאונו אשר האנשים כתות ר צ
 ‘ל^. בחלו הדתות בקבלת אחרונים היותם עם כלם הנה כי ; יהודה מבוגדי וישמעאל אדום נפשם

 חכמינו פילוסופי והנה . הפילוסופים מפני צרור ממנה הפיל. הדת.לבלתי וקיימו אמונה דרך
 על ולויו’ * למאורסה אלא למורשה חקרי אל למורשה להם ונהנה האלהית התורה קדמתס

 '’לזרא. להס .והיה ונחלה הלק להם היה לא העיונית ובפילוסופיא ; מחלבה גמולי משדיה עתיקי והס
̂ 4מע הס כאלו ,במופהיה רצו כי דרכיה חבבו אהבתה יד עליהס ותגבר השיניה את החליפו המה הלא

תש;,- ולמה תמיד תשגה־ באהבתה עת בכל ירווך דדיה החכמה עצת הפך בתוליה; דדי ועשו שדיה
לא חשקה ועוצם הסילוסופיא אשר.באהבת יש ; למחלוקת כן גם בזה שנחלקו■ אלא בזרה; בני

 כנגד<- פניס להעיז •כלילה פקו בתורה שגו אך .. השערה ■כחוט מכוונתה ולהחטיא כנגדה לשנות לבס
 התורה צד אל אך שקולה הכתות שני אל אהבתם היתה אשר ויש ,כלל לה' sהסבירר ולבלתי

 שתיהס יוכלג בהם פילוסופיים דקים וצדדים גחינוש למצא בהשתדל אמנם כנגדה להכריע
 והבחזן^ן הצדדים לבקש השתדלותם והיה הכרעה שוס בלי בעינה הפילוסופיא להשאיר שראם ויש .יחדיו
־פשרה דרך אליה באה כאלו צלתה גבול להרחיב גבולה שתסיג כלומר ,התורה מפאת ההן  ובתוך .

 . ונאמכיס שוץ בסשרניס עצמן פרסמו אנשיה אשל הזה הגדול הצער בשלה אשר שלישית כת הגיעה הבאים
 בריתה ושומרי לאוהביה כמשפט התורה אצל חשובים עצמם את שהראו אלא עוד ולא ;הדחוח אצל
 1תח בכל והשתדלו ;דרכס את ולסלף עיניהם לעור בחיקם ושחד חן אבן הפילוסופיא היתה לסוף' אך

 דבריס •מליצת ולהפליג האלהית התורה ולפתות לפייס פשרתס בכח לבא משכיתס ובחדרי בסתריהס
 צא, או <מצא מהיותו אריסטו עליו שגזר מה כל שתקבל באופן להס חאות ̂ לבה על אמרים ומתק

 צשופן*״ כסוה כאלו בה היסוד עד בתורה המונחות והפינות האמונות הריסת מרוצת שירוץ פי על אף
 צך. מחניהס את שנסו אשר אלה והמה ;והיולדה המחזיקה אביה מדעת ̂שלא אני רוצה שתאמר עד

 שלא גה באו אשר הדברים כל בכלל ונסיה התורה מופתי וכל הנבואה דברי לפרש כחס בכל
 5התול סתרי אל בעליו והמגיע בעיניהם המופלא הפירוש שהיה עד ; ההקש טבע אל להחזירם הטבעי
 הפילותות^א הניחהו אשר מכל דבר יסול לא השר הוא שלימה; הגעה סודוסיה ואמיתה מצפוניה ולחדרי

 גדו^ ■ודבר בראשית; מעשה קטן דבר ;גדול בדבר ולא קטן בדבר לא נימא כמלא ואפילו ארצה
 האלהי^ הכוונה, שהיתה ראשונה זכרנוהו .אשר הכית פינות בג' שיגע מה בכל ובכלל ; מרכבה מעשה

יזד־^׳ן הס? הלא ;מהשערים) ובז׳ (בה' שבא כמו והקדוש; הטהור סיני הר במעמד ולחזקם אותם ליסד
■ על .



מר m דרף־ ם ^ m ■קיט .י
 אינה הנחותיה וכל שסשותיה וגזלו המחרישה בעומק וקעקעום אותס והרסו למעניחס גבהיהאדכו צול"

 . הפילוסוסיא אמיתת יכינו א1ו< ידעו לא אשר 'ההמון לכתות למשל שמוה אכל , האמת דרך על אצלה
הוא והרחוקים הקרובים הפירושים ידי על או בפשוטיה אס הפילוסופיא אל־ שיסכים' מה כל אמנם

׳ . ■ - . • . ־ ל . ■ ־ • ' . , . ........ ; ־ ■ י ׳:■ בה לבדו־האמת ■ ■ . :
 האלהית כתורה תועלת שוס תמצא לא הנה אמיתתו נשאר שאס בעיג/ מאד נפלא הוא באמת דעתם וזה

 הנה בפירושה;כי בפשוסהואס אס שהובן איך נמצאת שלא ישראל ול^ ולנו לה ינוח ודאי כלל י
 דמיונות ואמונות כוזבות דעות אל ולהמשיכס ולפתותס הפתאים עם המון להתעות רק ענינה אין פשוסה
 מאלהי ירחיקס הבהמיי חיותם להם לסדר אשר / לבותם מהשכיל עיניהס מראות העח / ורעיון הבל שהכל
 הראשון מקומה אל הפילוסוניא שבה הנה הפילוסופי פנימיותה לפי התורה תובן ואם ;מאדס הרחק האמת

 ריבות חדושי אס כי בה הרוחנו לא באמת הנה . השמיס ימן תורה ■לנו ולמה כבתחילה, אהלה יאל
 וסשרותם. במשסעיהס השתדלו אשר והדיינים הסופרים ומורח בינות-כתותס, נמצאו אשר קמנוות ואבילות

 / שנה אלפים לה קדמה הפילוסופיא באמת כי .הפילוםופיא ונתחדשה תורה שנתנה שיאמר לאומר ואין
 לאנוס כח גברו קדימתה מכח שהרי . ברורה עדות זה על זה יעידו והמה וב׳) א' שבא(בשערים כמו

 ׳והנה . ולסעדה הסלוסופיא לקיים הביאום התורה שדברי ולכובשה,לא לה להודות התורה דברי ולהכריח
 הפשרנים על הדין מבעלי לאחד נפלא תרעומת נשאר היה ממונות מדיני באחד הזה כדבר הנהיה באמת

 החמור רבות נפשות בדיני שכך וכל שכן כל לבריות. ולא לשמים לא’ למחילה ניתן שלא עשו p אשר
 כח עליהם ומקבלים בדבריהם המודים על אס כי תלונותינו, כל עליהם להכויל אין כי האמנם ;כזה אשר

 שרים שמס מי או לראשינו הרכיבם מי כי . ומדינס מהם להסתלק ידם לאל והיה ,ופשרותס ברירותס ■
 כי כבודנו החד אל ובסודם נפשנו אלתבא במחקרם לדבריהם נשמע ולא להם נאבה לא עלינו ושופגייס

 שבכל צנועיהס מנהג שהוא כמו .ופרשיו ישראל רכב כל עקרו ובסודותס אדם נפש כל הרגו בעיונם
 סוד שם שיש יאמרו אמיתית עצומה הפילוסופיא'בכוונה הדעת ותפעל תסתור האלהית מקום'שהשורה '

 הישרות התורה וכוונות דעות ולבעל לסתיר שכוונתם ופחזותם עיוניהם אל המחאויס החלולים לב והעיר
 פחות ושים , מדרכיהם מאד הרחוקים נועם דרכי דרכיה עם ־ האחרון השלימות אל האדס ומישרות
 ואף כפלסתר. תורה ויעשה בהסתר או בגלוי ישמע והשומע ,למיניהם העפע שרי אל מסכימות תחתיהם

 כל מלפניו־ כרוז שהוציא למלך משל . להחמיר ולא להקל מקוס.ישמע מכל ולא'ימיר בתורה • יחזיק כי
 אחד שם והיה נפשם, על לעמוד וכליו איש ההומה על הלילה'לעלות כחצות יקומו גדול ועד למקעון העם

 כזה איש ודאי כי אנכי. ידעתיו סוד המלך במצות יש ויאמר קולו את •וישא עצתו מבני מהמוחזקיס
 ולפחות לפניהם. איש יתיצב הראותוושלא כפי ההוא במעשה למלך העצמית שאיןהכונה לאזנם השמיע־
 ואחרי , ידיס ורפיון אפבחלושה כי יקומו שלא גס וצינה מגן להחזיק ין־יהס ^רפות העם לרשל יספיק
 עבר ואשר ,לעזרה לה היה הקמיס המעעיס האנשים ועס ,ללכדה העיר על האויב בא לילה החצות

 פירושיהם בדברי משפטם היה וכזה כזה .העליונה על .ההוא היועץ וראש תלה אותן המלך מצות על
 י ומפרשי מדבריהם יבין שלא מי כי ,הסכמתם שפשעה עד ובמרוצתם אחריהם הנמשכים. י וכל וחלותס
 בהגדה אס במופת אס התורה וסיפורי הנבואה מדברי באומה באמת שיקופל למה שינגד דפר ספריהם

 ולא ומדבריהם מהם שהגיענו מה וזה ,אמיתתו אל הגיע ולא הטנתו עד בא לא הוא נמ׳צוה או
 ■מחולשת שנמשך מה נמשך ולזה , ידים ובמשמוש אזנים ולהשמעות עינים למראה מהם י להתעלס אוכל

 ' . הברכה את ה/ צוה בזולתה ולא בה אשר במלאכה הפועלים ועצלות הפמחון ורפיון האמונה •
 עם כי ,באזניכס יכנסו ונכוחים עוביס דברי ראו בלבבכם תורתו עם אלהיס יראי אמת אנשי- ועתה

 שנאת גדולה כי וראו נא ודעו אבותיכם. ואת ברית בסיני עמכם ה׳ כרת האלה 'הדברים ׳ •"
 היא הכתות כל דעת הנה כי . הנפסדות הכתות שאר מכל ,הזאת הפילוסופית כת את האלהית הכת

 צועיזה קשה היא הכת זאת אמנם . קטנה באצבע קו בקש אותה תדחה והתורה ומפורסמת גלויה
 גופה היא בתחילה בהיותה וזה ,כנגדה להלחם יד להרים מלחמה כלי קצת לה נמצאו כי ׳ .ומעיזה

 טובים דברים הרבה נמצאו בכנפיה גס בה, מתבארות תורה גופי והרבה קנוי-לעבודת'התורה
 היו העניניס אלו וכל ולפנים, מההיכל בהם ישתמשו לא אם רק נאותים היו וכלס ומתוקים נחמדים

 וחלק שפתיה במתק היא כי ,פנים והראות אונאה בדרך מלחמתה ללחום שנונים וחצים הרכותה-fבי
 לתפלה יצא פיה ואחרית ותהלה לשבח ה' שם להזכיר בעלילה עלינו באת דברי-פיה בתחלת דבריה

 *תאמר. אמריה העניניס וכמצאמאלו והשינוי וההתפעלות והריבוי הגשחות אמנו בסלק הלא ותהלה,
 עמס תסלק ,כליו וכל הגשמות בהרחיקה כי תראה הלא .וגומר גוזר וחסרון דופי כל משפטה ^'ואחרית

 הריבוי ובהרחיק , שומעת ואוזן רואה עין למעלה אץ כי ויאמרו ,בהם הנתלים וההשגות החושים
 ההתפעלות ובהרחקת ,ה׳ נגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין כי ויגזרו הדעות ורבוי התארים יסלקו
 ידיעת ממנו יסלקו השנוי ובסלק אבדו, כבר שנאתו גס אהבתו־ גס והכעס הרצון עניני ממנו י יסירו

 וביכולת העולם בחדוש גפרו ומזה .בעצמו ־הוא שיחדשם שכן כל והמתחדשים ■המשתנים הדברים כל
 החזק זה כעמוד יתברך הבורא אח בעיונם שמו הכלל זה .המפורסם טבעו כנגד והמופתים האותות טלי־

והאמיץ •׳־׳..־־



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר . ■
 אלו עצמו/ אח רק יודע לא גס מרגיש לא גס שומע ולא רואה לא עליו בנוי העולם שכל והאמין
 שלמותו מכלית וזהו / בקיומו הוא ישחר יעדר המציאות בל־ ואלו המציאות*כלו יעדר נעדר ישוער

- . ■: : זכרונו מקום זה אץ רב עיון להס יש בזה וגס . אצלס . ■ . : -
 השמה חסד תורת אותנו חנן והכפירות/ השבושיס אלה מכל והבדילנו טוב ורב חסד שגמלנו אלהינו ברוך
 נתנה ולא ■ לדעוחיהן המנגדות אמיתיות דעות מתנה בתורת לפנינו בהניח / בחיים נפשינו ־

 אלו ככל שקריהם תחת צודקות ואמונות הבליהם תחת אמיתיות דעות * לנו בתת / בהם רגלינו למוט
 כסי והשניי ובהפעלות וברבוי בגשמות התורה שרצתה ח״ו לא בהם/ כיוצא וכל הנזכרים העניניס

 אצלינו • שיצויירו השלמיות מכל שלימות שוס ממנו יבצר פלא שלימה באמונה נאמן אבל .חלילה סשוסיהס
 ,ל״ג) דף מציאות (אלו אדם בני כלשון תורה דברה חז״ל שאמרו מה והוא ,העניניס אלו באמצעות

 בזולה אותם מכירים אינם אדם שיני לפי יתברך אליו הדברים באלו וההשגות ההרגשיס שייחסה כלומר
 העוד במשל ששי בשער הענץ שביארנו כמו ,ושלמיוחס החושים ענין טוב שיסלקו לא ,האופן זה

 אל כהקפדתה הגשמות מצדדי בצד ההמון טעות אל הקפיד לא החלהי שההישרה ספק ואין ,והפסח
 מביא וזה לבד דעת שבוש אל מביא שזה ,היכולת וסילוק ההשגחה ומיעוט הידיעה כהעדר טעותה

 שכלל מה על כתב ז״ל הראב״ד והנה התורה. דברי מכל מפורסם שיראה כמו גמורה כפירה אל
 גוף נעל שהוא אלא אחד רבון שם שיש האומר המינים בכלל חשובה) מהלכות ג' ז״ל(פרק הרמב״ס
 PP לפי המחשבה בזאת הלכו ממנו וטובים גדולים וכמה מין לזה קראו ולמה אברהם אמר / ותמונה

כו'. במקראות שראו  יכילס לא כאחד שניהם אס מבפלפולס יותר נפשם בצדקת יתברך השם רצה ובאמת ו
 והצניחה אלהיס מפן אשר את ועשתה העניניס אלה כל משלמת האלהית התורה היתה וכבר / דעתם

 בעלי אלה חכמימ לולא ,האדמה פני על אשר העמיס לכל אס כי לבד לנו לא ,שלחה אשר את
 אל חיים אלהיס דברי דבריה תהפוך התורה ופתוי בהסת השתדלותם ועוצם זכרנו אשר הפשרות

 יהיירן / וחסרה קטנה סילוסופיא במדרגת שלמה חורה שנשארה עד ̂ תגרע ולא תוסיף לא הפילוסופיא
 מהתורר• שלימות בהרבה נשארו כולם הנה כי ,ולשון אומה לכל ולשנינה למשל האמונה בענין באמת

 ואנחט / קיימת אמונה ובעונש ובשכר ובנבואה המופתים על וביכולת העולם בחדוש והאמינו האלהית
 ילעקר י״^טלגי מאי^יי האמונה לגרש לשטן לפנינו. אלו יצאו כי ,ממנה ושלוליס שדודים נשארנו בעוננו
 ההיליסופיח צרעת תראה לא אס בחכמה שהתפאר מי בינינו ימצא בזרות אשר ,מאנשינו גזעה ולשרש

 .ימאהגיק פירושיה מכת רחקנו כי לנו אוי ברמיזותיק או בקריאתיו בספריו ואס בדבריו אס עיוניו מצח טל
 לרתקה/מעל, מכה בכל אותנו המכים הם ומורגשים/ מכאיבים בלתי ונאמנים רעים חלאיס ונחלנו

^ * הזמנים ומחליפים העתים מפני הגלות קן מאריכים והס ■מקדשינו
 נסמעיס •ועליהם תמנו ל̂א כי הרבים ה' חסדי לולא ,מתקרבים והמה מתרחקים יום יום בהיותינו

׳ שאכן,. והמו ,מהם ונפלאות בגדולות ללכת חטאו שלא רבן בית דברי אל הסומטס ודל עני עם אל יפנו
.חכמיגו על חמסני וכה כה ובין ,)מ״ו (ישעיה דברי על וחרד רוח ונכה עני אל אביט זה ואל הנביא

.החטס דברי כאן עד / לו חוכי כל אשרי ה' משפם אלהי כי / פעלו לפי איש איש ושופטינו שרינו אלה י
' , . :ז״ל עקידה בעל יהודה תפוצת בכל המפורסם הגדול

ם א למעלה ז’וה המקובלות מצד האמנחנו לפני בין לנו אסורה שזאת אחר אלי תאמר ו
 תי״ד׳/ בתשובתו(סימן ז״ל הרשב״א מדוע / לעילם אסורה היא הוא כן ואס זה) מאמר כ״א (סרק ,

על / מותר שנה כ״ה אחר כי משמע שנה כ״ה בני היותם קודם הסילוסופיא הלומדים האנשים החרים
.מזיק שאינו הטבע בחכמת הסילוסופיאה לימודי על היה ז״ל הרשב״א של שהחרם אליך אשיב שוב זה

 חכמת שילמוד כדי אלא אינו שנה כ״ה עד האיסור וטעם / שמים מיראת לומדיה לב מסיר ואינו האמונה
 חכמת, לאסור כתב לא ז״ל הרשב״א אף וז״ל/ ז׳) (סימן בתשובתו ז״ל הרמ״א כתב כאשר /תחילה הת.מוד

 .הפילוסוסיאה לימודי על לא .עכ״ל והיין הבשר שהוא התלמוד חכמת שלמד קודס האדם בינקות אלא יונית
 הקודמיס' פרקים בסבך למעלה זכרנו כאשר בהכרח האמונה מן האדם לב מסיר שהוא הטבע שאחר במה

 בשס זה) מאמר כ״ג (פרק למעלה זכרנו כאשר שמיס מיראת לומדיה לב שמסיר שכן מכל זה) (במאמר
 על בניהם ואת עצמן את מונעים הצדיקים אמנם .לעולם ונכרת הימים כל אסור הוא כן על .ז״ל היא״ש

 ועוסדיס הפילוסופיאה בחכמת שנכלל מה ומכל מזאת גס אף שיבה איש עם יונק זקן ועד מנער חייהם ימי
 ■ שלמדתי כמוני ישמעאל ר' את דמא בן שאל צ״ט.ע״ב) במנחות(דף ישמעאל/'כדגרסינן ר' כדעת תורה בדברי

 י\עש בו והגית מפיך הזה תורה ספר ימוש לא דמא בן על קרא יונית חכמת ללמוד מהו כלה התורה כל
 במציאוק אינה כזאת שעה כלומר .יונית חכמת בה ולמוד לילה ולא יום לא שאינו שעה ובדוק צא ולילה

 בדבריס ולא בס ו׳) (דברים בס ודברת דיומא) קמא שאמרו(בפרק וכמו , לילה או או.יום היא אבל כלל
 נהתד מתח־ליס הפילוסופיי דרכי ללמוד המתחילים כל הרוב שעל הנסיון הורה שכבר ומפני אחרים.
 מושך׳אביריש הרע יצר הוא רע רק האדם לב יצר כי / האדם בטבע לזה לבס יומשך כי באיסור וגומרים

 לרע, פי על שן■ בזה אין ואומרים חורה גופי על ששבריס עד הטבע שאחר במה דרכם פי על בכחו
 P ע< אשר בה איננו אשר תבונה ואין חכמה אין כי ,הכל הצדיקים יודעים התורה ידי ועל הפילוסופיי

נקראת ׳



קבאמונה דרך כ׳ מאמר
 המאירה אספקלריא היא חכיכשס הקורא י״כו)עין מאמר ו׳ (בפרק זכמו כאשר הפלס מאמת לקראת

 .אפילו הרפואה חכמת אפי׳ שבעולם החכמות וכל הדברים כל הכל מרומז בתורה כי . בה צנוי יכג ש
 חז״ל דברי כל חפי' מרומים בגבהי אשר הנעלמות הסודות כל אפי׳ ארן דרך עניני אסי' מלחמה יכסיסי
 העליונים עולמות סודות לחז״ל, אשר מצות וחיבת השכל מוסר דברי כל אפי' באגדה דרשותיהם וכל בדינים
 כידוע באגדה דרשותיהם ,התלמוד מן כידוע בריניס חז״ל דברי . להזוהר הנעלם המדרש מבית ליייע
 מכל שתים הו אחת כ״א להזכיר לי אפשר אי שזכרתי והחכמות הדברים שאר / ז״ל המורים בעל מיברי

 שיעמול לאדם שמוב הרפואה חכמי שאר כל וכן זייל הרמב״ם שכתב מה כטן ולרפואה ,לדוגמא מהם אחד
 באיזה עצמם מיגעים מלכים וכני השרים אפילו ולכן אכילתו קודם כפו ' ביגיע מלאכה באיזה עצמו יזה

 הרופאים שכתבו מה וכן ,')ג (בראשית לחם תאכל אפך בזעת בתורה מרומז וזה ,האכילה קודם מצאכה
 ידוע ארן דרך ובעניני מ״ס), מיין.(בראשית עיניס חכלילי בתורה רמוז וזה לעיניס. קשה שרף ויין שהיין

 שאין אע״פ בעיניו הטוב ובצבע מהודר בגוון יפה מלבוש לקנות מהדר יש למלבוש נצרך שהאדם שבשעה
 מלבוש לו לקנות מהדר ויש . אגד לילה ובין היה לילה שבין אע״פ חפן'בו מאוד וחלש דק והוא ממש בו

 ומראהו הכבוד לפי שאינו פי על אף רבים ימים יעמוד למען ינתק במהרה לא אשר המשולש בחוט ועב חזק
 ■הישרה ההנהגה אפס ̂ כשק עב וזה ̂ דק כמשי זה כי עושים. הישרה הנהגה פי על לא שניהם וגם .רע

 יפה וג״כ בעצמו חזק שיהיה ר״ל יחד המעלות שני בו שיתקבצו הממוצע בדרך להחזיק בזה ארן מדרך ;
 לאיש בתו את ליתן שלא ארן מדרך וכן . ל״א) לבושה(משלי והדר עוז בתורה מרומז וזה למראה; ונחמד

 משכיל היש לדעתו תורה או חכמה בדבר אותו ינסה תחילה י אבל בער אם הוא חכם אס ידע לא אשר
 ארן דרך הורה ולמדך ;בתו אש לו יתן אז הוא חכם כי שיראה ולאחר ,לאו אס בתורה מבין או בחכמה

 לו יקרא מה לראות האדם אל ויבא ב״ח כל כנס תחלה אכל כנגדו עזר לו אעשה יתברך באנורו זה
 נפש האדם לו יקרא אשר וכל גדולה חכמה ע״ס ב״ח לכל שמות האדם קרא אשר ולאחר ב') (בראשית

 פסוק אחר תיכף כי ;האדם אל ויביאה כו' תרדמה אלהיס ה' ויפל אז לו והראוי הנאה שמו הוא חיה
 בקריאת באמצע להפסיק לא כו' תרדמה אלהיס ה׳ ויפל פסוק לכתוב ראוי היה כנגדו עזר לו אעשה
 מלחמה צבא כר עם דברתי יע״ח ווילנא ק״ק בישראל ואם עיר היא מולדתי ובעיר ,החיים לבעלי שמות
 חכמת שכל דע לי ואמר , מלחמה בתכםיסי גדול חכם שהיה רוסיא ממדינת (יענעראל) הנקרא אחד

 מצות וחיבת מוסר ובדברי . משה בתורת הכתוב במדבר הדגלים ממסע למדים אנו המלחמה מכסיסי
 מתמלא הקב״ה לנשקו המזוזה על ידו ונותן מפתחו ויוצא משכים שהאדם בשעה הקדמונים שכתבו מה כגון
 למזוזה שרומז ה') (ביר עליו המו ומעי החור מן ידו שלח דודי בפסוק רמוז ומצאתי יגעתי רחמים; עליו

 אדם בני כל וכן החור; דרך המאיר במזוזה אשר שדי שם הוא ידו שלח דודי ר״ח כי והפלא בחור; הניתן
 נראה לכל כאשר הכל זכרנו אשר הכופר אבנר כענין וקורוחס מעשיהם וכל בעולם יהיו ואשר היו אשר

 הרמוז מאת חכמה איזה בה יראה כי והצופה הראות את המגדלים קדושים עינים בתי לו שיש למי כתורה
 יונית חכמת ידי על ויראנה תצפינה בעיון עיניו אס אבל ;באמת ההוא הדבר ק אמס. בכתב הרשום ואת

 זה) מאמר כ״ה (פרק למעלה הנזכר (קאנט) החכם הוכיח כאשר ;באמת כן לא הרוב טל ההוא הדבר
 צדיקים ובכן ;ותבין מקומן על שס ולבך עיניך והיה ;יו״ד) מאמר ט״ו סרק (סוף למעלה האמור וכדבר

 ה' את לנו,עבוד טוב כי יודה לא מי ובכן ;חלקם ואשרי הצדיקים גורל אשרי טוב אך חורה אור יראו
 לאבותינו, שעמדה והיא ; הזה במאמר אודותיו על האמור ככל בנים לב על מהאבות המקובלות מצד

 ישראל נגאלו שלא ד') (שיר אמנה מראש תשורי פסוק על במדרש חז״ל אמרו •כאשר ;ממצרים להוציאם
 בעיני וטוב ;אבותינו נחלת והיא האחרונה גאולה כן גס יהיה הזה ובזכות אמונה בזכות אלא המצרים

 משהלך ימצא מי אמונים ואיש ונאמר ;ב׳) (חבקוק יחיה באמונתו וצדיק כנאמר לפניו הדבר וכשר ה׳
 אשר אלהיך ה' אנכי בקדשו דגר דבר ראשית סיני הר על מלכנו בהגלות ולכן ;כ') (משלי צדיק בתומו

 כ׳ (פרק למעלה וכמובא וארן שמיס בראתי אשר ה׳ אנכי שאמר לא כ׳) (שמות מצרים מארן הוצאתיך
 בפעם גס אף ;בפסוק בו ז״ל עזרא אבן דברי על למשיב לך ויהיה שס חביב הקורא עין ;המאמר) מזה

 אבותיכם אלהי הוי״ה ישראל בני אל תאמר כ̂י אחר ישראל בני אל משה את אלהיס כששלח הראשונה
) (שמות דור לדור זכרי וזה לעולם שמי זה אליכם שלחני יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי  לא ג'
 בידם המקובצ את להם אמר רק ;כלל המחקר דרך שהוא מה להם רמז ולא וארן שמים אלהי אמר
 הנכבד השם שהוא ויעקב יצחק אברהם אלהי אבותיכם אלהי הוי״ה באמרו הנאמנים מאבותיהם חזקה גיד

 והנורא הנכבד השם את ליראה נאמרו משה זרזס ועליו מאגותס בידם מסור שהיה ישראל אלהי ומורא
 זה מה מקומו על והתטננת .המאמר) מזה ט״ו למעלה(סרק כמובא כ״ח) (דברים אלהיכס ה' את הזה

' : בסרק ט תדרשנו כי• ותבין בהםוק בו עמרם בן לנו, אלהים עשה
ה לג פרק נ ה  השתדל משכיל קורא אתה אף לכן העיוני מופת דרכי על מאד גברו אביך ברכות כי אחר ל

 הקבלה מצד אמונתך יהיה כי ;שאמרו ממי האמת וקבל גרסת רב אמונות איש להיות
 בסוף אלכוזרי למלך .החבר הוא וסוטר מבין תטנה א־ש רוח יקר קדמון צדיק כתב כאשר והתורה מהאטת

אפיקורוס פרם כל על לו והנפת? אמת לא חדוד יקנה דקדוק כלו זה הפילוסוסיס דברי על לשוט וזה ספרו.
ונעזוב



יושר בתב א׳ חלק הברית ספר -
 שצריך מזה וראייחם ועכדהו אניך אלהי את דע בני שלמה ואתה לכנו דוד במצות הקראים ראית ונעזוב

 להאמין וזקניו אביו על לסמוך הזהיר אבל ,עבודתו התחייב כך ברורה,ואחר בידיעה, אלהיס את לדעת
ס שכינתו וחנות כנען ארץ והנחילם זרעם בהרבות ייעודיו להם שקיים ויעקב יצחק אברהם באלהי ל תו  כ
ה כמובא !_עכ״ל מ^ ף אלהי עם תהיה ותמים ותבין שם ולבך עיניך והיה זה) מאמר י״ב (פרק ל תי  אכו

ם דרך תמימי אשרי דוד ואמר כ׳) צדיק(משלי בתומו מתהלך שלמה אמר כאשר סלהיך; הוי״ה הוא הולכי  ה
/ בתורת ס יום בכל המקובלות דרך על ותיחד ידים בשתי החקירה ותדחה אריסעו. בתורת ולא ה מי ע  ה
 שכתכתי אחר והנה •. ירושלים ותכונן ציון תכנת כן גם זה ובזכות ממצרןס. אבותינו נגאלו אמונה ובזכות

ד איש אלי בא הקיר״ה ממשלת החת בגאליציע ביטשאעש בק״ק אשר הגולה בתוך ואני זאת כל ה  א
ד אתי הנה אלי ויאמר ויען ,המאמר זה בקונטרסי וקרא גבאי אבא ר׳ שמו ונגיד ההורה ממופלגי פ  ס

ס האנשים קדקד על בו להכות קדמך והוא יעב״ץ יוסף מהו׳ החסיד הגאון שהיבר החיים אור מויי  על ה
ת והנה סופו ועד מתחלתו בו וקראתי הספר אותו לי מסר האיש וזה הפילוסופיית. מצד להיות האמונה מ  א

י חצי ולא דבר בו ראיתי מצאתי לא אבל הענין זה על רק ההוא הספר נעשה הדבר נכון נ א ולא ד בר  ס
^  להעיב ודעת בטעם עליהם גבר לא אף בחסדו השכיל עלי ה' מיד אשר זה במאמר שכתבתי מה מ

 אתס האמת שאין מרה עליהם צועק אלא , חלק איש אנכי כתבתי כאשר ,דבריהם ולבטל עליהם
 נבליס אותם וקורא למו מרורות כותב חסידותו וברוב , ממש והקבלה והשכל הכתוב מן בראייתם אין

ה אשד עיניו ממראה עליו מרה צדיק אותו של לבו כי וקצף^על בזיון בכדי אותם ומבזה מחרף וכסילים א  ר
 שהתפארו האנשים אותם שכל ראיתי ובעיני אני ספרד מגלות יעב״ך יוסף אני הלשון. בזה כשב ז״ל הוא כי

ם אמרו למעלה ופנו צר ביום כבודם המירו כלם כמעט העיונית הידיעה מצד שאמונתם ואמרו בחכמה  מ

ת על ע^ייו עסיי האחל כלם המקובלות מצד בה׳ שהאמינו הארץ ועמי הנשים אבל נעבדג/ כי שדי ש דו  ק
שר ואמרתי עליון אל ה׳ אל ידי הרמותי זה b ובראותי , עכ״ל יהב׳ שמו א

 ק כזה .זאת ע^ עמי מתסזק קדוש שאחד ה׳ וברוך בחרתי אמונה דרך ובחסדו אלך זו דרך יעצני
מנו הניצה להוציא הספר. בזה בו המכוון דרכי אשמור מקומי אל לי אשובה ועתה המאמר. בזה דברי  מ

: והוא ,בחשדו בו ישועתנו האל לנו יעמוס אשר כפי הפועל אל . ■

תכלית כל כ״א מאמר :
הנסת י׳ייא ^9 וקדמוניות ראשונות תזכרו אם א רק3
-5ש היום וידעת ,השכליית נפש מזולתו.הנקרא האדם את בו יתברך הבורא ייחד אשר : ̂ .

 ^ליוכר בחינה והיא שבגופו. יחידה בחינת שהוא 1 שבלב דם רביעית היא לגופו נפשו שבין האמצעית
 In תלוי ט כן על י״ז) (ויקרא הוא דמו בשר כל נפש כי בסוד הנפש של התחתונה ובחינה שבגופניות

 מדכר ־חי צומח דומם בחינות ד׳ האדם בגוף שיש הקודמים במאמריס עיניך לנגד ידי כבר כי , האדם
 ישלוד׳בחיכוס וכן y חיה נשמה רוח נפש וסוד מלכות ת״ת בינה חכמה סוד שהס יסודות הד׳ מחומר
 התחתונה מדרגה הוא זה דס רביעית כן על ,ונרנ״ח חגת״ס כן גס שהס יסודות הד' מצורת דצח׳יס נפשות

 והאמצעי , הגופניות לבחינת וכתר יחידה בחינת ק גס והיא , דנפש ונפש מלכות סוד הנפשות מבחינת
 לריח לכושו שכין והאמצעי , לכוש כמו עליו ועומדים הגוף מן שהם השערות הוא ללטשו אדם גוף שבץ
 הפחוס כל יסודות שהד' כמו והנה .לבוש כמו אריגה ממנו ונעשה לדירה.כבית שנשתמש האוהל הוא
 והמיסלאוירוהאויר למיס מרכבה הוא העפר במעלה;כלומר שעליו למה וכסא מרכבה ה' נתנו במעלה בהם
 במעלס בהם הפחות כל להיות הדצח״ס שהם מהם הברואים בטבע חק יתברך הטרא שם ככה / לאש
r ועל למדבר/ מזון והחי לח; מזון והצומח לצומח מזון העפר ר״ל , שעליו.במדרגה למה ומחיה מזון t 

 י עשן• את ואכלת כנאמר השדה עשב מזונו ושס אחת מדרגה מזונו הקב״ה השפיל. הראשון אדם בחטא
 תימא בן יהודא ר' מיתות) ד' חז״ל(בפרק כמאמר בשר מזונו לכן קודם שהיה מה ג') (בראשית השדה
 פניס כל על השמים מן בשר היה כי בשר.אף לו צולין השרת ומלאכי היה עדן בגן מסב הראשון אדם אומר

 יד, על חיים בעלי להס בהבראס הקדמונים קודש אנשי שאכלו בשר וכדמיון בשר טעם וטעם בשר אכל
 י,5 בגמרא משני דלא והא ,הארץ מן הן השלויס מן הן בשר כל ממנו נמנע שחטא ואחר ,יצירה ספר

 p,p ולכל הכתוב כי מפני ; החטא לאחר רב אמר, יהודה ורב אדם שחטא קודם מדבר הימא בן יהודה
 ׳ התעימוהן שחטא קודם זה כל עס אך / כשנכרא תיכף החטח קודם לו נאמר, א') (בראשית הארץ
 החרץ.רד מן הן שמיס מעשה הן בשר כל ממנו ומנעו ממדרגתו גפל שחטא ולאחר השמים מן בשר מעם

 ’ מזונו ושם אחת מדרגה מזונו לנחש'השפיל וכן ליה; .יטעמון כתורין השדה,וע:בא עשב ירק כל אח
 י המדבר כי וראש אחי ודע :(שם) חייך ימי כל תאכל ועפר כנאמר צומח בהחלה מזונו שהיה מה עפר

, . ;ממנו והמטקש הזה השלם תכלית כל הוא
ד  כי מהם, והמטקש כלס העולמות כל תכלית הוא השפל הזה העולם כי להודיעך השר־ אליך לי דכל עו

לא הבחירה לףיות אפשר שבו נפטר הפועל אל השלם זה שיצא כדי אלא השלמות, כל נבראו לא
בזולתו י



קכאתכלית כל כ״א מאמר
 המבוקש חכלית שהוא מפר במחשבה להה קודם הוא ובממלה וסמן בשבע לו קודמים הס ואס .

 פככלס שפל ועצמותו חומרו לכן מנלס המכוון התכלית הוא היות ^־ויעך החלה במהפכה מעשה וסוף ־מכ/ס
 . ותכליתם מהם המבוקש הוא שהאדם היות עם חי צומח הדומם מחומר־ חלוש הוא האדם שחומר כמו

 . האדם הוא העולם תכלית וכל העולם זה הוא העולמות תכלית שכל המדובר מן עולה זאת נמצא
 רק שהוא הבחירה מן פשוט נודע , העולם זה הוא העולמות כל שתכלית הבאור זה כל אבאר ועתה

 נפלא יותר בראשית יוצר ברואי וגבורתו,בכל תקפו מעשה בכל ואין העולמות מן בזולתו לא העולס־ בזה ‘
 בענין העולם בזה האדם מן לו ותפארת , מעלה המוני בכל אינו זה ודבר הבחירה, בכחו שיש מבריאה
 ד' (בפרק להודיעך הלהיס רצה כבי כי , הבחירה בידו אשר קלה בריה בו לכבודו שברא הזה הנכבד
 ובהמה אדם בתוכם אשר עולמות שהכוכבים'הס האומרים המתפלספים בפי וכזב שקר כי ג) מאמר

,עליו שים ועיניך פרק באותו ימין הבט כמוהם כמונו בסירה בעל ואדם ונפסדים הוים ודומם צומח
וטעם . שבו ■ הבחירה בעבור זכרנו כבר הזה מעולם המבוקש תכלית כל הוא שהאדם הביאור אולם

: והוא ,החל בעזר אומר כאשר השני . י
 שהם הפשוטים הוא אחד . מינים לב' נחלק הגשמיים כל בו הכולל שהסוג אזאח מודעת ב •פרק

למעלה כמובא הדצח״ס המה אשר המורכבים הוא והשני ,יסודות והד' הכוכבים ־
 הוא והצומח , הדומם הוא צומח האינו וצומח, צומח לשאינו נחלקו והמורכבים , י״ו) (סימן ■בפתיחה

 ,וחי חי לשאינו נחלק והצומח , הצמיחה כח יש שבכלס מדבר חי צומח לומר רצה הדומם, שזולת מה כל ■
 לשאינו נחלק והחי , החיוני רוח יש שבשניהם והמדבר חי הבעלי הוא והחי , הצומח הוא חי האינו

 כן על , למינים עוד יחלק לא והוא ,האדם הוא והמדבר חי הבעלי הוא מדבר ההינו , ומדבר מדבר ’
 לומר רצה ,בהרכבה מכלם אחרון הוא ככה במין מכלם האחרון שהוא וכמו ,האחרון המין הוא האדם

 הצומח מן יותר פשוט והדומם הדומס מן יותר פשוטים יסודות הד' כי , מכלם יותר מורכב שהוא ׳
 יש ובמדבר והצומח הדומם כח יש ובחי הדומם כה יש בצומח כי , המדבר מן והחי החי מן והצומח

 לא כי לדומם בטבע יסודות.קודמים הד' כי בטבע, להס אחרון הוא כן וכמו ,והחי והצומח הדומם כח
לחי והצומח לצומח קודם הדומם וכן , דומם בלי יסודות ד' יצוייר חבל יסודות ד' בלתי דומס יצוייר
,להסיבזמן אחרון הוא ולכן ,מדבר בלתי חי יצוייר אבל חי בלתי מדבר יצוייר לא כי ,למדבר והחי

 תדשא אלהיס זיאמר לבריאה השלישי ביום כנאמר ,הדומם מוציא הארץ היה שכבר אחר הצומח נברא כי י
 באמור והמעופף' המים שרצו אשר החי נברא החמישי ביום כן ואחרי ,א׳) (בראשית עשב דשא הארץ

באמור' ארץ חיתו נבראו הששי וביום ,(שם) יעופף ועוף חיה נפש שרץ המיס ישרצו ביום בו אלהים ^
 ויברא כנאמר האדם את ברא ביום בו כן ואחרי ,(שס) למינה חיה נפש. הארץ תוציא ביום בו אלהים י

 והוא במעלה' לכלס קודם והוא כלם תכלית שהוא שמורה מה זה וכל , (שם) בצלמו האדם את אלהיס
 הדברים, הפוך כן למדבר וחי לחי וצומח לצומח ודומם לדומם חומר יסודות שהד' כמו כי ,לכלם צורה
 לכלם צורה הוא נמצא לחי,• והמדבר לצומח והחי לדומם צורה והצומח לד״י צורה הדומם אמור אתה ואף

 החומר כאלו הוא השפלים הנמצאים דרך כי 'ודע . אלהיס בצלם שנברא האדם וחביב לו חומר וכלם
 בלשונם הנקרא הראשון החומר שהרי / לצורה מצורה ונעתק מעלה אחר מעלה ועולה תמיד מתנועע ׳

 צורת עולה'ומקבל כך אחר• י הדומם צורת ומקבל עולה כך ואחר היסודות צורת תהילה קבל (היולי)
 הרמב״ס באמת'כתב לכן , מלדת היצירה תעמוד ובו המדבר צורת כך אחר החי צורת כך אחר •הצומח

 בעולם אשר י הנמצאים כל ידיעת בידו עלתה כבר העצמי וצורתו האדם מהות וישכיל שיודע מי כל ז״ל
 ,לשונו כאן יעד יסודות הד׳ ־ מהות הדומם מהות הצומח מהות החי מהות יודע האדם בידיעח כי הזה

שהוא בזמן אחור קל״ט) צרתני'(תהליס יוקדם אחור נאמר ועליו ממנו, והמבוקש הזה העולם תכלית כל מסנ̂י

 שעל המבוקש'ממע נכבד תכלית לאיזה אלא ,בתענוגים ולהתענג ולשמוח ולשתות לאכול ■ -
 נעשה'אדם'בצלמנו זהי'נאמר שעל המלאכים, כמו באיש קייס ויהיה,- הנפש השארות לו יהיה ידו

 שהוא י נגמר'במה לא השלמות וזה המלאכים, כמו באיש קייס שיהיה' כלומר א') (בראשית 'כדמותנו
 האד״ס ביצירת ייחוד טוב כי נאמר לא כן על אשר ,בבחירתו לכשירצה להיות׳כן בכחו הוא אבל ,'אדם
 כשנולד תיכף הב״ח כי / ב״ח בשאר כמו באדם למינהו יכן גס נאמר וכן'לא הנבראים בשחר שכתוב 'כמה
 לא דאתיליד נש בר ת״ח אמור) (פרשת בזוהר יאמרו כאשר , האדם כן לא האחרון בשלמותו נשלם־ 'הוא

 לעסוק'בברייתא זכייורבי דלעילא רוחא עליה אתער דאתגזר כיון דאתגזר עד דלעילא רוחא עליה •'אתמנא
 ואוליד ואחנסיב זכי יתיר אתצרותא עליה אתער אורייתא פקודי ועביד זכי יתיר אתערותא' עליה אתער■ •

 ההוא דאתיליז־ בהמה אבל ,בכלא שלים נש בר ההוא לדין הא קדישא דמלכא אורחוי לון ואוליף ננין
 כשב שור.או אלא אתמך לא גדי או טלה או עגל כך ובגין בההיאשעתא לה אית בסופא לה דאית ,חילא

 מיני שני שיש ■מפני לשונו", כאן עד דאתילד בשעתא לה אית בסופא לה דאית ההוא יולד כי עז •או
ז הבריח] [כפר ■ שלמות 16 ט



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר ,״ : ׳
 ̂ הראשונה שלמוסו הוא וזה צורתו נגמר הרי העץ מן הנעשה הכסא משל..כשיוגמר ודרך. ,נעולם -שלמות

>'fממנו. והמבוקש הנרצה התכלית שהוא עליו הישיבה עס אלא אינו המבוקש ושלמותו האמתית צורתו מנס ̂ 
 נאמר כשנבראו תיכף לכן מינ^ וקיוס ממציאותם יותר אחר תכלית מהם יבוקש לא הבריות כל בשאר ^הנה

 יעלר- ויבחר לכשירצה נכחו הושם ממנו המבוקש ששלמותו האדם כן -לא , שוב כי ונאמר למינהו שהם י
 נאמר לא לכן שוב אין גאלה יבחר לא ואס נפשו נצחיות כלימר כאיש שיתקיים לך טוב ואז הנרצה '-לתכלית

 ונרדסה נדעה כן ואם ,ממנו הנרצה תכלית לכד זה לא כי למינהו ולא סוב כי ביצירתו ■היכף
 לך לבאר עמך איטיב היטיב אמרתי ועתה . ממנו והמבוקש הנרצה הזה הנכבד התכלית הוא !מה

 זה בדבר נחלקו אלה שתי כי בי, המקובלים דעת גס אף בו הפילוסופים •לדעת הזה .הענין
 הפילוסופיס דעת ואומר אבאר ותחלה ,ממנו נדרש שהתכלית זה הוא ומי התכלית 'הוא ובמה במי

. . . והוא בו, . . .
• ..פרק ה י נ  חי לשאיכו נחלק והצומח וצומח, צומח לשאינו נחלק שהיצירה אמרו הס הפילוסופיה ה

' חי. ’ ' כמובא למינים עוד יחלק לא והמדבר . ומדבר מדבר לשאינו נחלק ■ והחי ו

 כל מציאת ומשיג במסילותס והכוכבים הגלגלים מהלכי ומבין החומרים על הנשואים ובצורות הטבע
 כל וכן כטכלא מרובעת לא כדוריית היא שהארץ משיג משל דרך על הס, אמיתתן.כאשר על הדברים

 אן הירח גלגל המניע מלאך לדעתם שהוא הפועל שכל מציאת ומשכיל מנין ואח״כ , הנמצאים .שאר
 גלכל תחת אשר ההויות פעולות בכל ושם יד לו לדעתם אשר ,הירח ממלאך למטה שמדרגתו ..מלאך
 העיוני שפל. אל שיחוסו אומרים כי. ,הפועל אל הכח מן האדם שכל המוציא הוא דעתם ועל , הירח

עדר' פשיויס האדם יעמוד שאס הפועל., אל הכח מן העין חוש מוציא העין,-שהאור אל האור כיסום  ה
 העין חיש יצא אז שם נהרה וכשיופיע , נכח נראה יהיה הנראה בכח'והדבר רואה העין האור-יהיה

^' אל הפח מן צאתו וסיבת בפועל, נראה יהיה והנראה בפועל רואה עין ויהיה* הפועל אל הכח עונ  ה
 הקועןי אל הכח מן צאתו וסיבת בכת .יושכלו והמושכלים בכח משכיל האדם־ שכל ככה ,. •האור הוא

,5העיו שפלי מתדכק זכרנו אשר הפנינים ידו על השכלתו ידי ועל הנזכר, הפועל שכל הוא להשכיל

 כאשר הנמצאים כל והפגתו והכוכבים הטבע בחכמת הפכלותו הוא ההצלחה המסבב 'והסיבה
 כחות שפועלת אלא היא אחת כי אמרו האדם נפש שהוא המוצלח ובמהות בהפך. לא גגמציאות
 למדכר המיוחד פעולת ומהם בהי הנמצא פעולות ומהם בצומח הנמצא פעולת מהם משונים .ופעולות

 2והי העץ ותשרוף הקדרה תבשל המלח ותיבש השעוה שחתיך האש כמו , בעצמה אחת אלא אינה \היא
 שכל הוא אמצעי ידי על הבורא מן נבראת שהיא אמרו הנפש הויית אחד-.-ובראשית עצם אלא ..אינה

 אצל מוסכם וכבר ממנה יותר נכבד דבר היה לא אמצעי ידי על שלא נבראת היתה אס נאסרס .הפו.על!
ס . הנפרדים השכליים גס מה■ ממנה יותר נכבדים וכסיליהם השמים כוכבי שאפילו .כפילוסופיס  ג

 הגוך בכלות הכלה לא היא כי הפועל,• שכל אצל והשארתה הנפש תיקון הוא שהעיוני,הזה אמרו׳ _
' ® מר  קצר והיא ׳ באדם ויתחזק העיוני הכח זה יתגבר הזקנה בעת הגוף כח בהסלש הראה הלא ^

 מתנועע ומוליד ומגדל זן המה אשר שבו והחי הצומח נפש כחות אבל הנו^.. שלא^חכלה.בגלות ;לאיה
.עמו יאבדו המה הגוף -באבדן .מהלהסמדמה מרגיש  כד, היסודות מן מחוברת העיוני שאץ מפני ,

 המחובר הגוף מן כשתפרד לפיכך •לגוף, נצרכת ואינה היא •השמים מן ה׳ .מאת נהם.אלא -שתסרד
 כ», הזה הצורה תכרח לא הגוף עס אלא מצויים שאינם מפני שבו דצ״ח נפש ותאבד היסודות מן

ג שי^א ך'שנים לע שיעירו השלמת תור בהגיע הצמיחה כח בהפסד • החיוני נפש כח יטטל ״  נ
ש צורת אין ,ידו יכתוב וזה ד׳) (פרק תורה יסודי בהלכות ושופט שר כתב וכן בכמות עליה -ימי ^  ה

 שהנשמד כמו לנשמה צריכה שתהא עד הנשמה מכח ואינה להם שהפרד כדי היסודות מן מחוברת -הזאת
^ היסודות מן מחובר שהוא הגולם כשיפרד לפיכך ,היא השמים מן ה׳ מאת אלא לגוף .^ריכה א ת  ו

 שאער לסי הזאת הצורה תכרת לא מעשיה בכל לגוף וצריכה הגוף עם אלא מצויה שאינה מפני הנשמה
 ועומד״ הכל, בורא ויודעת הגולמיס מן הפרודות הדעות ומשגת יודעת אלא , במעשיה לנשמה ^ריכה
 אל תשוב והרוח כשהיה הארץ על העפר וישוב בחכמתו שלמה שאמר הוא , עולמים ולעולמי■ לעולם

 ומעתה .המנשמת החיונית נפש בנשמה שכוונתו המפרשים ופירשו .עכ^ י״ג) (קה.לת נחנה אשר האלהים
... . . “, והוא ,טלי -ה' הםד של חוט כסי בו המקובלים דעת ואומר אבאר ׳ - .

בהנחיל כי ,ולישראל ישראל לשאינו יחלק הוא אף שהמדבר אמרו הס המקובלים, ה סרק
עליון



קכבתכלית כל כיא מאמר
 למספר הקדמורם עמיס גכולוח יציב סיני, ot הנכבד במסעמל אדס בני בהפרידו טיס עליו!

 כתת לשון/ מכל ורוממס ־לסנולהו ישראל יה לו י בהר ויפר,ב / להם הלק אשר שריס שכעיס
 המדברת נסש מלבד ,דעשיה השמים מבחינת הבא עליונה נסש והנחילם , האמיתית תורהו להס

 אשר המעלה באדם העליונה נפש נקרא וזו ,מהם ומסוברת דעשיה דארץ יסודות מד' הבא העיונית
 (מאמר למפלה כמובא ליצירה דור’ך״ז אחר יצירתו אשר׳נתאמת הזה והישראלי יכונה; ישראל ־בשם

 בהתדבקו נפשו השארת הוא ממנו המבוקש והתכלית , המדבר לא המבוקש התכלית הוא ו') פרק י״א ■ '
 זה המסבב והסיבה .המדרגה בכפל אשר הפועל בשכל התדבקו לא הכל בורא ■ והנורא הנכבד בהשס

;כלם וכן חנון הוא מה רחום הוא מה ה' במדות ולכתו התורה ולמוד ׳מצות התרי״ג קימתו היא
 הס כאשר אמתתן על הנמצאים והשגתו וכוכבים הגלגלים ובמהלכי וההגיון המבע בחכמת עיונו לא '

 התורה חוקי בלימודי .וז״ל ז׳) בתשובתו(סי׳ ז״ל הרמ״א שכתב כמו העיוני; בשכלו הפועל שכל והשגתו י
 הוא העולם תכלית כי ויען . לשונו כאן עד החכמות בשאר לא הבא ועולם הזה עולם האדם יקנה

 אינה התחתונה שנפש אמרו עוד .מ״ס) (ישעיה אתפאר בך אשר ישראל נאמר לכן המעלה האדם
 בחינות מד׳ מורכבת שהיא אמרו אבל . רבים כחות הפועלת באמת הויתה מראשית בעצמה אחת

 והם ;היטב באר הקודמים ומאמרים פרקים בסבך בארנו כאשר ; מדבר הי צומח דומם שהם נפשות
 היא נכבדת ובאמת ;כלל אמצעי ידי על שלא ובעצמו בכבודו יתברך הבורא מן נבראת שהנפש אמרו

לשאר העיוני בין הפרש שאין אמרו גס . וכסיליהם הכוכבים מן גס מה ;עליון משרתי המלאכים מן
היא בכללה הזאת והנפש ,הזאת הנפש מכחות היא גס היא כי ,הזאת התחתונה שבנפש הכחוס ־

 היסודות י מצורת מורכבת והיא היסודות מחומר מורכב שהגוף רק ,הנוף כמו היסודות מן מחוברת
 כחותיה כל עם הזאת התחתונה הנפש שטבע אמרו כן על . א׳) פרק י״ח (במאמר למעלה כמובא
 שבו והחי הצומח נפש כח כמו העיוני כח יאבדו הס גס הגוף ובכלות ; הכליון לקבל ומוכן מעותד
 אם גס אף ;הקודם בפרק הנזכר ז״ל הרמג״ס מדעת לאפוקי יסודות; הד' לצורת בטבעם ׳וישוט
 היסודית נפש כחות כל שאר גס העיוני גס .הגוף מן החיות ובלכת הפילוסופיא חכמת כל העיוני השיג
 נפש כמו יסודות הד' הם לשרשם ויחזרו בקבר ויכלו חומר בארות השדים גנמק אל חברו אלה כל הזאת
 בשם נקראת ולא ;הגוף כח נקראת התחתונה נפש שהיא הזאת שנפש מפני , הבהמה ורוח חיים הבעלי

 שערי בספרו ז״ל וויטאל חיים ר' הרב 'קדוש אלהי איש כתב כאשר גשס כח בה ויש ;כלל גמורה נפש
 בחינת יש לבדם בהס היסודית נפשו בכחות וגס בגופו .שם ידו יכתוב וזה ה') שער ג' (בחלק קדושה

,ובמדותיו ה' בדרכי ולכהו התורה ולמוד להישראלי אשר מצות התרי״ג כח אמנם י .לשונו כאן עד גשם
לנצח. השארה בה נקנה והמדות המצות אלה וכשקימה ; כחותיה בכל הזאת בנפש ההשארה מקנה זה

אס המדבר וככה .לעד וקיימים חיים וכלס חלוק באין בהעיוני כמו שבה והחי הצומח בנפש גס ■־
מקנה אזי ,אותס יחייב שהשכל בעבור לא ,'ה מצות שהם בעבור נח ־ בני שנצטוו מצות הז' קייס

 העולם אומות חסידי (בחלק) חז״ל שאמרו כמו ;שלום רוב על ומתענגים בנפשם ההשארה אלה מצות ז'
 העליונים יסודות מד׳ הבא הישראלי של העליונה שנפש אמרו אבל . הבא לעולם חלק להס יש

 א-של ממנה שלמעלה הנפשות שכן ומכל ;,הכליון מקבלת איננה בטבע היא דעשיה השמים דבחינת
 שבצאתה הוא הכוונה ;דעשיה השמים מבחינת אשר העליונה הנפש על בתורה הנאמר והכרת ;בהישראלי

 נשמות כמו'שאר זונה בת עם רוחניי זיווג להזדווג עולה ואינה משרשה מלמעלה נכרתת היא הגוף סן
 לה שאץ מפני שלה והנשמה מהרוח וחסד חיים עוד לשאוב יכולה ואינה למסה נשארת אלא הצדיקים

 היא ה־רי״ג'מצות כשקיימה אבל ,׳)ו פרק התשובה (מסכת חסידים במשנת כדאיתא עמהס; קשר עוד
 את מלבשת היסודית התחתונה נפשו נס ואז ,עדן בגן העומד הרוח את מלבשת והיא להזדווג עולה
 לנפש הוא השכר שעיקר הגס . אלהיס בגן רב עונג ומקבלת עמה לנצח חי ותשאר הזאת העליונה נפשו

 בכל ;כחהגוף נקראת התחתונה ונפשו אדם בשר נקרא גופו כי בעצם אדם נקראת שהיא בשביל העליונה .
 מפני ;שבה בחינת לשאר העיוני בין חלוק באין נפשותיה בחינת בכל החיים בצרור צרורה היא נס היא זאת ,

 צרור ועל ; שבה הטובות המדות ידי על התחתונה נפשו ידי על אלא המצות לקיים יכולה העליונה .שאין
 כל ממנו שללו אבל יכולתי בשום הפועל השכל הננו לא כי הפועל שכל שאינו המקובלים אמרו החיים
 ולא ;הירלז גלגל תחת אשר ההויות פעולת בכל וכח יד לו שאין ואומרים הפילוסוף לו חלק אשר הכטד

 על לא בעצמו בכבודו ובעליורם בתחתונים יפעול הקב״ה רק הפועל; אל הכח מן האדם שכל המוציא הוא
 כנאמר ;הפועל אל הכח מן האדם שכל מוציא יתברך והוא כוכב; ידי על ולא מלאך ידי על ולא אמצעי ידי
׳ • כ') (משלי ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה׳ כי ־ ־ - "־

 השאירו לא דבר סוף ;ממש זרה עבודה כענין הוא ט דעתם ־לפי הפועל בשכל המאמין ובאמת
;; הנפש חיקון אינו שהעיוני אמרו כן ופל ; הלילה וממשלת הירח בלתי השעל לשכל המקובלים

 לנפשו כסא אלא אינה שבה העיוני עם היסודית נפש וכל הנפש; לנזיקין קרובה שהיא'סיבה אמרו ל3א ־
'העליונה  pי״ האמור'(במאמר כדבר כלל נפש בשם לא היסודית נפש או הגוף כח אלא נקראת ואינה ;

 ושרןל לפניך אשר את בין חכם איש ואתה .כן גם המקובלים לדעת השכלית לך בארתי הרי ;כ') סיק
במאזני י.



יושר כתב א׳ חלק הברית ספר
 ל(^ כי / הזה הנכנד בענין במאה, שגו הסילוסופיס איך לאוח עיניך והיו ,■ זה לעומת זה את צדק .במאזני, -

 מן רחקו מאד ומה ,אומן אמונת כל שורש והוא היצירה מכל המבוקש תכלית כל הוא אבל הוא ריק דבר
 שנמצא חסר אמנה . המדברים חכמי אלא הדברים לאלה יסכימו פלא הראוי מן והיה ,בזה מכונה הדרך

 המתנדביס ישראל לחוקקי ולבי בעיני מאד החמה גדלה עליהם המתפלספים/ בחכמי.ישראל הדברים אלה ■
 ילכו תושיה והולכי.נתיבות , אשפתות יחבקו תורה עלי האמונים ,מדין על יושבי הדברים באלה ה' בעם

: והוא , לי עוזר אלהים יהיה אשר כפי למבין נכוחים ראיות בכמה לך < אבאר וזה ̂ עקלקלות ארחות
ך־ ו פרק , ל  לא העיוני שכלו אשר והנפש זולת; לא לבד העיוני אלא לנפש ההשארה מקנה לא,היה א

ל, אין הפילוסופיא חכמות ושאר הכוכבים וחכמת המבע חכמת להשיג, הפועל אל יצא - •
 הנתגן שזו דע ,שם ישראל בני אל כן משה וידבר ;פרקים משמונה ראשון בפרק שכתב כמו / השארה ;
מציאותה יהיה הצורה לה הגיע וכשלא ; כצורה לה והשכל כחומר. היא וחלקיה כהותיה ספור שקדם האלזת ״
ם / עכ״ל סוג לא נפש דעת בלא גס אמרו וזה ,הבל מציאות היא וכאלו לבטלה ההיא צורה לקבל * כ ח  ו

 השכל זה כך לחומר המציאות חתן שהצורה כשם ואמר דבריו פירש נוהישלוס בעל החכם רבנן ורב .מופלא
 נמנע או ההשגה אפשרי אי מלהיות ימלט לא זה הלא / עכ״ל הבל היא ומבלעדיו לנפש המציאות זה יתן ך

 ‘ הכפש: מן זה נמנע או והפילוסופיא הטבע חכמת העיוני שכלו ידי על להשיג לנפש שאפשר או, ,כלומר
 שלא אחר■ סמור ועל שור לאדס^יתרוןעל ואין / לבעלה בכללה האדם מציאות.מין יהיה נמנע הוא ■ואס

ההשגה אפשרי הוא ואס /אדם שארית את עושה אתה וכלה / נפשו בהשארת איש -נשאר.בהם
 השכל בדרכי יחכמו רבים לא כי רבבה או אלף מני אחד לאדם אבל אדם לכל זה יושג שלא זאת מודעת

 r*fr זולת , לבטלה כלס מציאות יהיה כן ואם / ובמופתים באותות הפילוסופיא הגיון כנפי על המהלך ^
 ואס / הדור אותו מכל בהשארה לבדו אדם היות טוב ולא / נשאר לבדו הוא בדורו מיוחד אחד ;
 עלו מציאות אז יהיה ,הפוטל אל מהכח העיוני שכלו יפיק ואדם שלם איש נו ימצא שלא אחד דור ׳

 כארימ אבדה מהם הלא אדס בני כל, בראת שוא מה על ההוא ובדור / בהם איש השחירו ולא לבטלה
^ ׳ : יתברך לבורא שכן מכל שלם פועל לשוס שייוחס ראוי אין וזה נשמה,/ כל ,השאירו לא

ולא ולהשכיל להבין החפצים להשיג בעצמן שסרחו הארץ עם מדלת העניים חטאו,אלו, מה •וערד
ההשעלר־^ ודוחק ההכנה קשי המה אפר ליחס ומזוג מוחם טבע מחמת הפועל אל מהכח שכלם

 ׳ rtfj עמו לשאר תשברנה ההן / שאננות הנשים כל וכן אחד עד בהם נשאר לא שמחו הנערים כל יוכן
לדעהם כעיהיי/ לא נשיא חיי בעי גברא וכי העיוני/ לא־עוסקיס,בחכמות כי המה ולא ישאר

 חלילר כן ה' דרך יתכן לא כי / הכל לבורא זה שייוחס כן נותן הישר הדעת ואין , / מהרבה מעט נשארנו
 ־■ J האדס מין אישי כל בטבע זה הושם שלא נודע כבר עוד .מעשיו כל ורחמיו.על הארץ לשופט.כל’

 1ןן-3 כל ולאו מזגס מחמת עיוניות בחכמות יחכמו רביס לא כי, מפני לרצונו. ממנו ולמנוע כשירצה ■בזה
 ט נתיחד אשר הכח איפו ק האדם/ואס בבחירת תלוי זה אין כן וחס / בו שחפצים אע״פ דא 'סביל

התכליס הוא אשר ההשארה בענין לו יוסיף ולא לא-יחן הבחירה לומר רצה זולתו; מכל יותר ״החדס
 והמפורסמוס השכל כי ; התורה ונגד המפורסמות ונגד השכל נגד שהוא מה וזה ; נברא בעבורו אשר •

 יהתירל- / ההשארה אל זה ירי על שיגיע כדי אלא האדם ביד הבחירה נהנה שלא ועידון יעידון שניהם
̂ 1(דכע* כחיים ובחרת הרע ואת המות את הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה מלא בפה אמרה

האדם במין הבחירה שהושם תאמר ואס ;נצחיים חיים הן זמניים חיים הן במשמע חיים כל ;.ל')
 שיג כי לכשירצה ידו על יעכב לא ומזגו לב הכס להיות טבעו אשר העס אחד החכליח לזאת יגיע ידו
 והנשיס חשארנה ביאור רק ■כלס ולפעמים לבטלה אדם בני רוב מציאות יהיה כן חס ,עליו לכשיגחר לו

האד־ס■ כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלהיס את הוא בו המקובלים אמרו אשר אבל ;תשבמם ,הלק
.. ,- . : במשפחה ושנים בדור אחד לא לכשירצה :יכול.עליו - ־ ז•■ '

 הפועל בשכל נפשו תדבק ידם על אשר העיוניות וההשגות להמושכלות מהם שיניע מי נדעתס- עוד
 יהיד ולא עוד הפועל כשכל תדבק לא חכמתו כל ושכח הדעת כוירוף או חולי וקרהו לנצח ויחיק

 אהכח אל נשתנה אס עוד ,זולתו שהוא נאמר או בעצמו זה אין האם ולמה .יחיה; :ולא השאר? לו
 מהמדע גבול איזה ועוד בגיהנס ונפש עדן בגן נפש לו יש כי הנאמר שהתחכם אחר התאוות התגברות

 היועך פילוסוף מכל נשאל הרבה כן אס. כלס המדעים כל שהוא נאמר אם ;נצחיי האדם נפש בו שתשוב
. נצח» מדברת נפש. כל כן: אס מספיק שהקצת נאמר ואס ;אובדים כלס כן ואס ידעהו לא אשר אפשרי

;הכוזרי ספר על ככתוב יומו בן והוא מלאך _
ד ו ^  הנפש״ השארת בזה לו יהיה הם כאשר העולם על הנמצאים הדברים המשיג שהאדם ;ישכן איך '

■זה בעטל השארה לו יהיה אחר.לא באופן שהם ■והחושב  J55.הארץ שחשב (בטלמיום) כן חס כי/
ש ^  שאל .גג® ■והארץ נגז שהשמש שחשב (וקופערניקוס) הארץ את מקיפין לכת כוכבי; שאר cp ו

■ לכת ' ■ ■י



מכגתכלית כל .מאמר-כ*א
ר - ושיהה השמש אה מקיסץ יש  הננקיסץ הלנה עם והשמע השמש ה6 מקיש׳! לכס שכוכנ׳ שמשש עה6נ

איז את יחד מקיפץ חותה  ,נשארים בלתי הנשארים והשנים אלה משלש לאחד אלא. השארה יהיה לא ; הנח ה
הפילוסוסיאה;' בעיוני עמלם b ■אלה לשני הועיל מה כן ואס ̂ מהם אהד כדעת אלא אינו בזה שהאמת מזני

־זה בעבור לו יהיה לא כדוריית שהיא יודע ואינו מרובעת היא שהארץ החושב שהאדם יתכן חיך אי
הרבה ולהג מאד מגונה דעת ■ זה הלא ,מעשיו בכל וחסיד דרכיו 'בכל צדירן •יהיה הפילו • / השארה

שגזר איפו ולדה צו מצינו  בהפך אבל■ אמהתן; על העולם הנמצאים.של שידע האדם על אלהיס ה׳וי
 אשר המעשה את האדם ימצא לא אשר מבלי בלבם נתן העולם אה גס הכתוב דבר מלא מקרא מצינו
) (ההלת סוף ועד מראש אלהיס .עשה . ג'  תאת נעשה אשר המעשה את למצוא האדם יוכל לא ואמר !

) (שס למצא יוכל לא לדעת החכס יאמר אס וגס ימצא לא לבקש האדם יעמל אשר בשל השמש ; -ה' : 
* תי ב ש  ■y הזאת הדעת וזרות זה מאמרם חולשת בעצמו הרגיש המורה גבעת בעל הפילוסוף כי וארא אני ו

 ידי שעל הפילוסופים שאמרו מה כי ,הנזכר ספרו בראשית כתב הוא כי ,תקן ולא לתקן ורצה
 y נצחיותה הגורם הנפש שלמוה הוא yשהס מה כסי אותם וידיעתו אמתתן על הנמצאים האדם השגת

 הפילוסופיאה לימוד כלומר ,אמתתן על הנמצאים לדעת האדם את המגיע י^דרך yבזה לומר רצו
 האדם' בנפש מקנה y הנמצאים בשאר וכדומה y מרובעת לא עגולה הארץ כדור היות המורה ההגיון ודרכי

. יצליהנה ולא דבר בנפש יוסיף ולא יתן לא שזה כדוריי שהארץ שיודע במה לא ,והנצחיות ההשארה
כן ואס ! דבר בכל הסיבה מן נכבד שהתכלית זאת מודעת כבר כי y באמת ולא ידבר בדעת לא אמנם
 המדרש לא לברכה זכרונס חכמינו שאמרו וכדרך y לזה המגיעו מהלימוד נכבד באמתתו הדבר דעת
 היה וכן , הלימוד יצליחנה שלא שכן מכל , הנפש יצליח לא •הדבר דעת ואם המעשה אלא עקר הוא

 עד לבא היינו ראויס אם גס ואף ,רחוקים מאד מחקרנו אל ומהותם השמים הטנת (ססקרשוס) אומר
 שהוא בעצמו זה ואס לשונו, כאן עד הנפש את תצליח ולא לגו^ תועיל לא זאת כל , ולהשיגם תכונתם

- : ׳ : הנפש הצליח שלא הלימוד שהוא לזה שהסיבה שכן מכל ,הנפש תצליח לא התכלית י ־ ;
ך ז פרק י ת י א ר והשארתה• הנפש מהות בענין ברוחה שנו הפילוסופים חכמי כל איך בעיניך, ה

/והצלחתה ■ ,המתפלספים עמנו מבני ונכנדיס רבים שלים אחריהם נמשכו כי אף .
 לברכה זכרונו חסדאי ר' והרב הרלב״ג, וכן ,מקומות בכמה דברו את זכר לברכה זכרונו הרמב״ס

, הרמב״ס דברי על השיג ר׳ מתפיסת■ להצילו שבוהו את להשיב הרבה שלום גוה בעל והרב בו  חסדאי ׳
ה, ודעתו שכלו יד בחזקת חב  ורוח־ עצמו דעת במצודתו העלה , החכמה ים במצולות שירד ואחר הר
 שאין בשח אומר פני ואני ,אלה שתי בין ממוצע אבל שכליי ולא גשמיי לא אינה שהנפש באמרו ,אחרת

 רמות ידברו,הכמות יעמיקו כי חף ,בו ופלפולה דבריהם העתקתי לא לכן , בו חמת צד דבריהם בכל
 אמרי הנותן הוא ,שלום נוה בעל מהרב חוץ , מחייבות חולדותס ולא אמתיות הקדמותם אין , עיוניות

 לברכה ■זכרונו מייסווישאל וה״ר לברכה זכרונו האר״י גס שהרי ;כמתנבא הזה בדבר אמת ואמרי שפר
ף, כח רק גמורה נפש בשם נקרא ולא במקצת, מונשמת היא היסודית שהנפש כתבו ו  למעלה כמובא י הנ
, מאמר ה' (פרק ( ה א גמורה נפש שאינה היסודית הנפש על אלא התנבא לא ז״ל קוא ואף ז ל ־  על ,

 היה אמס אס להעתיק הדברים היו ראויס כי ממש, גמורה נפש היא אשר הנפש שהשיג וחשב הגמורה, נפש
'•דבר ללא ושמחים , החמא על דבר ממנו נפל שלא ,הדבר נודע אכן דבר סוף אס אבל ̂ הדבר  לכן ,

 בחכמת הפיץ •ידי על הנפש סוד על לעמוד י חשבו האנשים שאלה מפני ,דבר חצי ולא דבר לא העתקתי לא
ס , אנשא בעיוני עינין ואלו אנושי, וככל אדם ט  ידברו־ ממטס ועסק , עלתה לצד מילין רברבין ממלל ו

דרו האנושית החקירה בדרכי  האדס־ כל זה כי• בסודה, ולעמוד עדיה להגיע הדרך זו ולא לי^ס, אנשים ו

 המוגשמת' היסודית התחתונה הנפש מכתות כח הוא העיוני וכח. האנושי שכל כי בעבור בהכרח, כוזב
ק שבה,־ העיוני לכח גבול יש בהכרלז לכן הכליון, לקבל ומעותד גסקצת כ  דברים להשיג ידה קצרה ו

. : . :רוחניים דברים שכן מכל הנעלמים ;

כי עקלקלוהס, דרכי בכל אותם ומביא המוליך וזה . הפילוסופים מעות לכל הסיבה היא זה ודבר

דבר ממנה יבצר; ולא , האנושי ושכל העיוני לכח סוף ואין תכלית שאין ועקר ליסוד הניחו •:

 ספרו בראשית הכדרשי והפליג הגדיל כאפר ,ויציב אמת הוא תשיג אשר וכל ,להשיגה תוכל לא אשר
 כנפיו יפרוש גדותיו רחבו ים מני שס באמרו , תכלית ואין חקר אץ עד העיוני .שכל כח עולם בחינת
 בתעצומו ארץ גלילות בחסניו יאסוף עד ,עולם לפניו.נתיבות יסקלו עד שאול ,יציע שמיס יסק ,לתימן

תו • או בג מו,-ו רו ם., ו  זמנו בעתות ולולים ,ימלל עילאה לצד ומלין , נפלאות 'ידבר אלים אל ׳ועל שחקי
־לשונו כאן עד ,עוב לדעת כאלהיס היותו עד ,עולם זרועות ולחבק שמיס לרכוב לו יעצור אל ,•יבהלוהו . 
 , מאד ידה וקצר ,תוסיף ולא חבא פה עד ואמר הוא ברוך. הקדוש לו שם גבול , בהפך הוא והאמת

 שמגיע הדרך אבל . די בו שיש במה הקודם במאמר ביארנו כאשר , מאד במאד ההסעה עלולה ■יהיא
אוזן לאוזן, מפה איש מפי איש לשמוע , המקובלות •היא אליה ד'  הרמב״ס כתב כאפר בסיני ששמעה ע

 הוא אמנם ,נו שיגיעו להם כלי ואין ,להכנתו יגיעו שלא במה המחשבות הטריח ,וז״ל במורה

שבאהו למי , בהקש יושג שלא במה הענין זננית ,היכולת אצל נעמוד אבל ,מהשגעון מין או דעת חסרון

והיהלשונו כאן עד ,ראוי שיהיה עד העצום האלהי השפע



־ יוזטר כתב א׳ חלק הברית ספר , ; ־.
אפשר שאי / ונאמת בצדק ותשפומ הדין אתה גס . אתה אמת ואוהב שכל ויודע חכס בן ,אם והיה
 ששל ידי על יתברך הבורא מן להשיג אפשר שאי כמו ;כלל האנושי שכל מצד הנפש ענין להשיג .

א' גס הנפש מן ידו על תשיג אשר הוא יתברך הבורא מן העיוני ידי על שתשיג אבל.מה ,האנושי ל  ען
תר/  חלק׳־ היא, שהנשמה מפני , זה זולת לא בגוף נמצא שזה והשיג בעילם נמצא שזה תפיג כלומר יו

ר' ולק !להם אוזד ענין והכל שהחלק זאת ומודעת , ד') (חיוב אלוה מנשמת כנאמר ממעל אלוה מ  ל
 . נסש!- ברכי חמשה הני דברכוש) קמא כאמרסז״ל(בפרק דברים, בחמשה הוא ברוך להקדוש חז״ל חותה
ף • העולס כל מלא הוא ברוך הקדוש מה , הנשמה וכנגד הוא ברוך הקדוש כנגד דוד אמרן מי כנגד  א

 כו׳ נראה ואינו רואה הנשמה אף נראה ואינו רואה הוא ברוך הקדוש מה הגוף כל מלא הנשמה
 עצ יותר דבר מהבורא תדע שלא כמו ,■ המקובלות ידי על אלא תשיג לא ממנה להשיג שאפשר מה אבל

לתי מציאותו  סיחש־ שוס להשיג אפשר שאי כמו כי , הנאמנים העמועה ממעתיקי המקובלות ידי על ̂.
 <א שהעין כסו המראות ישיג לא האוזן כי , אחר למושג המיוחד ,בחוש לא , לו המיוחד החוש מבלעדי

 / לי המיוהד מוחשו שאינו מפני , כלל העיוני ידי על הנפש ענין יושג לא ככה ,הקולות את ישיג
. :בה להולכים ורוח הבל הכל בענין בו דבריו

־ שעצ ואמרו יחידה. חיה נשמה רוח נפש הנקרא נפשות לה׳ אותה בחלקם בו המקובלים דברי אמנם
 עד מפני. ,מאד נאמנו הכל מהם בה המדובר וכל , אלה בחינות ה׳ כן גס בה יש מאלה נפש '

ד / וצדק אמת דבריהם וכל בסיני, ששסע אוזן עד דין מן דין ומקבלים עושים, הם באמונה שו ל' ע  ו
 בעצ כתע גדיל ופלא . ק״ד) ק״ג (תהליס ה' את נפשי ברכי פעמים ה׳- דוד אמר האלה נפשות ה'

 , .ppfj אבל .ה' את נפשי ברכי עם שוה במספר הוא יחידה היה נשמה רוח נפש כי , מאמרות עשרה
 ̂.yך נתן להורות הוא , נפשי שבחי או נפשי הללי אמר ולא נפשי ברכי דוד אמר למה לי אחזה אני

ע לעולס המבורך ה׳ ברוך ועונה ברכו ששמע עד כבוקר באדם בו חוזרת הנשמה שאין ,ז״ל האר״י  י7ו
ללמוך היצירה) עולם (בשער חיים ען בפרי כתב :ז״ל האר״י כי

 הנשמה חוזרת ואז ועד לעולם המבורך ה׳ ברוך ועונה שמתפלל עד נשמתו בו חוזר אין• , בתורה ולעסוק
. . r ׳ :לשונו כאן עד יחידה חיה נשמה רוח נפש נגד תיבות ה׳ בו יש לכן ,בגופו

״ ' ■ אומר הכתוב והנה
בעבר מדבר •

׳ W1W׳ W-U הדבקים וחתם שנחסר מהים, מתיה הוא ברוך חייס י—׳-̂׳
 על המהלכים הפילוסופים דעות כל שולל הכתוב שזה , ואביון עני אני אומר לכן .כן הבא לעולם

ה, בענץ רוח ̂ . כלכם אומר י והכתוב , אלף מני אהד אלא ההשארה אל יגיע שלא אומרים הם ז
rnt• רייירי ̂•Vnvskr י-ייי• AV V.V... 1 1 ׳< z______  אומ״״י©

ידע
\חומר ,־ ם י / ׳■׳•׳־״־*׳■י י ה’׳*' '' מלצ / ח

 מבדיליס היו עונותיכם אס כי כנאמר יבדילו רק.העונות יבדיל לא שהגוף- .מפני , הגוף פרידת אחר שק
. . ■ , ואליהו: משה זה. על נאמנים ועדים ,נ״ט) אלהיכס(ישעיה לבין ביניכם . ; ־

 ' וכסות'- בלב בראש תדנקון ונו .וז״ל י״ג) (דברים תדבקון ובו פסוק ז״לעל עזרא אבן כתב ויפה
 הס ״ גגיוי דבקות בו מדובקת תהיה לנצח הפרידה אחר ובסוף בלב בחיים בהיותו בתחלה כלומר

 הנמצ^ס והשגתו והכוכבים, השבע בחכמת השכלתו הא , זה הגורס סבתו הנצחיים שהחיים אומרים
 במדותזן. בה' הדבקית כלומר , חיים חלהיכס בה׳ הדבקים אוסר והכחוב , הס כאשך אמיתותן על

 הפילוסוסימ דבר על המשכיל לב מכס כל והנה .זולת לא והזמניים הנצחיים לחיים הסיבה היא ,ובמצותיו
 על,זר•׳ אין שבאמת מפני. הוא, שכן בו. בניוחיס .אינם , הנפש השארת דעת שמקיימק שסה .יבין13צב

^ / המופת פי על אלא דבר יאמינו לא המה מופת אנשי ואלה ,העולם חידוש על איננו כאשר , מופת כז  ו
״ גדולות ראיות ואמנה-יש .בספר(פעדאן) (סאקראע) זכרס אשר גדולות ראיות ח׳-א אינו עניו ■שיש  ג

 מפרי בהשארה להתאמן זהשחדלו. , לקדמות העולס הניחו אבל , מאמינים ול̂א העו^ס חידוש על כן
ש^יי והשתדלו המצות, מן ונעשוחפשיס,לקדמות העולם הניחו לכן , העולמים שני בשוב שחושקים ה  כ

■ . : הפרידה אחר אף יתענגג למען , לנצח להתקיים מתאוה אדם של נפשו כי בעכור. ., _
 שעל,.'׳ הוא הדבקות שסיבת שאמרו בו.במה דעתם בבשול הקודם) (בפרק עיניך ידי.לנגד וכבר

היא אל.הדבקות הסיבה רק הפילוסופיא, חכמות ושאר חכמחהשבע, בהשגתו העיוני, . •:
 תכלי^״ ולכן.הוא ,בבחירתו לכשירצה עליו יטל האדם כל זה כי ,התורה במצוח בבהרו שבו הבחירה

^, על מושבעים המה אבל , רע לעשות יודע אתם חין מעלה ברואי כי , ומשה מעלה ברואי כל מו  ה
 ■ 15P הושם לבדו בו האדם רק , ובחירה רצון בעלי אינם חי כל הס משה וברוחי ,קונם רצון לעשות

 יקנה זה ידי שעל ,ה׳ חת ויראתו התורה מצות שמירת הוא ,ממנו המכוקש אל יגיע ידו פעל הבחירה
 הוא ברוך הקדוש של כבודו והוא , יתברך והנורא הנכבד בשם בהתדכקו ,אישו וקיום ההשחרה בנפשו

שבנפש שהחכמה לא דעתי ועל .כבימל כמוהו הבחירה בידו שיש בריה שברא ,להתפאר ידיו ומעשה
אדס



קכדתכלית כל כ״א מאמר
על, אלוה חלק שהיא יורה מ י בסה הוא שהחכמה ^'מסמ הכחילה זה מל יורה אכל'יוחד מ

י כמה ולא ממנו שלמעלה במה לא אינה הבחירה אבל , מעלה המוני מלאכים כלומר כן גם ממנו סגמעלה
......... • : וארץ שמיס חכליאמעשה הוא לכן , לבדו לה׳ בלחי הנבראים בכל שלמעהממנו

ה ת ע מ ה ישראל בשם אשר המעלה מאדם המבוקש הנכבד התכלית האלהים בעזר אבאר ו מנ דרך על י
ס , ף מכאן דברי יהיה ובזה . בו קדושים ודעת האמת חכמי קבלת כפי . הי סו עד' הספר י

י ויקרא .החבור מזה שני חלק הוא השר ר ב ד - ם ש ת ב מ  על" . וצדק חמת דבריו שכל הוא כן כשמו א
 וויסאלז״ל' חיים רבי אלהיס איש הגדול ותלמידו ז״ל לוריא האר״י מכובד ה׳ לקדוש הקודש כתבי דגנת

ח הון. להחויא יוכל מלכא מלת יבשתאדי על אנש איתי לא כי . קדושה שערי בספ ת  ימו על ואספה כו
 אשר וכיובים גדולים מאמרות וכמה .הענינים באותן המדברים הלולים קודש ספרי משאר עהורות אמרות

שר . ואהבתו ה' וביראת . והאמונה האמת דרך על והכל . חסדו ברוב בו אותי אלהיס חק א  כפי׳
ב הנקרא' ראשון בחלק• הנה עד המדובר כל כי . העובה ה' יד שם עלי תהיה ת ר כ ש ו  ‘אלא אינו . י
 ' היסודות יודיע שאינו למי כי .מראשיתו דבר אחרית ועוב .האחרון בחלק שיבא למה והקדמה הצעה

שיתי והכחוח הנפשות הס מה .' יסודות הד' מן הורכבו איך מדבר חי צומח דומם ובברואי הארבעה
׳באדם כלס הורכבו ואיך .מהם אחד בכל ■6קדושי דעת יהיו .וכחותיו המדבר נפשות המה ומה .

 כבר" כי אחר אמנם . יתרון בלי וכחכמה . פתרון בלי כחלום .האחרון בחלק הבאים חכמים ודברי
 יאשר 'בינה אמרי להבין אזניך תקשיב לבך תכין . הראשון בחלק זאת כל את להודיעך אלהיט רצה

' * ' נ קדושים ודעת אלהיס יראת תבין אז תשים עליהם לבך ואס .השני בחלק ■

̂ אמך: .לנצח המושיע ה»י.ל וישתבח עוזר מלך יתברך הראשון חלק דברי בלו

, . אמת דברי ושמו יושיעני וד•׳ השני חלק אתחיל ועתה

ר פ ת ס י ר ב  ה
אטת דברי ב׳ חלק

היעזראלי נפעות א׳ מאמר
רק שום'בכתב־ אה כתוב וימצא ראשון בחלק באו הנה הראשונות א פ  י׳יא (במאמר יושר הר

■ ■ , ( ו ת. ד' שנגד ב דו סו ש, י ח, א ■עפר,• רו ם, ברואים מיני ד' נבראו מי

^ ^ V 1״%׳״  J M  X J ״ ׳וי . J ^ ־ • ! ^ — -------------־ , W ז.. r ׳ • ' ׳ • ־ ״ ״ י T ׳

 אל וקרבם לסגולתו־ ישראל יה •לו בחר ויעקב השמים, ברקיע אלהים אותם ויתן להם חלק אשר שרים
 כאלו להיות גופם נזדכך ואז זוהמתם פםקה סיני הר על שעמדו וישראל ,סיני זה אלהיס חמד ־הר

. או ר ב ת, שכד' שבאש יחידה בחינת מחומר גופם והורכב נ דו סו  כן כמו נעשה המדברת ונפשם י
 למעלה- כמובא שבד״י שבאש האש מצורת שהיא המדבר כנפש לא ,שיד״י שבאש יחידות צורת מבחינת

, פרק י״ח מאמר ראשון (חלק ( ' ־ ג' (הלק קדושה שערי בספרו ז״ל וויעאל חיים ר' שכתב כמו א  ש̂י
 נפשוסיו' גחינח ובד' בגופו בחינותיו בכל זך הישראלי האדם את ברא אח״כ ,ידו יכתוב וזה ב')

 :עכ״ל ,שבהן נפשות ר״ל ויצורתן שבהן ד״י שבכל הזך מפנימיות והמדברת והחיה והצומחת הדוממת
שגס יצירת כמו האדם ביצירת ה' דבר שהיה להבין חכמה לבב נביא הודע שכן יאחר  הדצת״ס,'

 אל ויצא נגמר אחד כל אך הראשון ביום נבראו כאחד כלס כי שנבראו בשעה נגמרו לא המה
, אחר לו המיוחד ביומו הפועל ך ם' אלהיס ה' עשות ביום פסוק על במדרש ז״ל כאמרם כ מי ש  חיזו

השמים את פסוק על דורשץ) אין (בפרק אמרו וכן ,ראשון ביוה נבראו שכלם למדך א') (כראשית
ואת



אמת דברי י׳ הברית.חלה ספר
ם) ואת ש ץ( אר ץ שמיס הולדות .שכל , תולדוחיה לרכות הארץ ואת הולדותיהס לרכות השמים את ה ר א  ו

 הששי כיום שנכרא אף האדם ככה ,עליו שנגזר כיום נקכע ואחד אהד כל אך ראשון ביום נכראו
ן מתן יום בסיון ששי עד יצירתו נגמר לא ליצירה ה ו ה ר ו ם. כאהד היה •המדס ח ה ס׳ ועל מ ד א ה  ש

ס ,בסיון ששי עד כן גם כאמת נגמרו לא כלם לכן ,היצירה מכל המבוקש תכלית הוא המעלה ר מ א  .כ
 שהתכה מלמד הפשי יום בוקר ויהי ערב ויהי מ״ד לקיש בן שמעון רבי אמר אידיהן) לפני ז״ל-(בפרק

ר הריני לאו ואם מוסב התורה את מקבלים ישראל אס להם ואמר בראשית מעשה עם הקב״ה חזי  מ
שון לתוהו אתכם הו.'ול בו שי הוסיף בהומש ז״ל רש״י ו ש אל, שיקבלו מנת על עמהס שהתנה ה'ג שר  י
 ■על ,מהכירו מעולה אחד שכל הדצח״ס של המדרגה בסדר זאת מודעת והנה . תורה חומשי חמשה

 ־1שבח והפחות שכמוצקים המעולה מן במדרגה מעולה יותר שבצמח שהפחות כמו כי ̂ שתדע ראוי כן
חי, המעולה מן מעולה יותר שבמדבר והפחות שבצמח המעולה מן מעולה יותר  שכככי הפחות ככה שי

ן הבלתי שבמדבר המעולה מן מעולה אלהים תורת מי ת מקנה האלהי שתורת מפני , בתורה ^ שו פ  הנ
ת אל הישראלי האדם את מביאה המצות מעשה כי ,זה על והראיה .ותכונתם המלאכים מנהג ג ר ד  מ

ר טוב הממרה הישראלי אפי׳ כן ואס ,האלהיס אל האנושית שבמדרגת הקרובה היא אשר הנבואה ת ו  ’ י
ה, 'מאמין המדבר,הבלתי מן ר הו  שמריו ואע״ס ,מלאכותי מנהג אלהים תורת הקנתו כבר הוא כי ב

א הבחירה. לו נותן היה שאס עד ,אליו וכוסף רושם איזה ממנו נשאר בהכרח והפסידו אותו בלבל  ל
ר, במדרגת שיהא בוחר היה ב ד מ ר כאשר ה מדי י נותנים היו אלו במכאוביו ויעונה יחלה אס ה  לו

ד ישראל שונא היותו עס בלעם והעד ,בו בוחר היה לא מכאוב בלתי עוף או דג שיהיה הבחירה א מ  ב
ל מובחר הישראלי היות ויען .כ״ג) (במדבר כמוהו אחריתי ותהי אמר זה בכל ביוהר וממרה  ע

-ן; בהישראלי הזה שני בחלק הדיבור ארחיב ישראל צור בעזרת לכן היצירה, כל ותכלית הברואים  ן
תיו, היו.וכחו שו ת ה' ומה ממך דורש ה' מה הישראלי אדס לך אגיד ובו נפ מ י

: והוא , ושמע חזניך הטה . המדבר על להישראלי יש יתרון
ק ר ר ב פ ח י על שעמדו וישראל סיני זה אלהיס חמד הר במעמד נזדככו האדם מין שמבחר א כי ה  סי

ע נברא גופו שהישראלי מעתה נאמר הקודם, בפרק כאמור זוהמתם פסקה • ר הו  5ו
׳ שיש מפני בגופו, מרות ד׳ שבו ומהרע גופו, שבו מהטוב יסודות, שבד׳ שבאש יחידה בחינת מחומר ד  ב
ס בהם יש מהם המורכב בכל לכן ורע טוב יסודות  ש נפש היא בצורתן בין בחומרן בין ורע טוב כן ג
/ (מאמר יופר בכתב כתוב וימצא למעלה, כמובא ) פרק י״ח ומאמר א׳ פרק ה דן מיוס ־ ותחלה .א׳ ל  הו

 יסודותיו המעמיד ההרכבה צת הוא ,יסודות שבד' העפר יחידיות מצורות הדומם נפש לו יש
א ^^ישו מה חומר בחינת נעשה היחידות שבאלו החומר ומבחינת .יסודות לד' ויחזרו יתפרדו ו  ה
ד׳ שבמיה יחידות ^מצורת הצומחת ^לו^גס^נפש יש מועט בזמן כך אחר שבגופו, מוגשמת חיצונה בחינה כ ^ I ... .. . ,

I כשיגדל
*1׳.; W tmju ,1,1̂/ ׳»■ מתגלים / *. י ׳<*> , ׳«״׳.*.« 1■• /

ס לו הלו;יש בחינת ,ומחומר , העיונית הבחירה שבו המדבלת מנפש העיוני גס לו ר בחינת כן ג מ  חו
ס מורכבים היסודית שבנפשו כמו כי ,שבגופו הפנימיות בחינה היא ,יצירתו משעת בגופו מה שו נפ

שאצל המדברת נפש כמו בו הוא אלה כל והן .דצח״ה חומר בחינת כן גס מורכבים בגופו כן דצח״ם
חידה מבחינת הס שבו הוא נתעלה אך ראשון, חלק למעלה כמובא אצלו המדובר האופנים בכל המדבר  י

 ד״י שמן זו דצח״ס שנפש עד בכללו עוד נתעלה זה בכל יכונה ישראל בשם אשר האדס נתעלה ויען
 שסלה נפש או היסודית נפש אצלו ונקרא בלבד נופו כת לבחינת רק כלל נפש לבחינת אצ׳לו אינם שבו
» נקרא שבו והרע טהורה בהמה גוף נקרא שבו והטוב בהמה נקרא שהגוף וכמו , הבהמיית נפש או  גו

 ־ שבה וכרע טהורה בהמה נפש נקרא שבה והטוב הבהמיית, נפש אצלו נקראת זו נפשו כן טמאה בהמה
ש שהוא שבו, האמתית לפנפשו גופו בין אמצעית בחינה אלא אצלו אינה והיא , טמאה בהמה נקרחנפ

אכל מזת יותר נפש אין במדבר כי ,לזולתן כן עשה שלא מה בו ה' שחננו יהwדע דע!מיס יסודות מד
 בנחש וכן* היצירה מן בנפש אותו חנן גס אף זה, מלבד דעשיה משמים בנפש אותו הבורה הנן הישראלי

 ■ כדי מהם אהד מכל נפש לו חנן אלהיס ברח אשר' עולמות ה׳ מכל כי האצילות, מן וכן הבריאה מן
 'כלל דרך הסדר על האלה נפשות ה׳ ענין להשכילך יצאתי עתה והנה .כלס העולמות כל סלל שיהיה

 • והוא ,כבו דעשיה משמים אשר הנפש ענין מקדם אזכירה ולכן ,ישועתנו האל לנו יעמוס אשר כפי
ו ג פרק ב ״ יסודות בד׳ מקום לה אין שכבר שאחר ולהשכיל להבין מבין לב חכמים אנשיס לכס ״ א ה ק ר ן ג פ ״ ג , ס ן כ  הארץ יסודות בד׳ מקום לה אין שכבר שתחר ונהשכיג נהבין מבין נב חכמים הנשים נ

 המדבדרן נפש בו נעשה כבר יסודות שבד׳ האש יחידיות מצורת שהרי , מהם שתהיה
חיז ד״י דכללות כיחידה העליונה נפשו נחצבה לכן ,הקודם בפרק כאמור כפלה נפש הנקרא  שהוא ה

ה, חיה נשמה רוח נפש כוללת הזאת העליונה שנפשו תדע אמנם .וילון ד חי רק י אך. ה בחינתו ו  התחתונ
 ̂ ערבות עד ממנה שלמעלה הרקיעים משאר הסה שבה רנח״י אבל מוילון היא זו דנפש נפש שהיא

לעשר המתחלקים דעשיה דשמים העליונים יסודות ד' מכל כלולה היא דעשיה
ספירות

דע; זו העליונה נפשו נמצא



קכההישראלי נפשות א׳ מאמר
ק מאמר א' (חלק למעלה כמובא יחידה י חיה נפמה רוח נפש בחינות וה' ספירות ר פ  ■ ̂ פ״ג) ומ״ב ד' א'

שפלה; לנפשו בינה אמצעית בחינה. היא מוילון הבאה זו שבנפש ונפש השפלה, בנפשו מתלבשת והיא ה
 לנפשו• ויחידה כתר כן גם והיא, י העליונה מן ונפש מלכות והיא ; השפלה שבנפש יחידה בחינת ידי על

 בחינת בעקר בה'היא המתלבשת זו מקום מכל יחידה בחינת השפלה לנפש שיש הגם . השפלה התחתונה
 לבריאה- שיש הגס דבריאה. בכתר בהתלבשותה לבריאה עתיק נעשה דאצילות מלכות כמו שלה; יחידה

 בשפלה המורכבים דצח״ס ונפשות , הנעלם המדרש בית ליושבי כנודע העולמות בכל הוא וכן .כתר
 מלכות שהיא וארז שמים בין אמצעית בחינה היא עצמה שוילון כמו שלה ונרנ״ח חבת״ס בחינת הס

 בהישראלי■ שיש ועל . שלה ונרנ״ח חבת״ס המה אשר האר! יסודות לד' וכתר ויחידה השמים מד״י ונפש
 יסודות לד' ,יחידה בחינת הוא שוילון כמו לכן ערבות עד הרקיעין ומשאר מוילון שבאה זו העליונה נפש

ה פרק ה׳ מאמר א' (חלק למעלה, כמובא להס וכתר ^אלז »ככ  יחידה בחינת הוא אף הישראלי ב')
 ;השפלה כנפש הגוף כח לא ממש נפש נקראת זו העליונה ונפש ,יסודות הד' מן שנבראו להדצח״ס וכתר
 נפש כי נאמר שעליה הדם כמו הגוף בכל מתפשטת הגוף כח להיותה השפלה נפש כי בכבד פודה והיא

 הצומחת שנפש בחינותיה כפי בגוף בו מתחלקים ונפשוהיה ; י״ז) (ויקרא הוא בנפשו דמו בשר כל
 הנקרא שבו המדברת ונפש בלב שורה רצוניית הנקראת שבו החי ונפש בכבד שורה טבעיית הנקראת שבו

 ונפש דעשיה זשמיס נפש כן כמו ,מקומו על אחד כל ראשון בחלק למעלה כמובא במוח שורה שכליית
 וליצירה בכבד שורה בכללה דפשיה העליונה ונפש בחינותיהם כפי בו מתחלקים שבו דבריאה ונפש ליצירה
 טבעה לכן והרקיעין השמים מן הוחצבה הזו העליונה שנפשו ועל ,במוח בכללה ודכריאה בלב בכללה

 שבהם גידין ושס״ה אברים רמ״ח בה שיש ודע . קונה רצון לעשות שחפצה העשיה אופני כמו כן גם
 תלוים הזו העליונה בנפש התורה מצות תרי״ג כי , תעשה לא מצות ושש״ה עשה מצות רמ״ה מקיימת

הירה כי ; האמתית הבהירה ובה חירה סתם בחירה נקראת התחתונה בנפשו אשר העיוני של הי ב א'  ל
 - החכמות בשאר וכן ואחדותו ה' מציאות כמו למעשה הלכה בהם שיש בחכמות בוחרת שאינה מפני אמתית

 (מאמר למעלה כמובא עליו צוה שה' משוס לא הוא כן שהאמת בעבור אלא למעשה הלכה בהם שאין
 למעשה הלכה בהם שיש ובחכמות ומצות בחורה בוחרת העליונה נפשו אבל .א') בחלק פ״א י״ח

 המצות אצל בתורה האמורה נפש והיא ,^אמתית בהירה נקראת כן על בתורה ככה צוה שהשם בעבור
 באה הזו העליונה ונפש . הרבה וכן ב') (שס הקריב כי ונפש ה') (ויקרא תמעל כי תחטא^ונפש כי נפש

 עליה אתמנא לא דאסיליד נש בר חזי תא אמור הרשה בזוהר שאמרו כמו ,שנימול מיום תיכף להישראלי י
 מתגלת והיא .עכ״ל דלעילא רוהאיאתערותא עליה אתער דאחגזר כיון ,דיתגזר עד דלעילא רוחא

ם; בפרק האמור התחתונה נפשו כמו שנה י״ג בתשלום הוא כניסתה וגמר מעט מעט בו ד קו  ידה ועל ה
 התורה- מצות תרי״ג מקיים וכשהאדם ;קונו רצון לעשות כדי שנה י״ג עד בקטנותו במצות עצמו מחנך

, דעשיה ולשםהויה ב״ה הוי״ה שם של אחרונה ה' לאות להיות'מרכבה אותה מזכה בה ועומדים החלויס
- ..................: והוא ,עלי ה' חסד של חוט כפי, כלל דרך נפשותיו שאר אבאר ומעתה

ק ר ת ד פ נ ש מ  העליונה בנפשו התלויה עשה אשר מצותיו ידי על הישראלי זוכה ומעלה שנה י״ג ו
היסודית לנפש התחתונה בנפשו הסלוים בהם שהתנהג הטובות מדותיו ידי ועל ■ .

ם יש ובו רוח נקרא הנפש וזה היצירה דעולס דד״י ורע מטוב כלולה שהיא ליצירה  ’ נפש בחינות ה' כן ג
 דעשיה העליונה נפשו בכל מתלבשת שכה התחתונה בחינה שהיא שלה והנפש יחידה חיה נשמה רוח

ה הנפש כי שלה. ונרנ״ח חבת״ס בחינת היא דעשיה ונפשו אצלה ויחידה כתר בחינת והיא חז  מתלבש דרו
 העליונה דנפש בנפש הקודם בפרק האמור כדבר דעשיה דשמיס דנפש ויחידה כתר בחינת ידי על בתוכה

 ששרשס בפרל״ס התורה את למודו ידי ועל שלה יחידה בחינת ידי על התחתונה ■בנפשו בהתלגשותה
 שהוא ודרש עורו נגד בעשיה שהוא פשט ;זה בחופן כן גס הגוף בחינות ד' יש כנגדם אשר באבי״ע
 להיות לרוחו מזכה העצמות נגד באצילות שהוא וסוד גידיו, נגד בבריאה שהוא ורמז בשרו נגד ביצירה
ד פנימיות עוד ויש ;דיצירה ולהויה השם של ו' לאות מרכבה  המלובש קדמון אדם בעולם ששרשו הכו

 . בלב שורה זה ורוח ;מעמיס המה זה המשיגיס עליה גני אבל ; העצמות ■ שבתוך המוח נגד באצילות
 מתקן תעשה לא ממצות ובהשמרו טוב היצר מתקן עשה מצות בקיומו כי דיצירה הסו״ר תיקן שכבר ואחר
 עוד זוכה אז התיקון הכלית עצמו הטוב מתקן ובעשה הרע מן הטוב מפריד תעשה בלא הרע היצר

ח לנפש גס די מ ס שבה נשמה הנקרא דבריאה הי  ;ממו״ר כלולה היא גס והיא נרנח״י בחינות ה׳ כן ג
 בנפשו רוחו שמתלבש דרך על דיצירה רוחי בכל מתלבשת שלה נפש בתינת שהיא שבה התחתונה ובחינה
 משכנה והנשמה בלב משכנה והרוח בכבד משכנה העליונה הנפש נמצא .במוח שורה זו ונשמה y דעשיה

 ;ידי ועל ;בבטן מלך והכבד בגויה מלך והלב בראש מלך המוח כי כ״גד ל״ג מ״וח מ״לך; וסימנך במוח
 הוא ועדיין דגריאה ולהוי״ה ראשונה לה' מרכבה להיות לנשמתו מזכה המצות וכוונת הטובות המחשבות

ס והיא חיה הנקרא דאצילוח היסודית לנפש כך אחר עוד זוכה זה לכל זכה וכשכבר .ה' עבד  כן ג
 מרכבה זו וחיה הכסא; על היושב אדם דמות שהוא להקב״ה בן בבחינת הוא ואז נרנח״י בחינות ה' סללת
להחזיקה שיוכל בגוף מיוחד • ומקום כלי לה אין זכותה מרוב זו והיה דאצילות ולהוי״ה דשם יו״ד לחות

ולסבלה



■ אמת דברי ב׳ הלר! הברית ספר
 נר״<' בחינות ג׳ לה יש לפיכך . באורה האדם של הנר״נ כל ומחיה בנשמה מתלבשת היא אלא ולסבלה

 האדס ראש על וחופפת הראש כשערות החוזר מקיף בסוד אותו להקיף אורה וחוזר בפנימיותו שלה
 אב-ל / ישר באור אותו מקיפין בנשמה נכנס שלא שלה ,ויחידה חיה בחינת וגס , מבחוץ אותו ומקיף

ק כלל בתוכו מתלבשת אינה מעולם אדס בה זכה ואס אחת בחינה והיא קדמון מאדס היא היחידה  ר
 ייש / דעשיה הארץ יסודות ד' מחומר גוף לו יש הישראלי נמצא ,לבד ישר באור זה מקיף על מקיפה

 יסודות מד׳ נפש כן גס לו ויש , השפלה היסודית נפשו היא הארץ יסודות ד' מצורת הגוף כח כן גס לו
ה מבריאה ונשמה מיצירה רוח כן גס לו ויש / נפש אצלו הנקראת העליונה נפשו היא דעשיה. השמיס חי  ו

 אבריה רמ״ח שהס בחינות ובתרי״ג ספירות׳ עשר בסוד שלמה קומה בעל הוא מהס אחד וכל מאצילות
 של נפשותיו כל לך בארתי הרי . מא״ק ליחידה כן גס לזכות האדס וביכולת ,רוחנייס גידיס ושס״ה

 לעשות אוכל לא המה אצה מה היסב ובאר פרס דרך נפשות ה' אלה להבינך ואולס .כלל בדדך הישראלי
 הנכבד לענין הנצרכים יומין עתיק שכסה בדברים ואמת בצדק נוראות הקדמות החלה אזניך שאגלה עד דבר

:• : והוא בו הקדמות שבע ושמע אזניך המה ואתה .ז״ל הרח״ו מכובד ה' קדוש מפי שיצאו הזה
ה ה פיק מ ד מ  שמן סוד נתגלה , העולמות את לברוא המאציל של הפשוס ברצונו כשעלה א' ה

העולמית כל כי , העולמות כל נתאצלו השם זה וכשנתגלה ב״ה הויה שס הוא . ,
 נעלס להיותו המאציל אבל / שמו נקראו שמו סוד שהס על כלס הנאצלים •שורש נמצא / בשמו תלויס
 במאציל גנוז היה רק שמו נתגלה לא העולמות אצילות קודם והנה . נסתר בלשון הוא 'נקרא לעולם
א היה העולם שנברא קודס באסרו אלעזר ר׳ מאמר סיד וזה ,בגהלתו הגנוזה כשלהבת ■הוא והוא  הו
ה כשלהבת אחד העולמות כל הויות סיבת שהוא ושמו הוא הנקרא המאציל לומר רצה י,אחד ושמו • הגנוז

 מתאחד הוא ר״ל ו׳) (דברים אחד ה' אלהינו ה' נאמר העולמות הויות בעת עתה אבל ,בגחלתו
,ן5השלה בגחלתג,כי הגנוזה כשלהבת לא בגחלתו הקשורה כשלהבת בו קשור ושמו בו ומסתתר בשמו ’

 ׳ מראש היגד כאשר בראס^ בה׳ בסוד עולמות ה׳ נתאצלובסידו שמו וכשנתגלה , י״ד) (זכריה אחד
 ויצ,,.^ ה׳ ובריאה יו״ד סוד אצילות ועולם יו״ד של קוצו סוד א״ק עולם והס / פ״א) מ״א (ח״א בספר

'1ארמ״ר יסודות י' סוד הס אבי״ע סוד שהוא הזה הנכבד משם אותיות וד׳ אחרונה ה' ועשיה ו׳
כי יסוד בשם נקרא לא אות ולא קוץ סוד להיותו א״ק עולם אבל העולמות כל דכללות

אלמ^׳ע■ ^

של; ®יייז
^ של קוצו שהוא מאד נורא קדוש אחד הוי״ה שס בסוד גדול באחדות האכי״ע כל נכללו ובו ; כלס ן,  י

 שהוא א״ס חוס ומתלבש מסתתר זה ובא״ק . העולמות כל דכללוח ויחידה כתר ־סוד והוא וא״ק
 עולמוש וד׳ / כלל חשבון בשוס נכלל אות'ואינו שכן מכל קוץ שום אפילו עליו ירמוז לא אשר המאציל
 שש שהם קצוות שש ויצירה בינה ובריאה חכמה היא שאצילות העולמות דכללות הבת״ם סוד הס אבי״ע

 בחינוש וה' ד׳ הס נמצא מלכות היא ועשיה ת״ת בשם נקראים יחד אלו כל אשר נה״י חג״ת ■ ספירות
 לל כתר ר״ל העשירית ספירה היא לא״ק המורה והקוץ ולמטה שמחכמה ספירות ס׳ הס אותיות ד׳ ר״ל
 שבכל פרע בכל ג״כ הוא <נכה עצמו בפני עולס בכל גס,כן הוא 'וככה .העולמות יכל בכללות הוא זה

 • שבפרכן מה הלא בכלל ואין שבכלל מה אלא בפרט אין הדרך זה על הכל בחינה בכל הוא וכן עולס
 וכראשי.• עלפה כ״א במרכבה מפטירין ואין בנתב לאומרם רשאי אתה אי שבע״פ דבריס כי בזה די וכאן

 .ריקן חי דברת על ז״ל וויטאל חיים ר' מהקדוש חייס טץ לספר שחברתי עצו טעם בספרי אבל פרקים
 אדם בני מרוב הנעלם המדרש ביתו'בית שם כי זה בענין הארכתי שס חסידים משנת־ בלשון ז״ל

• . • - ■ : סודו ישרים ואת . י '
n י פיק u l p n ׳ מכלש למעלה / מזה לפנים וזה מזה למעלה זה הס הנזכר עולמות ה' -כי דע ב 

ולמטר יצירה ממנו ולמעה בריאה ממנו ולמטה אצילות ממנו ולמטה א״ק עולם הוא

קדחומ ומדוע מכנס ״ניון . . I I I •1 ^ .״
 בתחתון מתלבש העליון כל שלא / ואומר ואען אמרתך לשוני תען זה על / מכלם למעלה הוא שהח״ק

פנימיור{ לבחינה בו להיות ממנה התחתון בכל מתלבש הוא לבד העליון תן ותחתונה פרטיית אחה ברזינה אלא

וכעל

 שהם מקום בכל עצמן ספירות עשר בכל הוא וככה .מכלם פנימי צס עליון גס הוא החשוב נמצא
_ עצמה בפני ספירה בכל הוא וכן ;מכלם ותחתון חיצון והמלכות , מכלם ועליון פנימי הוא שהנהר כ  ו
 נתן גבול אמנם אך . הבחינות מכל כלול גחינה וכל הספירות מכל כלול ספירה כל כי עצמו בפני בחינה

 ובאשר שהוא מה כפי מדרגתו לפי בחינה ובכל עולם ובכל ספירה בכל שם הוא וזורח החור להתפשטות ה׳
בחינה ובין לספירה ספירה ובין ועולם עולם בין הפרש שיהיה כדי תוסיף ולא תנא פה עד שם הוא

לבחינה
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ז ! למדרנא מדינה ונץ לקייש קידש P לינליל י י  הניגה רעשי? עולס שמנינו אחי שהדע י
גוף היא שגעשיה המוגשמ̂י ־ יסודות ד' שהיא האיץ בהינח כי ̂ דעשיה השמים בחינת כנקר־על

■' - •' - . ' כלס־:■• העולמות ־ י י
ה ז פיק מ ד ק / ה  אברים רמ״ח נגד בחימח לחרי״ג מתחלקים שהן מקים בכל ספירות היו״ד כי דע ג

יו״ד של קוצו כיצד ;הוי״ה שם סוד הס ספירות עשר כל כי שבאדם^ גידים ושס״ה : ׳
 אדם סוד הוא הוי״ה שם וכל מלכות אחרונה ה׳ הת״ת קצות שש ו' בינה ראשונה ה' חכמה יו״ד כתי

וכן' עולם בכל הוא כן ה״א^ וח״ו ה״א יו״ד כזה אדם העולה מ״ה שם וסודו גידים ושס״ה אברים בדמ״ח
■■ ■ י ; ■■ : פרט בכל הוא . ; ־ , '

ה מ ד ק  ומעורב מהרע מרובה הטוב ובבריאה ממנו ונפרד הרע מן מרובה הטוב שבאצילות דע ד', ה
 תדע אמנם ,הטוב עם ומעורב מרובה הרע ובעשיה ומעורבים שויס הטו״ר וביצירה עמו

 שם אין שהם מקום בכל עצמן הספירות אבל לספירות מחוץ בעולמות ־הם הנזכר והרע התערובות שכל
 סוד והיא אחת הקדמה המעלה אדם לך אגיד ומעתה ,׳)ה רע(תהלים יגורך לא נאמר ועליהם כלל רע

 פלא ו׳) שער ג׳ (חלק שערי.קדושה נספרו ההיא ההקדמה על חמר ז״ל ויטאל חיים ר' והרב מאד. גדול
■ ' ;והוא שומע, אך והיה אזניך הקשיב לבך הכין ובכן ,הקדמונים הדורות עליה -זכו

ח ה פרק. מ ד ק דספירות אדם הנקרא■ ספירות י' בו יש הנזכר מהעולמות עולם שבכל דע ה/ ה
שם לא עליו ירמוז ולא חשבון בשום נכנס שאינו מלובש-המאציל בתוכו אשר : ■ . ■ •

הנשמות מחצב והוא אחד אדם סוד מלבוש דספירות האדם ועל ההלה. דומיה ולו ר\ן ולא אות ולא
 ' אדם ועל •המלאטס, מחצב והוא דנשמות כאדם מאיר שאינו מאור אחד אדם סוד מלבוש דנשמות האדם ועל

 אדם וכל ,הקליפות מחצב והוא ודינים מועט מאור אחד אדם סוד מלמש הזה המלאכים דמחצב
 בחינת יש מאלה ואדם אדם' כל ובין ממש, אדם סוד בחינות ושס״ה בחינות רמ״ח בסוד הוא מחלה
 בחינת והוא מלבוש בגימטריא שהוא החשמל בעני! שיש נעלם כוד וזה ,מפסיק פרגוד שהוא לבוש
 האדם תורת זאת בו יש כעשיה מלבד ,עולם ובכל ובבריאה ביצירה הוא כן ̂ שבפרס להאור. כלי

 ארמ״ע יסודות הד' הוא שלו הארץ בבחינת ואחד שלו השמים בבחינת אחד ,פעמים שני הנזכר
הרקיעים רק נפרדות בחינות ב' אינם שלהם וראיז השמים בחינת העולמות שאר כל כי שלו הגשמיים

מכלס■ האחרון שהוא על העשיה כן עולם'לא דאותו הארץ בחינת כן גס והס השמים בחינת הס דשם
^ וגוף חומר הם שבו והד״י  ממנוי והרקיעים• עצמו בפני לבחינה נחשב הוא ע״כ כלס העולמות ל

 שהוא■ להסוד׳הגדול.הזה פניך ושים וזכרהו ההקדמה זה שמור משכיל קורא ואתה עצמו^ בפני לבחינה
לאחל זה תחזה ואתה טוב ויצר יצה״ר וסוד הנפש סוד ולהשכיל להנץ תצליח ומזה המרכבה כל מלל

 ■י והוא: ההקדמות/ שאר מעתה ונאמר דברו בא עת עד לי הניחה ועתה , ההקדמות כל שאגמור ־
ה ט פרק מ ד ק  ה' כל נו הכונה שם הוא ובאשר שהוא עולם בכל דספירוה אדם שבזכרנו דע ו׳. ה
גס t ונוקבא וזעיר ואמא ואבא אריך שהם האריז״ל שזכר בו הנכללים פרצופים • - ־ ■

 כי עולם שבכל הקליפות דמחצב אדם נגד הוא העולמות דכללות נפש בחינת שהוא העשיה שעולם דע
 נגד הוא העולמות דכללות רוח בחינת שהוא היצירה ועולם טוב. ומעוטו ורע קליפות רובו עשיה עולם
 אדם נגדי הוא העולמות־ דכללות נשמה בחינת שהוא הבריאה ועולם ביצירה; ששרשס המלאכים מחצב

f נגד הוא העולמות דכללות חיה, בחינת שהוא אצילות ועולם , עולם שבכל הנשמות דמחצב fדספירות- דם 
■ ; עולס שבכל ־ : . ׳ ־ ' ־ ■ . ■ ׳ ■ "" - .־ : -י ׳

ה מ ד ק  ההוא■ דעולם וארץ שמיס ובחינת העולם אותו חיצוניות בהוא עולם דכל הרקיעין שבכל דע ז'. ה
כי״כל■' העולם אותו יערך כפי העולם דאותו התולדות־ שהם רוחניים דצח״ס נבראו שם * - ̂■־
 אחדי כל כי העולם שבאותו הדס ד' מכל כלול מהדצח״ם אחד וכל דצח״ס בסוד הכל ומסה מעלה צבא

 אור ובתוכו הקליפות שהוא הדינים אור ובתוכו שלו גוף והוא דשם הרקיעים סן ניישך לוכח p מהם
 בעולס אולם שס; הוא באשר העולם אותו של הספירות אור ובתוכו הנשמות אור ובתוכו המלאכים
 כי■ גשמיים שלווהס הארן בד״י ואחד רוחניים והם שלו השמים בבחינת אחד דצח״ס מיני שני עשיהה

 המלאכיס־ מחצב הוא דשם דמלאכיס ואדם זה) מ׳ ח' (פרק למעלה כמובא אדם ד׳ סוד יש הארץ בד״י גס
 קשובות' אזניך תהינה זאת כל את להודיעך הלהים רצה שכבר ואחר . הארץ!יבולה צרכי על־ הממונים

שבו/ ויצה״ר טוב־ וסוד־יצר מישראל אדם כל נפש בסוד אותך מראה אני אשר לכל להשטל ולבך לשמוע
* ■ ■ , : והוא ,הישראלי הנפש סוד מקדם ואזכירה ־ , ׳ : .;

י י פרק־ ת ד ג שבאותו' חדס. ד׳ מסוד כלול עולם שבכל מהדצח״ס אהד שכל הקודם בפרק והשמעתי ה
 רה- הוא כן לא הישראלי אמנם ; העולמות שאר מבחינת לח שם הוא באשר העולם . •

 שבכל אדם הד' כל כלולים ובו לשבח העולמות כל שאר ושל העולם זה של הדצח״ס ק משונה הוא
 כיצד בעצמן. העולמות ועמידת התלבשות כדרך מזה לפנים וזה מזה למעלה זה שהם כמו העולמות־כלס

 אור מלובש לגופו סמוך ובתוכו דעשיה הארץ דד״י היחידיות בחינת מחומר נברא גופו, היא חיצוניותו
דד״י דנשמות אדס אור מלובש ובתוכו דמלאכיס אדם אור מלובש ובתוכו הארץ שבד״י דקליפות אדס

הארץ ,



אמת דברי ב׳ חלל) ■הברית ספר
ה: כל והגדתי השמעתיך מאז כאשר ; דצח״ם נפשות מד' המורכבת היסודית נפשו הוא שהוא הארץ  ז
 דפש: סוד שתבין כדי אלא ראשון חלק כל הובא לא הן כי יושר. בכתב כתוב וימצא ראשון בחלק היטב באר

 שמד״י העליונה נפשו נגד לבד הגוף כח נקרא היסודית שנפש אמנס האף כי הנכון; על הזאת היסודית
 ובתוכו הארץ, .דיסודות דנשמות אדם וסיד .הארץ מיסודות ממש נפש אb זה כל עס, דעשיה השמים
 זה וכל ; הארץ דד״י אדה ד' להישראלי לו יש נמצא ;הארץ שנד״י דהויה אדס אור בפנימיותו מלובש
 דנפש• נפש אינו זה שהיחידה-שבנפשו רק אך .ג״כ ישראל אלהי לתורת שומע ואינו מדבר לכל ישלו

 השפלה שבנפש היחידה לו יספיק כלל.אבל בעליונה ונחלה חלק לו שאין מפני דעשיה השמים שמן העליונה
 נפש עד הארץ דד״י דנשמות מאדם שמושך מה לו יספיק אליה זוכה לא ואס מהם אליה שזוכה למי לבד

 חיה נפש עד. הארץ דד״י דנשמות מאדם שמושך מה לו יספיק מי והבעל שבו חיה בחינת שהיא המדברת
 שהיא לבד הצומח נפש עד הארץ דד״י דנשמות מאדם שמושך מה לו יספיק והצומח שבו בחינתינשמה שהיא

 דעשיה שבארץ הדצח״ס וכל לבד המרכבת נפש ממנו שמושך ימה לו יספיק שבו.והדומם רוח בחינת
 חבה: והנה ;מדרגתו כפי מחבירו מושך.פחות אמד כל רק הארץ דד״י אדם הד' מכל יאחד כל ימשוך
 מד'.■ התחתונות בחינות ג״כ מתלבשים שבו דעשיה הארץ דד״י אדם ד' שבתוך להישראלי לו נודעת יתירה

 דעשיה הארץ דד״י דקליפית באדם מתלבש דעשיה דשמים דקליפות אדם כיצד דעשיה. השמים דד״י אדם
 נפשו הנקרא דעשיה דשמיס דנשמות ואדם הארץ דד״י דמלאכיס באדם מתלבש דשמיס דמלאכים אדם וכן

 וכן היסודית נפשו הוא הארץ דד״י דנשמות באדם .מתלבש דעשיה דשמיס מלצח״ס המורכבת העליונה
 אדס בד' אדסדיצירה ד' מתלבשים וככה הארץ; דד״י דספירות באדם מתלבש דשמיס דספירות אדם

 דצח״ס׳ נשמת סוד הישראלי של רוח הנקרא הוא דיצירה דנשמות ואדם שבו דעשיה השמים -דבחינת
 של; גשמה. נקרא דבריאה דנשמות ואדם שבו דיצירה אדם בד׳ דנריאה אדם ד' ,מתלבשים וככה דיצירה

 • הישראלי^ חיה נקרא דאצילוח דנשמות ואדם דבריאה אדם בד׳ דאצילות אדם ד׳ מתלבשים וכן ;הישראלי
 שבהישראלי יחידה נקרא שבו דנשמות ואדם דאצילות אדם בד' א״ק דעולס אדם ד' מתלבשים וכן

 להתלבש נכנס שאינו מדא״ק חוץ שתחתיו ועולם כנגדו שמכוון מי בפנימיות מתלבש התחתונה בחינתו אחד
ה) מאמר ד' (פרק למעלה כמובא לבד אחד ישר מקיף אור בבחינת הישראלי על עומד אלא בפנימיות  ז

 זה כי בסוד בו כלולים העולמות כל ואיך עליו יעדתיך כאשר מישראל אדם נפש כל סוד לך בארתי הרי
 ונשתקהן הורכבו העולמות כל כי רבים לשון א׳) (בראשית בצלמנו אדם נעשה וסוד י״ב) (קהלת האדם כל
 :והוא ;לי שמע■ אחוך וסודם שבאדם והיצה״ר טוב ענין,היצר בינה,לדעת להשכילך יצאתי ועתה .בו

ה יא פרק נ קליתרד יסודות דד׳ דקליפות מאדם השפלה בנפשו להישראלי לו שיש מה ח

I היצר בעצמו וזה
עד גבח wj ען (סרק למעלה כמובא שנה
 לפתח שכתוג כמו הולדו ביום תיכף לו בא שהוא דקליפות מאדם בו שנמשך הרע המלאך כן לא שנה י״ג

); רובץ(בראשית חטאת  מהלל-שבתות- התחיל שנה י״ג טוב מיצר גדול יצה״ר במדרש חז״ל אמרו כאשר ד'
 מחלליה אמור הוא הרי ריקא לו אומר שבתות שמחלל כיון טוב יצר נולד.לו שנה י״ג לאחר בידו מוחה אין
 יצה^ בהדיה אזדמן מיד אתי.לעלמא נש דבר בשעתא וז״ל וישלח פרשת ריש בזוהר אמרו וכן ;יומת מות
 ־ ויצה״ר מימינא יצ״ט לשמאלא וחד לימינא בתרווייהו,חד נש בר אזדווג כדין שנין תליסר ר8 כד^איהו כו'

 י לאשתתפא אזדמן מיד דעלמא לאוירא נש בר דנפיק כיון ז״ל וישב פרשת בריש וכן לשונו; כאן עד בושמאלא
 • ואילך שק מתליסר דהא נע דבר עמיה זעירין מיומין ילד דהוא יצ״ט הוא דא, ילד סוב יצה׳׳ר בהדיה

 דשמיס העליונה בנפשו דמלאכיס ואדם דקליפות מאדם להישראלי לו שיש לשונו.-ומה עמיה.עד,כאן
 שנולד. אחר וסמוך תיכף לאדם לו בא הנפש זה וגס בנפשו.העליונה לו שיש ויצ״ט יצה״ר הס דפשיה
ט■׳ כנזכר סנה י״ג בתשלום הנפש זה וגמר.כניסת עמו והיצה״ר זה) ג'מאמר (בפרק למעלה כמובא ) 
 דקליפות־ מאדם להישראלי לו שיש ומה ;גמור לנפש באדם .נחשב וזה הנפש מזה היצ״ס כא ואז כפרק)

ה״ר הס רוחו שהיא דיצירה אדם מד׳ דמלאכיס  5ממ מלאכים והם ברוחו לו ויצ״ע,שיש ̂י
 הס המלאכים עקר כי כחות אלא ממש מלאכים אינם דעשיה והעליונה התחתונה כנפשו שישלו והיצ׳׳ט
 ומה והיצ״ס.שכויחד, היצה״ר פס. אחרי״גשנה להישראלי לו כא רוח הנקרא זה דיצירה ונפש כיצירה

 ׳ והיצ״ע הציה״ר הס נשמתו שהיא דבריאה אדם מד׳ דמלאכיס ואדם דקליפות מאדם להישראלי לו שיש
 ’ בכחינת והבין תדין וכן ;היצירה מפל מכובדים ויותר עליונים יותר מלאכים והם נשמתו בבחינת לו שיש
 ,וחבימ רוח לבחינת זכה הוא אם כי ממנו גדול יצרו מחבירו הגדול כל ז״ל אמרם סוד וזה ;שלו חיה
 .לו שיש נפש בכל נמצא יצה״ר שלשה יש ולו. יצל׳ר ב׳ לחבירו יש הרי העליונה נפש לבחינת אלא זכה לא
 נמסך־ הזה יצה״ר לכן גופו כח להיותה השפלה בנפשו לו, שיש ויצ״ט יצה״ר אמנם ;בצדו ויצ״ט יצה״ר לו יש

 מלאכים המה מיצירה הרוח ושל ;הניו״ר על ממונים המה שבו הנפשות משאר איל בכייעו ודמו גופו ככח
 יש זה כל ועם ,ובדמו בטבעו ונמזג נמסך הוא שבאדם הטו״ר נמצא שבו הטו״ר על ממונים ממש

 למות אדם סוף ובהכרח המות כמו טבעי דבר כל על וכן ויצה״ר יצ״ט הנקראים ממונים מלאכים עליהם
עם • ■



הבזהיישראלי ::מאמר־אדנפשות
ק. המוה/ מלאך הנקרא ממונה מלאך- עליי יש זה כל פס ״  ־מן יעליג ואיד כנאמר הע^ס בטבע הוא הגשם ו
׳ברי אף ושמו ממונה מלאך עליו ■יש זאת בכל ב׳) (בראשית והשקה הארץ .  האלהיס בעזר לך בארתי הרי :

• והוא ’ האדם, מזל ג״כסוד לך אבאר ומעתה .ה׳) פרק (סוף כאשריעדתיך ויצ״ט יצה״ר סוד: -- : 
ר ׳פרק.י״ב ח  להישראלי לו שיש נודע המאמר בזה הקודמים בפרקים שזכרנו האלה הדברים.־והאמת א

׳העולמות שבכל דנשמות חדם מכל נשמה . נ ' ־' מתלבשים עצמן כל שלא שתדע ראוי אמנם .
באדם למעלה נשאר ושרשו בו .ומתלבש ומשפיע מתפשט אחד מכל לבד החתונה פרמיית בחינה רק ט י־

באופן העולמות בכל להישראלי לו שיש המזלות הן הן השרשים אלה והנה .עולם שבכל הנשמות דמחצב ־־
 דיצירה דנשמות שבאדם רוחו ושורש נפשו מזל הוא דשם דנשמות שבאדם דעשיה דשמיס נפשו שורש ,זה י
 הבחינות שאותן ודע ,פלו יחידה מזל ודא״ק חיה מזל ודאצילות נשמתו מזל ודבריאה רומו מזל הוא :
 בשר יקרא רק אדם יקרא לא הנוף כי האדם; עצמות הוא האדם לתוך. ומשתלשלים מהם המתפשטים •

שהישראלי להבין חכמה לבב נביא הודע שכן ואחר ל'); (שמוי* ייסך לא אדם בשר על שנאמר כמו אדס
והשליבות הארץ ד״י מחומר שהורכב גופו הוא ארצה מוצב ,השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם הוא ־
 מגיע וראשו ,נפשותיו המה אשר שבו העולמות בכל אשר דנשמות אדם מכל הבחינות הה שבה והמדרגות .

נורא עליון הוא השורש והנה .א״ק ועד מטא יומין עתיק עד העליונה נשמתו. שורש הוא השמימה
בגופו. התחתון קצהו התלבש עד העולמות בכל מתפשט מאד ארוך והענף העליון עולם רום בראש מאד ■
 קן לאין שרשים לה שאין נשמה לך שאין באופן שבו מדרגה בכל שורש שס מניח ועולם עולם בכל והנה ■

 ! דעשיה נפשו • שרשי נקראו כלם שמה שהניח שרשיו עשיה עולם מדרגות כל אך . מזה למעלה זה
להעלות זוכה הטובים מעשיו ידי ועל וכן,כלס, נשמתו פרשי נקראו ודבריאה רוחו שרשי נקראו ודיצירה

 חז״ל אמרו המזלות ועל ,בגוף ונתלבש שירד הענף אל השפע נוזל מהם כי כלו המזלות הן והן לכלם ,
 של רבונו משה שאמר גרסינן הסמן ובפרק ודורש יושב עקיבא ר' של מזלו ע״ה רכינו משה שראה י
 יעקב אברהם אברהם • הצדיקים של שמס שנכפל סוד וזה ,לאחוריך חזור ליה אמר לי הראהו עולם ,

 נפרד ונשאר הנשמות אילן מגוף הענף אותו נכרת לכרת הראוי חטא חוטא וכשהאדם .משה משה יעקב
 מקום והנה .ט״ו) (במדבר ההיא הנפש חכרת הכרת סוד וזה הבהמה כרוח הזה בעולם ועומד ■ ממנו
 ובהכרח זה בענין באריכות מאמר מני ותקשיב בפרטיות .הכרת סוד אבאר בו אשר זה בחלק אתי

.כן גס המזל סוד לך בארתי הרי , משם תראה רשעים  מאמר ח' ־והגדתי(בפרק השמעתיך מאז והנה. .
ק עולם אלהותבכל עצם שהוא דספירות אדם מתלבש דנשמות הדס שבתוך. זה)  הישראלי בנפשות הוא ו

 במלכות ראשונה ויושב האלהות של עצמו אצל קרוב אדם נמצא .זה) מאפר י' (פרק למעלה iכמובנ .עצמו
 על אפוטרופוס שמהו'האל ק על הנבראים. מן זולתו מכל יותר עולמים כל מלכות מלכותו אשר שמיס

 היום אני אתה בני לו ואמר יבאו פיו ועל יצאו פיו על כלס העולמות צרכי וכל ומטה מעלה ברואי כל
 שכל בשוס הדבר זה באור אולם , מעלהטמטה צבא כל ישק פיך. ועל ביתי על תהיה• אתה ילדתיך

‘ : והוא , שמעד אדוני ואתה ,כרי בהלו ה' בחסד אומי כאשר יהיה ומפורש : - -
ע י״ג פרק  וחסד נדבה בתורת העולמות כל ועשה ויצר וברה האציל העליון שהמאציל וראש אחי לך ד

צדכץ• נבראים שהמה ואחר פ״ס) יבנה(תהליס חסד עולם שנאמר כמו לברואים להיטיב :• ;̂ ^
 כמו זה ׳ע״י שיחקימו כדי תמיד עת בכל ערכו לפי כל.אחד המאציל - מן וחיות מזון שסע לקבל הס

־ט') (נחמיה כלס את מחיה ואחה שנאמר '  ואתה במדרש הגידו חכמים אשר נועם אמרי טהורים ומה .
 מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש פירוש וזה . הוה משמע מחיה ואתה כאן.אלא כתיב אין החיית

 הבריאה בזמן היו כאשר עמדס על להעמידן כדי תמיד יום בכל לעולמות המגיע השפע שהיא ?ראשית
 ברצונו ועלה מושפע, לא המשפיע שהוא המאציל מן חון הספירות אפילו וקיום למזון: צריפין ■הכל כי

 כמחשבה עלה כך כי וארזר ,המושך כח מבלי זה שיושפע לא. ממשיך ע״: יומשך השפע שזה הפשוט ׳
 יומשך■ שע״י אפוטרופוס יהיה בהם שאחד או ותקנתו שפע לו ימשוך אחד כל עצמן בהם או •ימלט לא

 שימשוך למי צריכין אינם סוף אין שהוא מנשמתן לשפע שנצרכים גם אף הספירות והנה . לכלס השפע
 השפע .אלהות,.'אבל ועצם אצילות בחינת הס כי תיקון לשוס צריכין ולא לעצמותן הנצרך השפע לתס- -

 אדם. אור ומכ״ש ..הבריאה בחינת שהוא דנשמות אדם אור אך, שבתוכם, מהמאציל יתמיד להם <משך
 ברא אשר מלאכתו• מכל בסוד ע״י:מעשה תמיד ותיקון לשפע צריכין אלה כל לו שחוצה ומה ,זמלאקיס

 עלפי אף כלומר לעשות אלא כתוב;כאן אין עשה ואשר אלהיס ברא •אשר ב') (בראשית לעשות ^(היס,
 והיה'מן אותם, המקיים שפע־ותיקון. להם להמשיך ר״ל תמיד אותם צריכים,,לעשות־ עדין ■;שנבראו.
 ■על הוטבעו מעלה ברואי כל כי. המעשה מהם שנמנע על השפע ימשוך-לעצמו מהם אחד; שכל ׳הנמנע;

 בהם:הבחירה שאין יען בבחירה אתם .אין הטוב וגס רע לעשות יודעים בו.אינם שהם. במה אחד ענץ
 שיהיה בו כל ויד בכל שידו מי יהיה המושך שאותו הראוי . מן שהיה אחרת זאת־ועוד - רע« עד מטוב
 מזון1טרף' ולסלק־ השסע להמשיך שיוכל־ כדי למלכות וקרוב פנימי שיהיה גס כלס:• העולמות מכל ■כלול

 גס והוא בבחירה ורע ־ סוב .לדעת בהם אחד היה הישראלי האדם והס באס ואשר העולמות וחיק.לכל ,
מבלי מזולתו אדם..דססירוס שהוא שמיס למלכות קרוב. ל׳כ והוא כלס מהל-העולמות •וכ^ל מורכב אן■

אמצעית ' ,



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר ׳ ד ::
 למעלה כמובא דספימת לאדם הקרוב העולמות שבכל דנשמות מאדם הס נסשותיו כי אחל, אור אמצעית •
 השקע והמושך המשניר הוא השליט והיה.הוא משק וכן אפוטרופוס להיות הוא ותמנה לכן (פרקי^):

 גס כי להס שחוצה לקליפות ומהס לו שחוצה למלאכים וממנו אליו הספירות מן האופן בזה 'לכלם
 - הכליס לצורך כהס המתגשם השסע להמשיך שבהם הטוב בבחינת לעולמות גדול • צורך הס הקליפות

 נצרכים אף הכלים יתקיימו לא הס ולולא מהם דקים יותר הקליפות כי העולמות גופי שהם והרקיעיס
 לכבך בכל אלהיך אתה' ואהבת נאמר זו בחינה ועל הקודש. טהרת על ולאכול בניס להוליד לאדם הס.

) (דברים  שעליו שבקליפות הרע בחינת על הכונה ואין יצריך בשני ט׳) (סרק בברכות חז״ל ואמרו .ו'
 לכן החגיא סיבת הוא כי על ̂ ס״ס) (תהליס אלהיס מפני רשעים יאבדו אש מפני דונג כהמס נאמר
 הקליפות ומן הבריאה מכלל עצמו והוא העולמות צורך שהוא שבהם הטוב על הכונה אבל מרובה ענשו
 לק והמצות. התורה ע״י האדם זאת עושה מה וע״י להם שחוצה העולמות לגופי השסע האדם מושך

 ובצל בפיך דברי ואשים עליו נאמר העולמות גכל ושסע חיים וממשיך ובמצות בתורה עוסק כשהאדם
 עמי במדרש חז״ל ואמרו .נ״א) אתה(ישעיה עמי לציון ולאמור ארן וליסוד שמיס לנשע כסיתיך ידי

 (כראשית ולשמרה לעבדה עדן בגן ויניחהו הכתוב סוד וזה . מקיים ואתה בורא אני שלי שותף אתה
 ה' המטיר א11 הכתוב סוד כן גם וזה העש̂ה לא במצות ולשמרה עשה במצות לעבדה חז״ל ואמרו .ב')

 אץ אדם כי בעבור שסע השפיע לא כלומר ,)(שם האדמה אש לעבוד אין ואדם הארן על א^יס
.בעבודחו השפע המושך .  סזון אין לו שחוצה למלאכים אפילו אז השפע נמנע חוטא שהאדם בזמן ולק .

 ל״ג)■^ מריבכיון(ישעיה שלום מלאכי חוצה אראלסצעקו הן החורבן בזמן נאמר ק על , מחיה 'ואין
 השסע והמביא המוציא הוא שהאדם מפני להם אין ופורש לשסע צעקו לאדם שחוצה האראלים ■כלומר
 צדיק פי שהתעורר שאלות שבע בהתר ותשכיל תבין זאת ^ את אותך אלהיס הודיע אחרי ועתה .לכלס.
׳ • והוא אמת/ אמרים והשיב ז״ל וויטאל חיים ה״ר • ׳
ה יד פרק ל א ש ד  היצ׳/ ענץ מהו ב) דק. כמשי ובנפש כשק עב בגוף האדם נברא למה הא' ד

אותו היצ״ס נו נבראו למה ג) . לו שיש ויצה״ר •־.
 עק ובאיזה מהאחד יותר האחד ויקרב יבחר אופן באיזה לב לשוס ראוי מהם לאחד בבחירתו והוא-יטה

 מי לדעת י^יי יי) • הכיזיי^ בידו ויהיה כלל יבראו לא הבחירה בידו יש ואס זה. או זה לדהות יוכל
 הלק ממנו שפל והמלאך הנכבד הוא שהאדם נאמר אם .האדם או גדול המלאך אס במעלה ממי גדול

 שיבראו זה לפי הראוי מן והיה למעלה וחחתוניס למטה עליונים ראיתי הפוך ועולם האנושי שכל נגד הוא זה
מזה הסך מז במעלה גדול שהמלאך ואס ממעל. בשמים ואנו הזה השפל בעולם המלאכים

ח^ אשר טהורות במאמרות נמצא ̂יך לו הי כתיכ רבה) (בבראשית באמרס ל ^̂ (תהלים ל
 עד למעלה שירה אוסרים השרש מלאכי אץ הנשה) גיד ואמרו(בסרק הנשמר או השומר־ גדול צ״א).מי
 שהצור משמע ל״ד) תשי(דברים ילדך צור דכתיב כן כמו המורים בכתובים והמה למסה ישראל שיאמרו

 תנו ינאמר י״ד) (שס אלהיכס לה' חתם נניס כנאמר . עבר בני כל הוא גס יולד ולשם ישראל אה ילד
 כאשד ונאמר .מ״ס) (ישעיה אתפאר בך אשר ישראל ונאמר .ס״ח) גאוסו(תהלים ישראל על לאלהים עוז

 ,י״ג) (ירמיה ה' נאום יהודה בית כל ואת ישראל בית כל אש, אלי הדבקתי כן איש מתני. אל האזור ידכק
השאלה . המלאך מן יותר חשוב שהישראלי באצבע שמורה מה וזה ,כלל במלאכים נמצא לא אלה כל והן

 גי תשי ילדך צור או לאלהיס עוז תנו לומר אפשר איך בעצמן הפסוקים אלה להבץ נחשב זר שכמו ו)
 איך להבין קשה ז) . עליון לאל בניס הישראלים ואיך עוז לו לישן או עליון כח להתיש אפשר איך

 שבגל העכור מחומר וקרון יסודו בעפר אשר האדם את אלהיס שידבר יתכן איך כי הנבואה מציאות חפשר
כבר כי אחר אמנם . ובעצש בכבודו דגר ה' פי כי שכן מכל1 המלאך ידי על יהיה אפילו;אם

ז' הקשה דבר מכל נמלטנו אנחנו הנה עד הקודמים בפרקים הכתוב.בספר ־הל אש להייוע נ^אצהים  ג
חייס ר׳ מכובד ה' קדוש‘ בשם אומר כאשר . ושאלה שאלה כל על ארוכה ותעלה <הנזכרים שחגוש

־ .. . . ;והוא / ז״ל זויסאל
ך טו פרק ל י כ ט  גדי ונפש בגוף האדם שנברא ואומר ראשון מעביר והנני כלס/ בההר ואורך א

וחומר לגוף גס העולמות לנפשות ■ גס השסע להמשיך וTב היכולת שיהיה . • .:
 אדס שהם זה) מאכר י״א (סרק למעלה היה פניך נוכח הרע ויצר היצ״ט מהות מנין ב) . העולמות
 כדי הרע ויצר סוב היצר בו נברא ג) . להס וחוצה ונשמתו רוחו נפשו שסביב דמלאכים ואדם דקלץתו

^ היה לא אס זה על יכול היה ולא העולמות שבכל לקליפות נס לסלאטם גס השסע להמשיך שיוכל ג נ
שהיצר (פרקי׳) למעלה כמובא יודע הלא y שניהם על הבחירה בידו יש ואופן כח באיזה ד) מבחינתם;

 דמלאכיס מאדם שהוא טוב היצר מלובש ובתוכו .לגופו סמוך בו מתלבש הוא דקליפות אדם שהוא הרע
 חפציס שניהסv האדם עצמות שהוא לנפש סמוך סוב היצר נמצא .עצמו האדם שהוא הנפש מלובש ובתוכו

 בשר הרע־סמוןלנופוהנקרא והיצר לזה, זה ושכנים קרובים באו.והס קדוש ממקום שניהם ־ כי טונ5
 שהנשמה אחר אמנס .לזה זה ושכנים קרובים כן גס והס הרע מצד שרהם כי כרע חפצים ושרהס האדם

 הקמג ושכינו הוא ולקח לו הסמוך הרע ליצר אוזן מוטה הגוף ידי פל אלא הטוב אס לפעול תוכל לא
אליו ^



הכחהישראלי ,נפשות א׳ מאמר
 הבית ונעל האדס עצמות להיותה הנשמה אך .להכניעם גדול קושי יש ק על . לעצמן רע מקח ׳אליו

 משה פקד אשר הפקודים כל לעשות הגוף את’להכריח וכח הנחירה בידה יש לכן בביתו שורר■ .בפנים
 זה על .בידו הבחילה ויהיה כלל יבראו לא הבחירה בידו יש אם ששאל ומה העוב, יצר עליו ישית פאשר

 ממי גדול מי ה) . לקליפות גס למלאכים גס השפע להמשיך •שיוכל כדי הג' במענה עיניך לנגד ידי כבר
 אדם שהוא החלהות לעצם יותר קרוב הוא דנשמות שאדם אחר מהמלאך במעלה גדול שהאדם בודאי

 ראוי כן אם תאמר וכי .ח') (פרק למעלה כמובא המלאכים אדס.דמחצב מן שבכל,העולמות דספירות
 זה בעולם להיות המלאך יוכל שלא הנותנת שהיא אשיב זאת על .השפל בזה,העולם המלאכים שיהיו

 שהוא האדם והן הרע היצר נגד לעמוד יכול היה לא העולם בזה היה אס המדרגה בשפל שהוא על כי
 .הקליפות אל יותר וקרוב לו שחוצה המלאך שכן מכל פעמים כמה במצודתו ונלכד ברשתו נכשל לו פנים
 מוציא המלאך היה שאס ועוד . הרע יצר בעצת ונאבדו בארן שהיו מהנפילים הנםיון בא שכבר כמו

 דוקא האדם הוצרך כן על . האדם הוא לו שפנימי למה לא לו שחוצה למה אלא מושך היה לא השפע
 המלאך מן גרוע היא שמיצירה שהנשמה אמנם האף .חשיבותו מפני לכלס אפוטרופוס להיות לארץ לירד

 כל יובנו ובזה .העולמות לכל תקיש וכן דבריאה מהמלאך גדול היא דבריאה הנשמה עכ״פ הבריאה של
 האלהות אל מאד קרוב דנשמות שהאדם אחר כי .הנכון על ו' בשאלה הקודם בפרק הנזכרים •הפסיקים

אלהיכם לה' אתם בנים באמת נאמר כן על .עצמן הספירות מן ונמשך מהילד אור והוא, .כלל אמצעי בלי

 הבן בבחינת בו ונאחז' עצמן הספירות מן מתילד הזה האור כי מפני .אתון בנין מתרגם י״ס (דברים
 ביס כל את אלי הדבקתי כן איש מתני אל האזור ידבק כאשר פסוק כן גם יובן ובכן .באביו דמתאחד

 האור שזה מפני שלו ואזור יתברך הבורא לבוש בחינת הוא דנשמות האדם כי . י״ג) ישראל(ירמיה
 לכן ס״א) פאר(ישעיה יכהן כחתן כנאמר לאדם תפארת הוא שהלבוש ובהיות . הספירות לאור מלביש
) (שיר שושנים וללקוט בגנים לראות לגנו ירד דודי סוד וזה ,מ״ט) (שם אתפאר בך אשר ישראל נאמר  ו'
 . לבוש ר״ת ש״ושניס ו״ללקוס ב״גניס ל״ראות . הזה עולם זהו לגנו ירד דםפירות אדם אור ר״ל ודודי

 צור פסוק סוד להבינך אמנם .בהם אורו להתלבש כשושנה המריחים הצדיקים נשמות לוקט הקב״ה כי
להודיק־ צריך לדבר אחלה טרם . ■ס״ח) (תהלים לאלהים עוז תנו ופסוק ל״ב) (דברים חשי ילדך.

; : והוא ,אחת הקדמה . ׳
ן טז פרק לשוס צריך אינו שאדם'דםפירות המאמר) מזה י״ג (בפרק הודעתיך ולפנים המודיעים מ

באתי עתה אמנם . אלהות עצם שהם מפני השפע להם ימשוך אשר מושך ולשום תיקון ־
 הפוגות^ מאץ סיף מאין תמיד להם נמשך זה עצמן להם הצריך בשסע הוא זה שכל המעלה אדם לך להגיד

 נאמר זה ועל .הזה ובבחינה במקום יוסיף לא והצדק יגרע לא המרי . רכע או צדיק הוא כשהאדם הן
 (איוב יקח מידך מה או לו תתן מה צדקת אס לו תעשה מה פשעיך ורבו בו תפעל מה חטאת אם

 מעשיו ידי על יגרע אף הטובים מעשיו ידי על החדם בהם ויוסיף יתן אחת בבחינה ואולם .ל״ה)
 נראה כן׳ ידי ועל העולמות וכל הנבראים מן השסע זה ידי על יגרע האדם כשיחטא . והוא ̂ הרעים

 מעשיו האדם וכשייטיב . לעולמות משפיעים שאינם על בספירות יכולת ומעוט חולשא יש ושלום חש כאלו
 ובאמת בספירות;־ ויכולת כח נתוסף כאלו יראה לו שחוצה הברואים וכל העולמות ולכל אליו השפע וימשוך

 לנשמות ושפע מזון הספירות שיחלקו כדי עצמן לספירות יותר.מהנצרך שפע סוף מאין יבא אז כי הוא ק
 במעשיכם לאלהיס עוז תנו וכן . תשי ילדך צור החטא בעת נאמר זה על ,כלם והעולמות והמלאכים

 המלבוש מצד הזה בחינה הוא וככה ס׳) חיל(תהליס נעשה באלהיס כן גס נאמר, זה ועל . הטובים
.עתק והון יכולת לו שיש נראה יקר מלבוש לו שיש מי כי דנשמות אדם שהוא דספירות אדם של עצמו

כי לאלהים עוז ותנו תשי ילדך צור נאמר כן על יכלהו מעוט נראה חשוב בלתי שלו שהלבוש מי ובהפך
 שלבוש הקודם בפרק זכרנו וכבר . צ״ג) (תהליס עוז ה' לבש שכתוב כמה שז נקרא הבורא של הלבוש ,

 פלו האזור שהוא דנשמות לאדם רומז התאזר אמר ע״כ . ישראל דנשמות אדם הוא דספירות האדם
 מודעת והנה .י״ב) ישראל(ירמיה בית כל אש אלי הדבקתי כן איש מתני ■אל האזור ידבק כאשר כנאמר

 בם סר ובזה .תרי״ג גימטריא התאז״ר לכן תרי״ג העולה גידים ושס״ה אברים רמ״ח הוא אדם שסוד זאת .
 מאד לו קרוב שהוא אחר כי i האדם את אלהיס ושידבר הנבואה מציאת יתכן איך. שהוא ספקהז' כן

 ואת בה ילך הדרך את האדם שידע כדי הדבר מוכרח אפילו אלא שיתכן די ולא יתכן כבר בנו ובחינת
 לכל והחיים השפע זה ידי על וימשוך כלס העולמות כל בהם וחי האדם אותם יעשה. אשר המעשה

 שמיס לנטע כסיהיך ידי ובצל בפיך דברי ואשים כנאמר ממציאותן יתבטלו לבל העולמות ולכל הנבראים
 מקיים ואתה בורא אני שלי שותף אתה עמי חז״ל ואמרו נ״א) (ישעיה אתה עמי לציון ולאמור ארץ וליסד

 כבר ומעתה .זה) מאמר י״ג (פרק למעלה כמובא בפיך שמתי דבר•.אשר שהיא והתורה המצות .־ע׳׳י
נתבאר והרי ,דבר ממך יפלא ולא השכל מן רחוקים שהיו הכתובים כל ויובנו השאלות לכל ארוכה עלה



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר ־
 הוא ואשר העולמות כל כולל הוא ואיך (סשותיו וכל הישראלי מהות האלהים בעזר המאמר בזה לך

 נחפשה ומעתה .הטובים ומדותיו מעשיו ע״י בהם אשר *וכל העולמות לכל ושפע מזון המשביר הוא השליט
 כפי המדות ועומדים תלוים בו נפש ובאיזה המעשים ועומדים תלויס בו נפש באיזה לדעת ונחקורה

■ : והוא ;למושעות אל לנו יהיה אשר • . ’ ־
ר יז פרק ו ק ח נ ש  והרע האדם אותם יעשה אשר העוב הלוים הישראלי של מנפפותיו נפש באיזה כ

אשר שכו התחתונים נפשות בשני שהמהתלוים■ועומדים נאמר מהם, שימנע • ־ ־
 שניהס כי על והטעם v דעשיה השמים שמד״י העליונה ונפשו דעשיה הארץ שמד״י השפלה נפשו המה

 מחומר הקרוץ הנוף את גם עצמן את גם וללבן לצרף ועבודה תיקון צריכין הם לכן שרובו,רע העשיה מן
 על און פועלי אינם ולמעלה מרוחו אמנם . שבעשיה ורע שקר בדברי ישעו ואל עליהם העבודה תכבד

 ותיכף החשא קודם האדם מן מסתלקים והס . רע לעפות יודע אתם אין וכמעט באו קדוש שממקום
 אל מהם אהד כל נאסף הרעה מפני לחטא בדעתו גמר והאדם האויב וגבר יצרים ב׳ של מלחמה בראותם

ס והס טו״ר מדוח שהם נאמר והרע -הטוב אלה המה מה וכשנחקור בשלום-. יבא מקומו ועל שרשו  ג
 לגנאי ואיזה לשבח איזה אדם וחכמות האנושי שכל ע״פ המה ידועים הטו״ר מדות והנה טו״ר מעשים כן

 וכשנחקור • הרעים מן והזהירם הטובים על וזרזם בתורתו קרובו לעס האל הודיעם הטו״ר מעשים אמנם
 היסודיס השפלה בנפשו תלוים שהמדות נאמר המעשים ובאיזה המדות תלויס אלל משתי נפש ־באיזה

 בספריס בינותי אשר כפי היסודית בנפשו התלויס במדות נדבר ובראשונה . העליונה בנפשו והמעשים
• : והוא (ז״ל וויטחל חיים ר' הקדוש של בפרט יקרים - י ■ . - י' .

; -־ ־ , - והרעות טובות מדות ב׳ מאמר י
ע א׳ פרק י - ד ו  השפלר- יפש שמהוח יושר בכתב הרשום את כתוב וימצא ראשון בחלק למעלה כמובא י

^״עשיד הארץ יסודות ד' מצורת הבאים מדברי חי צומח דומם נפשות ד' הרכבת היא -׳ .
 הודעסי כזאת ומראשית .מטו״ר כלולה כן גס הזאת שנפש בהכרח־ ולכן ורע, מטוב נכללים המה אשר ־

 אך תוך דמלאכיס ואדם דד״י אדסדמלאכיס תוך מלובש השפלה שנפש זה) חלק י' א'פרק .(במאמר
 אותוס י' שהיא דספירות אדם מלובש זה נפשו ובתוך גופו תוך מלובש דקליפות ואדם דד״י ־דקליפות

 שכתוד הוי״ה אותיות ד׳ סוד דד״י דספירות באדם שרשו זה שבנפשו שהטוב תדע לכן דד״י* הוי״ה
 והנה !הטומאה אבות וד' נזיקין אבות ד' סוד שהוא לנפשו, שחוץ דקליפות באדם שרשו שבו והרע נפשו

 מסתעסיס מהם אשר מדות ראשי בד׳ הטובות מדות כל מושרשים הוי״ה אותיות בד׳ הנאחז שבה בטוב :
 - דקליפן״ דאדם הטומאה אבות בד׳ אוחזת וידו .נזיקין אבות מד׳ הבא שבה וברע טובות כלהמדות שאר

 ננ£״.ך כי ואחר .כלס שאר מסתעפים מהם אשר מדות רחשי בד׳ כן גס הרעות מדות כל ,מושרשים
 א1ה אשר הגיף כח הנקרא השפלה נפשו שהיא לבושה ידי על אלא בגוף אחיזה לה אין העליונה

 ןו5נפ ידי על אלא בגוף העליונה נפשו שתפעול אפשר אי כן על לגוף העליונה נפשו בין אמצעית -בחינה
 3לכןו יסוד שבה הטוב העליונה, לנפשו וכסא יסוד היא השפלה שנפשו ותשכיל תבין מזה ׳היסודית;

 יסוד כן גס הס בה התלויס המדות כן־ ואס העליונה שבנפשו ־ לרע יסוד שבה והרע ,העליונה :דנפשר
 ן0שבנס התורה מצות לקיים אפשר׳ שאי ר״ל , העליונה בנפשו התלויס התורה ׳ מצות לתרי״ג ׳וכסא

 האכזריוק מדת בו יהיו אס כי התחתונה שבנפשו הרעות מדות כל תחלה שיסלק לא אס .העליונה
 תחלה התחתונה מנפשו כשסלק אבל י . המדות לשאר תקיש וכן ,צדקה מצות לקייס יוכל לא :והכילות

• תקן והרי זה^ שבנפשו היצה״ר שהוא היסודית שבנפשו דקליפות אדס כח נסתלק כבר הרשת ׳הל-מדות
 התורה מצות כל העליונה בנפשו לקיים יוכל בנקל ואז העליונה לנפשו היסוד שהיא ־ היסודית נפשו ־

ה/ התנויס  , אדס גס זה ידי על ונתבטל שיסמכו מה על איןלהס העליונה שבנפשו והיצה״ר הרע כי ב
 שיוכל ספק בלי ואז לו הלך חלף זה שבנפש הרע וגס ,שבו היצה״ר שהוא העליונה שבנפשו ־דקליפות

 שר-שס שבגוף גידים ושס״ה אברים שרמ״ח כמו כי רבה. בשמחה רק עצב ובלי צער בלי המצות כל לקיים ■־
 לבנה אדומה שחורה מרה שהם שבגוף מרוח ד'■ שבהם ומהרע הנוף נוצר שבהם שמהטוב הד״י ־חומר

 ומהחגברותס מרות הד׳ מהתעוררות צריך-להזהר גופו לשמור והרוצה הגוף תחלואי באים שמהם •ירוקה
 וידחה תחלה• שיבטל להזהר צריך בה מצותהתלויס התרי״ג לקיים העליונה נפשו לשמור־ הרוצה כל כן

 והמה:לא המדות, הס ומצותיה ־התורה שורש זה לפי הרשת, המדות ■שהס שבנפשו-התחתונה הרע ־ממנו
 רעיה מהם ואיזה טובים מהם איזה אדם וחכמת האנושי שכל ע״פ ידועים שהמה מטעם כהורה :נזכרו

ק י״ט) (ויקרא תטור ולא תקום לא כמו לכלס אג לבנין להיות כלל ודרך מהם מעט זכרה זה :בכל  ו
 תדר ז״ל(כנדרים כאמרם . עבירות של מענשן יותר של־מדות ענשן קשה לק כמוך(שס) לרעך :ואהבת

ק ־V כלס העבירות־ ככל השקולה שהיא זרה עבודה עובד כאלו הכועס כל קמא)/־■ פרק וסוטה •ג׳  ו
 אבות סרקי ככל וע״כ .בעקר וכופר ע״ז עובד כאלו רוח גסות בו שיש מי ,׳)ד דף אמרו(כסוטה

 דאבות) ד' ז״ל(סרק כאמרם במדות מדברים אכל , ול״ש כמ״ע מדברים שהם תמצא לא הז״ל *ומוסרי
מאד •-



רכטורעות טובות מדות ב׳ מאמר
 ̂ במדוש הכל שס דבריהם וכל ,׳בחלקו השמח עשיר איזהו (שס) ואמרו רוח/ שפל הוי מאד מאד

 \ התורה לכל ושורש המצות לכל אבות הס בו הכתוב שכל על אבות המסכתא זו נקרא שלכן וחסשר
ע ב פרק  אבות שהם ראשיים מדות בד' מושרשים כלס אבל הן רבות הרעות שהמדות ידידי ד
ד) האסורים הדבורים ג) .התאוה ב) .העצבות א) .הן ואלו ,העומאה ^ / הגאוה .,

 שבד' הרע מצד הבאים השפלה בנפש הנבלים דצח״ם נפשות שבד' ברע מושרשים אבות הד' ואלה
 העפר עבע כי העצבות/ מדת באה ממנה העפר שביסוד הרע מצד הדומם שבנפש הרע כיצד ,יסודות

 השגתו מעוע־ על עצבונו מפני והמצות התורה לקיים העצלות והוא אחת ותולדתו ,זאת על מורה
 מעליו זו מדה להסיר האדם וצריך. בחלקו. שמח ואינו עליו הבא הצער על או / הזה עולס הבלי מקניני

 אין גס , והמצות התורה מן בעל יהיה מאורע כל על לבו אל ויתעצב בו עוצב דרך אס כי וכל מכל
 / כעצבות הקודש ורוח הנבואה את ויסלק החכמה את וימנע בתורה ההשגה את שיפסיד דכר

 מתוך. ולא עצבות מתוך לא שורה השכינה אין קי״ד) דף ופסחים מדליקין במה (בסרק ז״ל כאמרס
 עליה עצבונו שמחמת דינר שוה כלי לו שנשבר שמי יתכן איך ק ואס מצוה/ של שמחה מתוך אלא עצלות
 זהב יערכנה לא אשר לו שיש סוב האבן בתוכה שמור שיהיה כדי הדלת וחלסגור ביתו מלשמור יתעצל
 אין השכינה^ ממנו תסתלק אם יחוש לא הכלה מעולם דבר על עצבונו מחמת כך .תמורה לו ואין הרבה
 ללמוד שירצה מי מנוחה ברית בספר ואיתא .תדבק בו אשר נחמתו זאת תהי אדרבה , מז.ה יותר אולת

 יגיע וכאשר בחלקו שמח שיהיה ג' .עניו שיהיה ב' .חסא ירא שיהיה א' .מעלות בג' ידבק חכמה
כסילים ובחיק גדול סכלות היא העצבות מדת ובאמת .לשונו כאן עד חכמה ישיג האלה מעלות לג'

ואס הוה/ על. או עתיד על או עבר על או מלהיות ימלע לא כי הזה. עולם עניני על הוא אם ינוח
 מת ועתה הילד על דוד שאמר כמו ממנו הנפקד לו יושב ולא כלום בזה לו יועיל לא הרי עבר על יצשער

 אלה משתי מאחת ימלע לא הרי הוה על יהיה ואס .י״ב) ב' להשיבו(שמואל האוכל צם אני זה למה
 מה לאו ואס ,ארוכה ויעלה עליו ישתדל יש אס / לא אס ההוא הענין לתקן ותחבולה תקוה יש אס

 .שלו שאינו עולס על מצעער ונמצא קודם ימות אולי העתיד על עצבונו יהיה ואס . העצבות לו יועיל
 במה להסתפק האדם צריך אבל .שלך אינו המחר כי מחר בצרת תדאג אל החכם מאמר נכבד ומה
 נקבל העוב את איוב כמאמר / רעה אם היא הסובה בחלקו שמח ולהיות בו שהוא ובמה לו שיש

 חסד אם ק״א) (תהלים אשירה ומשפס חסד אמר ודוד ב') (איוב נקבל לא הרע ואת האלהיס מאת
 המושיע האל הוא כי לה' יתפלל והיסוריס הצער מחמת מרה לבו ואס / אשירה משפע ואס אשירה
 ידי על לבעלן יכול האדם רעות כל כי וראש אחי באמת ודע מאד. נמצא בצרות עזרה ועוז מחסה

את אדה ימנע אל .לכן / רע שלו והמזל שהמערכת אעס״י והצדקה התשובה עמה כשתתלוה התפלה
ימי. כל להיות המלך גזר כבר יצירתי שבעת אחר בו אפגע כי יועיל מה ויאמר הרחמים מן עצמו
 / חור ולא חושך עולה ולא היורד במזל ובראני הימים כל ורצון עשוק נשחע תמיד ומכאובים כעס

 פניך נוכח שפתי מוצא ידעת וכבר ,מחצה עושה כולה עושה אין ואס התפלה כח גדול כי כן יאמר אל
 הקב״ה איך ז״ל עזרא ובאבן במדרש הנזכר ומליצה משל פי על ב') פרק י*ז מאמר ראשון (בחלק היה
 עיניך והיו , נזוק בלתי והאדם המזל שיורה מה שיתקיים באופן הרע מזלו מהוראות האדם את מציל
 לפעמים ואף הדברים, לכפול ושלא לקיצור שמתי ברית כי נפש למשיב לך ויהיה פרק באותו שם ולבך

 הריגה לדם ומורה פניהם נגד רעה מזל היה ממצרים ישראל בצאת כמו אחר לדבר המזל הוראות מעתיק
 אשיל גבר יהיה דבמאדיס מאן האי ק״ע) דף (בשבת חז״ל אמרו וכן כנודע, מילה לדם הקנ״ה והפכו

 ויחיד יחיד לכל דהיינו לישראל מזל יש באמת כי ,מוהלא אי שבחא אי אומנא אי אשי רב אמר , דמא
 לישראל מזל אין דאמרו(שם) והא שם, הקורא עין וישב) בזוהר(פרשת שאמרו כמו ,גורס שעה ומזל
 .תשובה כי תחתו אל השמים מאותות לכן .לבדו ה' בלתי מזל לו שאין הישראלית האומה כלל על היינו

 אס בתפלה נענה יהיה שלא דבר לפעמים שיש אמת והן .הגזירה רוע את מעבירין וצדקה ותפלה
 ה׳ לו והשיב ישראל לאדן ל:טס בהתחננו במשה כדמצינו בשבועה יתברך לפניו במחשבה עלה כך
 הכלל בעבור נענה אינו ולפעמים ,רחוקים לעתים אס כי שכיח אינו כזה דבר אך ,לך רב

 בתמורת או הנא בעולס ההוא ליחיד הגמול יתברך ואצלו , דבר לאותו ראויס שאינס והדור
 / וזכותם הכלל בעבור ראוי אינו אס אף לפעמים האדם שנענה ולהפך ,הזה לעולם עובה

 ומנלן יום ארבעים לאחר שנענה יש זמן, לאחר שנענה ויש ומיד תיכף שנענה תפלה ויש
 שבועות ג' לאחר ויש ,ע') (דברים ה' וישמע יום ארבעים כראשונה ה' לפני ואתנפל שנאמר ממשה
 ומנלן ימים ג' לאחר ויש / י') יום(דניאל שבועיס שלשה מתאבל הייתי דניאל אני שנאמר מדניאל ומנלן
 אחד ליום ויש ;ב') (יוגה ויתפלל לילות ושלשה ימים שלשה הדג במעי יונה ויהי שנאמר מיונה

 תפלתי ואני דכתיב כדוד אחד לעונה ויש ,י״ח) א' (מלכים ויאמר הנביא אליה ויגש דכתיב כאליהו
 כדאיתא ס״ה) (ישעיה אענה ואני יקראו סרס כנאמר יקרא סרס ויש / ס״ש) רצון(תהליס עת ה' לו

 ולא כלו לעולם שעעיל במה שתהיה הוא הנענית התפלה מתנאי אפס .ואתחנן) (פרשת רפה כמדרש
 גאון סעדיה ורבינו . נענה אינו מישראל אדם לשוס נזק בו שיש במה תפלתו ואס , פנים 'בשום חיקהו
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' דברי־^רז ב׳ חלק הברית ספר . .
 שבועה^ עמו יש אס א) ,הן ואלו . נשמעת ההפלה דברים.אין ז' בשביל שלו) (נפפל.התשובה כהב. ז״ל

 בלא המתפלל ב) צ״ה)/ (תהליס מנוחתי אל ינואון אס באפי נשבעתי אשר. . כנאמר וישראל במשה כמו.
 מאמר, התורה את השונא ג) , ע״ח) עמו.(שם לסן לא ולבס בפיהס ויפתוהו הלי.כנאמר כוונת
 אועס כנאמר דל מזעקת אזנו אועס אה ד) ̂ כ״ח) (משלי תועבה הפלתו נס תורה משמוע אזנו מסיר.

 שאר. אכלו ואשר כנאמר וגוזל שעושק מי .ה) ,כ״א) (שס יענה ולא יקרא הוא גס דל מזעקת אזנו
 תרבו כי נס כנאמר ועהרה נקיות בלא המתפלל ו) ̂ ג׳) אוהס(מיפה יענה ולא ה׳ אל יזעקו אז עמי

 מקולה תשונה בלי מתפלל והוא סניאיס בידו שיש מי ז) , א') (ישעיה מלאו ידיכם שומע אינני י, הפלה
 , לשונו כאן עד Cb (משלי אענה ולא יקראנני אז מקשיב ואין ידי נעיתי ותמאנו קראתי. יען כנאמר
 כאשר ננעלו, לא הפנה ושערי נאמנים.בשליחוהס החפלות הנזכרים מהמעכבים אחד יהיה לא אס אמנם
ס . למותר אך עצב כל ובכן . נענה לסוף נתפלה והמפציר המרבה כל הנחומא) '(במדרש חז״ל אמרו  ג
 ממדה הרתק אסי לכן ,יכן גס לגוף ומזיק העליונה בנפש בין התחתונה בנפש בין פוגס שהעצבות תדע
̂שיג האדם יצסער אס אמנם . שמח אך והיית הריחוק בתכלית הזאת רעה  אותו המביאים הדברים. לר

 ממנו.־^ השיג שכבר במה יסתפק ולא בו כל.האפשרי ממנו להשיג ישתדל למען מותר זה הבא לעולם
 ממך הקב״ה יסירנו הזה עולם על צערך אס מצעער שראהו לאחד באמרו רזכם פי דברי 'נמרצו ומה
 האדס ידחה בו אשר ודבר לזה הקנה אחזה .אני.' אבל.אשר בצערך.,. ירבה באsרעולם' על הוא ואס

 לפובה עליי נגזר שהכל ידע באמת בה' בטוח לנו שנכון כי.מי ,הכטחון הוא העצבות מדת ממנו
 צעך תמורת שהוא או שנו לכפרת שהוא או כך אסר ממנה. ימשך ההכיבה בו ניכר לא אס גס אף

 7בע יהן לו אשר וכל עור בעד עור שהרי מזה יותר כיובה יש וכלוס , מיתה תמורת או מזה גדול יותר
 במלה כשיחזיק לכן ,המוכה מעין הרעה על מברנין כן על עבד,'אשר לעב רחמנא מה,דעביד וכל ,נפשו

: בענינו שמח ויהיה עצלות וכל עצב כל ממנו יסור הבטמון ,• ,
?ן ג פרק ר ה ההאוה מדת ממנה ̂ המיס שביסוד הרע מצד השפלה שבנפשו הצומרז נפש .של ו

ן^ן5קע כל מצמיחים המיס כן כי אדס בני ותעמגות עוה״ז לעניני מתחוה .שהוא . ...........־
 השנאה כמו כאלה רניס עוד הסתעף אלה ומשתי והחמדה, הקנאה והם שתים ותולדתו הגוף,

גנבה והלצייתה  ̂ בהס כיוצא ותולדותיהם רעות החבות ,בהחלה כאשר רע ומראיהן ,לזה וכדומה ו̂י
 שהס החמורית העבירות לכל וגורס בו מקנא הוא בהס להתענג תכהו או חכירו ממון חומד כשהוא כי

 או גונב וכשאפשרלו לו אלה אשר למי שונא כי.אחר,שחומד והרציחה, והגזלה והגנבה השנאה
7מלה רי ׳ האלז על נעשה אשר המעשה עלי ורע . יקה בעליו נפשי ואת אותו מרצח אף

הנומו! הרע פגי ןתםתץ בנפעליס כזב והעשה השכל תשגה התאוה כי בשה״ב' .חלקו .ידו על יאבד השר
‘י “ ׳ »

עד,שמוצי
 •בהרבר־ הסוסות ק;נ הגהוגיעהה כמו ,ההרן ע; הי ההד כנ היה שניס וכמה היו כמה שנה שבכל

 שהגיעו קודס הס המתים שלוב ונמצאו , מכפרס לדעת שנה בכל חמותה בני כל בספר לרשום מדינות
 7ע כי והגיעם .ולשיבה לזקנה זוכה הרוב, על שנה לארבעיס הגיע שכבר מי אבל שנה לארבעים
 במאכל מרכה והוא עליו שולטים התקוות אבל. התאוות על שולט אינו הדס רתיחת ברוב שנין ארבעים
 ימיהה יחצו לא דמים אנשי משפט בלא נספה ויש ,זמנו קודס המיתה לו שגורס עד ומשגל, ׳ובמשתה

5ישו התאוה כל האש והשקע מרתיחתו הדה שקט שכבר ארבעים אחר כן שאין מה , רוב פי על
והתאוה הקנאה דאבות) ד' (בפרק באמרס קצרות במלות חז״ל רמזו. זה וכל . בטבע ימיס יאריך

 התאוק אמרו אבל שימית הוא ההאוה על העונש אמרו לא ,העולם מן האדם את מוציאין והכבוד
 מרוf̂ לא בהולדתה וכן .ההאוה בקברות ויחנו שנג בהיכלי והניס נהש כי ,עצמה התאוה כלומר
 בעצמותיו ורקב הגוף תחלואי גורס בעצמו הוא מלבד,ענכו כלומר הקנאה אמרו יאבל הקנאה עונש

 י בעליו אח ולקבר זמנו ,קודם נמות הכבוד מף הכבוד וכן .י״ד) (משלי קנאה עצמות ורקב כנאמר
 (קלעחבול^ ■ קדמון פילוסוף אמר וכבר . למלכות הקרובים מאותן יוס בכל זה על מעיד והנסיון

 הרעה כי המותרות מן מהד השמר אחר מכס ואמר , התאוה ממשלת החת תאסרו ואל השמרו שמו
 הנמשך התועלת כי ולסבול הרעה לכלכל טוב ובהפך ,בהס הנמצא מהמרגוע יותר מהס'גדולה הנמשך
 הרעה מדה זה בו שידחה עבדיך אל יראה השר הדבר אבל .יסבל אשר הרעה מן יהיה גדול ממנה
 עליו והמסופר והמושכל הכתוב כפי בו יאמין אס כי ,יתברך בהשס השלימה האמונה הוא ממנו

 לשוס יחוש לא המאמין כי , ואיננו רגע כמו הכלה עוהיז הבלי תענוגי בכל וימאס תאוה לכל יבוז בוז
 הגיומדיס בין מהלכים לו להיות לאלהים גדולה האוה יתאוה רק הבל אך חמודו כעש אשר גופניי הענוג
 כנאמר השכינה זיו היא מלכנו. ישראל וקדוש ה' על יתענג אז כי ,נצחי כלו כבוד בהיכלו ולבקר ה' בבית

: כ״ו) (ישעיה נפש' האות ולזכרך לשמך . .
^ ד פרק ר רו כצ נא מתנה ,הרוח שביסוד הרע מצד השפלה היסודית שבנפשו היה נפש של ו

למעלה כמובא הארץ פי הבל. הוא הרוח כי ' , בטלה שיחה וכל האסור דיבור
וימצא י ,



הלוהרעות: טובות מאטהיב׳־מדות׳
' פ' א' (כחלק כתוכ וימצא  הדבור וכן הארן. מן העולים אידים מלא אויר כהוא הרוח במהוח ז׳) מ' נ

 ׳ זמסתעף , לכריות שכחיו׳■ והמגלה הרע ולשון והפקר והם־החונף ד' ותולדתו , האדם סי הכל הוא
 מרכיס רק כו נזהרים אינם האדם שבני מה והכה וארא . וכדומה ולצנוח מלשינות כמו רבים עוד מהם
 הדכור־ מעלת מהם שנעלם משוס אלא אינו • ,בזה־עון אין־ ואומרים־ כעלים דכריס ׳ולדכר לספר העם
 כמונא לו חומר־ השפלה בנפש אשר הנפשות כחות ושאר צורה הוא שהשכל שכמו / להשכיל חדל ולכס

 ‘השכל גלוי הוא כי , הגוף פעולת שאר לכל צורה הוא הדכור ככה .ה׳) סי' פתיחה א' (חלק למעלה
 כל לדור.ובו הדת'מדור המסר גו שהרי באמת מעלתו כככד ומה , מדבר האדם נקרא שמו ועל ישלוחק

 מן:־הזקניס כל-חכמה׳ תעתק וגו לחבירו ומחשבתו האדם רצון יודע ובו עליון לאל תהלה וכל תפלה
ק ־.־ הוא רב כי במעלתו להאריך ואין האנושי מין וקבוץ אדם בני בין החברה התקיים ובו לנערים  • ל

 ויהיה: ,שגאבריו הכבד אבר להתנועע עליו שיקשה ממה יותר׳ לשונו להתנועע עליו שיקשה לאדם ראוי
 עד- בלבד לנפש גדול תועלת שהוא ולא ,גדול לצורך אם כי פיו יפתח לא וכאלם שומע לא אשר כאיש

 למהר״ש האר״י אמר עוד .ז״ל הלימוד הנהגת שער חיים עץ בפרי כדאיתא הקודש רוח ידו יעל שמשיג
 תועלת הוא אלא׳ י .עכ״ל הקודש רוח השגת בוודאי ישיג בסלה שיחה בלי יום מ' שיושב מי אוזידא

 שכל התורה מעסק חוץ , משתיקה סוב לגוף מצאתי ולא ,הלשון ביד והמות הסייס כי לגוף גס גדול
 ולא בס ודברת , התפלה בשעת יפה שתיקה אין התפלה בזמן וכן .משובח זה הרי בה לספר המרבה
 יהיו ע״כ הארץ על ואתה גשמים ואלהיס פשע יחדל לא דברים ברוב כי ההכרח רק אחרים בדברים

 וכשאתם יגעתי ולא וארץ שמיס בראתי אני הקב״ה אמר נח) (פרשת במדרש ואיתא ,מעסיס דבריך
) (מלאכי בדבריכם ה' את הוגעתם שנאמר. יגעתי אני בסלים דברים מדברים  ישראל צבא ושר ,ג'
 הקכ״ה החכם אמר זכבר . עכ״ל הדבור מהוצאות הממון הוצאות בעיניך יקל בצוואתו כתב ז״ל הרא״ש

 אדם בני דברת ועל ,־ מעס וידבר הרבה וישמע שיראה כדי אחד ולשון אזניס וב' עיניס ב' באדם ברא
 יתברך הבורא מקניסיס האלה האנשים ,הלשון בזה ז״ל ערמ״א הר״י תבונה איש רוח יקר כתב הבסליס

 בו ולפאר לקשס באדס הדבור נתן הש״י כי ,לחמורו וילבישנו מלכות לגוש המלך לו שנותן כמי וידמו
 וזו .׳ עכ״ל הנגוף הגוף בו לקשס יקחו והמה בה ילכו בדרך העם ולהלרץ תורה בדברי הנפש

 וכדומה אכילה ותאות נשים תאות מהם שפסק מחמת ההמוניים הזקנים אצל הוא הרוב על הרעה המדה
 דברים ולשמוע לספר ומרבים ומשענתם.בידם בחוצות זקנים ישבו עוד הזה העולם p ליהנות ומציס

 ולא ימותו עד עת בכל הלשון תנועת עליהם וקל פיהם דלתי סגר לא כי , ־נצרכים בלתי .וחידושים
 הגרוע אבר ואיזה המובחר באדם אבר איזה שמו קדמון(אנאחארזיס) לפילוסוף שאל אחד ואדם ,בחכמה

 הוא ,לו ורפא ושב המדה זה ממנו בו ידחה אשר הדבר. אני וראיתי .הלשון והוא הוא אחד חלום והשיב בו
 חיים עץ לשון מרפא דתעניות) ראשון (בפרק ר'.בנאה כדאמר ולילה יומס בו ולהגות תמיד בתורה לעסוק

שס למחזיקים היא חיים עץ כנאמר התורה היא ס״ו) (משלי , ־ , ^ :ג') בה(
באהמדתהגאוה ממנה האש, שביסוד הרע מצד היסודית שבנפשו המדברת־ נפש של ה פרק

 להתנשאות הכבוד וברצפת והקפדנות הכעס והס ד' ותולדתו ,כאש למעלה עצמו שמושך
^ דבר על מקפיד היה ולא כועס היה לא הגאוה לולי כי ,במפלה ממנו שגדול למי והשנאה זולתו על  ו

 והנה .לרעות רבים עוד מסתעפים ומהם , הכבוד אחר רודף היה ממנו,ולא .שגדול למי שונא היה

 ועבירתם רבה רעתם כי מהס מאומה בידך ידבק ולא האחרון חצה עד אותם להרחיק צריך והכעס הגאוה
ד, קשתה כי א , שולסיס פורעדות מיני ־כל הכועס כל חז״ל יאמרו כאשר מ  אץ הכועס כל ואמרו בו

 תמה ובעל שנאמר מזכיותיו מרובים שעונותיו ובידוע ספשות ומוסיף תלמודו ומשכח כנגדו חשובה שכינה
 ואס ממנו ׳מסתלקת חכמתו הוא חכם אס הכועס כל דברים) אלו (בפרק ואמרו ,כ״ס) (משלי פשע רב

תיו, לו מוסלין ואין בהדיה קפדינן דקפיד מאן ואמרו ממנו. מסתלקת נבואתו הוא נביא  ואמרו(בפ״ק עונו

 י נושא למי פשע b ועובר עין נושא שנאמר פשעיו כל על לו מענירק מדותיו על המעביר כל רבא אמר דר״ה)

 קדישא עילאה נשמתא מיניה עקר כעיס נש בר אי תצוה) (ש' בזוהר ואמרו ,פשע על שעיבר למי עין

 סורף איהו ודא בהדיה לאתקרנא ואסור במריה דמריד נש בר איהו ודא אחרא ססלא באתרא למשרי

ס/ נפשו א  הוא אדם סל הלב כי , השכינה ממנו' ומגרש בהיכל צלם מכנים והנועם .לשונו כאן על נ
מר היכל א כנ  וזה , מפס השכינה ומסלק הסומאה מכניס ובכעסו ,ע״ס) (תהליס באדם שכן אהל ה'
ס אל בך יהיה לא הכתוב סוד ש ר(  מסכה אלהי שנאמר בתורה עליה הוזהרנו וכן .ממש בך כלומר פ״א) ז

 אלהי עצמך העשה לא הכעס בזה רמז שהכתוב תצוה) בזוהר(פרשת ואמרו ל״ד) (שמות לך תעשה לא
 משא ואיזה אליך בא מי ורוח ממך יצא מי נשמת ראה גס ראה אבי יקום מתה , הכעס ידי על מסכה
ד ולא .קנית ורע דתית סוב עשית תמורה של ומתן  באדם נתהוה הכעס כי מאד עד לגוף גס שמזיק ש

 כי ,לגוף עצומה סכנה והוא אותו ויחממו למוח ויעלו סדר ובלי מבולבלת העצמים בין גדולה מתנועה

 חולה כל לכן , משולבות בזה.והמה זה קשורים אלה ששי כי ,רע כלי אחריו מושך כעם שכל מעיד הנסיון
ת) ב׳ (בפרק וגרסינן .יכלה בשר עד מנפש ונמצא לכעוס, נח  לבני עלוב הוי לשלם אליהו אמר דברנו

נגלה אינו אני אף קפדן שאינו למי אלא מתפרשת התורה אין אליהו אבא ואמר ,יותר פיתך ולבני אדס
אלא •



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר ״ -
 אלהיך(דכריס אסה׳י ושכחה לכנך ורס כנאמר מעלה של ככול משכחת הגאוה■ וכן .קפק •שאינו למי אלא
 כל־ תועבהה' שנאמר הועבה נקרא רוח גסות שישבו מי כל וסופה) קמא (בסרק אמרו וחז״ל ̂ י״א)
) (משלי לב גבה  ־ שקול והוא ננער עפרו ואין כאשירה לגדעו וראוי ביה דאית מאן בשמתא ואמרו , א

 דוחרן־ והוא גיהנס של מדינה ינקה לא אבינו כאברהם וארן שמיס להקב״ה שיקנה ואפילו ,וכג״ע כמ״ז
 ■ ככוליתר מתעסף והוא ,בעולם לדור יכול והוא אני אין ואומרת העולם מן מסתלקת והיא השכינה לגלי

 מתגאה, במלוכה אדיר הכבוד למלך אלא זה ראוי ולא צ״ג) לבש(תהלים גאות מלך ה' שנאמר הקב״ה של
̂  דמה להבל אדם שכן ומכל הנבראים מן לאחד לא יאה ולו .נאה לו כי הכבוד מלך יתגאה לכן ,כהלכה

 הכבוד בעיניך שישתוו עד רוח שפל הוי מאד מאד ז״ל כאמרס הריחוק בתכלית זו רעה ממדה הרחק לכן
 החכס מאמר לזכור לך ויש ̂ שיבזוך בעש ובצער שיכבדוך בעש בשמחה הרגיש שלא עד כך כל והשפלות

 שפלה־. שדעתו מי חז״ל ואמרו ̂ אויביו ירבו הכבוד לו ואשר אוהביו ירבו המכובד מדת באמרואשרלו
 אלהיס ונדכה נשבר לב נשברה רוח אלהים זבחי שנאמר נמאסת תפלתו ואין קרבנות הקריב כאלו 'עליו

 הערסל אל נגש ומשה שנאמר עליו השכינה להשרות גורס עניו שהוא מי וכל ,)כ״א (תהליס תבזה לא
 כן פנחס ר׳ ובמשנת ,)י״ב (במדבר מאד עניו משה והאיש שנאמר ענותנותו זה לו גרס מי כ') (שמות

 הנחנקין) (בסרק וגרסינן ,הקודש רוח לידי שמביא מכלם גדולה וענוה ענוה לידי מביאה קדושה יאיר
 מחזיק ולא תדירא באורייתא וגריס נפיק ושייף עייל שייף ברך ושפל ענותן הבא עולם בן אתה מתם שלחו

 עצמו שמשים למי עמו לשאר ת״ל לכל יכול הצדיקים בראש עפרה להיות הקב״ה ועתיד ,לנפשו עיבותא
 עמה עלמא בהאי גרמיה דאזפיר מאן איהו זכאה מתיבתא רב לך).פתח שלח (פרשת ובזוהר ,כשיריים

 למקיס אלא הולכים אינם מיס מה למיס התורה נמשלה למה חז״ל ואמרו .עכ״ל עלמא בההוא רב איהו
ץ יסייש אד® כל בפני רוח שפל הוי עוד ואמרו , נמוכה שרוחו במי אלא שורה חורה אץ כך נמוך כ מ  י

 אפשר איד כלככר תאמר וכי .עכ״ל ממנו ויפחד מפניו ויבוש ממנו גדול בעיניו יהיה אדם שכל ז״ל
 מאד וששל כזיי בר והוא איהן בר אני דל והוא עשיר אני הלא ממני גדול כזה ושפל נבזה אדם שיהיה

 על .עולם בהכלי פוסק והוא היום כל ה' וביראת במצות עוסק אני הארץ עם והוא חכם תלמיד אר
̂י״ / שמיי' חשיבא כלא עה״ז ממעלות מעלות שבכל אחי דע , אשיב זאת  כאמע מעלה ישאי לא יא׳
 ללככ יראה וה' לעיניס רואה האדם כי לבדו לה׳ בלתי אדם לשום נודע לא וזה ,׳ה בעיני החשוב אלא

̂ 5של אעפ״י דאתי עלמא בני שהמה בדיחי אנשי תרי על אליהו שהעיד פ״ג) חז״ל(בתענית שזכרו כמעשה
 אדס שכל הרמכ״ן דברי צדקו ובזה , נמנים פושעים ובין לשפלים חשבם אותם הרואה וכל תורה בני היו

 וגאון גאה מלא תוכם אשר המזוייפים כענויס לא ,ממנו ויפחד מפניו ויטש ממנו גדול בעיניו יהיה
 מפלה בעל מי בלבותס יאמרו כי למעה ישפילו וראשם בנחת לדבר עצמן ירגילו הגאוה רוב ומחמת

 לי יחסר שלא כדי כן גס עניו להיות מעתה עצמי ארגיל הענוה מעלת אלא לי אסר וכלום ממני
 ומדבר הבריות לפני תשפילנו בלבו השר הגדול הגאות מחמת כלומר ,השפילנו אדם גאות ונמצא , מעלה
 להשחיס עד לבו ויגבה הנשגבות המעלות כל במל הוא עצמו בעיני אבל כסוסה ובקומה רפה בשפה אתם

 אב$ • לש גבה כל ה' תועבת נאמר ועליו הענוה בזאת עשה גאות כי תועבה נקיא הזה מזוייפת וענוה
 ה' בעיני חשוב יותר שהוא אפשר אדס כל על ויחשוב בלבו נמאס בעיניו נבזה שהוא מי באמת העניו
 בה דשין שהכל התחתונה כאסקופה ויהיה ירמסוהו שהכל עפר עצמו שמשים מי אשרי שאמרו כמו ממני

 חז״ל ואמרו ,תהיה לכל כעפר ונפשי תחם נפשי ולמקללי באמרו בתפלתו זאת על מכקש אדם כל כאשר
 אומד הכתוב עליהם משיבים ואינם חרפתם שומעים עולבים ואינם הנעלבים עקיבא) ר' אמר (בסרק

ה (שופשיס בגבורתו השמש כצאת ואוהביו הנ ).ו  ולכו במחשבתו שיתמיד במה לאדם נקנית הענוה ה'
 בזס ומחסורימה בפחיהותי יודעים אינם האדם בני כי אף בלבו ויאמר ̂ חולשתו ולהכיר חסרונו לדעת

 / החשובות הידישת ובהעדר מעשים וכך וכך מדות וכך בכך נבזה שאד בעצמי- ץדע איד אני יפי^- .
 מבץ איש חביב קורא ודע .אותי ושבחס בי אדם בני עשת יועילד ומה אלה בכל יודע הוא וא<אצהים

 חכמתו מצד אלא לאדם הענוה נקנה שלא נהפכו הדבר אמת כך שועה גאה כל אמרו שאמת שכמו
 בעיניו נבזה הוא יותר חכם שהוא מי כל ולכן ,כחו קצרות והכרתו בו שהוא במה הפחיתות והשכלתו

 רבינו משה של עדתנותו שאפילו עד ,מכאוביו להכיר יוסיף כלומר מכאוב יוסיף דעת יוסיף וכל יותר
 וכאין כאפס אלא אינו שהשיג מה שכל ידע כי חכמתו מחמת גס אבל לבד חסידותו מחמת היה לא ע״ה
 ■ שלמעה הספירה נגד סוף אין נקרא ספירה כל אפי׳ שהרי תתמה ואל ,העליונים הנאצלים של השגת נגד

 ירבה כן והחכמה הדעת שתרבה כסי לכן ,וכאפס כאין הוא ממנו שלמעלה למה אחד כל כן ואם ממנו
 האדמה פני על אשר אדם מכל מאד עניו משה והאיש פסוק על במדרש חז״ל אמרו כן על ,הענוה

 עצמותו שיודע מי כל כן על אשר ,השמים שעל מאותן ולא האדמה פני על אשר אדם מכל י״ב) (במדבר
 שאץ עד ̂ •הוא והוא עמו וקשור נו מחוייב שהשפלות ידע ,באמת שהוא כמו וחסרונו ופחיתותו

 במדת נכלל הוא אלא , עצמה בפני טובה מדה בשם נקרא באדם והשפלות הענוה להיות שושט השכל
 מחומר קרוץ אדם הוא באשר ערכו את יודע בהיותו האמת על ומודה אמת אוהב שהוא מי כי ,האמת
כל חלצי יוצא זה כי יבאו ייו ופל יצאן פיו על מותו אחרי כי אף בחייו ותולעה רמה יסודו בעפר ואשר

בני .



קלאוהרעות טובות מחת ב׳ מאמר
 טל יודה היקרוס, ההשגוש מן אותו המטכב הסיבה הוא ונופו חלוף, בני כל דין וזה שמוחה בד

 הוא הגאות ממנו שידחה מה נמצא ; מאד נמאס בעיניו נבזה להיות ויאהב אותו ויכיר וסחיתותו שפלותו ״;
 .בהשלמתו לקצר בעוכריו היה וזה הארץ ועפר מחומר הקרון גופו הפחיתות לו גרס ומי ,פחיתותו הכרת ::
; ואלו טובות ראשיהמדות בעצמן ק הן שזכרנו דחעת שהד' זנמצא ד  על האחרון בקצהו השפלות א) ק

גי  הפרישות ג) .ולילה יומס יהגה בשורתו רק מוכרחיס הבלתי עה״ז בעניני השחיקה ב) .שרשו בארן ׳
 והמסרו בה' בטחונו חזק כי על תמיד בחלקו השמחה ;ד) ^ רוחו מל את נאמן כי על הגופניות מחאות .

 אמונה ורמה ארן שכון טוב ועשה בה' בטח והוא/ אחד בפסוק תמצא הד' ואלה ,אמו עלי כגמול אליו
 נתתי טוב לקח כי כנאמר טוב הנקרא התורה עסק הוא טוב ועשה בטחון הוא בה' בטח / ל״ז) <תהליס

 ולכן .השמיס באלהי האמונה היא אמונה ורעה ענוה היא ארן שכון ד׳) (משלי חעזוט אל תורתי לכס
בהס שתדחה כדי תמיד בו ותשיח תזכור זכור בפומך מרגלא יהיה הזה הפסוק משכיל קורא אתה אף

הרע בהתבטל כי ,נפשך אש תצליח ובהס בטבע אותם ותקנה הפכו בך ויקבע ממך הרעות מדות ראשי
 אשר שבה דספירות מאדם אשר והקדושה הטוב יתגבר אז היסודית שבנפשך בקליפות מאדם אשר ויצה״ר

 זה קס וכשזה אלהיס עשה זה לעומת זה את כי , היצ״ט ויתעורר הטובות מדות ראשי הד' אחוזיס בו
 לקיים ותוכל / בה היסוד שנהרס אחר ג״כ דעשיה העליונה מנפשך והרע היצה״ר יתבטל ואז , נופל

 ד׳ ששרשם הגס הטוגנת המדוח והנה יצה״ר. גירוי בלי שלם ובלבב בשמחה בה התלוים התורה מצות כל ,
 חברו וכבר ,הם רבים מהם הנמשך סעיפיהם זאת בכל וכמדובר הרעות של הפכן המה אשר מאבות והס ,

 כי ומצאת מקומן על ההם החשובים האנשים אחרי רדוף קום עליהם רביס ספרים הקדמונים הצדיקים
 מהם קצה באיזה שתדע כדי אמנם הספר; בזו מקומן כאן זאין והמדות ספרי.המוסר מעל תדרשנו

 חכמי דעת וראש אחי לך להעתיק ־עטי אחדל לא בטבעו לקבעם אותם יקנה דרך ובאיזה האדם יחזיק ,
ה' יצוה אשר כפי מדילי צרי במעט טפי לבסומי הדברים אמתיק גם ,ז״ל הרמב״ם ובראשם בו .,קדם

: והוא ,לישועה לי ויהי הברכה את . ' .
ו ו פרק מ י כ ס  פעמים בכפלם רק בנפש יתישבו לא שהמדות ז״ל הרמב״ס ובראשם החכמים כל ה

שהמדות ב') מאמר המדות (בספר החכם אמר כבר כי ארוך; זמן בהם והרגל רבות . , . ־ .
 כמו והרגל למוד בזולת אותם שיפעל עד בטבע אינם■ ל ־לטבע; חון ואינם בטבע באדם אינם והמעלות
 כי ; בהרגל נקנים היו לא בטבע הפכם היה שאס מטבע חון ואינם מעצמן.; באדם שנמצאים ■החושים

 סובה מדה לך אין המדות אמנם . מספר אין פעמים לשם תשליכט אס אף מעצמו באויר האבן תעלה לא
 ההרגל ידי על גמור וטבעי עצמי קנין בנפשך לקנותה תוכל שלא ישרה מעשה וכן נשגבה מעלה וכן

 עצמו להרגיל האדס צריך בתחילה המדות כל והנה .בעבעו הפכו היה שמתחלה אף בו וההתמדה
 היה אס גדול בפזור או חאוה בעל היה אס מחאוה בפרישות דרך,משל, ,האחרון בקצה רב זמן בהם
 שהיה ממה טבעו נשתנה שכבר כשירגיש כן ואחרי ; בכלם יעשה וכן עצבן היה אס רבה ובשמחה קמצן

 האדם צרץ שבהם יש מדות שתי רק אך ; וישאר יתמיד ובה מדה בכל הקצוות שתי שבין בממוצע יחזיק אז
 ד' (בפרק חז״ל ־שאמרו כמו ;הכעס מן ולמנוע השפלות והס חייו ימי כל תמיד האחרונה בקצה להחזיק
 נאמר לכן והשפלות הגאוה בין הממוצע הוא במאד כשאינו הענוה כי , רוח שפל הוי מאד מאד דאבות)

 אפילו יקפיד שלא עד האחרונה בקצה להרחיקה צריך הכעס וככה ; י״ב) (במדבר מאד עניו משה והאיש
 את ומחליף באפו נפשו■ טורף כי כעס לכלל יכנוס • שלא מכש״כ דבר שוס על שהוא כל הקפדה ^בו

 .וכל מכל חמה ועזוב מאף הרף וראש אחי לכן ; הקודס בפרק כנזכר רעה בנשמה הקדושה נשמתו
 (בפרקקמא כאסרס חז״ל דעת הוא וכן הקצוות; שבין בממוצע אלא יחזיק לא המדות כל בשאר אולם

) (במדבר הנפש על חשא מאשר עליו וכפר כתיב היתרה הפרישות במדות דתעניח)  קל דברים והלא ו'
 שיהיה לא אס / כש״כ לא דבר מכל עצמו המצער חוטא נקרא היין מן אלא עצמו ציער שלא זה מה ומומר

 גם ; שמור נפשך את ואך הרבה תצדק אל זה כל ועס , יגונה ולא משובח הוא שאז צד-התשובה על
 כבר כי ;בהפסדך שכרך ויצא הגוף כחות בלתי ה' את לעבוד אפשר אי כי ביותר הגוף כח תחליש אל •

 דאמרו והא ;בהם שימות ולא בהס וחי ח׳) פרק• חז״ל(בסנהדרין ואמרו י״ח) (ויקרא בהס וחי נאמר
 מות עד גופו את שיענה הכונה אין עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין הרואה) פרק (סוף
 ; שבו הרעות המדות שימית הוא הכונה אבל לה'; יודה מי ובשאול עליה תהא מה תורה ימות שאס

 נמשלה למה כמו'שאמרו גאוה ט יהיה ושלא קפדן שאינו למי אלא מתפרשת התורה אץ אמרו וכאשר
 וכדומה שפלה שדעתו במי אלא מתקיים אין תורה דברי אף נמוך למקום הולכים מיס מה למיס התורה
 נקראים אלה כל כי , משיבים ואינם חרפתס שומעים עולבים ואינם הענבים מן ושיהיה ; המדות בשאר

 עלובים גבי עקיבא) רבי אמר חז״ל(בפרק מדזכרו יעב״ן יוסף רבי החסיד כתב כאשר , נפשיים יסוריס
 ;יסוריס הסבלנות שנקרא מיניה שמע המגדף דברי של יסורים לומר רצו ביסוריס השמחים עולבים ואינם
 חז״ל אמרו תתקנ״ה) (סימן חסידים ספר לשון וזה ;גופניים יסוריס לא עקר הס הנפשיים יסורים ואלה
הרי דוד על הלכה לשאל למיתה עצמן שמסרו לפי הגבוריס שלשת של שמותם נתפרסמו לא למה  שאין ;

 כי אדס התורה זאת שכתוב ומה . בהם ■שימות ולא בהם וחי שנאמר התורה בעבור למיתה עצמו למסור
. . ימות .



̂מת ׳ב/ד חלק׳ ־מנודת: בדי̂״
ס אלעזרנן כרבי ־ רכו בביח או עמל, אתה וכתורה תחיה צער שחיי ■ביי» באוהל הf באומל ימות  הורקני

 ובסימן . לשונו כאן ־עד תורה למקום גולה הול בעצמו וקייס אכיו בבית עולם מעדני כל אצלו שהיה
 יסתכן ולאי ימתץ יותר כח אח״כ לו יהיה ילמוד ולא ישקוע ואס דס שהקיז מי לשונו זה (תתר״ו)

 עחוש כלי כדישישארו יחזיק-בממוצע התשובה צד על לא אס אכל עכ״ל. עיניו מאור יכהה ולא בנפשו
 הגדול ולתכלית . ובמצות כתורה מונע בלי. נפשו שתתעסק כדי וחזקיס שלמים פוvג אכר.י•■ המה אשר נפשו .

 •אק בהס־שיבריא ויכוץ . קיצתו שינתו משגלו שתיתו אכילתו ומנוחותיו תנועותיו פעולותיו כל יהיו הזה
 כאמרסז״ל ממש צדקה לשס כונתו יהיה גניו חת שמפרנס וכעת .כשמו ולברך לשרתו ה' לעכודת -,גופו

שאלה מצות לקיים יכוין אשתו ובמזון . וכניו אשתו הזן עת-זה בכל צדקה איזהו• דכהוגות) ד׳ '(בפרק
כאמרס ■ הדברים לכל תקיש וכן בלבד בכך וחפצו שרצונו מתמת זה שיעשה לא בתורה האמור •

) (משלי דעהו דרכיך בכל ונאמר ;שמיס לשם יהיו מעשיך וכל דאבות) ■ שני ■י-(בפרק j- יהיו ואז . ג' p 
קורא המעלה אדם ובכן . כלס על• בעמלו סוב שכר ויקבל רשות ולא מצוה כלס ותנועותיו ■ ׳:פעולותיו

 הזה לתכלית הוא אס גדולה או קטנה תנועה כל שתעשה קודם זה צדק במאזני לפלס ואמץ־ חזק חביב •
ראשון)פרק■ קטן ז״ל(במועד כאמרס רצון.מה' אז,תפיק• . עדיף תעשה ואל שב לאו ואס והצלח עשה

 , אלהיס, כישע אראנו ושם'דרך נ׳) (תהלים שנאמר אלהיס בישועה ורואה זוכה אורחותיו- השם כל ■
להגיע נפשו וחשקה ימים אוהב שהוא בשביל בגופו שלם להיות בו ומכוין דרכו מפלס אס גס אף אמנם ‘

. התאיה ושעל לזולל בינו הפרש אין ה׳.אז את לעבוד כח בו להיות כונתו.כדי־ ואין שיבה ועד זקנה עד
סוש [’א ’’’’’’ הערבות דוחה וזה הערבות בשביל ושנותיו ימיו דוחה זה כי :
צרי רק • הנורא לעבודת בהם הפונה •כשאץ האדמה על בחייו ■לשמוח אץ גס וישתה שיאכל באז־ס ■
לעבזדלן כשירת לגדלם בניס ושיוליד חייו כל.ימי ה/• את שיעבוד כדי שיחיה גופו בריאת בשמירת שיכוון '

^ ועומד^ן תלויס בה המדות כי הטובות המדות כל בה ולקנות הרעות מדות כל ממנה לדחות ר״ל המדות .
■אודותיו על האמור שרציתי,בכל מה וזה • כד' הנא במאמר ומעתה . יתברך רחמיו עזרונו הנה עד .
כפי כה התלויס התורה מצות הרי״ג קיוס שהס שגהישראלי העליונה.דעשיה מנפש. המבוקש תכלית .

עלי •חסד חוט.של • ,, •- . ■ -■........ר״־ והוא ,ה'

., ג׳׳מצות:ה׳ מאמר :
?{ א;  הגוס כי • באמת אדם נקראת היא בהישראלי אשר דעשיה שמד״י,השמים העליונה שנפש ד

v•; -ייסך לא אדם בשר■ על קנאמר .אדם.ולבושו בשר אלא נקרא •אינו •,- ־ -׳)nrD ('כגור ונאמר יל
 כ׳ סרק א' (מאמר למעלה כמובא: גופו אלא.כח נקראת־ אינה השפלה ^.ונפשו י') (איוב תלבישני.; ובשד -
 ג״כ אותו ׳המלבש הגוף ■נברא לכן גידים ושס״ה .אברזס רמ״ח העליונה •בנפשו. שיש ולע . חלק•זה) ;
 אברי בתבנית האומן יעשהו הגוף של כמו;שלבוש גידים. ושס״ה אברים תבניתו.ברמ״ח.• דמות בצלם ,■
 רוחכייפ לאכילה צדכס הנפש גשמיית.ככה לאכילה צר^: שהגוף שכמו רגל.-ודע תגטת או יד תבנית הגוף ,
מצוק מן ־גזון שלה אבר .וכל .ט') בלחמי(משלי לתמו לכו שכתוב ■כמה לחמה שזה והמצות, התורה היא■ .־
 יחשר זו למצוה הפרטי,המתייחס האבר־ אז מצוה איזה לאדם יחסר וכאשר אבר. לאותו המתייחס פרטייס •

ו ^נ •  א^תו המחיה דעשיה השמיס יסודות דד׳ דספירות אדם שהוא הוי״ה מד'..אותיות הנמשך,לו מזונו ;
הוא ברוך הוי״ה מסוד -יוצאים מצות קללהתרי״ג. כי . ט') (נחמיה כלס את זאתהמחיה כנאמר _החגר

) (שמות דור לדור. זכרי וזה לעולס שמי זה פסוק על בזוהר שאמרו כמו ■  מס - ו״ה שס״ה שמי עם י״ה ג'
מאדם הטומאה רוח בו יתלבש אז ממנו הקדושה ובהסתלק .לגמרי הזה.מת שהאבר ונמצא .רמ״ח זכרי ׳

 שאמרו כמו .ירושלים של מחורבנה אלא צור נתמלאה לא מאמר,חז״ל בסוד שבו השמים■ דד׳׳י דקליפות
 גחון ההוא האבר ונמצא .זו הרבה זו מלאה אי ו.׳) (יחזקאל החרבה אמלאה■ דסגילה) קמח (בפרק ^
ס מאלהים הקדושה נפש מהם נסתלק כי מתים, קרואים בחייהם הרשעים ענין וזה מגאל.. טמא מלחם :  ח״
 תפשהבהמנע לא מצות שס״ה האדם יקיים כאשר כן וכמו .הטומאה חבות אני הנקרא ■ המות עלץ ושורה ,
 כעושק שכר לו נותנים עבירה עכר ולא אדם ישב דקדושץ) .קמא חז״ל(בפרק שאמרו כמו מלעשותם .

 ־דרך להמשך עשה מצות בקיימו הרוחניי כמזון כת יש אז . ממנה ונצול עבירה לידו שבא וכנון מצוה
 •אן עבירה איזה על יעטר וכאשר . שלה אברים הרמ״ח להחיות של.מסש גידים שס״ה שהם הצינורות

וכשנתיינש .שס הנדבקת הקליפה מזון של הזוהמא ע״י העכירה אותה סל המתייחס הפרטי יסתום,הצינור '
 נתעוק אמנס .עשה מצות איזה ממנו שיחסר מי כמו לגמרי יחסר הגס.שלא ההוא האבר נחעוה הצינור• ■

ויעוין מלעשותה ימנע עבירה איזה לידו בא ואס עבירה מכל להזהר.מאד האדם צריך לכן .מוס בו ונפל
י שע״י -



הלבה' מצות מאטר־ס
ה לי)ימה המה״מס הכימי נגיד אשי הזוהגזא פולק’ זה שננ׳י ^ טי « נכל יסכש ו^יו״נ ע  .היז!יס כל לי,״פ נ
 מהאכר להסיר נו ויכוון הרוחני. דרך'הצינור הוי״ה שס מקדושת הנמשך הרוחני שפע להמשיך יוכל ואז '

 עליו ותחול תשכון בו חי ואז. שס. שהיה ההיא הקליפה זוהמת ההיא אלהמצוה המתייחס נפשו של הפרעי
 דהוי״ה אחרונה לה' ומרכבה כסא העליונה נפשו 'נעשה זה ידי ועל . נופל זה קס כשזה כי הקדושה ^

י ’ ׳ : דעשיה הוי״ה ולשס ' ' .
 אפשר ׳אי מ״ע יהמה. הלא נפשו; אברי רמ״ח להשלים לאדם לו אפשר חיך תאמר אם1 ב ^פלק

דו/ בנו יפדה ואיך אותו ימול איך בן לו שאין מי כי לקיימן/ , המלך מצות וכן בכי
ז התלויס מצות יקיים איך הזה בזמן ובפרס והכהן; חי  המצות אלה כי לשוני,אמרתך תען זה על ;נ

 'לו עולה אחר ישראל להם שקיים מעצמן;'ומה להס המיוחסים הנפש אברי בכל מאיריס לידו באו .שלא
, א׳) (שמות יחיד לשון נפש שבעים כנאמר בזה זה ערבים ישראל קיימן'כי'כל הוא כאלו המנץ מן .
 המלך מצות כגון לקימן אפשר שאי ומה אחר; בגלגול אותס קייס׳ כבר או אחר בגלגול אותם' יקליס או ,

ק מצות ,וכן כ  אחשבה ונבזה אנכי, וצעיר ;ממש ישראל לכל עולה הזה בזמן בארץ התלויס מצות וכל ה
 ותחנון בתפלה והפציר שהרבה מה עם ישראל לארץ לכנוס משה זכה שלא הנועמים מן אחד זאת לדעת ’

ת ,לכנוס מודע  אבל’.. לרחוץ מתאוה היה סבריה בחמי ולא לאכל היה'רוצה 'מפריה לא כי זאת בה.'ו
 סתם לשבת המגביהי ;נפשו אברי כל להשלים כדי בה התלויס המצות לקיים גדולה תאוה מתאוה היה ;

 היצה״ר הוא שקר דובר פי לסתום הדורות ילמדו וממנו ; ישראל לכל סימן הוא שיהיה כדי תפלתו
 חיים בלתי האברים רוב בנפשך ישארו הלא נפשך לתקן במצות עצמך תכוריח למה לאדם לו באמור
 מכל אחת הובא לא והן ;לקיימן בידך אין להם המיוחדים שהמצות יען זה על תוכל שלא מה בהכרח

 שכל לו ואמור שיניו את הקהה •אתה ואף לשונך תען זה על הזה; הגלות בזמן בארץ הנוהגים ה' "מצות
 ספק בלי האנושי'והוא מץ מובחר שהיה ממשה והראיה ; הנפש אברי ומשלימין מעצמן מאירים 'אלה
 לכן .בה התלוים המצות אותן קייס ולא לארץ נכנס שלא גם חף בהם וחי שלמים היו נפשו אברי שכל
 א'תם ותקיים משמונים אחר כחפיש לקיימן שאפשר המצות כל אחר תמיד לחפש וראש אחי לך ראוי
 ופוסל מעכב בשנוי בהם אחד שדבר מפני ̂ שבע״פ התורה פי עלי המשוערים לדקדוקיהם פרשיהם בכל

 משתערות השבעיות ההויות כאשר .יותר; ולא 'פחות לאי מדוקדק בשעיר מקובלים כך שהם בעבור
 הצורה בהם ויתכנו'ותחול ישלמו דבר במעס אשר הד'; היסודות מן בהתמזגס ונערכות ומתאזנות

ד; ובמעט ודוממים ׳וצמחים מחיים להם הראויה ס פ רי ב  מעס מקרה שיפסידה תראה'.הביצה הלא ד
 המצות כן.מעשה ;האפרוח צורת תקבל ולא קטנה תנועה או שיעורה מכדי מעש יותר קור או כחום

 הל״ת מכל תזהר וכן .האל רצון בו יקרב לא שבע״ס התורה לה גבלה אשר סמניה מכל אחת חיסר אס
 איפוא זאת עשה מ״ע;' קיום במניעת או ל״ת באיזה בעונך כשלת כבר ואם נפשך; את לתקן כדי
 המדברים בספרים כמבואר שלמה בתשובה אלהיך ה' עד ושבת לבבך בכל עליהם ותתחרט שתתודה בני

 ■לסלוח מרבה הוא כי וגידיה נפשך איברי כל ויתקנו' שבותך את אלהיך ה׳ יושב התשובה; בענץ
 הוא הכוונה א׳) (קהלת להמנות יוכל לא וחסרון לתקן יוכל לא מעוות שנאמר מה כי ; בתשובה 'ורוצה

 ואם להמנות; יוכל לא חסרון והוא בנפשו אבר מחוסר הוא מ״ע בסל אס .ואז ;תשובה בלא כשימות
ם. בעל ונעשה הגיד אותו שבו האבר נתעוה בהכרח יועי״ז שבנפשו; הגיד נתיבש ל״ת על יעבר  מו
מר;עולם באותו שס נגוד לתקן יוכל לא מעוות הוא א כנ  בשאול וחכמה זדעת וחשבון מעשה אין כי '
 ודעת ל״ת; ר״ל וחשבון מ״ע לקיים מעשה אין הפטירה כלומר'אחר ;ס׳) (קהלת שמה הולך אתה אשר
 בכחך לעשות ידך תמצא אשר כל מאמר הכתוב זרז 'ע״כ אשר התורה עסק היא וחכמה תשובה ז:יא

 יוצרנו הבטיחנו כבר לבבו בכל ה׳ אל ישב אס אמנם .שאפשר מה כל עשה בעוה״ז כלומר (שם) עשה
 שבותך את אלהיך ה׳ ושי בקולו ושמעת אלהז, ה', פד ושבת כנאמר התשובה ע״י הכל מתקן ׳שהוא

 כן היבשות ועצמות ^המקולקלים הגוף וגידי חיברי שמתקן ודם בשר רופא כמו ;ל״ו) (דברים ורחמך
 מנפש המבוקש שתכלית בארנו הרי תשובה. בעל לכל ונידיה איבריה ומתקל הנפש רופא הוא הקב״ה

 נא אדברה ורעי אחי ולמען .תלויים הם בה כי התורה^על מצות הרי״ג קיומו הוא דישראל העליונה
 עשה מצות, בסולו על אם חמורה; תשובה מה,ם"חמור.ואיזה פגם איזה ול״ת עשה המצות בענין מעתה

שנה;'והוא לא אשר ה' מצות מכל אחת עשה אס או ־ ' ■ : תע
ה ג פרק פ ד ל נ ש  השאלה ׳זאת בתשובת נאמר ל״ת; על העובר או מ״ע המבטל חמור מי לדעת כ

הב' ובבחינה ;מהל״ת קל העשה יהיה האחת בבחינה ;בחינות ב' בזה שיש י . י
ה. חמורה העשה יהיה מנ על מ״עיאו מבטל כשהאדם זאת והנה^מודעת מ בר.  פגם גורס ל״ת עו

 מאמר וב' (בסרקיא' האמורים הדברים פי ועל ;העליונים'והשפירות כעולמות' פגס ג*כ וגורס בנפשו
 ונעשה לגמרי שבנפשו לו המיוהד האיר מת זה ע״י כי המור הוא העשה בנפש הנופל הפגם בענץ זה)

 ; מום בעל ונעשה לבד אותו מעוות רק לגמרי האבר מת שלא ל״ת על בעברו משא״כ ;אבר מחוסר
ק  תחסר אס ;ידו יכתוב וזה ש״י) א׳ (ח' קדושה שערי בספרו ז״ל וויסאל חייס ר' הקדוש כתב ו

להמנות יוכל לא וחסרון 'נאמר ועליו מנפשו אחד אבר חסר הוא עדיין מ״ע רמ״ח מן אחת מצוה ממנו
(קהלת



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר . ..
 yw אמרו הד חאמר ואס .עכ״ל יקרב לא מוס נו אשר איש כל מכלל יותר. חמור וזה א׳) (קהלת
 בכים שוט שנאמר לו שסוסלין עד משס זז אינו ושג מ״ע על אדם עבר הכפוריס) יוס (סלק ביומא

) (ירמיה מושבוחיכס ארפא שובבים ס חולה תשונה ,תשובה ועשה ל״ת מצות על אדס עבר ג' י\  ו
 אני .מהעשה חמור שהל״ת משמע ̂ י״ז) (ויקרא עליכס יכפר הזה ביוס כי שנאמר מכפר הכהורים

 אבר לאיזה רוחניי אכילה היא מצוה שכל זה) מאמר א' (בפרק עיניך לנגד ידי כבר הרי מילין אשיבך
 הגוף את שמחזיק כמו אורה ומחדש אבר אותו מחזיק הוא אותה שעושה פעס בכל ע״כ ,שבנפש פרעי
 האבר מת אינו זה בשביל אותה קייס לא אחד ובפעם מצוה איזה קייס כבר אס ע״כ ,סעודה בכל

 רוצה כשאינו אבל ,אותו חזק לא רק יומיס או יוס אכל לא אס מת הגוף שאין כמו אליו המיוחד
 כשלא הגוף שימות כמו לגמרי מת אליו המכוון שבנפש אבר שאותו בוודאי לעולם מצוה איזה לקיים

 מאי בגופן ישראל פושעי השנה) דראש קמא (בפרק האלפס גירסת יקרו מה ולי .מרובה זמן י אכל
 הרמב״ן וכן .דייקא לעולם ז״ל הרא״ש מביאו וכן ,לעולם תפילין מנח דלא קרקפתא רב אמר ניהו

 הדין והוא ,מעולם תפילין הניח שלא הראש הוא בגופן ישראל פושעי בו) א' הגמול(בדף בפר בספרו
 באמרנו כי ,זו מרשת יצאנו ובזה . כדומה מעולם ק״ש קרא שלא כגון מעולה קיימה שלא מ״ע לשאר

 שהל״ה שמשמע כפרה חלוקי בד' הגידו חכמים אשר ,מעולם קיימה שלא הוא הכוונה ממור שהעשה
 אמרו אבל ושב מ״ע קיים אמרו לא שהרי תדע ,אחד פעם אלא עליה עבר כשלא הוא מהעשה חמור
 יותר קל באמת וזה ,קיימה ולא עליה עבר הזה בפעם אבל קיימה משמע.שכבר ושב עשה על .עבר

 ואותה עליה חשובה עשה ולא מ״ע על אדס כשעבר כן לא שאס / זה בשביל האבר מת לא שהרי .מל״ת
 לאותו אלא מיוחדה אינה שהרי אותה מלקיים שיפסר הראוי מן היה פעם עוד אה״כ לו נזדמנה מצוה
 התורה חייבו ולמה הפעם זאת בקיימו יוסיף ומה יהן ומה יוסיף.קום ולא מת שכבר שבנפשו אבר

 ולהן חזקה שלא רק זה בעבור מתה שלא אלא ,במתים הורה דברה ולא מסכי במתים הלא לעשותו
 ומשל vהעבירר אופה רבות פעמים לידו באה שכבר אף אחד בפעם ל״ת על בעברו אולם הקל. הוא

 קפה לרפואה שצריך ובוודאי האבר נחעוה ועי״ז הגיד נסתם תיכף זה כל עם עליה עבר ולא ברוחו
עצמו העין אוחו זה בכל אבל הגיד נתרפא בתשובה תיכף ר״ל מכפר הכפוריס, ויום תולה התשובה ולכן

:בעדו וכפר יה״כ יבא כי עד נמחק אינו '...............................
י י פרק ב  משמע פלוג בדלא ל״ת ודוחה עשה אתי בש״ס מקומות בכמה הז״ל אמרו הרי תאמר ו

ק נאה שכן אליך■ אשיב שוב ,חמורה רבות פעמים אותה שקיים עשה אפילו י, ראוי ו
 הוא הגיד נמצא̂  אחד בגיד איברים הרבה יש ולא גידים הרבה יש חכר שבכל זהח מודעת כי מפני.
 לא הניד כי גס הכלל, מפני הפרע כנדחה החכמים שפסו בצדק'ואמת לכן הכלל, הוא והאבר הפרס
י לקיימ,- ל״ח על בדעבר אלא נסתם
 5ושבה שבו הגידיס כל יתקדשו ובכן ,בכללו אבר אוהו נתקדש אדרבה כלל הגיד נסהס לא זה בזולת
 על מצוה במקום שאינה ל״ת ועל החת פעם קיימה שלא עשה על בחשובה הרוצה ואולם בהכרח גוש.
אחת פעס העשה בדחותו כן שאין מה האבר; ולעוות הגיד ולסהוס ליבש שגרם בעבור יותר קשה ל״ת
שמת וגרס מעולם העשה קייס לא אס אך בלבד; סזר\ שלא מה אלא שבנפשו לאבר נרם'רעה שלא

 כדבר בגופו ישראל פושע שנקרא עד ל״ח על מעברו ממור הוא לגמרי אבר ונעשה'מחוסר האבר
מ״ע כל על עונש התורה פרס לא למה והודיעני אשאלך א״כ תאמר כה ואס . הקודם בפרק האמור

מסורים שבשרה העונשים שרוב’ משוס אמרתך לשוני תען זה על הל״ת; על הכתוב לך שהרס כמו
 יכולים העדים ואין עדים בלי לענוש רשאין הב״ד ואין ומלקות'ותשלומין ב״ד מיתות ד' כמו לב״ד

 שמע את קראת לא למה לאדם תהמר אס ני עדות. ואינו ראיה ראינו.אינו ולא בלי'ראיה .להעיד
 ועל מעשה שיעשה צריך ל״ס על אדם כשיעבור אבל ;כלס וכן ראית ולא קראתי ויאמר משיב הוא

 ויש שניהם דבר יבא אלהיס ועד פשע דבר כל על ויגידון יעידון והמה האנשיס מעיני נעלם לא הרוב
ק. שוכסיס חלהיס א  חמור הוא לשלם העשה ובסולו ;■ אהת פעם העשה מבסולו חמורה הל״ה נמצא- ב
 בעבור כי , וספירות בשלמות הנופל בפגם גס הוא ככה בנפש הנופל אמרנו.בפגם וכאשר . מהל״ח
 מז״א עשיה בחינת שהיא נוקבא ומפריד מיצירה ומפרידה בעשיה שגס אהה פעם מ׳׳ע על 'האדם
 למקומה מלכות ה' משיב ובתשובתו ;דקליפה ראשונות בג' העשיה למלכות ומוריד יצירה בחינה שהוא

 להיות חוזרים לפעמים דקליפה עצמן הג״ר כי לו שמוהלים עד משם זז .ואינו ביצירה הההבר והעשיה
ה העולמות של יתירה לקדושה שחוזרים שלם שבכל ראשונות כלג׳ כדרך . קדושה ^ ל  אס חבל מהם; ש

 שהיא מאמח יצירה בחינת שהוא הז״א ומפריד מהבריאה ומפרידה ביצירה פוגם ל״ת על אדם עבר
 מלכות ה' תשוב ובתשובתו פגם; יותר וזה דקליפה אמצעית בג׳ דעשיה ושריד.מלכות בריאה בחינת

 ויעלם אמא הכשרים מיום הבריאה שפע עדשיבא דז״א הו״ק ותולה בבריאה . היצירה ומחברת למקומה
 ישראל פושע והוא הבא לעולם הלק לו שאין חמא על אדם עבר אס אולם .לו עונו'ונסלח יכופר ובזה

 פוגם אז לשלם לקיים רצה שלח ענה מצות שאר וכן לעולם תפילין מנח דלא קרקקתח ניהו מאי בגופו
מ״נ להעלות זוכה אינו שבתשובתו עד קשה ותשובתו מאד; גדול פגם זה1הגא, עולם שהם או״א3

לאו״א



קלג ה׳ מצות ג׳ סאסר •
 להעלות כח אץ לבדו לו כלוער לעוה״ב חלק לו אץ אכל , הצדיקים כשמות שאר בשותפות ^

 נצרך יהיה לא ומע״נן בחשוכה ירכה חס אהס למלכוה, מ״ן מעלה הוא רק עוה״כ שהס ננ״״א מג
 ויעשה קונו עם להתחסד יוסיף עוד ואס / לאו״א מ״ן ויעלה עוה״ב כן יהיה לכדו הוא ואף נשוחסות .

 שהוא ,עוה״כ לחיי מזומן יהיה אחרת פניה כלי ליוצרו רוח נחת לעשות כדי רק והחשוכות המצות כל
/ להתחדש אנפץ כאריך או״א עוד ויחעכרו העליוניס הפרצופים כשיתחדשו לכא לעתיד לאו״א 1מ" והמלות̂ 
 נמצא .החשוכה) (כמסכת כמ״ח ככתוכ שלו כמ״ן חדשים ומוחין חיות להס להוסיף גדול כחו יהיה כי ׳

 חמור לעולם העשה וכעולו ̂ אחת פעס העשה מכעולו חמור הל״ת ג״כ וספירות כעולמות הנופל כפגס
 שלא אכר לפעמים מעוה הל״ת ידי שעל והוא ,כעשה משא״כ כל״ח לפגם עעס יש אמנם .מהל״ת

 או וכהן המלך מצות כנגד שהוא כאכר הנמשך גיד נגד מכוון העכירה אותה אס / כלל למעשיו נצלו
 הגיד נסתם זו עכירה ידי ועל y זה) מאמר כ' (כפרק למעלה כמוכא מעצמו כו המאיר כארץ החלוי

 .ההם כאיכריס לפגום מ״ע ככעול שייך לא שזה מה ,מוס כעל ונעשה האכר אותו זה יT על ומעוות
 המצות ככל נפשך להשלים שלמונים ורודף מחמורה כמו קלה היא אפילו עכירה מכל רודי כרח לכן

 ;תחפשנה וכמסמוניס ככסף אותה וכקש חדשה מצוה אחר יום ככל וחפש y אותם לקיים האפשריס
 (משלי הכתוכ חמר כאשר y גידיה ושס״ה איכריה רמ״ח כל הזה המזון עיי ולהחיות נפשך להשלים כדי
 מסכתי כיין ושתו זה) מ(!מר א' (פרח למעלה כמוכא y הרוחניי מזון המצות הס כלממי. לחמו לכו נן׳)
 וישתה ויאכל אצי יקום הכחוכ לך יאמר ושתה אכול ראה גס ראה ואכי אהוכי ואתה y התורה היא

 קיום דישראלי.הוא העליונה מנפש המכוקש שהתכלית הזה כמאמר לך נהכאר הרי ונפשו. וייסיכלכו
 ולהוי״ה אחרונה לה' מרככה להיות העליונה נפשך תצליח וכזה yנה החלויס ל״ת ושס״ה מ״ע רמ״ח

 המבוקש כארנו' הקודם ובמאמר אלהיך ה' את החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיהה yדעשיה
 רוב ע״י הסוכות המדות בה ולקנות ממנה הרעות המדות כל דחיית היא היסודית התחתונה מנפש

 זאת שמרה ואתה y כלס המעשים כל שורש והס תלויס כה המדות כי מבע בה שישוב עד ההרגל
:וזכרהו לעולס ■

ם ה פרק נ מ  העסופים y המצות כל עס מהס ההולכים ומי מי ה' מצות את לדעת כשנרדפה א
 מרוצה להיות ראוי מצוה שוס שאין עד y התורה ממצות מצוה כל עם והקשורים

 ה' את שנאמר עשה מצות ושניהם והאהבה, היראה והס ,שתים שהם תמצא בזולתם ה' לפני ומקובל
) (שם אלהיך ה' את ואהבת ונאמר ס׳) (דברים תירא אלהיך  דלאו פקודא בזוהר'כל שאמרו כמו ו'

 המצות שאר אבל בלב ועומדים תלויס אלה ששתי משוס והסעס , היא פקודא לאו ודחילו ברחימו איהו
 .עמו כל כשהלב ומוצלח ראוי גופניי אבר שוס פעולת שאין כשס אמור ,לכן האברים בשאר תלויס כלס
 הודע שכן ואחר ,עמו כל אלה שתי אס הנפש חת ולהצליח מקובל להיות ראוי מצוה שוס אין ככה

 כפי אבל מעולם אדם קדמני שלא במה בהם ידובר ונכבדות בהם הדבור להרהיב הספר עם אמרתי
 עיני ואשימה לבי אשית זה בענין לדבר אחלה נורם ואני .נרי בהלו בחסדו השכיל עלי ה' מיד אשר

 בתהלות בכתובים והמה , מאד ועמוקה גדולה חכמה היא היראה שענין קודש, במקראי שנמצא מה על
 תבקשנה אס ואמר בנו שלמה עליו הוסיף קי״א) (תהלים ה׳ יראת חכמה ראשית ישי בן דוד ותפלות

 תבין אז אמר אבל ה' ירא תהיה אז אמר לא ב׳), (משלי ה' יראת תבין אז תחפשנה וכמסמוניס ככסף
 משמע מכל.אלה והן .כ״ח) (איוב הכמה היא ה' יראת הן ויאמר משלו שאת איוב ה',ויוסף יראת
 ^דמסמרון המסמון כאחר עליה החיפוש אחר אלא מושגת ואינה להבין עמוקה היא בעצמה היראה שענין

 חכמה אין אס הוא שכן ואחר ,ל״ג) אוצרו(ישעיה היא ה' יראת שנאמר כמה מחחזין וליתהון בגניזין
 יראת היא אס ,הבורא מן ירא שהאדס מה הוא הלא כי , יחשב זר כמו זה דבר ולכאורה . יראה אין

 יראת היא ואס ,אליו ההסבה ימנע שלא או ממנו רעה לו יגיע שלא מלפניו שירא מה הוא העונש
 אך אל איד אליו פחד לא כי אף גדול מלך נורא עליון ה׳ כי בעבור מלפניו שירא מה הוא הרוממות

 ויראת העונש יראת ונקרא הקדמונים הספריס כל על כתוב ימצא הזאת והחלוקה .יוכל לא משאתו
 לזה .צריך חכמה ומה אלה בכל ידע לא מי לדעת נפשי כלתה וגס נכספה איפוא כן ואס . הרוממות

 ממנו שהתקיף את לפחד שצריך ישער לא מי ובכן כל. מאדון לירא שצריך ידע לא חכה שאינו מי וכי
 האף .י') (ירמיה מלך ייראך לא מי הכתוב כמאמר אלה כמו אין מי ואת גבורה עם זרוע לו אשר

 שעה ובכל עת בכל פניהס על היראה לשוס תמיד בה למחזיקים היא זוסרהא מלתא לאו כי אמנם
 בה יחזיק אדס ובן זאת יעשה אנוש ואשרי ס״ז) (ההליס תמיד לנגדי ה׳ שויתי שאמר ישראל מלך כדוד
 רומז או מבאר שקדמני מי ראיתי לא חכמה בעצמה שהיא במה אבל . תמיד מפחד אדם ואשרי רגע בכל

 לראות אני ופניתי . עליה מזהירים שכלם מה עס עצמה מצד בינה מקום ואיזה היא מה שבה החכמה
 החכמה דבר על ומשכיל שכל בשוס סדרים בהם מצאתי ולא בספרים ובינותי המחברים בדברי זו חכמה

 עד ראיתיו ולא זו תבונה יפיק ואדם הכמה מצא אדם בקשתי .הלזו בינה מקום ואיזה המצא מאין
 אוכל לא נשגבה ממני רחוקה והיא אהכמה ואמרתי הלזו בחכמה ולתור לדרוש לבי את ונתתי . הנה

 סרס ואני . עוד אזכרנו לא ואמרתי הזה חכמה בסתום העמל כל על לבי את ליאש אני וסבותי , לה
' אכלה '
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.תאמין אל מ^אתי ולא יגננהי האומר מאמך לסני כמחשכה עלתה לכגי במורשי זה דברי לדבר אכלה ■י'
 שמצאחי עד ביגה ואבקשה העיון טל גצב אנכי והנה ;לפני היה אשר כל על בעיון והוספתי חזרתי ובכן

 אוצרו ה^א ה' ביראת חכמה הרבה ראה לבי החרכים מן וכמציץ ,עמוקה חכמה היא ויראה שאהבה את י
 יחכמה ראשית מן העליתי ראיתי'ומעט הרבה לכן ‘ היא עמוק עמוק כי ובהיות . יפה והנה נשקפה הבלתי י
 החכמה מן הורס ואשר הונף אשר ראשית כל ולא מראשית י , הוא האיפה עשירית והאומר ה' יראת .•

 חכס ישמע , תראה קצהו חפש אף'אס ה' ביראת - מעט טוב אך / המלך באוצר נשאר המתוק ועדיין
 ויאהבו ה' את ויראו ישמעו העס וכל ; ואהבתו ה' ביראת והריחו ירקח כמהו אשר לקח ויוסיף י
׳ ■י - י ■ - '׳ : והוא ,אוהו ׳. ’ ־ ■ ’

. - ר_ ■ ̂ . י מ א ה ד׳ מ ב ה , א ה א ר י V . ו
תי א פיק ל ט ה; דברים והאהבה'שני שהיראה אמרו והס שקדמוני; בספרים בי מ  ועוד זאת ה

 כלתי השניה אל לעלות אפשר שאי עד להשניה מדרגה היא שהאחת אמרו אחרת
 היראה היא הראשונה שהמדרגה אומר גזרו עוד . הסולם מעלות כענין הראשונה אל ועלה שקדם

 שיגיע א״א ז״ל ה') אהבת שער (בפתח הלבבות חובת בעל החסיד שכתב כמו ;' האהבה היא והשניה'
ק העקרים בעל כתב וכן .עכ״ל יתברך מהאלהיס ופחדו יראתו שתקדם אחר אלא אליה האדם  ז״ל״ו
 שענינו ואומרים עונים כאחד כלס הרוממות יראת מהות ומבארים כשמפרשים והנה וארא ■רבים.

 כשפליתו והאדם חקר שלגדולתו״אין משוס ממנו יירא אז יתברך הבורא בגדולת האדם בהתבוננות 'הוא
 הנכבד האל v שם ידו יכתוב וזה ב') סרק תורה יסודי (בהלכות ז״ל הרמכ״ס כמו'שכתב ביקר; ילין בל’

 שכשעה / חייא אלהל ה' את ונאמר אלהיך ה' את ואהבת שנאמר ממנו ולירא לאהבה מצוה והנורא
ו לה שאין חכמתו מהם ויראה והגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן  הוא מיד יו! ילא ^י

 לאל לאלהיס נפשי צמאה דוד שאמר כמי הגדול השם לידע גדולה• תאוה ומתאוה ומפאר ומשבח אוהב
 רל,- בריה שסא ויודע י ויפחד ויירא לאחוריו נרתע הוא מיד עצמן האלה בדברים וכשמחשב ;חי

 מעשה שמיך קראה דוד'כי שאמר' כמו דעות; תמים לפני ומעוטה קלה בדעת עומדת אפילה ;שפלה
 שהוא הרוממות יראת מהות שמבאר הרי .עכ״ל ח') (תהליס הזכרנו כי אנוש מה כו' אצבעותיך
 שאס הרוממות על שדעתו ססק בלי כי והגדולים/ הנפלאים בברואיו הבורא בגדולת האדם התבוננות

 היוממוס ויראת לאהבה‘ לנו המגיע והפתח הדרך■ ובענין .זה לכל נצרך לא העונש ויראת אהבה על
 וכדוא» במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו; לאהבתו הדרך היא ואיך וז״ל (שס) ז״ל הרמב״ס כתב

 סתס שיהיה כדי י עולמים רכון ממעשה גדולים כללים מבאר אני האלה הדברים ולפי .כוי' הנפלאים
 מחובריס שהס ברואים מהם ,חלקים לשלשה נחלק בעולמו הקב״ה שברא מה כל ;את־ה׳ לאהוב י למבין
 משתגיס שאינם ומהם , והמתכות והצמח והבהמה האדם והם תמיד ונפסדים הויס והס וצורה מגולם
 אס ומבאר הואז״ל והולך‘עכ״ל'. המלאכים והם גולם בלא ומהם ; הכוכבים הגלגלים והם לגוף מגוף
 באריכוק פררךם בכמה הפילוסופיית החקירה דרך על עמוקה חכמה יסודות והד׳’ והכוכבים הגלגלים ;ענין
 5ברואי את האדם ידיעת הוא לדעתו הרוממות ויראת לאהבה האדם את המביא והפתח שהדרך הרי

 רש איש ואנכי בס. המדובר החכמה וצל והיסודות והכוכבים הגלגלים המה אשרי הנפלאים"והגדולים_
 הקדושים מנפשות והסליחה הגדול מכבודם המחילה אחר דעתי ועל ; האלה הדברים כל על תמהני ונקלה

.בענין האמת'בו מנקודת רחוקים הדברים הנזכרים; הטהורים  לא ולבבי אדמה כן לא ואביון עני ואני .
' הוא נהפך ואצלי ; יחשוב ק  היראה כי ; שתים לא אחד דבר אלא אינם דעתי על ■ והאהבה היראה ;

 לעומת אחותה אל אשה משולבות והמה היראה; בחבלי אחוז והאהבה האהבה•; בעמסות קשורה
 א״א ולכן .חבירו את יקים האחד רק פלל האחד בזולת אפשר'לאחד שאי עד לאחדים והיו מחברתו

 שלימת היא כי’ בזמן לא במעלה וקודם מהאהבה גדול אצלי והיראה . לאחד מדרגה האחד שיהיה
 יראת מהות באור בענין גס . לאהבה מדרגה היראה שיהיה שא״א ומכש״כ אהבה חולת הנקרא האהבה

 אל בצל ומנוחתס סוכם בשלום ויהי מכובדים ז״ל/ייתכבדו הקדמונים שפירשו מה אצלי אינו הרוממות
 צורת זו לא והפתח הדרך זו לא והדרך כבוד מנוחתו יהיה ז״ל הרמי״ס שזכר י לזה המגיע הדרך גס

 יהיה ותמורתו ; אלהיס גישע אראנו דרך ושם אזכרנו זכור בענין בו דברי ומדי ; השמים ושער הפתח
 יהיה'אבל ; ויסודות וכוכבים בגלגלים התכונה בחכמות ההתבוננות יהיה לא אבחרהו דרך כי קודש;

 :׳r יצוה אשר כפי הבאים בפרקים יהיו הדברים אלה ובאור .יורוך אפר התורה סי על הקודש דרך
. . . . . ■ ■ - ־ : והוא עלי; חסדו י .

/ ב פרק ד ו  ר״ל העונש יראת נקראת אהד ; יראה מיני ב' שיש הספרים בכל ומפורסם זאת ת5מ
 עליו'או נפלה מות ואימת רעה ממנו לו יגיע שלא הבורא מן ירא שהאדם מה

 האדס שבני מה והוא הרוממות יראת נקרא והשני ;טובו ואל ה' אל ופחדו ' ההטבה ממנו ימנע אולי
, נצח עדי ההסבה מהם ימנע ושלא הרעות ממנו להם יגיע שלא כסוחים אם אפילו הבורא מן יראים

ויראה .



קלד מ־אה::״ אהבה מאמרגד :•־ '״:
 יוטל שמו־.־ ונורא קדוש ונשא י דס ורב אדונינו גדול כי מחמת פליהס באימה כי ,־זה כל עס להם ויראה ד
 הראשונה ואהבה ליראה נקרא והענן י הלשון על להקל •כדי ומעתה ;ה׳ אל אהבה מיני ב' יש ממש זה דרך ר
 כזה אותי אלהים שחנן במה אני אף דעי אחוה ■ובמרס . גדולה נקרא הרוממות ויראת ולאהבה ;קסנה ן
ר ” י י  שהנפש מה הוא יראה מלת שיאור אומר ובכן .אהבה ומלות יראה מלת באור ולהגלות להתודע אני י
 הדמים מקור עם־ אליה שבאברים הרוחות וירוצו הלב חדרי בעומק אחור והסוג אליה כחותיה מקק ;

 או והפנס הנזק הגעת כשהשער■ מפחד ואיבריו פניו זמתצנניס מתלבנים לכן: הלב:. חדרי ויסגרו נעזרה
 מכל יותר בה וחסצה לה ־המרוצה בדבר ושמחתה הנפש הרחבת היא אהבה מלת ובאור . המוב מניפת :
 שהפרש צריך כן ־.'ואס הגוף חלקי לכל חון לצד שבה החיונים הרוחות וירוצו הלב קירות ותפתח החפצים י

 אהבה פירוש יהיה זה לפי בגדולה־. בין בקטנה בין שהם מקום בכל כמדובר אהבה ומלת יראה מלת
 הגדולה אהבה פירוש ויהיה ,לעצמו הפגם מהגעת ירא שהוא הקטנה ויראה עצמו את אוהב שהוא הקטנה

 ויהיה לעצמו כשחושש הקטנה' גדר יהיה א״כ ,זולתו על ירא שהוא הגדולה ויראה לזולתו אוהב ־־שהוא
 שתדע ראוי .-אותך מראה אני אשר לכל לבך ושים שמעני אדוני ועתה .לזולתו כשחושש הגדולה גדר

 ואהבה יראה הוא. ' •איחד ;מינים ב׳ בהס יש בגדולה בין בקטנה בק שהם מקום בכל שהיראה,והאהבה
 בכל והמזוייפת ! סוף לה אין שהיא מקום בכל והאמתית ; מזוייפה ואהבה ■יראה הוא ואחד ,אמתית

'בדבר תלויה אהבה של והמזוייפת בדבר תלויה אינה אהבה של והאמתיס סוף/ לה יש שהיא מקום  אולם .
 כל׳זה נפרש ועתה למזוייפתישבה. שק מכל ודבר סבה בלתי אינה :שבה האמתית אפילו :היראה

 נמצאי לשאר או ־לאדם שבין,אדם־ האהבה או באדס האדם שלט אשר היראה בענין זאת לדעת ונרדפה
יראת תבין אז זאת את •סבין־ בין אם והיה ,יתברך הבורא את וליראה לאהבה נלמוד וממנו ̂ הזה עולם

• ■ ■ ■ : ■ ־ ■ ־ :־ ■■ ^־ : והוא <ה'ואהבתו
 מה ב) . עצמו את אוהב שהאדם מה א) . הס ואלו מינים ששה באהבה שיש תדע דךך;ן נ פרק

החמודות מן בו שרואה בעבור האדם את אוהב שהאדם מה ג) .בנו את אוהב שהאדם - ■ י ־ ;־
 מה'שהאדם ה) .אשתו את הבעל שאוהב מה י ד) . הגדולה והחכמה הטובות והמדות והשלמות והמעלות ■
 החמודות בעל של בנו אוהב שהאדם מה ו) .יגדל כי עד קטנותו בעת המגדלו בנו אומן־ את אוהב ,
 אהבת שכל'שאר לך דע ואתה שמענה היא כן חקרנוה זאת הנה . חמודות איש על הנאהב לו אשר וכל ־
שאר ואחוסו ואחיו והוריו בתו אהבת כי . אלה בשש נכללים ■ ׳כלס הזה עולם ׳  באהבת נכלל בשרו ו^'
ק הזה ממין והס בנו ־  אדמה אוהב שהוא מה או לעבדו האדון אהבת נכלל אשתו את הבעל באהבת ־.־ז
 והערב הטוב המאכל את שאוהב ומה לו אשר וכל וחמורו •שורו רטשו וכל בהמון אוהב כסף אוהב :

 . הוא כן כי■ יבינו והמשכילים הס רבים כי אפשר אי ולפרטם כלס לשאר תדין וכן . הזה ממין •והס
 לבגד ידי וכבר . זולתו fלנ את'עצמו אלא אוהב שאינו אחר הקטנה אהבה הוא מהם הראשון 'והנה

 מה כי . שבקטנה אמתית אהבה היא אך . לעצמו מה־שהושש הקמנה.הוא שגדר הקודם בסרק עיניך י.
 שהוא למי איננה אשר היא המזוייפת גדר .•כי ספק בלי מזוייסת אהבה אינה עצמו את■ אוהב ־שהאדם

. בלי-ספק ככה מחייב הטבע צי הטבע מן באה זו ואהבה‘שהוא. למי ישנה אשר היא־ האמתית -וגדר
 אבל לעצמו האהבה שאין אחר־ הגדולה אהבה היא החמודות ולבעל לבנו שאוהב מה שהוא והג' הב' אולם
 שחושש הוא-מה שגדר-הגדולה ׳ הקודם בפרק היה פניך נוכח שפתי מוצא ידעת לזולתו.־וכבר -היא

 ימן באה חמודות לאיש אשר1 והאהבה זה מחייב הטבע כי בטבע באה לבנו האהבה כי אפס . לזולתו
 המה האמת אהבת• שניהם וגס והמעלות-. ־החמודות בעל שהוא למי לאהוב יחייג השכל כי .־השכל

o הראשונות שג' הרי . זולתם לא אותם אוהב שהוא אחר שכנדולה ’ b'' אלויס ואינם האמת'הס אהבת■ 
 וצא דבר לא אינם'נקראיס' והשכל והשבע בשכל או בטבע אלא באים אינם כי סיבה להם ואין ־־בדבר

ק העולם עד בנו ואת עצמו את אוהב האדם כי סוף^ להם אין .־וכלס סיבה .  שבו אחר החמודות לבעל ו
 : האמת אהבת וכצס הגדולה מן הס והג' והב׳ הקטנה •הוא מהם הראשון נמצא .תמיד החמודות ־ ;

ם י יפרק ל מ  ובהמתו עבדו את אוהב שהאדם מה כי . המה מזוייפת אהבה כלס האחרונות ג׳ א
 אוהב והוא מהם הנאה מקבל הוא היות יען מצדו רק מצדם באמת אותם אוהב אינו *

 לו המגיע ההנאה בעבור אשתו את הבעל אוהב וככה . הוא כספו קנין ובהמתו עבדו כי עצמו ■את
 לי והביאה אהבתי כאפר מטעמים לי ועשא קוס הזה המאכל אש אוהב־ אני האדם אומר וככה .ממנה

 הדבר את אוהב היה כל/כיאילו הנאכל הדבר את אוהב אינו ובאמת . עצמו את שאוהב בעבור ־ואוכלה
 כדישתשאר סגורה תיבה בשידה משמרה היה אכל אוכלה היה ולא המציאות מן מפסידה היה־ לא באמת

.הזה ממין לו אשר וכל שורו'וחמורו או המאכל את וינשק יחנק שהאדם תמצא לא לעולם וע״כ . לנצח
 את אוהב והוא עצמו הנשיקה מן עונג שמקכל כעבור אלא אינו ג״כ זה לאשתו השיקה ענין תמצא ואס ■
 כל ובכן . המאכל את גס נושק ספק בלי היה המאכל את פיהו מנשיקות עונג מקבל היה ואס .עצמו ־
שאוהב מה שהוא והו' הה' אולם .לעצמו שחושש מה הוא שגדרו הקטנה של המזוייפח אהבה היא אלה •

 רק אך כלל מצדם אותם אוהג אינו כי . מזוייפת ג"כ המה חמודות איש של בנו ואת בנו אומן את
הוא זה את אך . החמודות בעל בשביל החמודות בעל של בנו ואת בנו בשביל האומן את הוא 'אוהב

אהבה



‘ אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר. ־ ■
 pמזיייקו האחרונות ג׳ שכל הרי הגדולה. היא החמודות ולבעל לבנו אהבתו כי הגדולה של המזוייפת אהבה

 ס5אה היא סיבתם וא״כ . סיבתם והיא בו שתלוים דבר להס יש כלומר . שיסמוכו מה על להס ויש הס
 לאומן יאהכ לא בנו אוהב שהוא ולולא רכושו וכל שורו עבדו יאהב לא לעצמו שאוהב לולא כי . האמתית ־

 שיגדל אחר כי סוף להס יש ובכן .החמודות בעל של בנו את יאהב לא החמודות לבעל שאוהב ולולא בט
 -את שימכור וק . לבנו עוד יאהב לא העולס מן החמודות בעל וכשיעדר ̂ לאומנו עוד יאהב לא ■הילד •

כ' האמת אהבת אחד .מינים ב' יש שבאהבה בארתי הרי . אהבתם גס יפסוק אשתו את ויגרש עבדו ה  י
 לה אין שהיא מקום בכל שהאמתית ובארתי .בגדולה בין בקטנה בין המה שניהם וגס מזוייפת אהבה
 המזוייקת שסיבת ובארתי . סוף לה ויש סיבה לה יש שהיא מקום בכל והמזוייפת סוף לה ואץ סיבה

 גלוי והכל האהבה בענין זה) מאמר ב׳ (פרק למעלה האמור כל את באר די .ובזה . האמתית היא
 ודכרתי שם לך ונועדתי המאמר בזה אתי מקום הנה .היראה בענין פס זכרתי ואשר . לפניך וידוע

מקדס שאגמור עד לי הניחה ועתה .עלי הטובה ה' יד שס עלי תהיה אשר כפי היראה ענין אודות אתך -
׳ : והוא , הזה הנכבד הענין חוג על להעמידך הנצרך כפי האהבה בענין הדברים,הנאמרים כל את

ה ה פרק ־ ת ^  שהיא בגדולה בין בקטנה בין שהיא מקום בכל הטבע. מן הבאה שהאהבה והבין דע ו
̂ונקרא הוא בנו ואהבת עצמו אהבת • , לכבות יוכלו לא רבים מיס כי עד עזה אהבה החזק
לתומכו סעד צריך חמודות לאיש אהבתו שהוא בגדולה והוא השכל מן הבאה אהבה אמנם !האהבה אח :
 הדבריס אלה ובאור , כנגדו כשהטבע נחלש והוא עוזרו כשהטבע מתגבר והוא , בטבע יסעדנו ובמה ■

 לומר רצה ;עזה אהבה יוליד והדמיון שההשתוות האדם בטבע שהוטבע דע ; והוא .שאומר כמה יהיה
 מלאכת או אחת מכמה שיודעים או שוה מזג או שוות ■מדות או שוות דעות אדס בני בשני ■כשיהיה

 אמונתו אנשי אוהב אדס כל ע״כ ,זה את זה אוהבים להיות להם גורס זה אחת אמונה להם שיש או אחת
שינא אומן רל שאמרו ומה ,אומנתו אנשי אוהב אומן כל ולכן ,לו לדומה אדס ובן למינו עורב וכל

 הגדולת כאש הקטנה זו אהבה ומכבה הגדולה עצמו אהבת ובאה פרנסתו שמקפח בשביל הוא אומנתו אנשי .
 עןד מתפרנס ואינו מתעשר אומן כשאיזה תראה הלא , אש וזה אש שזה אף הגס הקטנה אש אח שמכבה ,.

 אומנות מכפלי יתירה חבה אותם חובב אף אחרים מאנשים יותר אומנתו לאנשי, אוהב שהוא מאומנתו
 נשקו ואהבת עזה אהבה בנו את אדם אוהב הצד מזה וגס ̂ ההיא באומנות השתוותס אחרות'בעבור

 במדיתיו בטבעו הדברים כרוב לו הוא ששוה בעבור ,מבשרו וכשר מעצמו עצם שהוא מה טעם מלבד אהבו
 מן הבאה שאהבה את בקשתי אמנם .בעצמו חזק הוא אבל לתומכו סעד שום צריך לא וזה ;,בדיוקנו

 יסעדנה במה לדעת וכשנרדפה ,לתומכה סעד צריך שהיא ומצאתי החמודות - לבעל האהבה שהיא ;,השכל
 והולך מתגבר הוא ידו ועל הנזכר ההשתוות שהיא נאמר הטבע היא מה לדעת וכשנבקש ̂ בטבע נאמר .

 באהבה החמודות לבעל אוהב הוא החמודות המעלות מן מעט באדם כשיהיה ר״ל ,רב אס מעט אס
 עזה אז כמוהו חמודות מעלות כך כל שאס עד יותר לו יאהב יותר מעלות ט ואס,ימצא , :.מועטת

 0ע לסעדו, צריך השכל מן הבא אהבה נמצא ; נשתוו כי על ממש כנפשו אותו באהבתו אהבה כמות
 יככר•־ / ובשכל בטבע בא וזה בטבע בא זה כי ממנו הוא הזק הטבע עס שנסעד אחר אפס , המבע ,

 ׳' אחלה אומה אנשי שונא אומה כל ולכן ,השנאה את יולידו והניגוד שההפוך האדס במבע הוטבע
 1ננ״, בהיותו עקיבא ר' כמאמר החמודות בעל את ישנא מעלה ,מכל הריק והשפל הפוחז האדם וכן

 שאץ למי האדם מן אהבה תמצא אס ע״כ שנהגו) מקוס (בפרק כחמור ואנשכט ליח״ח יתן מי באמרו
 וזאת זכי זה לאשתו הבעל אהבת כמו מזוייפת. אהבה שהיא האות לך זה החמודות ולא ההשתוות לא בו

האהבה הרי , וכדומה המאכל את באהבתו וכן חי בעל וזה אדם זה לבהמתו האדם אהבת וכן ̂ נקבה
ק ,שנאתם ויחייב אהבתם ישלול והטבע שנאתם גס אהבתם גם יחייב לא השכל אשר ההפוך אל היא ■  ו

 השתוות עמהס לו אין וגס החמודות מן בהם שאין החמודות בעל של בנו ואת בני של האומן את באהבתו
 המה אשר שיסמכו מה על להם ויש ̂ מזוייפת אהבה אס כי זאת אץ / אותם אוהב הוא זאת ובכג

הילד כשיגדל סוף ג״כ להס ויש ,החמודות בעל אהבת או בנו אהבת או עצמו אהבת שהוא האמת חהבת
• הקודם בפרק האמור כדבר בהמתו את וכשימכור אשתו את וכשיגרש החמודות בעל וכשיעדר

 סוף’ לו אין האמת שאהבת זה) מאמר ג׳ (בפרק היה פניך נוכח שפתי מוצא ידעת אתה ו פרק
ה'אותנו באהבת ולנו לאבותינו שעמדה והיא עולם, אהבת נקראת שהיא תדע בזאת .

 אינה האמת שאהבת אממו(שס) גס ;האמת אהבת שהיא' מפני ל״ו) (ירמיה אהבתיך עולם ואהבת כנאמר
 המזוייסת הפך'ממנה דבר, ולא סיבה לא נקראים שאינם ובשכל בטבע אלא תלויה אינה כי בדבר תלויה

 וזה / סוף לה ויש אהבה בטלה דבר בבטל לכן מ*ז) ד׳ למעלה(פרק כאמור בדבר תלויה היא שבהכרח
 אל היה שהאהבה ותמר אמנון אהבת זו בדבר תלויה שהיא אהבה איזו ה׳) סרק הז״ל(באבות שאמרו
: ההאוה היא דבר בשביל אלא אותה אהב ׳נקבה,ולמה וזאת זכר זה ההפוך  בטלה דבר בטל ע״כ ,
 אהבת זו בדבר תלויה שאינה היא ואיזו ,חאוחו ממנה עוד ישיג שלא שידע לאחר אמנון וישנאה , אהבה

 גס השכל גס וחייב במאד ונשתוו חמודות ובעלי צדיקיס שניהם וגס זכרים שניהם שהיו ויהונתן דוד
 דוד מאמר וזה לעצמו לזולחו^א שהוא מה שגדרו ביניהם אמת אהבת היה ע"כ אהבתם, את המבע

בעת ......



̂ה ■ י ■■■ ויראה־ אהבה מאמר,ד׳ ר
 הפריד ולא עולם אהכת אהכתם היה וע״כ א') נשים(שמ״כ מאהכת לי אהבתך נפלאתה אחי הוי ספוד נעת

 האמת אהבת בין שיש ההבדל תחבוק אס שכל יודע חכס בן ואתה המות. כ״א האלה והנעימים הדבקים נין
 בתענוגים אהבה ענץ חהלות תוקף להבין תצליח אז בגדולה, בין בקמנה בץ שהוא מקום בכל מזוייפת נאהבה

 האמתי העיון אחר, מזוייפת האהבה כי והוא מאד, עד נעים כי ענינו על שלמה המלך התפלא אשר
 שוס בו אין אותו אכילתו קודם המאכל את אוהב שהאדם במה כי ,תענוג שוס בו כאין תמצא מליו

 ,־ זה דרך על הכל ושורו ועבדו אשתו המזוייפיס בשאר וככה התענוג. הוא שאוכלו בשעה רק תענוג
. הדרך זה על הוא שבגדולה המזוייפת המה אשר החמודות בעל של בנו ואהבת בנו אומן באהבת אפילו

 לא האדם של בנו כי , האהבה זולת אחר תענוג שוס ממנו מקבלים הבעלים שאין האמת אהבת ק לא
 ושלימות בהצלחת עיניו ראות אס כי לבעליה יתרון ואין ,החמודות בעל וכן כלום לו יוסיף ולא יק

 התענוג הוא בעצמה זאת אהבהו רק אך ,שבקמנה האמתית שהוא עצמו אהבת אפילו וככה ,לו הנאהב
 אדם בני תענוגות כל על נעלה מאד הזה והעונג ,נפשו בדשן התענג בעצמה האהבה כי זולת, לא שלו

 התענוג בעצמה היא וגס האהבה היא והאמתית תענוג בזולת אהבה היא שהמזוייפת אמור לכן ,כלס
 (שיר בתענוגים אהבה נעמת ומה יסיח מה שלמה שאמר זה ,בתענוגים אהבה היא וא״כ ,חד וכולה

 אופנים ב' שיש להודיעך השר אליך לי דבר עוד . תענוגים כולה בעצמה* שהיא האמת אהבת כלומר ז')
 והב' ,ג״כ אותו אוהב שהוא ובעוד עמו כשהוא לאהובו אוהב שהאדם מה הוא האחד , הגדולה באהבה

 אותו' אוהב ואינו ממנו לבו שנהפך אחר אפילו או רחוק למקום ממט שנתרחק אפילו אותו אוהב שהוא
 באשר תמיד מוב כל לו שיגיע לבו וחסן בנפשו קשורה ונפשו ממנו אהבתו יסור לא זה כן אעס״י עוד
 במזוייפת ובין באמתית בין שבגדולה הגדולה ,הוא והב' ,שבגדולה הקמנה הוא והראשון ,שס הוא

 עולם ואהבת לנברא מנברא ואופניה דרכיה בכל האהבה ענין לך בארתי הרי ,אשתו והן בנו הן כלומר
 אלהיס יראת אין רק ,לנברא מנברא הנמצא היראה ענין על ונחקורה דרכנו נחפשה ומעתה . הזה

 כה כי , הנבראים של ביראה תחלה ותבינו שתדעו צריך אלהיס יראת ענין תראו מרם כי ,הזה במקום
 אף בגדולה ה׳ לפני יהיו וחתכם ומוראכם ודם בשר כמורא עליכם שמיס מורא ויהי •ה׳ ביראת תעשון

,האלהים בעזר המאמר בזו הבאים בפרקים במקומו כזאת תחזה כאשר , ודם בשר כמורא יהיה אס ־ גס
י : והוא ,הראוי הסדר על היראה בענין נדבר עתה אך ׳

, האהבה אצל זה) מאמר ג' (סרק למפלה הנזכר עצמן אותן והס מינים ו' ג״כ בה יש הילאה ז פרק
 שהוא הב' ,ופגם נזק איזה לו יניע שלא עצמו על שירא האחד , הס ואלו למינהו ,

 שהוא הד' , נזק לו יגיע שלא החמודות בעל על ירא שהוא הג' ,לבנו ופגם נזק יגיע שלא בנו על ירא
 בנו על ירא שהוא הו' ,בנו אומן על ירא שהוא הה' הנזק, להס יגיע שלא ובהמתו עבדו אשתו על ירא
 שגדר לבך ידע רבות פעמים כי , הקמנה של האמיתית יראה הוא מהם הראשון .החמודות בעל של

 על כשחושש היא שגדרה הגדולה של אמתית יראה הוא מהם והג' הב' ,לעצמו כשחושש הוא הקמנה
 להם ויש הס מזוייפות כלס אתרונות הג' אולם , אמתיס שהם אחר סוף להם אץ אלו וכל ,זולתו
 באהבה כמו בגדולה בין בקמנה בין מזוייפת ואחד אמתית אחד מינים ב' ג״כ ביראה שיש הרי .סוף

 באהבה הנזכר דרך מל הכל סוף לה יש והמזוייפת סיף לה אין האמחית מ״ז) (ס״ד למעלה כמונא
 כשהוא• לאהובו ופגם נזק יגיע שלא ירא שהאדם מה אחד , אופנים ב' הגדולה ביראה יש כן וכמו .ממש
 שנתרחק אחר אפי' ופגם נזק לו יגיע שלא עליו ירא שהוא והב' ;ג״כ אותו אוהב שהוא ובשד ואצלו עמו

 והב' שבגדולה הקמנה הוא והראשון ,אותו אוהב ואינו ממנו לט שנהפך אפילו או רחוק למקום ממנו
 לנטן ודעת ,הקודם בסרק האהבה בענין כנזכר במזוייפת ובין .באמתית בין שבגדולה הגדולה הוא
 יראה שאין תמצא היראה של הסיבות על כשתחקור אמנה .הדברים לכפל צורך ואין זה כל להבין נקל

 סיבה בלתי היא שלה שהאמתית האהבה כענין לא סיבה, בלתי אינה שלה האמתית אפילו , סיבה בלתי •
 של סיבה ,צמינהו האהבה שהיא תמצא סיבתה מהו כשתחקור אבל ,ז') מ' ג' (פרק למעלה כמובא
 כשתחקור כיצד ,מזוייפת אהבה היא סזוייפת יראה של וסיבה ,אמתית אהבה היא האמתית יראה

 עליו המושל מן עצמו על ירא שהאדם מה שהיא תמצא היא, מה הקכונה של האמתית יראה מהות •על
 את אוהב שהוא אלא ימיתנו או יכנו אס בכך ומה ,ימיתנו ושלא אותו יכה שלא ממני שתקיף ואת

 דבר משוס ירא היה לא בכןv עצמו על חושש היה לא עצמו את אוהב שהוא ולולא / ומרוצה עצמו
 כי משוד תירא ולא ממנו תגור לא ושוב יראה חסר אתה אף עצמך אהבת ממך בסור תיכף כי ,כלל
 אס אף יחשוב כי ,גדולות לסכנות עצמו ומוסר מקפיד שאינו בחייו ומואס שקן במי תמצא כן כי , יבא

 ישובו אס בחייו כשקן תיכף יונה כמו ,שד עצמו את אוהב שאינו אחר בכך מה שם ימות או יפגע ־
 ונקה ימיתנו ובודאי מה' לברוח אפשר שאי שידע אף מה' ברח ישראל בני ישובו שלא בעוד נינוה .אנשי

 בירכתי לכסח נרדם והיה להשבר חושית האניה כשראה זע ולא קם לא וע״כ ,בזה לא.הקפיד ^א.ינקה
, (יונה מחיי מותי עוב כי ממני נפשי את נא קח אמר כן אחרי ואף האובד, שנת ומתוקה הספינה (  ד'

 הרי .שהוא כל לסכנה אפילו עצמו ימסור ולא הפגע או המושל מן מתירא תיכף נפשו שאוהב מי אמנם
לשאר סבות המה האהבות שאר וכן , האמתית הקענה ליראה סיבה היא האמתית הקענה שאהבה

היראות ■



אמת דברי: ב׳ חלק הברית ספר ; ; : ־
 ■ ממינו ־ החהכה בלתי יצוייר לא היראה כי , הדרך זה על הכל מחברתו לעומת למינו אחל כל היראות

 ,אק הסובב הוא כי יראה תסובב -והאהבה ,סיבה בלי יראה שאין .תשפוע בצדק לכן /־ אליו התחברות ומן
: ■ . _ : הקסניס עס הגדולים ■המוראים ואח הפחדים כל • - ־

ם ח פרק ל י א  ומורה ממינה האהבה שלמות היא ,בגדולה בין בקפנה בין שהיא מקום בכל היראה ו
יעלה לבל ומפחד תמיד עליו דואג שהוא עד , עזה אהבה שהיא אהבה אותו, על ■ ־ ■ -

ץ■ עלי מכם חולה אין שנאמר החולה.כמה ענין הוא היראה וזה נפשו, שאהבה את ויפריד הכורת א  ו
 באהבתו עלי מכם ירא אין כלומר ,)כ״ב ח' לאורב(שמואל עלי עבדי את. בני הקים כי אזני את גולה
 תוחלת נאמר וכן אזני; את טלה אין ולכן אלי שלמה אהבתכם אין כן ואם רעה עבדי לי יעשה אולי אותי

 ׳ נא אולי תמיד וסתירא דואג והוא האדם מן תחוה איזה כשנעדר כי י״ג) (משלי לב מחלה ^ממשכה
 ■ צ:יראה נקראת ע״כ האהבה, מאותו נהלה הוא מאד יתמהמה אולי או נפשו שאהבה את עוד לו, יגיע

 תויזלחה כי בראותה הארוך בגלות ישראל כנסת לכן . האהבה מן הוא נכבד והכי שלמותו אהבה חולת
 תמיד אנכי ירא כלומר ב׳) אני(שיר אהבה חולת כי בתפוחים באשישות.רפדוני סמכוני אמרה ממושכה

 סמכוני ולכן הזה אהבה בחולת צחליתי כי עד החסא בסיבת ויותר האהבה,יותר יתמהמה.אותה שלא
 ■ ̂ לו ורפא נפשו וחחי רוחו תשוב נפשו שאהבה את לו יבא בא ומיד היודעץבתיכף האדם כי , באשישות

ה; נא רפא נא אל ועתה . אהבה בחולת חולה הוא האריכות על הירא אבל  ילך שכמותך חסיד מלך ל
שק ביתך תוך אל ואספתו האהובה בן את לבכר מאד ומהר קרב .זאת גפן ופקוד בך ויתעכב;■חזור  מ

 עלן כי ותמליכה בראשה מלכות כתר ותתן לפניך וחסד חן תשא אהבת אשר כלתך אהבים ואילת כבודך
 ליראה מדרגה היא האהבה כן אס שלמותו היא והיראה ליראה סיבה האהבה אס תאמר וכי , לאהוב
 5אשי זאת על / האהבה אל בראשונה שעלה מי בלתי היראה אל לעלות אפשר שאי עד' בזמן לה וקודם
 ק תיכף חושש והוא עמו אתו היראה ג״כ לו. יש תיכף האהבה לאדם כשיש ומיד שתיכף מפני כן שאינו
 ובעל ייאה/ בזולת האהבה יצוייר לא ככה אהבה בזולת היראה יצוייר שלא כמו כי האהבה, את והמשחית הפגע

 הקודמת כסיבה הכונה אין סיבה באמרנו האהבה,אפם שלמות היא והיראה היראה סיבת היא האהבה זאת
 א» לבדו האב ויצוייר מבן נפרד האב ע״כ אשר לבן, בזמן קודם שהאב לבנו האב וכסיבת ממנה,בזמן למסובב

ק שיצוייר כמו האב בחיי אף לבדו הבן יצוייר וכן הבן את הולידו ר\דס האב שיצוייר כמו הבן בחיי  ה
 .יצוי,, שלא כמו אור בלי השמש יצוייר שלא האור אל השמש כסיבת היא הטנה אבל .האב פעירת לאחר
 ממכה נמשך האור שהרי בעילה קודם ונקרא ,וסיבתו האור עילת היא זה עם השמש אכל שתש בלי האור

 .שהי^ לולא עי במעלת לו קודם ונקרא , השמש שלמות הוא זה עס שהאור כמו מאורה נמשך שהוא לא
^5 אינם האור עס והשמש ,העדרו על במציאותו השמש רואי לכל יתרון אין השמש p נמשך האור  ן

 תועל שלא שמש שאיט לבית שבא האור על לומר תוכל לא ט , יפרדו לא אהד דבר־ הס רק דבדס
 ע״ה לעלמין/ מתפרשין דלא רעים והאהבה היראה ענין ממש הוא ככה חור, שאינו השמש על לומר

 אץ וסיבה ועידן זמן בשום מסיבתה נפרדת שלא אחר סיבה לה שיש אף סוף לה אץ האמתית היראה
 שהיא שסיבתה אחר סוף לה יש המזוייסת היראה וע״כ ,זה) מאמר וד' ג' למעלה(פרק כמובא סוף לה־

 ואן אהבה בסל דבר ובבעל תמלתה שהוא מדבר אלא באה לא כי.היא סוף.יפן לה יש למינה האהבה
ע^- כזאת מראשית אשר אס באור חובת ידי יצאנו ובזה , ההיא במחברת אשר היראה עמה בסל ד  הו

 .מדרגה אחד שתיס.ואין לא אחד דבר אלא אינס שהס מקום בכל והאהבה שהיראה זה) מ' א' (בפרק
 עליאהבה ודגלו כמעלה ממנה גדול האהבה שלמות היא והיראה היראה סיבת־ היא והאהבה צהאחד,

 הזה עולס אהבת באור על רחמיו עזרונו הנה עד המדובר בכל והנה .האהבה דגל של גבוה מעל גטה
 שלמה ועל שה על המור ועל שור על עצמו ואהבת ועבדו בנו ועל חמודות בע^: רעהו על איש יקוס אשי

 לעומת האהבה בעבותות הקשורה היראה ובאור , אדמה ואוהב כסף אוהב בהמק־ ואוהב נשים ואהבת
 ממכה. אפס הזה, במקום אלהיס יראת אין רק עליהם, פחדם נפל כי אליו התחברות ומן מסברתו

 ועתה ,חלהינו ה' את ויראה אהבה באור העיון הל היום ואטא , אותו ולאהבה ה' את נירחה ממוד
. : והוא אלמדכם, יראתה' לי פמעו בניס לכו -־ ■ ׳'

■גדולה ואחד קענה אהד מיגים ב' יש ויראה שבאהבה מ״ז) ב' (פרק למעלה כמובא y[\ ט פרק  שאוהב בשביל ה' את אוהב שהאדם מה שהוא ומפורסם נודע ענינה הקענה והנה . י- ,
 שזה והוא בלבד אחד דבר אלא בה לחדש לי ואין / עצמו על שירא בשביל ממנו ירא והוא עצמו את
 מהות בבחור אמנם .להעיב או להרע וחסד גבורה עם זרוע ולו יטל כל שהוא במה התמונה מצד בח

 בנאור דרכי הצליח וה' בחסדו השכיל עלי ה' מיד אשר כפי הדבור ארחיב בו הרוממות ויראת אהבה
 הקדמונים דעת עבדך אל יראה לא מדוע העעס אזכיר כל בערס אך / הזה ויראה לאהבה המניע הדרך

 האדם שכתב מה זה) מ' א' (בפרק עיניך לנגד ידי כבר ,והוא ,בעיני יתכן לא דרכם גס ולמה במהותם
 הדרך היא והיאך ,סס דבר אשר וזאת תורה) יסודי הלסת ב' (בפרק ז״ל הרמב״ס מאחיו הגדול

 לה שאץ חכמתו מהם ויראה והגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ,ויראהו לאהבתו
שאמר'דוד כמו הגדול השם לידע גדולה תאוה ומתאוה ומפאר ומשבח אוהב הוא מיד קץ ולא ערך

צמאה



הלודראח .סאמכך׳,אהבד;
, לאל לאלהיס נפשי צמאה י  7ויפחל ויירא לאחוריו נרתע הוא מיד האלו.עצמן בדברים וכשמחשב■ ה

 כי דוד שאמר כמו דעות המיס לפני ומעוסה קלה בדעת עומדת אפלה שפלה .קלה גריה שהוא ייילע
-תזכרנו כי אנוש מה אצכשתיך מעשה שמיך אראה  גדולים כללים מבאר אני האלה הדברים ולפי ,

 ובפרקים פרק באותו שם מבאר ז״ל והוא / ה׳ את לאהוב למבין פתח שיהיה כדי העולמים רבון ®מעשה
 • ובלכתם הגלגלים במהות החקירה דרך על עמוקה חכמה יכודות והכוכבים.והד' הגלגלים ענין שאחריו

 האלו .ודברים הלשון בזה שס בעצמו שחומר עד , מהרכבתס והנבראים הד״י ושבע כמשכטס במספרם
 בברואיו שההתבוננות משמע .עכ״ל להובלן ראוי ודעת דעת כל ואין למאד עד הם עמוקים דבריס

 ערך שאין.לך חכמה בהם שרואה עד הארבעה והיסודות במסילותם והכוכבים הגלגלים שהם היעלאים י
 הוא החכמות אותן דעתו אחר בהם והמחשבה הגדולה ה׳ ויראת לאהבה והפתח הדרך היא קן ילא

 •הזה לדבר פניך• בים אדם בן ואתה הגדולה. היראה מעורר הוא גם והוא הגדולה האהבה מעורר
 לא ושבע בתכונה האלה העמוקות הכמות ידיעת כ״א הגדולה האהבה את • שמביא מה יהיה לא אס

 זה יהיה עמו ולשאר העמוקה החכמה מן שקנהו במה גדול לפילוסוף כ״א באכשרי זה יהיה לא זולת
 האהבה עמו.זאת מעל ה' יבדיל וא״כ לסבלו, ראוי ודעת דעת כל שאין אמר שבעצמו אמר הנמנע, מן

 חלילה , הזה רבה מאהבה הנזכרים בחכמות עסק להס אין אשר צדיקים כלס ועמך אני ונפלינו הגדולה
באמת אבל j הזו מאהבה מרעיתו וצאן עמו ה' חלק כי. לומר לך וחלילה הזה כדבר מעשות לאל

, יירא למה רעה לו יגיע שלא בשוח שהאדם אחר כי כלל, הגדולה היראה מעורר החכמות אץ,אלו
ה, ממנו לו יגיע שלא בה׳ בטוח לבו שנכון למי יראה מלת שייך ואיך ע  עובר כשהמלך תראה הלא ר

מעורר זה שאין לראותו רצים מקצה העם וכל משרתיו ורוב ועשרו כל.חילו עם עמו כבודו וכל במדינה
ברעיון עמלו בכל לאדם הוה מה כי ,רעה המלך לו יעשה שלא הוא שבטוח בשביל העס, לאחד יראה

 לא שיפחד והקפתם ומהלכם תכונחם ולהשכיל נתיבותס להבין וכוכבים ירח השמה תחת עמל שהוא לבו

האדם כשרואה כי ,וענוה שפלות הוא מעורר שזה מה אבל ,נזק מכל בטוח שי^וא אחר פחד י^יה

שמסיים מה ולכן ,עצמו אצל מאד נמאם בעיניו נבזה נעשה במעלה מאד ממנו הגדול לערך עצמו ערך
כו, יהגה אמת אפילה ושפלה קלה בריה שהוא ויודע ואומר ונאמן אמת ועד . אלי^יס פחד אין אך ח

ך, שלא^יראה אנוש מה אמר ולא תזכרנו כי אנוש מה שאמר בעצמו דוד הוא לזה ' מ סבב משה ורבינו מ
 ככה ואיננו להם, אחד ומקרא הוא אחד ענין והענוה היראה כאלו הגדולה היראה על הדבר פני את
^ כבודו לכן ,הוא אחר דבר הענוה רק קו מ  איננו זה ודברו אל בצל מעונתו סוכו בשלם ויהי מונח ב

 בחכמות ההתבוננות שהוא ואמר שזכר הדרך שגס בצדק תשפוט. בהכרח אינו שזה ואחר לי. שוה
ר, אשר והפתח הדרך זו לא והגלגלים הכוכבים מ  ,המנוקש היראה של העליה דלתות פותח איננו א

 יודעי חכמים לפני אלא דרך עשות זכר לא יען לי, הנין לא דין הגדולה לאהבה דרך הוא אמנם האף
 בעצמו אמר כאשר ,בו יחכמו רבים לא כי ישראל לכל לא במסילותס וכוכבים השמים חקות ודין דת

 ההם בחכמות עסק להם אין אשר אלה ה' עם מכל דרכו.כמעט לסובלו.ונסתרה ראוי דעת כל שאין
,הפתח למצא וילאו  ספק בלי ,ישראל בני עדת הכל טוב ימנע לא באהבה ישראל בעמו הבוחר והאל ,

 אחת חוקה שם אשר דרכו תמים האל אך , במשפחה ושנים בדור אהד לאדם שיהיה ה' דרך יתכן לא
 עמו לכל אחד פתח והנה י אחד בדרך- הגדולה ויראה לאהבה להגיע משכיל ולאינו, למשכיל אחת והורה

ה' הגדולה, ואהבה ליראה בו להגיע יכולים כלס אשר לכל וידוע גלוי  ואהבה ליראה המגיע דרכי הצליח ו
 ישר דרך אחד בדרך עמי בת לגו,דרך יגידו תבאנה ואפר המאמר, בזה מקומו על אכהבנו אפר הגדולה

 ולאהבתו אותו ליראה. אחד ודרך אחד לב להם ונתחי ,הגדולה ויראה אהבה בה יוליד ואיש איש כל צפני
 ויראה אהבה מהות תחלה אבאר עד לי הניחה ועתה , משם והראנו עלי ה' חסל של חוט כפי

, , ̂ : והוא ,הגדולה י

ה י פיק נ ה  היה אשר מכל ודרכו הרוממות יראת במהות כותב יפה אשר סוב אני ראיתי אשר ו

v■ ' הדברים אלה כי ,ישרים מסילת ספר המחבר בעל רבנן ורב מופלא חכס הוא ,לפניו

 החטאים מן ירחיק שהאדם והוא הרוממות יראת הוא הב' המין כ״ד) שם(בפרק לוצאטו משה דבר השר

 דבר לעשות ונמאס שפל ודם בשר של לבו יערב איך או ייחל איך כי ,יתברך הגדול כבודו מפני יעשם ולא
 היא הזאת היראה קניית דרך אך ידו יכתוב זה בו (כ״ה) ובפרק הגדול. שמו יתברך רצונו נגד

 לא עיניו מנגד נסתר אין דבר כל על משגיח ושהוא מקום בכל נמצאה יתברך שכינהו היות ההתבוננות

) (ישעיה כבודו הארן כל מלא שנאמר כמו האדם של המיתוהו מפני ולא הנושא גודל מפני ,  ונאמר ו'
 מאליה אז שכינהו לפני עומד שהוא מקום שבכל לו שנתברר וכיון קל״ח) (ההליס יראה ושפל ה׳ רם כי

 הוא כי ,והגס .עכ״ל כבודו רוממות לפני כראוי יהיה שלא במעשיו יכשל פן והפחד היראה בו חבא

^ גזה שפר אמרי הנותן  החטאים מן לשיתרחק כי ,בחפניו רוח אכף הוא אף באמת ,לפניו היה אשר מ
ד, מפני הוא אבל קטן ולא גדול לא הזה במקום אלהים יראת אין הגדול כבודו מפני  מאז והלא הכבו

) מ' ב' והגדתי(בפרק השמעתיך  ,כמשמעה יראה לשון כפשוטה אלא אינה שהיא מקום בכל יראה שמלת ז'

שני והה הכבוד שהוא מה אינו היראה וכן היראה מפני שהוא מה אינו הכבוד שמפני זאת ומודעת
דברים



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר
 יזה • הכהוד מפני ומשיג היראה מפני שואל גאמצע שאמר קורא) היה (כפרק יהודק ר' והעד , דכריס
 אינצו אשר לו עשה וככוד יראה לעשות ויקו מינו כשאינו מין שהרכיכ לו־ היה־ מה ידענו לא משה האיש

 ואולם . הכבוד מפני החמא עזינת דרך הוא אכל היראה לקניית הדרך זו לא כן גס דרכו ולכן .ירא
 ה׳ שויתי דוד כמ״ש זה ידי על חמא כל לעזוג בקודש דרכו צדיק יאחז כי הוא צדיקים דרך הדרך זו גס

 אחר כעיני כוf לא דבריו אף ע״כ .הכבוד דרך רק זו היא היראה דרך לא אך ט״ז) תמיד(תהליס לנגדי
 כאשר יהיה הגדולה ואהבתו הרוממות יראת מהות על בלבי אני אמרתי אשר אבל ,מככודו המחילה בקשת

:והוא ,הבא בפרק האלהיס בעזר אומר
ה יא פרק ת  אומר גוזר שהשכל מפני שהוא החמודות בעל המעלה אדם בן לאהבת נתיבתי ידעת א

 לאהבה אהלך זו ובאורח ,׳)ז מ' ג' (פרק למעלה כמובא לו אלה אשר לאיש לאהוב ,
 הכוכבים ומהלך והקסתס הגלגלים במהות משכיל שאינו מי אפילו אדם לכל פשוט נודע כי ,כן גס ה׳ את

 באמת החמודות בעל שהוא מאמינים וכל . יתברך הבורא מן יותר והמעלה החמודה בעל שאין במסילות^
 .הזה מצד יתברך לבורא שיאהב אדם לכל ראוי ע״כ .ברצונו ממנו נבראים זולתו וכל הבורא שהוא אחר
 יתברך שהבורא שכלך מצד בדעתך אחי לך דע כי ,זולת לא לדעתי והרוממות האמת אהבת הוא והוא
 מקדם לדעת שתצטרך לא ,אליו תאות האהבה ובזה .הכל וברא אחד שהוא אחר החמודות בעל הוא

 תשומס למה יותר תתחכם אל / לסובלו ראוי ודעת דעת כל שחין וכוכבים שבגלגליס העמוקות חכמות כל
 משפר אין עולמות כלס הן ואמרו בה להתחכם שהפליגו אחר. עליה שממו אשר שוממה בני רבים כי

 אפילו מדי יותר שהמאכל כמו כי ,כקדמותו בהם קדים רוח נהג וה׳ קדמה מפאת להם ראשית ואין
 שתשיג במה ידידי לך די ולכן .הנפש מכלה מדאי יותר ההתחכמות כך הגוף את מכלה שבמאכלים הטוב

 וראו עיניכם מרום שאו שאמר ישעיה והעד .כלם החמודות בעל הוא הכוכבים וכל העולם שבורא בשכלך
 שתאהר די ובזה .אלה ברא מי וראו אמר אבל אלה ברא איך וראו אמר לא מ״א) (ישעיה אלה ברא מי

 , זה כלא זה שאין לבך ידע רבות פעמים כי .כן גם גדולה יראה אותו תירא ואז גדולה אהבה אותו
 ן3ה זאת מודעת כי , זולת לא בנו את יראתו ענין בהבינך הוא לדעתי יראתו ענין להבינך אולם
 אומר כתיז עומד והאב הכלים על ומקסן השולחן על מדלג בביש לבדו כשהוא שעשועים וילד יקיר
 5ל חכמים אנשים לכם הבו ומעתה . השולחן מן בני יסול שלא אנכי מתירא , הלשון בזה האב
 יפןל אס התינוק מן עונש שוס לו יגיע שלא בטוח האב הלא זו ליראה מקום מה להשכיל מבין
 35יגי שלא ומתירא מאד במאד התינוק את אוהב שהוא אלא ,בכאן יראה לשון שייך איך כן ואס
 -יראם ענין מה כן ואם . עצמו נזק על ירא שהוא לא ,הנפילה מן התינוק אל ופגם ונזק צער

 . רבה באהבה התינוק את׳ אוהב■ שהוא האהבה זו אומר הוי זו ליראה הסיגה ומה זו
 שהוא לכר לדכי אפילו התינוק של רצונו נגד שהוא יודע שהוא דגר לעשות ירא שהןא האג מדרך

 הילד נפש המשמח דגר כל לפניו לעשות תמיד האב משתדל רק ,בו חפן איננו והילד התינוק רצון נגד
 כאהכם ה' את אוהב שכשהוא ,ב״ה להשם הרוממות ויראת הגדולה אהבה ענין היא היא בעצמו וזו

 של בכבוד פגם החטא יגרום תמיד^פן עליו ירא הוא החמודות בעל שהוא על השכל מן הבא האמת
 ודןן . יתברך רצונו המנגד דבר לדבר אפילו גדול או קטן דבר לעשות ירא הוא ולכן חלילה; מעלה
 הגדולם יראה נקרא התינוק יראת גס כי כלל ה' ליראת התינוק יראת בין הפרש אץ זו שביראה באמת

 ע׳׳ט t Cf ב' (פ׳ למעלה כמובא עצמו על לא • אותו אהבתו מחמת זולתו על שחושש מה הוא שגדרה
 הבורא על רק חושש שאינו אחר אפשרי היותר הרוממות יראת היא היא יתברך הבורא על כזאת יראה

 וסיכם הטבע מן הבאה אהגה היא גנו יראת סיבת כי סיבתם בסיבות היא החלוקה אך ,כלל עצמו על לא
 החמודות לבעל לאהוב מחייב שהשכל החמודות בעל כסיבת השכל מן הבאה אהבה היא הבורא יראת

 הזאת והיראה , אמתית עזה אהבה ה׳ אוהב שהוא אמת אוח הוא הדרך זו על ה' את ירא וכשהאדם .
 אהבה שחולת אותו באהבתו בגו על שיראתו היא החלוקה רק , אהבה חולת הנקרא האהבה שלמות היא

 השס יראת שהוא ה' אל אהבה חולת אבל הנפש^ כליון הוא פחד כי ימים ומקצר היא חולה רעה ההיא
// g,jj,ן,ף3חן ה׳ יראת ונאתר י״ט) (משלי לחיים ה' יראת שכתוב כמה ימים ותוסיף ארוכים לחיים , 

 • לאהבה גורס לבנו אשר האמת שאהבת וכמו .בה למחזיקים היא חיים כי ה׳ את ירא איש אשרי ולכן
 גורס ית' הבורא של האמת אהבת כן ז') מ׳ ד׳ (פ' למעלה כמובא בנו לאומן שאוהב מה הוא מזוייפת

 שהוא בעבור אותו אוהב הוא זה כל ועם והרבב; סהרבד נקיים בגדיו שאין אף הת״ח את שאוהב ג״כ לו
 את אוהב הוא לכן ה׳ את אוהב הגא אלא באמש אותו אוהב אינו כי מזוייפת אהבה וזו ;לה' נאמן עבד

 אT אינו כי מזוייפת יראה ג״כ הנזכר הת״ח מן ירא שהוא ר״ל כמותה יראה זו אהבה תסגג וכן אוהביו;
 תירא אלהיו ה' את פסוק על דקידושין) קמא ז״ל(בפרק כאמרס ;ממנו לירא צוה שה׳ מפני הלא אותו

) למעלה(פרק כמובא יודע כי ;בזיוף ואותו באמת ה' ירא איש והוא ;ת״ח לרבות את ט׳) (דברים  ז'
 ראויה האהבה והרבי הרבד מן נקיים שבגדיו ת״ח אמנם ,מזוייפת אהבה היא מזוייפש יראה של שהסיבה

 איש תירא אל ובכן . האמת אהבת והוא החמודות לבעל לאהוב נותן השכל כי השכל מחמת בעצמו אליו
 כמו ממינה יראה בלי אהגה אין משולבים המה כי אותו כאהבתו באמת אלא נקיים בגדיו אשר חמודות

- שאין . .



הלזויראה אהבה 'מאמר״ד׳
 אהכהיוי^את לך'טנין נארתי הרי . זה) מאמרי ח׳ (סרק 'למעלה כמובא ממינה אהבה בלי יראה '•_[

■’ י ׳ ־’ ‘ ; : השכיל ה'עלי מידי יבהסדו אשר כסי הרוממות ' ’ ־ י . ׳
ר יב py י ה  בגדולה אשר יראה מלת שבאור דבר מוצא מן ותשכיל תבין האלה והאמת הדברים א

לסעמיס נאמר הזה הגדול ולסוד ̂ הבורא p כונתו במענה ואשר הבורא על כונתו ־
) (דברים הירא אלהיך ה' ולהעמיס'אק לקסנה ורומז י״ס) (ויקרא מאלהיך יייאת  . לגדולה ורומז ו'

 אך כלל הבורא על ירא בקענהיאינו הירא האיש כי לזה. זה בין שיש הגדול ההבדל לבבך אל והכטת
 הבורא את ואהבתו עצמו את אוהב הוא אבל כלל הבורא את אוהב אינו וכן עצמ̂ו על ירא היא יק

 יכסוף כאריה ודמיונו וערב מועיל שהוא בעבור המאכל את כאהבתו אלא אינו אליו וכפוהו זה כענין
 הבורא לו כשישפיע ר״ל סוף, יש'לי ולבסוף ויתר בפחות ההלוף מקבל הזה ואהבה . להביא ערף לשחף
 מלהיסיב וכשיססוק אליו, אהבתו ימעט הטובות מן הבורא לו ימעט ואס , אליו אהבתו ירבה רבות עומת

 גס הדוב את גס ■ כיראתו אלא אינו זה ה׳בענין דבר את הירא וככה .לגמרי אליו אהבתו נססק עמו
 שאליו יאמין שלא אחר כי ,אליו אהבתו כנססק בפת נהסקת היא גס והיא ,אותו יזיק לבל האריה את

 בגדולה אשר האהבה כן לא . יעזוב שדי ויראת תמיד לו שיאות יאמין לא ביראתו גם תמיד האהבה יאות
 לנצח אהבתו לכן , עצמו את שאוהב לא באמת החמודות כל בעל הוא יען , באמת ה' את אוהב שהוא ■'

'על'עצמו לא ה' על הוא בגדולה אשר היראה וככה , נצחים לנצח ית' עמו החמודות כל כי על  ואין ,
 והיא ,י״ט) לעד(תהליס עומדת טהורה יה' יראת כלומר נצח עד היא שאהבתו בעבור עולמית לה_הפםק

 ז') מ' ח' (סרק למעלה האור עס השמש כענין בעילה לו קודם שהאהבה עס במעלה הגדולה לאהבה קודס
 בין בגדולה בין שהיא• מקום בכל שהיראה המאמר בזה דברתי אבר והוא . בקטנה ככה ג״כ הוא כאשר

 עצמו אל יהיה וסגס הנזק הנעת יראת ר״ל יראה לשון כמשמעות וכסשוטה בעצמה אחת ̂ אלא אינה בקטנה
 בין בקטנה בין שהיא מקום בכל האהבה וככה , ית' הבורא אל או החמודות בעל אל או בנו אל או

 עצמו אל יהיה בו וחפצו לו sהמרוצר בדבר שמחתו שהוא וכפשוטה בעצמה אחת אלא ג״כאינה בגדולה
 מסובב היראה אין בקטנה דבריהם בכל שויס והמה .ית' הבורא אל או החמודות בעל אל או בני אל או-

 נפרדים דברים ב' אינם בקטנה < בגדולה וכן האהבה שלמות היא בקטנה < בגדולה וכן האהבה מן אלא
 לאהבה קודם היא בגדולה וכן במעלה לאהבה קודס היראה בקטנה , בגדולה וכן ודבוקים מחושקים אלא

אסילו■ האותיות מכל גבוהת הלמ״ד אות סוד היא היראה ט האהבה, לדגל ממעל אהבה פלי ודגלו במפלה
 שכבר־רצה' אחרי ואבי' אהובי ובכן סימן(קנ״ח)'. חסידים בספר כדאיתא לאהבה בסודו הרומז האות מן

 בקטנה'אף" יממנו •הגור לא , עצמך על תחת ואל אל'תירא לגדולה הקטינה שבין ההפרש להודיעך אלהים
י׳ :בגדולה ג״כ תירא" למען בגדולה אלהיך ה' אח ואהבת כיצד והא ,בגדחלה ירא אלהיס את

י יג פרק ר ח א פעל הגדול הרבי בו' י שנתקפה דבר פשוט תבין זאת. כל את אותך' אלהיס הודיע ו
אצל' - מאד )סה5 דבר הוא השמחה עם היראה ציור - , דבר אשר וזאת ז״ל העקרים י - '

 וכדומה לב ממון כמו גדולה למעלה' שיגיע כדי רב ועמל גדול טורח הסובל כאדם ,והוא ע״י'משל יוק
 ישמח'בו ידו על להשיג המקוה ההיא המעלה’ בזכרו אבל ספק בלי מתעצב' והפורח הסבל בעת־ והוא

 סורח אינו היראה הלא כי ממנה מזוקה והיא כלל לנמשל דומה אינו אבל היה משל •אמת עצ״ל.'והנהי
 מעצצ׳המזש^■ הוא והטורח ומפחידה' הנפש מהרל דבר היא היראה כי ירא, איננו אשר הוא והכוורת

 הציור קשה שאינו די ולא ,הקודמים בפרקים האמורים הדברים ע״פ פשוט זה תבין ה' ברוך אתה אולם'
 ■ יראה'היא מלת שבאור ז׳) מ' ב' (פ' למעלה שפתי מוצא ידעת אתה כי בלא.זה זה יצוייר לא אדרבה אכלי

 זה 'יצוייר לא והיראה שהאהבה וחהר -, ושמחת'הנפש גילה היא אהבה ־מלת ובאור הנפש, ופחדת רעדה
 הס כי ,'אחר זה בלא זה יצוייר לא והשמחה הפחד שנס בהכרח ז׳) מ' ח' (פ' האמור כדבר יזה בלא
 ביניהם המכריע הג׳ הכתוב עס זה את זה המכחישץ כתובים ב׳ ותבין לבך תן ובכן .זולת לא הם

 ביראה(שם, ה׳ את עבדו אומר אחד וכתוב ק') (תהליס בשמחה ה׳ את עבדו אומר *אחד 'והוא,"כתוב
 ; לעדה תהיה שם גילה במקום (שם) ברעדה וגילו באמרו ביניהם והכריע השלישי הכתוב ובא׳ ^ב׳)

■ ודגוקיס מתושקיס הס שבאמת מפני גילת תהיה שס רעדה כמקום ג״כ ואומר המתהפך מאמר והוא , 
 יהיה 'שכתבנו מה בזולת אבל . וירעדו יגילו וחשיליס ויחרדו יעלוזו וישרים וישמחו ייראו צדיקים ובכן

 גדול טורח הסולל באדם להחבירה לו להמשיל אין ופורק ,ז״ל העקרים בעל אמר כאשי הציור קשה זה
 דבר והוא לטורח פליצ היה אבל פחד היה לא כי עמו ופחד המשל אין יען הקדמוני משל יאמר כאשר

 אשר כל על גדולות ראיות להביא נחמתי שובי ואחרי בו שהייתי למה אשובה'לי ומעתה■ . הפחד זולת
 ■לפציך התכוננתי אשל אלה דברי ויהיו הדבר ואמת נכון כי דעת למען / בענץ בו והשמעתי הגדתי

■ ■’־ •" ׳ י • • : והוא , רחוקה ולא קרובים'אליך • ■ ־ ’ י ' י
ה יי ק̂“ י א ר  אל אשה משולבות המה אבל למינהו אהבה בלי יראה ואין יראה בלי' אהבה שאץ ה
■ בספרים איתא כי הרמז ומבעלי המקובלים ומבעלי הרפואה מבעלי היא אחותה -

 הוצן כצער ולפוסק, לגדול נוסה הדפק דפיקת בשמחה הלשון, בזה וכלשונם ככתבם הרפא בילידי אשר
 pD פעס מתאחר פעם מהיר פעם גדול פעס קטן סדל־פעס בלתי הוא באהבה וחלש, ופוסק קק
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אמת דברי ב׳ הלק הברית ספר
 ,בעטתות קשורה שהיראה הרי .עכ״ל ושמחה מיראה הסכים מב׳ מקורה שאהבה לסי רסה ̂סכס

 מן זאה על הראיה אמנם אחד. ומזה אחד מזה מחושקיס והמה זה בלא זה שאץ מסני האהבה
 סקודא י;יהי■ דא .הניינא סקודא ע״ב) י״א דף בראשית זוהר (בהקדמת דאיתא מה היא המקובלים

 אולס .כדברי משורש הרי .עכ״ל אהבה ואיהי לעלמין מינה נפקת ולא בה אתאחדת דיראה דסקודא
 משולבות אהבה אותיות עם יראה שאותיות רשומות דורשי שאסרו מה הוא הרמז מבעלי לזה הראיה

 .כזה ,צד מכל לקראותם ותוכל כתובים הם ומזה מזה ,עבריהם משני אלאחוהה אשה
 עד עוד וארא אני ושבתי .דברתי אשר כל תרמוז בו הזה רמז כל תבנית רהנה
 סקודא כל באמרו בזוהר ז״ל רשב״י הקדוש הוא ה׳ יבחר אשר זאת על ונאמן אמת

 יראה מצות או אהבה מצות גס וא״כ ,היא סקודא לאו ודחילו ברחימו איהי לאו7
 יראה מצות תקיים חיך הנה חוברות שתים כי ולולא ורחימו. בדחילו שתהיה צריך

 האחד ולכן . וחובר קצותיו שני אל אמין הקשר ויהי המקושרות המה אבל ביראה, אהבה או באהבה
 היא והאהבה במעלה לו וקודם השובה היא שהיראה הראיה אפס . תחבקנו וימינו חבירו אה ̂יקיס

 בספירת. היא ויראה הסד בספירת היא שאהבה שאמרו הקבלה מבעלי הוא בעילה לו וקודם סיבתו
 הכשף מן במעלה קודם שהזהב זאת ומודעת ,בגבורה והזהב בחסד היא שהגסף אמרו נהם ,גבורה
 בענץ שרציתי מה וזה ,מניין זהב כסף אין שאם בעילה לו וקודם סיבתו הוא והכסף ממני וחשוב
 כזוהר הוא מאהבה וגדולה חשובה שהיראה ראיה עוד לכסף. מוצא והאהבה הזהב שם אשר היראה
 שהיראה השכלת מלמדי מכל דבר מוצא מן והנה .אהבה ה' יראה שבשם יו״ד בתוספתא קדושים פרשת

 .היראה כי להאחד מדרגה האחד שיהיה אפשר אי ובכן , שהים לא אחד דבר אלא אינם דהאהבה
 אמנס .אחד לדבר והיו הנה חוברות שתים היראה בחבלי והאהבה'אחוז האהבה בעבותות קשורה

 עס הקמנה אולם ,בגדולה או בקסנה או למינהו הוא זה שכל אמת דברי קושע להודיעך אני ■צריך
 הוא שהקסנה בינותם המקום רב גדול ועד מקטון כי ,אחד לא הס דברים ששני ספק בלי הגדולה
 מדרגת היא הקמנה ובכן ,ז׳) מ' ב' למעלה(סרק כמובא לזולתו כשחושש הוא והגדולה לעצמו כשחושש
 אותו ולאהבה ה' את ליראת יביאנו שזה בקטנה ואוהט ה׳ ירא גבי דרך כן כי ספק בלי להגדולה

 אהבה כשנעריך והנה לשמה. בא לשמה שלא מתוך עוברים) אלו (בפרק ז״ל כאמרס בגדולה אח״כ
 ועל יראה לשון באמת בכללו הקטנה על שנופל נראה בעין עין הגדולה ויראה אהבה עם הקטנה ויראה

 3אוה אינו וא״כ הבורא על לא עצמו על רק חושש אינו בקטנה .כי אהבה, לשון באמת בכללו •הגדולה
 לנסתו היא ירא אותו שיאהב צוה והוא לו ולהרע להיטיב יכול שהוא יודע שהוא מסמת רק כלל ה' את

 אינה אהבתו גס נמצא הבורא את וירא אוהב הוא זה ובעבור לו ירע שמא או לו ייטיב לא שמא
 5איה שהוח בעבור רק הבורא על ירא ואינו עצמו על לא הכולא על רק חושש אינו בגדולה אבל יראה,

 הגידן חכמים אשר טהורות אמרות כל כוונו ולזאת אהבה. אלא אינו יראתו גם נמצא באמת אותו
 כאן מאהבה כאן הכפוריס) יום הרק (ביומא שאמרו מה כמו ואהבה יראה בין שיש דרבנן בחלוקה

 ה׳ את שאוהכ בעבור לומר שרצו מאהבה כאן וכשאמרו בקטנה, כאן בגדולה כאן פיראה,כלומר
 בעבור ׳;שר״ל מיראה כאן וכשאמח ה', כבוד על שירא ובעטר השנית המחברת על ג״כ ט הכוונה

 לכך־ ידע רבות פעמים כי נפשו, את שאוהב ובעבור מחברתו לעומת ג״כ ט הכוונה נפשו על שירא
 לשון ע״כ ,הדבר ולפרש בענין להאריך רצו לא אך אליו התחברות ■ מן למינו זה בלא לזה אפשר שאי

 בכל ככה יבינו והמשכילים מיראה, כאן מאהבה כאן ואמרו וקצרה נקיה בלשון דעת חסיב חכמיס
 מיראה, להעושה מאהבה העושה בין איכא מאי. שהמיס) כשס (בסרק כמו ויראה אהבה שזכרו מקום

rר. לאלפים וזה דור לאלף תלוי ה  מיראה. כאן מאהבה כאן מדאמרו שחשבו לרבים המעות בא ומזה דו
ועד למנדול למיניהם הוא שהחלוק דעת יקנה נבון לב ויראה,-אך. בין,אהבה ®יש^חליי!

 .קסנו לפי הקטן ואת גדלו לסי הגדול את המה חוברות שהים כי חלוק אץ כהס אחד במין אבל יןען,
 ויראת לאהבה הדרך מהו לבאר עלי נשאי מעתה הרוממות יראהv אהבה מהות לך בארחי שכבר ואחר

כדבר ז״ל והלוצאטו הרמב״ס כדעת שיהיה ה׳• דרך -יתכן לא כי עיניך לנגד ידי וכבר הרוממות,
יש^ר וזה ה׳ דיך זה כי הלך זו בדרך ואורך אשכילך לק ע׳) וס׳ י׳ (פ׳ ולעילא לעילא האמור

׳........................... , - ■ ; ה ־ ' . : והוא ,ט יבאו צדיקים ל
ק ה ט״י פי ת  אהבת כטנץ הוא ה׳ אל הרוממות אהבת שענין זה) מאמר י״א (בפרק לדעת הראת א
לו אלה אשר לאיש לאהוב טזר שהשכל והשלמות החמודות בעל המעלה אדם בן . ־ י ■

הטכביס בקכמת בקי שחיצו למי הפילו יתכרך הבורא כשלמות שלמות שאץ לכל וידוע שגלוי ואחר
 לאהוכ' מחייב הולך ישר איש כל דעת לק מחמדים, וכלו האמהי השלם שהוא מאמינים וכל והגלגלים

 ככה האחד, בלחי לאחד אפשר שאי אחר גדולה יראה אותו ובכן,ירא הגדולה שהוא הצל מזה אותו
 איש לאהבת אשר והפתח הדרך .כמו הוא עליו והפיזי ,sברsהאר המגיע.לזאת לאלהינו ומסילה הדרך

 שהאהבה זה) מאסר ה׳ (בפרק הרשום את וקדמוניות ראשונות תזכרו אס כי, עליו, והעוזר החמודות
 אלץ. והדמיון ההשתוות שהוא בטבע יסעדנו -ובמה ,לחומט צריך^סעד החסודות לבעל השכל מן הבא

■ י שזה ' ׳ ־ '



מלהדראה׳ ד׳:אהבה מאמר
 שהוא מל השכל מן אלא איגה היא שאף האלהיס אל האהכה ככה ̂ בסכמו מזה אהבה שליד שזה

 לבס לאהבה המגיע הדרך וזהו אליו ההשתוות שהוא לתומכה סעד ■ צריך היא אף מחמדים וכלו השלם
 דומ לך דמה לך ואומר אשכילך לו תערכו דמות ומה אליו חשוה במה לך תדע לא והס ומחזקו. הזה

 אליו תשוה גס ,חז״ל אמרו כאשר י חנון אתה אף ■ חנון הוא מה רחום אתה אף רחום הוא מה למדותיו
 דברכות) קמא ז״ל(בסרק כאמרה התורה מצות כל מקיים־ הוא אף שהקב״ה מפני התורה מצות בקיום

 שהקב״ה מלמד משמרתי את ושמרו במדרש וכאמרס כו' הסילין מניח שהקב״ה מנץ יצחק ר' אמר
,במצותיו קדשנו אשר המצות שעל הברכות בנוסח קדם חכמי לנו הקנו וכאשר התור^ .כל מקיים

ושמירת במדותיו הדבקות היא באמת ויראתו ה' לאהבת הדרך לי אחזה אני אשר נמצא ,דייקא מציתיו
 אצל קודש במקראי תמצא רבות פעמים לכן ,עזה אהבה מוליד וההשתוות לו תשתוה באלה כי מצותיו

 תדבק' ובו תעבוד אותו תירא אלהיך ה׳ את כנאמר המצות ושמירת הדבקות ענין והיראה האהבה
 ונאמר במצותיו והעבודה.לפניו הדבקות הגדולה ליראה אותך המגיע הדרך הוא מה כלומר י') (דברים
 המגיע הדרך מה כלומר י״א) ומצותיו(שס ומשפסיו וחקותיו משמרתו ושמרת אלהיך ה׳ את ואהבת
 אתכם מצוה אנכי אשר הזאת המצוה כל את תשמרון שמור אס כי ונאמר מצותי/ שמירת הגדולה לאהבה

 עשיית הוא לאהבה הדרך כלומר בו(שם) ולדבקה דרכיו בכל ללכת אלהיכס ה׳ את לאהבה לעשותה
 ואותו תשמרו מצותיו ואת היראו ואותו תלכו אלהיכס ה' אחרי ונאסר במדותיו ;בו ולדבקה .המצות

 דרכיו בכל ללכת אלהיך ה' את לאהבה היום מציך אנכי אשר ונאמר י״ג) (שם תדכקון ובו תעבודו
 ולדבקה מצותיו ולשמור דרכיו בכל וללכת אלהיכס, ה' את לאהבה יהושע ואמר ל') (שם מצותיו ולשמור

 אלהיך ה' את ליראה אס כי מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה הכתוב אמר לכן כ״ב) בו(יהושע
 ה׳ מצות את לששר נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את ולעבוד אוהו ולאהבה דרכיו בכל ללכת

 אליו ההשתוות זו מעמך שואל הוא אשר והאהבה היראה אל המגיע הדרך מהו כלומר ,׳)י (דברים
 (אותם מקיים שהוא ה׳ מצות את ולשמור המדות זו דרכיו בכל ללכת ההשתוות היא מה ואמר ומפרש

וכל ההשתוות מצד בטבע ג״כ אותו תאהב השכל מצד ה׳ שתאהב מלבד אז אלה בכל אליו וכשתשתוה
אשר ןחידך חת בנך ואת עצמך את מאהבתך יותר עזה באהבה אוהו תאהב ואז חבירו את יעזור אחד

 יפול שלא ויומם לילה ופחדת הרומשת יראת שהיא גדולה יראה ממנו תירא ובכן לבד^ בטבע אהבת
 תירא אלהיך ה׳־ ואת החמודות בעל ועל ממש בנך על כיראתך מעשיך ע״י מעלה של בכבוד כגם שוס

 נמצא .ותבין מקומו על והתבוננת זה) מ׳ י״ב (פרק למעלה האמור כדבר מאלהיך ויראת שתפחד לא
 בעל כיראת הרוממות ויראת החמודות בעל כאהבת הרוממות אהבת יהיה בזה אותי אלהיס חנן אשר

 הדרך הוא לזה והדרך ,ת״ח לרבות אלהיך ה' את ליראה להם אחד מקרא באמת כאשר החמודות
 במה לא במדותיו המצות;ולהדבק בשמירת אליו ההשתוות כלומר החמודות בעל לאהבת המגיע בעצמו

 ידיעה לו יוסיף זה שע״י אלא אינו בהם ההתבוננות כי והגלגלים הכוכבים בחכמת ועוסק שמתבונן
 האדם זה אס זאת בכל אך. כלל בדרך בתחלה זה יודע שהיה ממה יותר החשדות בעל שהוא פרסיית

 העיד כאשר אלהיס^ ולא־ירא זה בשביל לאלהיס יאהב לא הבורא ומדות התורה מצות מקיים אינו
 דרך שזכרתי שהד^ ואחר .בלבותם אלהיס יראת אין אשר החכמות באלה העוסקים מהאנשים הנסיון
 אהבה.ויראה יזכיר אשר. המקום בתורתו,בכל כתב כן על אשר חפץ הוא ובהם הוא צבאות ה' המלך

 אשר הדרך לך. תכץ תזוע לא ומנה בזה אחוז וראש אחי אתה אף לכן המצות. ושמירת הדבקות ענין
 :הגדולה והיראה. האהבה נכון עד ואור הולך נוגה כאור לישרים אור יחלק הדרך sזר כי ה׳ צוך ■

ם טז פרק א שתחפן עד האהבה את פועל אינו השכל. החמודות מן בו שיש למי נס אף אס תאמר ו
במה יועיל מה כי כלל ■ השכל מן שבא אהבה יש לא כן אס ההשתוות היא הטבע ............״ -

מ׳ (פרק קדשני ומדוע הפועל אל שיוציאו עד מעורר שאינו. אחר שהוא'מחייב  הבא אהבה שיש ז׳) ג'
 להסתורה שאין המלאטם איפוא ס״כ יקשה ׳אחרת ועוד זאת החמודות. לנעל לאהוב שהוא מן.השכל

 הגדולה יראה להס יש במה ■לבדו האהבה את פועל איננו להס שיש והשכל ההשתוות המה אשר ומצות
) מ׳ ז' (סרק למעלה האמור. כדבר הגדולה האהבה ק אלא תסובב לא היראה כי אחר  כבר :דהלא ז'

 אומרים אנו הקדושים קדמונינו תקנו.לנו אשר ותשבחות שירות ובנוסח א׳) להם(יחזקאל ויראה נאמר
 וא״כ קדוש ביראה אומרים וכן, קונס רצון וביראה באימה עושים כלס וכן קונם רצון עושים.באימה

 ישועת חת אומר כאשר יהיה זו מרשת יוציאני אשר אמנה . האהבה את להם המגיע הוא איפוא ש
) מ' ה' (סלק למעלה והקדמתי עמודיה הכנתי אנכי . והוא ה'  אס לאהוב האדם בטבע שהוטבע ז'

 הטבע יטה לא לו הפך ולא משטה לא שאינו שמי דעתך תן ובכן ,לו ההפכי את ולשנוא לו המשתוה
 אפילו חשדות לאיש לאהוב ומחייב נותן השכל ואולם אותו. יאהב ולא ישנא לא ע״כ לכאן ולא לכאן לא

 לו ההפכי לאהוב.את כשירצה השכל אך לק המשטה שכן ומכל לו הסך כשאינו ומכש״כ לו הפך כשהוא
 כשיחייב השכל אפם השכל מן הבא האהבה את ומכבה לו לבטן כנגדו יעמוד השנאה את המבע,המחייב

 זאתי ומודעת .השכל מצד אוהו אוהב והוא כנגדו עומד הטבע אין אז לו הפכי שאיט את לאהוב
ו ;עליו לעמוד האדם בחק אינו והפחותות המוטת המדות בין האמצעי הנקודה שאמתית  משל די

להיות -



אמת ׳דברי חלק.ב׳ הברית ספר ■ ־ ״ ר.
 ty ק פל לזה'אשר וכדומה־ כעותס האמצע.אשר הקודה על יפמוד רק אכזר ולא רחמן לא ^:דוה
 fאצג האמתי הממוצע גמקוס שיעמוד רגע לו שאץ ר״ל , ויורד פולה גקרא אכל עומד האדם נקרא

 אולקצה מנוה הוא ותמיד עולה יורד שאינו עוד ־וכל יורד עולה עודעאינו כל יורד או עולה או הוא
 ונפשן׳ נוף■ המה אשר וחומר משכל מורככ שהוא ממעס בעכעו מתהפך מסבות והוא מזה לקצה או מזה

 השכצ- זה הפך זה ועצמיהס זה על זה מתגברים ונובעיהס מזה זה שונות ודתיהס ומעשיהם וימראיהם
 תחתונים או עסו וחתר עצמו מושך וזכירו על כשמתגבר אחד וכל למסה ימשכהו והחומר למעלה ימשכהו
 שיעוד על תמיד הם עומדים אך כלל ההפוך על בסבעם אין המלאכים אמנם ,למסה עליונים או למפלה

 XJ? ע״כ ג׳) (זכריה האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי כנאמר עומדים נקראים לק אחד ועגץ
 בעצ׳ שהוא על שכלם מצד בגדולה הבורא את אוהבים ,ההפוך אל ־לא אף הבורא אל השתוות להם שאין

 האדס־תיכף׳ אבל ולמצות לתורה צריכים וע״כאינם בגדולה להם ויראה אותו יראים ובכן החמודות
 כנגדו׳ יעמוד הסבע השכל מצד הבורא את לאהוב יסה אס ההפוך;ע״כ אל יגיה מיד הבורא אל ישתוה כשלא
 ובמצותיו■ במדותיו ההשתוות ר״ל סעדהסבע היא ולסעדה לתורה צריך לכן האהבה את ויכבה לו לשסן

 שאיכות ולא השכל מן הבא אהבה יש ובכן .מצדו עליו יעזור גס אלא לנגדו יעמוד שלא די לא הסבע ואז
 פועל שאינו ויען'וביען אינומנגדו. שהסבע בזמן תיכף שפועל אלא עדשתחפןהסבע האהבה את פועל

■לסל ארוכת עלתה ובזה , מהניגוד שיבטח כדי בעזרו יהיה שהטבע תחבולה להקדים צריך מנגדו כשהטבע
■ .................. :שזכרנו הקשה דבר ־ . - .

ת יז פרק א ז ב  ׳ אצלהמלאכיס שם כאמור באדם רחבה ודעת רב שכל הקב״ה שם לא למה ותבין תדע !
^ לא המצות ואת התורה את מקיים שאינו הפוחז שלאדם משוס הוא והסעס . ־ :־ הי ־

 אכזי׳וכדומה וזה רחמן יתברך הוא ההפוך טבעו בשביל האהבה את בו פועל חיכו כי כלום זה אועיל
 משתי בגבורה נעזר הוא כי כלל כזה רחב לשכל נצרך לא התורה את המקיים והכשר הישר ולאדם

 ננוד■ ילא החמודוח בעל שהוא שיודע בעבור השכל ומן התורה במצות ההשתוות הוא הטבע מן קצותיו;
 היהלאדמ־ אילו שאמרו האמת מחכמי חכמים מסוד קבלנו נפלא דבר כי .־ הישר לאדם מזיק אלא.שהיה

בו דברו ומדי ומתבטל מתפרק גופו היה השמים שבצבא והפחות להקסן שיש כמו היס1א מהמת
 1ו^ תמותה בני שאינם מעלה המוני למלאכים אבל .גדולה ויראה אהבה חולת מרזב ומת יוצא ו0ס

P על לבדו: השכל אס כי אל^ה' אחר דרך להם אין כי מועיל אבל להם . .
/L- עליון חסד לטובה זו גס באדם דעת הקב״ה הרבה שלא מה אף נמצא {האדם מדעת רחבה דעתם

להם מזיק אינו הבטול. בהס אייך

 שעס ישש דרכי עליי פקד ויראתו לאהבתו דרך לאדם בחר כהקב״ה אחר ;־ המציאות מן .האדם יפוט
ה' שס הגדול והשכל הקודם בפרק כנזכר במדותיו וידבק מצות.התורה את ישמור חינש כל די״

^ חותו^ וימיר ויהליפנו וישר באמת עשהו כבר אשר את המלך אחרי ■ שיבא האדם מה למלאכים להם י ן , 
 בדרך יורנו אדס ולכן הדרכים את והפך ידיו את ככל אשר ז״ל הרמב״ס ושופט שר הגדול הרב כבור

 העומדים כין מהלכיש לנו ונתן לסובלו ראוי ודעת דעת כל שאץ הגדול השכל היא למלאכים יבחר:אלהיס־
 אלהי^ מתת פקד ולח עולם עד ולבנינו לנו אלהים הלק אשר הדרך שהוא התורה־ מצות שמירת זכר ולא
̂  אדרוש־ אני אולס . ממני נפלאה ודעתו תמהני אדם; לבני אלהיס נתן.אשר במחתיו־ הדבקות היא
 אחליפנו לא לעולס ־יהיה הוא אלהיס יעשה אפר כל כי דרכו.שמרתי דברתי סלהיס־אשים־ ואל אל

 עמך אלהיס ויהי איעצך בקולי שמע צדקתך חפצתי כי ראה גס ראה •ואבי. אהובי ואתה־ .אותו אמור
 כתב אשי הדרך לך וחכץ ימים; והארכת לך וטוב החיה למק תלך אותך אלהיך ה׳ צוה אשר בכל.הדרך.

■ -־ -־ ־ . ; . י . . • ■ :ז״ל משה רבינו כתב אשר לא רכינו משה . . . . -
ה ״ פרק ת א  עצומה וקושיא רבה תימה לך יהוק לפניך אשר את הבץ בין אס. שכל הכס:יודע בך ו

ס אח •והירא שהאוהב מ׳־ז׳) י״ב (פרק למעלה שנתבאר אוזר והוא נפלא; בדיך ־ ־ ■ ־ ' י ^ א
ם היא פקט^. הי כ א׳׳ ^  ססרגן מגורה. נמצא ולמס ירצה ולא פסולה הזאת העבודה להעה ראוי מזוי

למען.ירט•׳ ואמר בשליו בא זה אלהינו הנה כי ־שכר בשביל בהצד^. וחק בזה יראיו אס ה רונה ט

וחז״ל • בתורה רבים וכן (שס) . .
 זס׳ הרי בני שיחיה בשביל לצדקה זו סלע האומר דפסחיס) קסא ונפרק השנה דלחש קמא אמרו(בסרק

 מידעני אומר,והוא כאשר הוא הטעס אבל גמור; צדיק אמרו אלא צדיק בחסרס די לנד גמור צדיק
 ישראל■ את ה' ובאהבת א׳) (מלאכי ה' אמר אתכם אהבתי שנאסר כמה אוהב־.אותנו שהקב״ה זאת
 . אליו להנאהב שחושש מה שגדרה בגדולה הוא אבל לעצמו שחושש מה הוא שגדרה כקטנה א׳ינו
̂ן  שיש־צו והסיל גדול כמלך בלבד־ לנו להיטיב כדי אלא לנו נתן אשר ומצות כתורה יסברך־ .כוונתו א

לכל ה׳ כגן ?מהפרדסים ה.  י■5עי בכל כרמים ויספו גטת שיעשו מלכותו מדינות בכל עסו ב^ו־וצו
 ■Ŷo בבחינת כי בעמלם סוב י שכר להם לשלם כדי אלא צום ולא לעולם שס בא לא והמלך ?שכילו מלי

 א׳ מאמר (פרק־ט״ז למעלה כמובא לו־ תק מה צדקת ואס אדם למעשה צדיך לא עצמן אנ^יך־לססירות
, חלק ׳ י



הלטוידאה ־ אחפה ד׳ מאמה
 אדם גד^ליסן־ספע.לגני אלא אינו זה גס נסים■5ופר כספירות. השפע. יווססח יל5כפ ואס זה) לק1.^

י אתיישראל לזגות הקב״ה לצה חז״ל אמרו כאשר ׳גריותיו  לשוב אמר ומצוח^^וע״כ מורה להס הרגה ך5^
 אליו שג האהנה הימה ואז לכבוד,עצמו הי.תה. .לגו יתברך״להימיב כוונתו הימה לא ואלו לייקא לו לו
 שכוולתךהקב״ה ומפני / בגדולה קיא אותנו שאהבתו בשערים נודע וכבר / הקשנה והיתה,אהבה לגו ^

 עבודתו וע״כ ה'..גו מ־צק כוונתו משלים. הרייהוא בשבילכן העובד לנו.ע״ג להישיב כדי אלא ,אונה
 בהם כדי.םיהנה גבוד.ולבושי.יקר .מדי לבנו. שפשה האב בו תמשיל .:ואתה גמור צדיק הוא והרי ,,כשלה

 ואביו::שניהם והוא אביו לצון הוא..משלים הלי בו .ליהנות כדי לכבוד-עצמו הלובש.אותס והבן ,בנו
 ,יתברך הבורא אותנו אוהב בזה .ולא הקפנה האהבה והיא אליו שב בנו את שאוהב האהבה הרי pf.« ולתהלה לשם לו להיות לכבוד.עצמו אלא המדים באלה האב כוונת אין אס; אבל נתכונו/ אחד :לדבר

 כעבדיס תהיו אל סוכו איש אגשיגנוס דאמל והא ,גמור צדיק הוא והרי כשלה עבודתו לכן בגדולה .■אלא
 שכוונתו ■דפסחיס) קמא ובפרק השנה (בראש התוספות כתבו כבר פרס לקבל על.מנת הרב חת המשמשין

 כמב כאשר או הראשומת/ על תוהים המה סמקוה הפרם להס יגיע לא שאס התועים כדרך יהיו שלא ■היא
 והשכר-הוא לבעלים הנצרך .עבודה שכר הוא שהפרס יתרו) (בפרשת ז״ל ערמ״א הר״י לב סכס :^יש

 רק לו הוא נצרך שהעבודה תחשבו -שלא סוכו איש הזהיר זה ועל ;לבעלים נצרך שלא עבודה ,משלום
 ללמוד.לאהוב לנו ראוי■ עצמו מזה ישראל בית כל ורעי אחי ולכן . שוב שכר ■להם כדי:ליסן אלא אינו
 יתברך:לעשות בשבילו והמצות התורה ולקיים באהבה^הגדולה ר״ל הדרך זה על כן גס אלהינו '0 ־את

 ועוד .תדא .הא הקשנה דהיה אלינו ישיב;האהבה פן לא שאס לנו שיישיב בשביל, ליוצרנו,לא מזת-רוח
) פ״ז למעלה(פרק כמובא ה' אל ההשתוות ידי על אלא אינו האהבה תוקף כי ידעת .כבר '^  ק אס מ׳
 תתדמה לא ובכן ־v במדת.האהבה לו תשתוה לא ק לח שאס האהבה במרת גס אליו להשתוות לנו צריך

 יתברך הבורא אצל ולאיש קשנה כן גס היראה■ לך יהיה הקשנה אהבה לך יהיה אס כי היראה בענין :לו
 הבורא אצל שייך לא וזה עצמו על הירא הוא יראה-הקשנה שגדר ידעת מפני,שכבל / כלל '-יראהקשנה

 .־אלהות עצם שהס עצמן הספירות כי בו תפעל מה חסאת ואס לו תתן מה צדקת אס כי כלל, יתברך
 שימשך אדם ומעשה תקון לשוס צריכין ולא סיף:שבאוכס מאין תמיד להס נמשך לעצמותן הנצרך השפע

 חלק א' מ' ס״ז (פרק למעלה כמובא הזה •ובבחינה במקום יוסף לא, ותצדק יגרע לא, המרי השפע ■ל־הס
. ( '  גם אליו: גשתוה מחלה-ואז ק גס אוחו: ■יר,אתנו. יהיה בגדולה אותו אהבתנו יהיה אס אכל - ז

 ץהפג־ס-מ״י יגיעלנו.הנזק שלא שירא הגדולה היראה היא יתברך ■לו שיש שהיראה ביראה גס ;באהבה
 ■מצד אבינו ׳הוא באמת כי מ״ז) י״א (פרק למעלה האמור כדבר ממש בנו על שירא כאדם כביכול תגובותינו
 והנה .י״ד) (שס אלהיכס לה׳ •אתם בניס כנאמר מיו ואנו ל״ב) (דבריס אביך הוא הלא כנאמר ;בשמתנו

 ח' אדסאשרזכמו(פרק ד' מסוד (זעת זכו ולא ה' בסוד באו לא שלמיסמקדמונינואשר וכן לביס |
 •אין ובאמת .יתירה חבה לרך, הוא לק כפשוטו שאינו באמרס האלה קודש מקראי ח׳׳ז):מפרשים '•מ״א

 מאור מתילד אור הוא דנשמות שאדם משעס ממש חי אל בני נשמותינו כי -זה בענין פשוטו מידי יוצא תקרא’
 מ'•א' נו״ו (פרק למעלה כמובא מבר גני כל הוא גס יולד ולשם כלל אחר אור אמצעית בלי לספירות ^אזס
 מאינון אתיין דצדקייא נשמההון ז״ל למ״ה:ע״ב) דף ויחי אמרו(?זוהר ומפורש שמה/ וראה ימין הבש ח״ז)

 למלה גרזא ז״ל ע״ב) י״ב (דף עמוח ובזוהר .עכ״ל דדוכרא ומנשמתא דנוקבא מנשמתא עלאין .גשמתין
 אותו לאהוב,ולירא לו ראוי ובגן עכ״ל בארעא לגופא דאית כמה לנשמתא אית ואס דאב דמשמע •אליפנא

ממתה לכן .מפשו גפשו.קשורה אשר את-אביו ביראתויואהבתו משפיל בן לבל שראוי כדרך בגמלה -ג״כ
■ - .. :לו כראוי בגדולה אותו ונאהב אלהינו ה' את נירא ;. ־ ' י ׳ ' ..........r

ך יט פרק י י ת י א ר  איגס למינה שהם מקום בכל והיראה שהאהבה, ,הנה עד המדובר. בכל בעיניך ה
ואהבה / לאהד מדרגה אחד ואין / לא־סתיס לאחד והיו וחשוקיס דבוקים אלא י . ,
 לקשגים וקראו קצרה בלשון חכמים שנו הגדולים עס הקשניס אבל / במעלה קודס והיראה בעילה ׳•קודם
 לגמלה מדריגה היא והקשנה ,אחד לא שתים המה הדברים.כי הפך שניהם ובין / אהבה ולגדולים -יראה

 ^:י יעילה קודם הוא ואף .נפשו שומר והוא הקשנה אלא לאדם שאין ודאי בתחילה כי / בזק וקודם ׳
 / ועיע־להגדולה הבורא עס ישתוה ועי״ז ,אותם יקיים אבל התורה מצות -על יעבור לא נפשו על הירא :

 דעביד פקודין כל (בתקוניס) אמרו כאשר / ספק בלי ממנה היא יקרה כי במעלה לה קודם ,והגדולה
 לקבל ע״מ נש בל זעביד אבל-פר\דין . באצילות דמלכא בדיוקנא תליין •פרס לקבל מגת על שלא נש בר

 ואק״כ הקשנה בראשית כך המדרטת סדר יר\ה וא״כ לעילאי גער ד־אקרי דההוא בדיוקנא תליין :פלס
 בלבבך תאמר וכי .והמצות התורה ק. המבוקש הגדולה ואח׳׳ב הקשנה מן המבוקש התורה מצות '־קיום

 בשביל שהוא אפשר לנו/ להישיב כדי רק הקודם בסרק שאמרו כמו הוא יתברך שכונתו זה לפי ״איגה-׳נרע
 עי״ז שחשתוה כדי נקשגה שהוא לך לשוב היום מצוך אנכי אשר ,תשמור תחלה כלומר ׳המדלגות ,־®דל

 יעסוק לעולם רב אמר יהודא רב אמר ובסושה) עוברים אלו (בפרק ׳סז״ל שאמרו כענין לגדולה ותגיע
 שעדיין ואומר ןאען אשי^ על'זאת / לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפי' ובמצות בתורה ■אדם

 בשגס לדעת באחריתך סחכס אז והשכיל כשתבין אבל היש:/ להשפיל חדל• ולבך הענין לעומק ירדת .לא
. . . . - . . • אס , ־ - .



. j ; דבריאמת ב׳. חלל) ספההברית
ה גס כדכריך י'היה ולו כגדולה אותו לאהוב עי״ז שנגיע כדי המדרגות סדר בשביל הוא הבורא כונת אם  ז

 כדי אלא אינו בו כונתו רק ואך אליו־ שב האהבה שאין באופן בגדולה אותנו שאוהב בשביל אלא .־אינו
: ■' ■ : והוא האלהיס; בעזר שאומר כמה־ זולת לא לנו להיסיב ־. . ״ ־ ־
 שזכמו ומה , יראה היא האהבה ששלמות ז׳) מ׳ י״א (כפרק הרשוס את ראשונות תזכרו אם כ ®י־־ק ל
̂  למיכה יראה בלי אהבה כאין כמו למינה אהכה בלי יראה שאין המאמר בזה רכות פעמים ל ■

̂ :אהבה שלמות'האהנה שיהיה צריך כן ־יראה היא האהבה ששלמות שכמו מזהל ולהרגיש לב לשוס ראוי
 (סמ״ו ולעילא לעילא היה פניך נוכח עיניך לנגד ידי כבר כי הוא שכן המעלה אדם •לך אגיד באמת אמנם ־
מ' ופ׳ : ) ה'־  את זה אוהבים יותר זה אל זה שמשהויס וביותר ההשתוות היא הגדולה האהבה שהוקף ז'

 וכל בינותם עזה אהבה אז בו ישתוה שלא אחד דבר השאיר בלתי עד הדברים בכל משתוים ואס , :זה
 איש יתן אס הכתוב אמר האהבה זו ועל ,הוא הוא כאלו לו ונדמה ממש כנפשו חבירו את אוהב אחד :
 ממנו שיפקד מנת על ביתו הון כל את- איש יתן אם כי , ה') (שיר לו יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את ־

 מלא לך אהן לו כאלו'אומר זה והרי העולם מן עצמו שיפקד ע״מ לו נותן כאלו הוא עליו הנאהב חבירו
 לזאת אהבהס ויגיע וכשיעלה ̂ לו יבוזו בוז ספק בלי ולכן ראשך את שאפסוק ע״מ וזהב כסף ביתי

 לא המות גס כי עולס אהבת אהבתם יהיה אבל לנצח זה את זה אהבהס יפסוק שלא הס בטוחיס המדרגה
 כך כל ר״לשעזה (שס) אהבה כמות עזה כי שלמה אמר האהבה זו ועל , האלה הדבקים בין יפריד ■־
 הדורות קורות סופרי עדיהם יתנו כאשר זה, אל זה אהבתם יניחו לא המות בעבור שאפילו עד אהבתם ;

 השני ושש (דאמאן) האחד שס אהובים אנשים בשני בעיר־סיראקוס שהיה מעשה כחוב נמצא אשר מראש
 בבית ונתפס למלכות, ראשו (דאמאן) ונתחייב עזה אהבה בינותם שהיה (פלאטון) מתלמידי (פיטייאס) ־

 מדינק על שם ההיא בעת שהיה האכזר המלך מן ליהרגובקש דינו ויצא המלוכה בעיר אשר ־הסוהר
 5ילעתו חשכוניתיו לחשוב לביתו וישוב לעירו שילך מותו קודם אותו שיניח (דיאניזיום) ושמו (סיציליאן) *

 ממקיס לי והשיכי ,יתנהגו איך אשתו זו ולביתו לבניו ושיצוה לו ומי׳שחייב חייב שהוא וישר,למי באמת
̂א® יהיה הערבון אך ויבא ילך זה .על ערבון יהן אס המלך בפקודת המשפט •־ יהרגו יכא לא ^

 א3ו יצא וזה לערגון הסוהר בבית תחתיו וישב אהובו (פיסייאס) ובא־הבירו נפשו, תחת נפשו "אוחו
לבית וכא מלוכה לעיר פניו וישם פעמיו לדרכו שם כן אחרי ותיכף לביתו ויצו חשבונותיו ועשה לעירו ;■

 ויחבק אהובו עלצואר ויפול מעצמו דבר הבעל בא לאמור המלך בית נשמע והקול הנפלאה אהבתם ועל
 ולשלום לחיים הוא גס וילך פטרוהו המלך ויאמר דינו לקבל שם נשאר והוא לחיז והוציאוהו לו וינשק

גסשניהס אשכל ולמה הוא גס שימות אפשר חבירו בנפש כך כל קשורה ונפשו אותו; להרוג אוכל איך כי :
 בעוחיס אינם בו משתויס שאינם אחד דבר ביניהם שיש עוד כל אבל . מות משפט חטא לא והוא אחד יום *
 'יקוס לנצח ולא רביס ימים לאחר אהבתם שיפסוק להם יגרום זה כי זמן לאחר אהבתם יפסוק־ שלא '
 באהצה ■ אלא ראובן את אוהב אינו ושמעון הגדולה באהבה שמעון את אוהב ראובן אס לפיכך , אהבתם ‘
בגדולה^ ג׳׳כ יאהבהו ששמעון ויצדד שישתדל הוא ראובן אהבת משלימות זה, ויודע מרגיש וראובן הקטנה ^
 אותו אוהב שאינו היא אות בגדולה אוהו אוהב אני הרי לי איכפת מה ויאמר זאת על 'ישהדל לא כיאס ’
 שאינו'חוש;ן והרי אותו אהבתו ויפסוק לשמעון יאהב שלא זה יגרום שבסוף יודע שהוא משוס ^׳ באמת ל

 שיחשוש הוא אהבתו משלמות אבל באמת אותו אוהב אינו עתה אף ולכן לנצח שמעון־ את לאהוב ^שיתמיד
ואז בזה שישתוו״גם בכדי בגדולה ג״כ שמעון אוהו שיאהב שישתדל צריך וע״כ / לנצח אהבתו־ ל-שיתמיד

 אותו שיאהב שיהפון כלומר אהבה, היא האהבה כשלמות הרי עולם־.־ עד לשמעון' שיוכל'לאהוב
כמו אהבה חשק נקרא זה ושלמות יראה ־ הוא כמו'ששלמוחו 'ויסבב"אותה' פליה ויצדד 'ננניז

 רק ■'־הכתוב וזה•'שאמר , ־ז') ח׳'מאמר (בפרק פאמור 'אהבה■חולת'‘נקרא- היראה ששנמוה •
 ל)■ (דברים , הזה ■כיוס העמיס מכל בכס אחריהם בזרעם אותם'ויבחר ה'לאהבה• השק ־באבותיך

 ובזלע בזרעם בהר לק לנצח, אותם לאהבה כי-חשק עד כך. כל נ)בוהיכם את שאהב אחר 'כלומר
 אז אותו־ אוהב בנו שאין ורואה באמת הגדול בנו את האוהב הרחמן אב ע״כ אשר . נצחים ־לנצח ,•זרעם

כדי לנצח אותו לאהוב יישן ו^יא בנו את לאהוב שלא הימים באחרית לו שיגרום מה הוא שזה האב ־חושש ■־
 יאהב זה שע״י כדי־׳ מהם בנו שיהנה במה במתנות בנו קת חונף הזה עושה-אב'הרחמן מה לנצח לו שייטיב

הנס ־ ס’ לנו שת ולא לאב איכפת לא זה המתנות, בשביל אלא אותו־ אוהב שאינו שיודע'האב אותו,'  ג
 באהבה עמו שישתוה אחר ימשך'מזה התועלת ואולם ממנו תמיד יכנו ־שיהצה רצונו הוא שזה מפני לזאת :

 את לאהוב שיוכל האב־ יבטח ואז בגדולה האי את לאהוב חח״כ לכן יגרום זה קטנה אהבה שהיא אף
 אלא אינו האמת אהבת על בנו מן בהשתדלותו האב כונת תכלית נמצא ,לנצח לו שייטיב כדי לנצח במ ־
 בנו את אוהכ שהאב' משום האב את שאהב קודם מתהילה לו שהטיב כמו לנצח אליו ההטבה שיתמיד כדי :
 מ»ש עיגי את ה' כאהבת גוא כן ,זולת לא לבנו ב להט שכונתו רק כלל לאב האהבה שב ולא באמת ־'‘

ע״ק עולם באהבת כך רוצה אני כלומר ל׳) (ירמיה הסד משכתיך כן על אהבתיך עולם אהבת כנאמר



ר!מויראה אהבה ד׳ מאמר
 אהס בניס ל״נ)'ונאמר (דברים אביך הוא הלא כנאמר באמה אבינו שהוא מפני זה שיגרום חסד משכחיך ״
 טבר בני כל אבי הוא רר! יהירה לחיבה משל דרך על לא באמה נאמרים זה וכל / י״ד) (שס אלהיכס לה' ׳
 ובפשעכס כנאמר שילדה'נשמהנו אמנו היא והשכינה ל׳׳א) (ירמיה לישראל אב הייתי כי כנאמר ממש ■י
; י״חמ׳ (פרק למעלה כמובא ל״ב) (דברים ילדך ור5ונאמר ל') (ישעיה אמכם שלחה ' ( ' אמר ע״כ ז
 בשביל העובד זולה/ע״צ לא לנו להעיב אלא יה׳ כונתו אין כי י') (שם לך לעוב וכן ו) (שם לך ייעב למק -

 תלמידי י הרי להנהו רבא אמר לכן גמור צדיק הוא והרי הנזכר הריזמן כאב ורצונו ה׳ כונה משלים כן
בסועה כדאיתא מיראה ומר מאהבה מר אתון גמירי צדירץ רבנן תרוייכו קמיה יתבי דהוו החלומות כעלי

 ה' שהשתדל וזה ̂ ז') מ' י״ד (פ^ למעלה כאמור בגדולה ומר בקסנה מר ור״ל שהמיס) כשם (סרק ■י
אינו זה בגדולה אותו לאהוב ונגיע אליו נשהוה התורה' מצות שע״י ומסכוין בגדולה אוהו לאהוב מאתנו ״
 חושש היה לא ואילו לנצח ההמבה יסשוק ולא לנו להעיב שיתמיד כדי שחושש אותנו אהבתו משלמות אלא ■

ית' כונתו אם גס שאף הקודם סרק בסוף דברתי אשר הוא ,בגדולה אוהו שנאהב משתדל היה לא לזה
 רק אליו שב האהבה שאין באופן ;הגדולה באהבה אותנו שאוהב בשביל אלא אינו המדרגות לסדר הוא :
 להס לעוב הימים כל אותי ליראה אחד ודרך אחד לב להם ונתתי שכתוב כמה ,זולת לא לנצח לנו להעיב .

 בלבבם אתן יראתי ואת אוחס להעיבי מאחריהם אשוב לא אשר עולם ברית להם וכרתו אחריהם ולבניהם
 עלתה ובזה ׳. ל״ב) (ירמיה נסשי ובכל לבי בכל באמת אותם להיפיב עליהם וששתי מעלי סור לבלתי

י י . ■ : ואיננו מקומו על והתבוננת הקשית לאשר ארוכה . .־ :
א :-פרק ח נ ד ^י /^ ^  שניהם דבר יבא כי והאמונה האמת והמה זאת על ומפורסמים נאמנים עדים ■לי ו

לא לא'מעבודה דבר'בעולם משוס הנאה יתברך לבורא שאין ויגידון יעידון אשר י
 בחינת היא בעצמותו ושפע שלמות יוסיף שבו דבר״ אין כי .מגדולה ולא מקטנה מיראה.לא ולא מאהבה

 מה b יעבדוהו אס ע״כ ל״ה) (איוב יקח מידך מה או לו התן מה צדקת אס נאמר שעליו הססירות עצם ־
המציאות סן הברואים כל שלמותו'בהעדר יגרע שלא כמו שלמותו מוסיפין אין להס האפשרי בתכלית שברא ־
 שנמסר ומה לכל מטיב הוא הטוב הוא ית' ממנו הנאה מקבלים כלם כי הברואים לכל הנאה הוא אדרבה ■

יתן כי הברואים מן הנאה לו יש אחת שבבחינה , הקדושים בליסpהמ אמת חכמי ונבונים חכמים מסוד
 אל שפע תוספת הספירות שבתוך סוף• 'מאין יבא המצות ע״י כי והוא המצות מעשה ע״י האדם ט ויוסיף -
נאסר זה שעל כלס והעולמות הנבראים לצרכי שיחלקו מה עצמן הספירות מצרכי יותר הרבה הספירות ׳
 אלא אינו זה גס הלא Xזה חלק ט״ז פרק א' (מאמר למעלה האמור כדבר ס״ח) (תהליס לאלהיס עוז הנו *

היא התועלת כי אף להצלחתו בנו בהנאת האב שנהנה כמו הך והיינו ממנו בריותיו שמקבלים ההנאה
 התורה על ממנו מקבל שהאדם והשכר והברכה הטובה ברבות מאד ונהנה שמח הקב״ה כי להאב לא להבן •

אותם להטיב עליהם וששתי כנאמר עצמה המצוה עשיית מן ונהנה ושמח שש שהוא כמו העבודה -ועל
 האדם שמקבל והצער העונש על כביכול מצטער' שהוא ובהפך ל״ב) (ירמיה נפשי ובכל לבבי בכל באמת

) לבו(בראשית אל ויתעצב כנאמר עצמה העבירה עשיית מן צער לו שיש כמו העבירה על :  הרחמן כאב ו'
 וטובה גדולה מהנה לו נותן והוא עבודה איזה לו לעשות לבנו שמצוה בנפשו קשורה ונפשו בנו אח האוהב
 שנהנה כמו האב" לפני רוח‘ ונחת ושמחה עונג עצמו זה ההיא במתנה ומתענג נהנה שהבן ומה זה בעבור

 המרי על אוחו מיסר והוא לפניו וחוטא פיו חת ממרה כשהבן ובהפך , ההיא בעבודה רצונו עשיית מן.
 כונת לדעתי וזהו עצמו; המרי אוהו בעשותו שמצטער כמו לבנו המגיע ההוא בעונש ונעצב מצטער האב

 ועונש מצוה' מצוה ששכר עבירה גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה באמרו מאבות) ד' עזאי(נפרק בן
 מצוה ידה על לו יזדמן ולא אחת מצוה יעשה שהאדם בחוש רואים אנו רבות פעמים והלא ,עבירה עבירה ־

 ואוסר כסתק בא זה הנה שאמרנו במה אבל העבירה,׳ ׳בענין וכן אחריה שנית מצוה נגררה ולא ;.אחרת
 , גדולהלאלהיס מצוהיונחתירוח בעצמו על־המצוהזה מקבל שהאדם השכר כלומר מצוה מצוה 'ששכר

 מצוה כל אחר בהכרח שנגרר והיי אלהיס לפר תחשב עבירה מקבל האדם אשר עצמה עונש.העבירה •וכן
 ביקרו מפץ המלך אשר פרק באותו הנזכר הלבוש' בבחינת גס , המלט באין עבירה עבירה כל ואחר מצוה
 הוא הדר הדרתו ישראל על וא״כ ישראל דנשמות• אדם שהוא עצמו ללבוש המניע■ בשבח יר^ הוא ׳רוצה
 מחומו על החביב הקורא הוד,'עין נורא אלוה על ובעצמו'שיהיה בכבודו המלך מעכס לא חסידיו לכל

 להס ייטב למק הימים כל מצותי כל את ולשמור' אותי ליראה להם זה לבנם והיה יתן מי אמר ׳ותבין,לכן
 למען לצבור אבל ליחיד, הוא בהאי'עלמא'ליכא מצוה שכר שאמרו מה כי ה') (דברים לעולם ולבניהם

 דייקא ליראה אותך מראה אני י ככל'אשר האלה' הדברים כל את רמז זה ונפסוק תיכףבעה״ז. להם ייטב
 סאני המצות ר״ל דייקא ז')'ומצותי מ׳ (פ׳,י״ד למעלה כמובא בלטןיראה נמלץ הקטנה כי הקטנה ר״ל

 לה אין הגדולה כי הגדולה ר״ל דייקא הימים וכל ,עמי וישתוו מצותי ישמרו הקטנה ע״י כלומר מקיים
 כונתי כלומר דיקא להם ייטב' למען לעד־ עומדת שהגדולה ז׳) מ׳ י״ב (פרק 'האמור כדבר סוף

 שההטבה אלא זה'אינו מכל שהמבוקש כלומר דייקא ולעולם , להנאתם להם ייטב למען אלא אינו בגדולה
' י ; הוא והוא דברתי וכן . ועד לעולם להם נצחיית יהיה' ׳ . ■ ׳ ׳

ר כב פרק ח א  בעצמו הדרך זו על אלהיט ה' את לאהבה ללמוד חכמה לבב נביא הודע כן כי ו
אשר ־



אמת דגלי■ י׳ חלק הבליח. ־ ̂ספל ״.
שר ־  שניל.קתמבה3 לא • אותו ■ ונעכוד המצות ■ נקיים לומר רצוני ,- באהנה • ישראל בעמו בוחר - הוח -א

אלהיך ה׳ את הכתוב במו-שאמר , לבד ליוצרנו רוח ■<חת^ לעשות בשבילו'יש' אלא זה •לנו-ע״י ״המגיע
 נחת לעשות׳.בהס ר׳׳ל בך לא בו תדבר! והאהבה היראה כלומר י') תדבק(דברים ובו תעבוד אותו תירא -

 עוג.-לא היותו בעבור ה^ את לאהוב לבב בר לכל - ונכא ראף כי ,עי״ז העובה לך שיגיע בעבור לא ״..לו
 העיב אף,.שלא לאחרים■ ומטיב טוב שהוא בעבור וטוב ישר לאיש איש יאהב כאשר לו מטיב היותו '.-בעבור.

 לעצמו הקטנה־שחושש המקווה,שהיא וההצלחה האושר אל עי״ז להגיע מעצמו פונה הלב ואס , מימע ״'לו
מה שהוא בגבולה ההשתוות ע״י אוהו שנאהב כדי ית' הבורא עס נששוה ה' מצות שע״י זה עם נכוון ״

 שהוא.מה;שאוהב ז') מ' ו' למעלה-(פ' הנזכר בגדולה אשר ובאופן עצמו על לא אהובו על רק שחושש
 יסיר לא אעפ״יקזה ממנו לבו שנהפך לאחר אפי' או רחוק למקום ממנו שנתרחק אפי'-לאחר אהיבו אח

 בלה כי .צער או. ונזק פגם לו.שוס יגיע שלא לבו וחפן בתחילה כאשר בנפשו קשורה ■ונפשו אהבתו ״ממנו
 ולא מתורתו לבנו ונהפך־ ומהיכלו הקדושה מארצו מרוחקים שאנו בעת אפילו לישראל הקב״ה אהבת ג-׳היא

 ומשדה מאסנו.כלל •הגדולה ואהבהו חסדו יסיר לא לן אע״פ לפניו ומכעיסים חוטאים רק מצותיו מקיימים ״
 אויביהם בארן בהיותם זאת גס ואף כנאמר . ;לנו ולהטיב, ופנס נזק אותנו-מכל לשמור בינינו שכינתו /
 ־ראה ולא ביעקב און הביע. לא ונאמר ו״ו) (ויקרא אתם בריתי להפר לכלותם געלתיס ולא מאסתים ■ לא ׳
 להתבונן .אחריהם מדקדק אינו ז״ל וסירש״י כ״ג) (במדבר בו מלך ותרועת עמו אלהיו ה' בישראל 'עמל ■■
לשון בו מלך ותרועה ̂ מתוכם :זז חיט לפניו וממרים מכעיסק אפילו• עמו ■ אלהיו ה' , שלהם בעבירות ’
 רעה בעת אפילו עזה באהבה אותו לאהוב לנו ראוי וכן ,ביניהון ותרגומו.ושכינת;מלכהון ורעות חבה -

 ̂ י״ג) (איוב איחל לו יקטלני הן איוב אמר כאשר והארוך -המר בגלות אותנו' המוצאות רבות וצרות
ס' ולעילא•(פרק■ לעילא הנזכר שלמות מיני, בשתי■ אנו,להשלימה צרינץ הגד^ה לאהבה וכשנזכה ו ח׳ ך'

 חלילה מעלה של בכבוד פנס החטא ע״י לגרום שלא תמיד אהבה חולת הנקרא [ראה הוא שהאחד ז') .מ' -
חשק ;הנקרא: אהבה הוא והשני ,זה) מ' -י״א (בפרק כאמור על-בנו ■האדם יראת כדרך■ ■
̂לא לנצח אליי אהבתנו שיתמיד ור״ל;שנחשק ;ז׳) מאמר ך' (פ' למעלה כאמור האהבה-לנצח שיתמיד חשק ̂■  ו

 למען בגדולה אותו ואהבתנו ומדותיו מצותיו קיום ע״י זה ונסבב •זאת על נשתדל ולעיכך זמן בשום- "י-פסוק
האמור בדבר לנצח;• בגדולה אותו לאהוב בטוחים.שנתמיד נהיה כדישעי״ז בגדולה אותנו-ג״כ ...יאהב

 בנדולהי־כי אותט שתאהב אני חפצים כלומר ,פיהו מנשיקות ישקני ית' אליו מאמרנו וזה ,)(שם למעלה -
 השכר מכל בעצמה אהבתך סובה כי כלומר מיין דודיך טוניס כי , נשיקה בשם מכונה הגדולה האהבה

שקתורק שמגיר *ריח ■רק כי •כלומר שמך תורק שמן. טובים שמניך לריח יין; בשם המכונה וההצלחה
שליסר • האמשי סוב שאינם ההצלחות מן זולת האמתקלא טוב זה שמך סוד ^.שהוא
עו^ אותך שנאהב ר״ל אהבוך עולמית כי בטוחים נהיה הגדולה אהבתך שהוא פיך לנשיקות שנזכה -.אחר  ל
 עולם אהבה ,זהוא אלה כדברינו תמצא שלם אהבת בנוסח מבין• לב לשוס וראש ;רצונך,-אחי ואס ;יועד
 אהכה שתהיה עיניך פקחת זאת על אף. אלא - אותנו באהבתך■ לך די לא עמך-אהבת,כלומר ישראל ר.ביס

 אליך נשתוה ידם שעל כדי למדת אותנו ומשפטים• חוקים ומצות תורה ולכן ^עולס אהבה שהיא הגדולה .
 ̂ ועד לעולם לנו להטיב שתוכל כדי ועד עולם אהבת■ אותט שתאהב תדע לבטח ואז הגדולה לאהבה ונגיע
 על כעצמה אהבתך בשביל רק־ בשביל;ההטבה ולח שלם באהבת אותך לאהוב כמוך לבב לנו גס אמנם

 כדי נעשה.זאת כלומר. ובפצותיך תורתך בדברי, בחקיף,:ונשמח נשיח ובקומנו בשכבנו, אלהיט ה' כן
 שהיא בגדולם הזה ההשתוות אותך.ע״י שנאהב כדי מקיים םאתה חקיך.ומצוהיך. שהם על עמך, -להשתוות

 ואורך חיינו כי.הס היות עם ולילה;.כל\מר יומס נהגה ובהם ימינו וחורך חייט הם כי ועד -לשלם
 שכרס בעטר ולא בהם ולילה. •יומס בהם-נהגה כוונתנו אלא ימים אריכות לשכר בהם נמץ לא ימיט •

ם הגדולה באהבה ההשתוות ע׳^ אותך נאהב למען לך, להשתוות כדי ע . ס ג  חסק כי אהבה חשק זה ו
תסיר אל ואהבתך רזתפלליס-לפניך. אנו לכן ,זמן בשום אותך אהבתט יפסוק ולא לנצח אותך שנחהב נבט

: . ־ ■ . נצחים: ולנצח. לעולמים אותן בטוחים,שנאהב נהיה ואז לשלמים; ממנו....... .............
 שטהסאינס ־גם הקודם בפרק שזכרנו האהבה שלשת ששני ותשכיל תבין אתה חכם אם1 כג .פרק

יראים שאט יראה פנין אלא אינה היא גס אהבה שהיא השלמות גס שהרי יראה הלא - - .,
 ■אהבה.פי אלא אינם שניהם גס וכן יראה אהבה.מסתתר שבאותו הרי זמן גשום אותו אהבתנו יפשק שלא

 אוסו אשר-אטדאנהביש מעלה.חלילה של בכבוד יפולפגס שלא יראים שאט מה היא יראה שהיא השלמות
 אהy■וה שהאהבה.דברתי אשר הוא אהבה; רצוף הוכה זו ויראה האהבה על תמיד יראים שאט הרי

 אותו לאהבה הוא (דברים-ע׳) תירא אלהיך חתה׳ באמרו הכתוב וטנת למינה. אהד דבל אלא אינם
 אחד ושניהם-בדבור ג״כ אותו ליראה הוא ד') (שם אלהיך אתה׳ ואהבת באמרו הכתוב וכונת ג״כ

 ששד־ אתהשבת־וגאמרו לשמור הוא כ') (שמות השבת יוס את זכור באמרו הכתוב שכונת כמו נאמרו;
 נאהוב תאמיאס ואס ;נאמרו אחד בדבור ושתיהס השבת את לזכור הוא ה׳) (דגריס השנת יום חת
 באהבה עמו נשתוה לא הר-י הקודם בפרק כנזכר באהבה ישראל בעמו בוחר שהוא דרך על בגדולה ה׳ את
אליו אהבתנו שיתמיד כדי נכוין רק לזה נמץ לא ואנו לנצח לט להטיב כדי אלא מטין אינו הוא כי זו

לנצח •



קמאוידאה אהגה ד׳״ מאסר
 יכאה חכמלן לעומק ירדס: לא שעדין תדע ידוע תאמר אס.כה והרנוד,^ ההפוך געצמו והרי״זה

 הנא אכל כן שאינו תבץ אז העיון.האמתי אחר כי ;הזה הנכבד־ הענין היסב די^ןכה<לבו.מדל.להשכיל
 כי הפכיים שהמה האדם עיניו.ישפוע ■ למראה אשר ספילין זוגות שני כעגץ האמתי^־ ההשתוות .הוא

 כעמך לאמר.מי; כתוב עלמא דמרי ובתפילין אסד ה' אלהינו ה' ישראל שמע לאמר, כתוב שלנו בתפילין
 השתוות רק כי ואינו זו היא מהפכות ידבר ולע במחשבתך תהרהר ראשונה ובהשקפה אהד^ גוי ־ישראל

־ ׳ : והוא ̂ הבא בפריו אלהיס בישע אומד כאשר זו ־•היא . • ־ ד. : ׳ • - , • • :
ת כי רק0:  הגדולה שהאהבה זה) מאמר ו' הרשום(בפרק את כתוב וימצא האהבה בענין נתתי קסתי א

 פלכלתעמגות העולה התעניג בעצמה והיא האהבה היא כלומר בתענוגים אהבה -היא ־ ■ ־ ל:׳־.
 אנו גס ׳כ’וא , ינעם לנפשך ודעת ההוא: המקום מן וראה עיניך נא שא / אחד והכל אדם ;בני

 תבל מחמדי כל מל לנו.העולה היא גדול עונג. בעצמו זה בהכרח לנצח אלוו אהבתנו שיתמיד ק מנה־ י
 ספקלענגנו בלי לנו מתכוין־להפיב היה הוא ואף אחד דבר והכל האהבה בעצמו והוא העונג הוא ,־כי

 ממנו אשר רכה האהבה אלא אינה וזה ̂ אפשרי היותר ובנעימה סיג תערובות בו שאין העונג בתכלית
 מה מלבד מאד מתענג יתברך הוא לנו המגיע הגדול התענוג ונזה בתענוגים אהבה. הנקראת ית׳ ־אליו

 אלא אינו■ בגדולה בין בקפנה בין ית' וכונתו כונתנו וא״כ תבל .מחמדי בהצלחתנובכל ג״כ שמתענה ל
 ג״כ התפלץ ענין נבין ונו למעלה שכתבנו מה לנו .יזכור עוד ̂ מזה יותר השתוות יש וכלוס אחת ־.כונה

) ■מאמר כ״א (ם', למעלה כמובא יודע והוא ,  מתענג יה' כי.הוא שלו העונג הוא הוא שלנו שהעונג .ז'
 ודגים יין הבשר על מתענגים שאנו שנת עונג כענץ ;ממנו בנו בהנאת האב שנהנה לנו:כמו שמפיב ;כמה
 היום מניע:.לעצם כאלו שכת עונג׳ .נקרא זה1 הזה היום בעצם מניע שהתענוג לא התענוגים כל ■ושאר

 זכרנו וכבר. שבת השנגשל הוא הוא לנו המגיע בעצמו העונג זה באמת כי הוא הפעם אבל ̂ ;העונג
 יחברך גדולתו תפארת ביקר שלנו בתפלין מתפארים אנו ולכן זולת, לא שלנו העונג הוא שלו :־שהעונג

 לפשות המלך יחפוץ לסי כי כקפנה חלקנו סוג מה וא״כ ̂ אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע ביה וכתיב ■
 ובישראל עמים יפאר עצמו בזה הוא גס והוא , בגדולה אותו באהבתנו ענגנו נעים ומה. ממנו יותר :יקר

 אשר מישראל יותר והפאר ממנו.העונג למי.יגיע כלומר אחד גוי ישראל כעמך מי ביה :יתפאר•.וכתיב
 •אחדים ודנליס אחת שפה אלא אינם ג״כ אלו חפלץ זוגות שני וא״כ שלי והעונג הפאר היא בעצמה זאת

• : וכמדובר ישכאל מי ובץ בינו אשר הגדולה האהבה .בענין הוא וכן־ ; אחד והענין ־־
ת ת ;פרק א ז א. צ מ וירא אוהב להיות לאדם לו צריך שנראפונה כעניןהזה הנה עד המדובר מן עולה נ

כי מן'הקמנה המבוקש שהוא המצות ואת התורה את יקיים שעי״ז בקסנה אתה' .................
 את שמקיים ואחר , התורה מצות על יעבור לא לנפשו והירא ־ .לנפשו ירא עצמו:הוא :האוהב.את

 התודה מן המבוקש־ התכלית והיא בגדולה ויירא יאהב ומי״ז ית׳ הבורא אל ההשתוות לו יש כבר ־התורה
 בדברי מזכר התורה■ לאחר ויראה אהבה ויש והמצות התורה קודם, ויראה אהבה■ יש נמצא והמצות,

 התורה קודם והאהבה שהיראה אומר אחד כתוב בתורה שתמצא מה תבין ובזה , להרמב״ס המדע מפרש י,
 לעשותה הזאת המצוה. כל את תשמור כי נאמר , והוא ,יחדיו וצדקו לאחריה שהם אומר .וכתוב.אחד.

 י ונאמר האהבה, היא המצוה כל שתכלית משמע י״מ) אלהיך(דברים ה' את לאהבה היום־ מצוך אנכי אשר י
 שתכלית (שסי״א)משמע הימים כל ומצותיו וסשפפיו וחקותיו משמרתו ושמרת חלהיך ה' את .ואהבת
 חקותיו כל את לשמור אלהיך ה' את הירא למק נאמר ה' ביראת ,.וככה המצות שמירת היא :האהבה

) (שם ומצותיו’  כל לעשות-את ה׳ ויצונו ונאמר והמצות, החוקים שמירת .היא היראה שתכלית משמע ו'
 גס אמנם , היראה היא והמצות החוקים שתכלית משמע (שם) ה/־אלהינו את לילחה האלה החוקים

 היא התיכון והבריח הגדולה היא וההחלית הקפנה היא הראשית בגדולה וכאן בקענה כאן צדיקים דברי ;מניהס
 והמבוקש הקפנה היא הישראלי של העליונה מנפש המבוקש נמצא ,הקצה אל הקצה מן מבריח והמצות ,להתירה
nשישים רצון ויהי שכתבנו, דרך על הגדולה ויראה אהבה היא ממנה והמטקש התורה מצות היא •ממנה a h 

 r>k יוצא אלהים ירא כי לעשותו נזכה כך אותו לשדר זכינו וכאשר זכרנו אשר ושדר דרך על ויראתו ■אהבתו
 הנה גס ,חכמה אין ילאה אין ואם ללומדיהם לא עושיהם לכל סוב שכל אלה כל הן כי לעשות לוסד.ע״מ ;כלס

 את אתן שם האהבה בעבותות הקשורה והשמחה האהבה בענק שלם מגמנאסר ותקשיב הזה בספר אתי ,מקום
 ה' אל האהבה את המסיבים סיבות ז׳ אתך ודברתי שם לך ונודעתי ,באהבה אשר, בשמחה פעם סוב .דודי

rהאמתיר לאהבה פנים י״דJארפי אל ואשובה אלכה ועתה ,עלי הפונה ה' יד שם עלי תהיה אשר כפי 
והוא , העליונה בנפש החלויס ובמעשים התחתונה בנפש הסלויס במדות ולדרוש לחקור הראשון ־.

’ והחסיד הצדיק ה׳ מאמר ■ ::
ק  שהאדם קדושה שערי מספרו א') חלק ג' (נשפר אומר גזר ז״ל וויפאל חיים ר׳ קדוש ̂ ^י

 תקן שלא אף אותה ומתק העליונה בנפשו ועומדים התלויים התורה מצות המקיים
בנפשו הרע יצל עדין ממס נתגסל לא וע״כ הרעות המדות כל ממנו לסלק היסודית התחתונה נפשו עדץ

העליונה



אמת דברי ב׳ חלקי הברית ספר ־ ־. :
) ח' כ' מ' א׳ (ס׳ למעלה כמובא השסלה בנסשו יסודו נהרס־ לא ט על העליונה  מושל זה כל מס והוא ז'

 ומנצח הרע היצר עס מלחמהו ע״י תעשה הלא מן עצמו ומונע עשה מצות ומקיים יצרו את וכובש־ בנפשו
 מדות כל מעליו וסלק שדהה ר״ל היסודית נפשו תקן כבר אשר האדם אבל צדיק, נקרא האיש זה אוהו

 מקיים והוא היסודית בנפשו יסודו נהרס כי על העליונה בנפשו כלל יצה״ר עוד לו אץ ועי׳׳ז הרעות
 מי שאצלו ספק בלי והנה ̂ הסיד נקרא האיש זה כלל לעבירות מתאוה ואינו היצר וגרוי צער־ בלי התורה

 אחר לעבירות אותה ונפשו בנפשו שמושל ממי במעלה .גדול הוא לעבירות מתאוה ואינו יצה״ר לו שאין
 מן נחמד מאמר מלהפתיק מאוהבי אני המכסה אסרתי מדבר זה עוד ואני .י מסיד קרא ולזה צדיק קרא שלזה

 ובתבונה במכסה שחבר פרקים בשמונה ז״ל הרמב״ס יהודה בני נשיא כבוד הוא זה בענץ ג״כ מדבר אהד קדוש .
 : ־ והוא ,עלי ה' חסד של חוס כפי זה בענין לפני במחשבה עלה אשר את אני אף דעי ואחוה , גדולה

ר ב פרק ב ד י  שהחסיד הפילוסופים מן בהסכמה פרקים) משמונה ששי ישראל(בפ' בני אל כן משה ו
המוביס המעשים עישה הוא יצרו את שהכובש מפני בנפשו המושל מן שלם יותר ■
 והוא נפשו תכונת אליו שיעירהו מה על בפעולותיו ויחלק אליהם ונכסף, הרעות פעולת אל מתאוה והוא

 ויעשה נששי והכוני* תאותו שתעירהו מה אחר בפעולותיו נמשך החסיד אבל הטובות, בעשיית מצטער
 נשת שלמה אמר והוא הדעת לזה נאות הנביאים מדברי ־והנראה אליהם, ונכסף מתאוה והוא הטובות

 כאשר אולם ,און(שם) לפועלי ומחתה משפט עשות לצדיק שמחה וחמר כ״מ) (משלי רע אותה רשע
 •לא מאשר שלם היותר הוא אליהם ונכסף לעבירות שהמתאוה להם נמצא הענין בזה חכמים דברי .חקרנו
 גדול בנפשו המושל ששכר שאמרו עד זה דים ולא ,עלץ גדול יצרו מחבירו הגדול כל כאמרס ,.יהאוה
 שאני מלומר שהזהירו עד לעבירות מתאוה האדם להיות צוו שהם מזה ויותר ,אגרא צערא לפוס ואמרו
 גמליאל P שמעון ר׳ אמרם והוא, ההורה, אסרה’ לא אס אפילו העבירה לזאת מתאוה איני בטבעי

 אלא הערוה על לבא אפשי אי שעטנז ללבוש אפשי אי בחלב בשר לאכול אפשי אי אדם יאמר לא ־אומר
 ואץ זה את זה סותרים הן המאמרים שני מפשוט המובן ׳ולפי עלי, גזר שבשמים ואבי אעשה ומה .אפשי
 הס חשיב יותר הוא יהאוה שלא שמי הפילוסופים. אמרו יאשר שהרעות והוא אמת, לשניהם אכל p הענץ

 לכתוכ היו ראויים נכתבו לא ואילו וכדומה ורציחה ונזילה כגניבה אדם בני כל אצל לרעות המפורסמות
 ̂ כלל מאלו לאחד תתאוה לא החשובה ושהנפש חסרה שהיא מאלה מאחת חכסוף אשר שהנפש ספק ואין
 הס גדול יותר וגמולו יותר הטוב הוא מהם יצרו את שהכובש החכמים עליהם שאמרו הדברים אבל

 שיניח האדם שצריך אמרו זה ומפני כלל רעות היו לא התורה שאלמלא אמת וזה השמעיות התורות
 המשילו ובמה השלום עליהם חכמתם ובחון ,התורה אלא מהם מונע יהיה ולא אותם אוהבת נפשו
 •355 כלס שמפייס דבריס הביאו אבל לגנוב א״א הנפש את להרוג א״א אדם יאמר אל אמרו לא -שהם
 •3PV אליהם ישתוקק שלא מי העבירות מן איזה י לך התבאר הנה חוקים. שהם ועריות שעטנז בחלב
 שכארכו מה אמתת על מורה ולשונם המאמרים ב' בהעמיד נפלא הדוש וזה , בהפך מהם ואיזה חשוב

 הח^ל) (שבפרק מחבירו הגדול כל מאמר גם הגדול הרב דעת על נמצא .בקיצור דבריו באן עד.
 במצות רשב״ג דעת על. אלא נאמרו לא הס גס מאמרות) בפשרה (שבפרק אגרא צערא לפוס ומאמר

 ועל ,אמרו אחד ודבר עולים אחד בקנה שניהם והכתוכים שהפילוסופים ■ דעחו ועל ,לבד השמעייס
 את להרוג א״א לומר לאדם לו מותר רשב״ג של דעתו ועל , עושה ואינו במתאוה מדבר שהכתוב דעתו
 הרמב״ס בדברי סופר טעות שיש אמת דברי קושט להודיעך הכר אליך לי דבר עוד לגנוב. א״א ־הנפש

 על ז״ל רש״י מביא וכן כהניס בהורת נמצא כן כי עזריה בן אליעזר ר׳ להיות צריך רשב״ג ־ובסקוס הזה
■ - ־< ־ . עזריה: בן ר'.אליעזר בשם ט״ו) (ויקרא העמים מן אתכם ואבדיל פסוק ^ ־

ר ג סרק י ^ צ  אעשה מה' אבל בפרק בו יופי וכליל חכמה מלא הגדול הרב דברי כי הרואה אנכי ו
צדיק זכר אומר ובאמת בתמים לכן בשס׳ה׳, אמת רק לאהוב עלי שבשמיסדגזר ואבי ' ׳ ■ ■ ־ 1־ - ־

 הן אלו (לעיק חז״ל אמרו הלא כי אמת, לא המצא'חכמה נבון ובשפתי ■כבוד מנוחתו והיתה לברכה
 ואוסר הנפש הוא הדס כי הדס אכול לבלתי חזיק רק׳ הוא־אומר הרי אומר רבי בר שמעון ר' הלוקין)

 גזל שכר מיכל ממנו הפורש ממנו קצה אדם של שנפשו הדם אס ומה ולבניך לך ייטב למען האכלנו 'לא
 ולדורות לו שחכה וכאה כמה אחת על מהם הפורש ’ ומחמדתן להם מחאוה אדם של שנפשו ועריות
'הדורות כל ■סוף עד 'דורותיו ־  המפורסמות מן והראשון הראש שהוא גזל בפירוש חז״ל אמרו בכאן הרי;
 שכר-מדבר יותר לו יש ופורש לו ־שהמתאוה השכליות מצות אותם קורחיס המדברים אשר ־לרעות
שאינו אע״פ רבע ־אוהו קורא והכתוב ׳ חסרה היא י לו המתאוה הנפש והס בטבעו, לו מתאוה שחינו
נשכר חוטא יהיה מדוע ,ז״ל הרמב״ס לדעת רע אותה רשע נפש. הכתוב כפירוש מעשה אותו עושה
 ׳ כל סוף עד ולדורותיו לו יזכה ולמה הוא כך לבד ולבניו זוכה'.לו מהדס כדם בשכרו לו די יותר, שכר

 אס אבל להן מלהתאוות שהפורש ר״ל מהם שהפורש לומר ואין ,כנדון להיות הדין מן לבא דיו הדורות
הרי בעצמו הרמב״ם לדעת החוקים מן שהוא בעריות אבל בגזל האהינח באמת: רשע הוא מתאוה

ר' בדברי שהכוונה אלא .ועריות גזל כלומר מהם הפורש אמר הלא והוא חשוב יותר הוא המתאוה
 הרמב״ס שלדעת לומר ואין ,מאמרו שבראשית ממנו הפורש כמו המעשה מן מהם הפורש רבי בר ׳שמעון

. - , כוונת ׳



קמבוהחסיד ה/הצדיק מאמר■
 אץ־ א״ל כנפשו יצה״ר מגד דקא הרהור ליד to5p המביא כל על רע אותה רשע נפש הכתוב כוונת
 גזל כין חילוק אץ ב״ר שלר״ש אלא שמנמיס^ שהיא כעריות אלא שייך לא וזה בשכלות ליה מיקיס

 ברבי שמעון מר' לן וא׳׳כיקשה ̂ שכליות הנקרא־ המפורסמות מן וזה־ השסעיות ק זה אשר לעריות ׳
 אלא נאמד לא ג״כ צפרא ־לסוס ומאמר הגדול כל שמאמר ואפשר: הכתובים^ לדעת מנגד דעתו אן
 עזריה בן אלעזר ור' הוא כן שבוודאי לעולם rאג ואד . לערוה גזל כץ לחלק שאץ ב״ר ר״ש דעת פל
 כנובעי כחלב בשר לאכול א״א לומר לאדם אסור מדוע בתרסעמא זיל ט נמי לגזל מתכוין היה הוא אף

 התורה שאסרה בעבור לא נוכפו בעבור אלא אינו אוכל שאינו מה משמע כי הורה אסרה שלא 'אע״פ
 יאמר אס לי ומה שבעי מחמת בחלב בשר לאכול א״א יאמר אס לי מה וא״כ ,בזה ה' דבר הוא והרי
 בזאת גס הרי ,התורה בשביל מדח היה י לא לגזול אוהב בשבעו היה אס משמע טבעי מחמת לגזול א״א
 דם לאכול א״א לומר אסור הדם על גס ובאמת דס זכר לא כאשר גזל זכר לא והוא בזה; ה' ־דבר

 מלזכור ולשונו פיו שמר כי בעבור אינו השסעיות רק יהגה אס ולשונו ;הזה.בעצמו מטעם טבעי מחמת
 מן אתכם ואבדיל שהכתוב בעכיר אלא ז״ל כדמה,הרמב״ס כן לומר מותר שאלה טעמו והיה ־השכליות

 אצל כתוב כהניס בתורת עזריה־ בן אליעזר לר' הלימוד .זה בא שממנו כ׳) (ויקרא לי להיות העמים
 אבל זולת. לא לשונו על ומלתו עריות p והרחקת טמאות עופות בהמות אכילת איסור שהוא החוקים
 ■לא המלך 8מסע להיות שצריך טעמא בתר זיל. כי מצות:התורה כל על הדץ שהוא ספק כלי ־הכוונה
־בשכליות ויהיה בשמעיות יהיה אחר מטעם  הכתובים אל החכמים מדברי עומדת במקומה הקושיא וא״כ ;

^ אמנם כאשרבתחלה; זה את זה סותרים והמאמרים ;הפילוסוטם לדעת המסכימים  יוציאנו א
רעלי ה' מיד בחסדו אשר כפי זה דבר. והתר דעתי על זו מרשת 'sהבא בפרק אומר כאשר יהיה שכיל 

: ,■ והוא אלהיס, בישע : ,
ן ד סרק  רשע נפש האומר שהכתוב לשמועתו יאמץ מי כי • מראשית מידי ולא קבה לא הכתובים מ

שמדבר (שם) און לפועלי ומחתה משפט עשות לצדיק שמחה וכן כ״א) (משלי רע אותה . .
 אלהיס רוח אשר איש כתב כאשר ;גמור צדיק נקרא זה הלא אותה עושה ואינו לעבירה שמהאוה במי

 יקיים כאשר , שם ידו יכתוב וזה קדושה) שערי מספרו א' חלק ̂ג •ז״ל(בשער וויכאל חיים הר׳ בו
 שהוא מאמינים וכל .עכ״ל יצרו את הכובש גמור צדיק יקרא זה הנה היצה״ר עם מלחמתו ע״י המצות

 שכן ג״כ האחרונים קדושי כל ספרי■ על כתוב וימצא לחז״ל אשר טהורות מאמרות בכל נמצא כן כי כן
 גורל על הרשע שמות ינוח לא כי רשע לזה יקרא שהכתוב יתכן ואיך ;כן יתן הוא אף והשכל הוא

 ומחיתה יאמר כאשר כפיו בפועל ההוא הרע ועושה במתאוה אלא מדבר אינו הכתוב אבל ;הצדיקים
 לדברי המכחיש איפוא מי וא״כ עושה; ואינו ברוחו ומושל תאוה למתאוה לא דייקא לפועלי און ־לפועלי
 מודעת ;והוא אומר כאשר יחדיו וצדקו הכחשה אין זאת מדבריהם ואף הפילוסופים; העמיס חכמי חז״ל;
 וגס תאוה מתאוה האדם ישנה י״ג עד ובנערותו זקנה; בחרות נערות האדם על עוברים עדנים שג׳ זאת

 ונשלם ט לכנוס העליונה ונפשו ■היסודית נפשו נגמרו שכבר בהיות שנה י״ג ואחר חפן כלבו מה עושה
 אז ז׳) ח׳ ג' ב׳ פרק א׳ (מא' למעלה כמובא שבהיסודית השכלית נפש גס בו נכנס כבר אז כי בדעתו

 (במדרש) חז״ל אמרו כאשר ,מלעשותו ומניח שבו טוב יצר בעזרת יצרו את וכובש תאוה מתאוה הוא ־
שמחלל כיון יצ״ט •לו נולד שנה י״ג לאחל בידו מוחה אץ שבתות מחלל התחיל שנה י״ג מיצ״ט גדול ־יצה״ר

ימים טבעו הורגל וכבר• ■ בימים י כשבא אח״כ יומת מות מחלליה אומר הוא הרי ריקא לו אומר שנתות •
 ההרגל/ רוב מחמת ה׳ בעיני הרע לעשות כלל בטבעו עול מתאוה אינו שוב מרע סור להיות רבית ־

:שני טבע נקרא אמנם כנודע טבע־ :לנעשה ההרגל כי שר טבע נקרא הטבע זה ״אבל'  ומודעת׳זאת .
 אליו הבא כל ויעש אותה נפשו מבזמן:אשר משובח יותר הוא רע פועל ואינו שמתחוה בזמן 'שהאדם

 הצופה והוא עושה ואינו תאוה שמתאוה מבזמן משובח יותר הוא כלל עוד מתאוה שאינו ובזמן כרצונג;־ ־
 ארוכה מעלה אני וגזה■ שני; וטכע ראשון טבע שיש המדובר מן עולה זאת נמצא ;בהצדקו וחפן *לרשע

י - ־■ : והוא אלהינו/ ישועת את אוסר וכאשר מחמתו נסתר ואין הנזכרת •־.לסתירה •־ ■■ ־ ־ ■ ■
ה קי פר ל ־ ב' (בסרק לבאר האלהיס בעזר ידי מצא כבר זה בענין יגידו מעם,אשר.־חכמים אסרי כ

 בין כלומר לערעת גזל בין לחלק •שאין להו סבירי רבי בר שמעון ■־כס' שכולם מאמר-ז') - י :
 עזריה בן ר״א ראשון; בטבע אלא מדברים אינם בן־עזריה־וכלס אליעזר ל׳ אפילו. לשכליות ,'שמעיות

 עצמי את הרגלתי כלומר שני בטבע זו בעבירה א״א שיאמר אסר לא בעבירה א״א לומר לאדם לו שאסר ז
 Tחס בשס והמהולל והמפואר המשובח הוא אדרבה לזה עוד מתאוה עד־׳שאיני. היצר בכבישת רב ־זמן

 וכאשר שס דבר אשר וזאת .קדושה) שערי מספרו א' הלק ג׳ ז״ל(בשערי וויטאל חיים ר׳ כתב ל־כאשר
 ׳. עכ״ל חסיד י נקרא היצה״ר גירוי בלי המצות שמקיים עד ;גמור בטבע הטובות המדות כל בו יוטבעו ׳

יזה נותן טבעו היה שאס שמשמע ־מפני ■שלי ראשון בטבע אלא בעבירה כןאיאיפשי אסרלומר לא 'אבל
 על או גזל על או דס על ככה אומר אס זה במאמרו חילוק ואין בזה ה׳ דבר הוא ובזאת עושה היה •

וכובש אחת לעבירה מהאוה כשהוא ראשון בטבע עודנו הוא אבל שני לטבע הגיעו קודם ׳והאדם ; '.ערוה
מהשהתאוה שעל כלומר אגרא צערא לסוס הז״ל אמרו זה על לה; משאוה אינו אחרת ולעבירה יצרו את •

וכבש ־



הבדית.חלקב׳:דברי.אמת ספר.
p לה: התאוה שלא האחרת מעל שכר יותר לו יש ל׳ יצרו את וכנש v והגזל געניןהדם רבי בר שמעון א״ד 

 ומעורר עלץ גלול יצרו מחבימ שהגדול אמרו ראשון שבטבע התאוה ובענין חלוק^ באין והערוה הדס או
 איכס הפילוסופיס הנמי •אבל .בתורה גדול איננו אשר אדס תאות שמתעורר ממה יותר שלו התאוה ■את

 כנפשו המושל: סן שלס יותר .,הוא שהחסיד אמרו באמת מאמרם גס ולכן שני^ כטבע אלא :מדברים
 חשוב הוא שאז ספק בלי כלל עוד מתאוה כאינו עד היצר בכבישת כל:כ״ הרגיל,עצמו שכבר• אחר. .^וער׳

 צדיק אלא נקרא •אינו שאז לעשותה נפשו וחשקה ומתאוה ראשון בטבע עודנו והוא בנפשו המושל מן ■יותר,
 .עושה הוא את־יצרו שהכובש .בעדם המדבר ז״ל הרסב״ם .וכלשון .ככתבם בעצמן מטעם,שאמרו חסיד לא

 אליו שיעייהו מה על בפעולותיו ויסלק אליהם ונכסף הרעות פעולת אל מתאוה והוא הטובים המעשים
 .תאותו שתעירהו מה אחר ־ בפעולותיו נמשך החסיד אבל , הטובות בעשיית מצטער והוא נפשו תכונת

 המאמרים שני בהעמיד נפלא חדוש וזה / אליהם ונכסף מתאוה והוא • הטובות ויעשה נפשו .ותכונת
 הלא כי הראשון בטבע לא שני בשבע אלא מדברים אינם שהם שבארתי. ,מה אמתת •על מורה ולשונם

 ,לי ראשץ. טבע על יתואר לא מסיד שתואר זאת ומודעת , בנפשו מהמושל • שלם • יותר החשיד אמרו
 זה אחר בזה ועדניס עדן רב זמן שיתלמד צריך רק בארן צדיק אין אף מסיד אדם נולד לא ,מפולס
 בטבעו אבל ,זקנה לעת חסיד שיגיע.להיות והלואי ואולי האי כולי מרע דרכיו.וסור בכל צדיק ,להיות

 הפילוסופים שכוונת שמורה.באצבע מה וזה רובן חמאת לפסח כי חסיד להיות •אנוש♦ בטבע נמנע ,הראשון
 המתאוה על שהכוונה באצבע מורה און לפועלי ומחתה באומרו הכתוב ולשון / בני טבע על הוא

 אל.־מקימי ועתה.אשובה . עיניך לנגד נסתר ואע הכחשה וכל סתירה כל סר ובזה כפיו בפועל הרע דעושה
: והוא ̂ החסידים ועל הצדיקים על ונתקורה והחסיד הצדיק ומעלות במדרגות לדבר ; •

 צדיק אחד נקרא בצדיקים ,בחסידים מדרטת ושני בצדיקים מדרגת שני שיש תדע ד1ע ו פרק
ן5אחד-אי נקרא. וכן.בחסידים , גמור צדיק נקרא ממנו המעולה והשני גמור .שאינו - ־. ...•

ס, ואלו עליון, מסיד ממנו-נקרא המשליט והשני חסיד  ומונע המצית ומקיים ברוחו המושל הצדיק ה
 צדיה נקרא לקיים לו שאפשר המצות כל קייס שלא זמן כל היצה״ר עם מלחמתו ע״י, העבירות מן עצמו
 ,נקרא עשה הרמ״חמצות מן לקיים לו האפשרי כל ומקיים העבירות מן עצמו מונע אס אי< גמור 'סאינו
 כסופא המנין מן לו ועולים מעצמן בו מאירין הס עשה מצות הרמ״ח מן לקיים לו שא״א מה כי גמור צדיק

 pהרעו העדות כל ממנו סלק שכבר מי הוא החסידים מדרטת ב׳ אולם ח״ז). ג׳ מ' ב׳ (פרק למעלה
 ל5מ עצמו ומונע כלל לרעות מתאוה אינו ושוב במדות יצרו כבישת רגילות ידי על השפלה ?גפשו אשר

 Pf עושה הוא אפס ממצות,עשה האפשרי כל ועישה יצה״ר עוד לו שאין אחר מי«צה״ר1ג לי3 הל״ת
 שמתקםד כלומר חסיד. איש נקרא זה אתאT בעלמא ויהיה עלמא בהאי שכר־מצוה יהיה השכר בעטר

 עוה״ן שכר בעבור אפילו בהצדקו חפן .הקב״ה י״א),טי חסיד(משלי איש• נפשו טמל כנאמר עצמו .עס
 שלא ע״מ. חסיד שהוא מי אבל עוה״ב; שכר ומכש״כ ד׳ח״ז) מ' כ״א וסרק י״ט (פרק למעלה כמובא

 שכיטשא למפרק כדי מעשיו בכל זמכוק קונו עס מתחסד והוא באמת ה' ואוהב ירא הוא רק פרס לר!בל
 פ'כי.תצא (בזוהר שאמרו כמו עליון, חסיד נקרא זה לבד ליוצרו רוח נחת לעשות וכדי גלותא מגו

 כאלו עליו אני מעלה הצטר עם ומתפלל, ומ״ח בתורה השסק קב״ה.כל אמר למגנא ולאו ז״ל בר״מ)
 תליך קב״ה ישראל דכד:הבו קונו עס המתחסד אלא חסיד דאין השלם אומות מנץ ולבני לי פדאני

 דילה סקודין וכל .באורייתא לשכינתא הסד וגמיל בתיובתא דהדר וסאן עמהין. ומטרוגיתא מלכא בני-
 היה מאיר.(בפרק ר' שאמר וכמו עכ״ל. קוט עם חסד עביד דא לשטנתא למפרק אלא ^ולאו.איש

 כדי רק זה כל ששה אינו כלומר ליוצרו רוח נחת געושה בתורה ועמלו בתורה שגדל אדם אשרי .קורא)
ד ונקרא ל״ג). (דברים חשי ילדך צור כנאמר ׳ויוצרט אמנו שהיא השכינה ליוצלו.היא רוח גחת לעשות ^  ח

 pD»7 לא?ש זה, עליון חסיד ובין עצש עם •כלומר סיס עם לא עליון תל עס מתחסד שהוא מפני עליון
 שכבר סחי שכינותס המדרגה כלומר , הוא קודש עליו שמד אתה אשל והמקום בינותס המקום רב

 כנאמר והזמנה הכנה לשון הוא קדוש כי .קדוש איש נקרא עליון חסיד שנעשה וקודם היה חסיד איש
 סדר יהיה נמלא: עליון, חסיד להיות ומרגיל עצמו ובעת.ההיא,מכין י״א) (במדבר למחר התקדשו

 איש אח״כ חסיד חוש אח״כ גמור צדיק אס״כ גשר שאינו צדיק תחלה כפי; ה׳ בית העולות המדרגות
 וסרק .ערופה ■עגלה (בסרק יאיר P פנחס ר׳ טון העליון החסיד ולזה .עליון חסיד ואח״ב קדוש
 קחשה וקתשיב הקודש רוח לידי מביאה וחסידות באמרו לזו מזו המגיעות המעלות בחשבו אידיהן) לפגי

 שש בעבור אצא אינו מעשיו שכל העליונה חסידות כי קדושתו קודם היה חסיד איש ואולם . לו קודם
 לשעה בתורה ■העוסק בל מאנות) ששי (נפרק מאיר ר׳ שאמר כמו . הקודש רוח לידי מביא הוא הגדול

 זוכה עליון חסיד הוא שאז ׳הקג״ה •של שמותע התורה כל כי הקב״ה היא שהיא תולה של לשמה ר״ל
 .י^א וכי ,פוסק שאינו ז.כגהר המתגבר כמעין ונעשה תורה רזי vל .סמגלין אלא עוד ולא הרבה לדברים

 כל והן ,ונאמן ישר וחסיד צדיק להיות ומכשרתו ויראה ענוה שמלבשתו במאמרו שס האמור דבר ממך
 אמרתך לשור חען זה על ,אלה מכל דבר אחריו מה..שחין והוא עליון חסיד למעלת קודמין אלה

 המצות ,בשאר לא לבד התורה בעסק רק הזה העליונה בחסידות מתנהג תהיה לא אס אפילו הוא שכוונתו
האור י ‘ ־



:מגוהחסיד הצדיק ה׳ מאמר
 .' העליינה■ נהסידוח מעשיו בכל חסיד להיוח ״חכה להם וכשזוכה שזכר לכלהמעלוח ־מכשרהו שבה האור

 בעבורו אשר יכונה ישראל בשם אשד האדם מן המבוקש התכלית העליון.היא חסיד ר״ל הזו ובדרגה
 אינו הססר בזה כוונתי וכל מנמותי כל אשר הקודש רוח־ לידי מביאה שהיא ובהיות אדם, נעשה נאמר

 המה אשר מדרגותיה וכל הקודש רוח סוד בענין מעתה אדבר רוח'הקודש, סוד בו אלא-לבאר
 ־דרכי מלבאר'בראשונה ימיני אחור השיבותי ולא לחיז, ובחוץ הזה ובזמן־ .הללו בעתים גס באפשרי
 כי מטעה הזה. בזמן הנבואה שא״אללהשיג אע״ס והנהגוהיה ומדרגוהיה ואיכותיה ׳ותנאיההנבואה
 על והכל להס אהד ודרך וידיעותס ואיכותם ותנאיהם בסעכביהס ואלו אלו ושויס המדרגות קדוביס

 ותלסידו האר״י־ז״ל׳ המה בארץ אשר האמהיס המקובלים ביד לאוזן ספה מקובל הוא כאשר אמת דרך.
 אשלם נדרי ובזה בהורחס נרי בהלו למושעות אל לנו יהיה אשר כפי ז״ל וויפאל חיים הר' ביתו נאמן
 הנבואה דרכי והשמעתי הגדתי שס אשר ראשץ) חלק י״ז מ' י״ד (בפרק עלה יעדתי אשר השמור שפתי ימוצא

 שגבהה תדע למען הנאמנים המקובלים דעת לפי הדבר זה החזה ואהה .עמנו מבני הפילוסופים דעת להי
 מן האור כיתרון המדמה דברי על אמת דברי ויתרון הארץ על שמיס כגבוה בדמיון מדרכם בקודש דרכס

■ ■ ״ :והוא ,החושך ■ . ־ ־. י:

'־ ■ . _ ■ הנבואה מעכבי ר מאמר ־■ ' ..
ע א פרק ד ו  מתקיימץ אינם כלס העולמות שכל־ זה) חלק א' מ' וי״ו י״נ (סרק למעלה כמובא י

 והוא י מכלם יותר בחינותיו בכל הפנימי שהוא על המעלה־ האדם ידי על אלא ־
 השליס הוא כן על אשר , מכלם יותר הספירות אור אל קרובה ונשמתו בו נכללים וכלס מכלם השלם

אלא לו שנקל־ די ולא y השמים מן הנבואה להשיג לו נקל לכן , לכלס השפע המושך המשביר הוא
 אנשים' אוזן יגלה אז כנאמר , יעשה אשר והמעשה בה ילך הדרך דעת למען לו הוא מוכרח אפילו ■

 כי העולמות• ולכל לו השפע יומשך האלהיס מאת המצווים המעשים שע״י ל״ג) (איוב מעשה אדם להסיר
 קיימים המה התחתונים וארץ ושמים העולמות חיצוניות והנה . מעשים מכלי השפע להמשיך־ אפשר אי

 אך■ , העליונים וארץ השמי® גם אף וכל יאבדו'מכל המה הזאת התורה ובזולת והמצות התורה ע״י
 מאץ שבהוכס סוף תמייד'מאין להם בא לקיומם הנצרך שהשבע היות פס הספירות המה העולמות פנימיות
 בא השפע■ תוספות' המנס ח״ז) א' מ' י״ו (פ' למפלה כמובא התחתונים מעשה לזה נצרך ולא הפוגות

פ' למפלה כמובא המצות מעשה ע״י להם  עד- כך כל העקר ■על מדינה הוא ההוספות זזה ח״ז> מ״א י״ז (
 התחתונים של המצות מעשה ע״י אלא למעלה הזווגיס. סוד אין גס התוספות, נגד העקר שלא־יחשב

 לאלהיס עוז הנו וכן ס׳) היל(תהליס נעשה באלהיס נאמר זה שעל חיים עץ פרי בהקדמת האמור כדבר
 בשביל אלא היה לא לישראל ידו יעל הקורה ונתינת משה נבואת שאפילו אמרו באמת ולכן , ס״ח) (שם

 לא וארץ שמיס הקות ולילה יומס בדיתי לא' '.אם נאמר כי והעליונים התחתונים וארץ ושמים העולמות
 הפוך אתה ואף ,שמתי לא וארץ שמיס חקות התורה היא בריתי לא אס הוא והמובן ל״ג) שמתי(ירמיה

 וארן שמיס בחקות רצוני אץ אם כלומר שמתי לא כריתי־ וארץ שמים הקות לא אם ודרשהו סרסהו. בה
 ובצל בפיך דברי ואשים כנאמר , והישר המחהפך מאמר והוא שמתי לא התורה היא בריתי כיהקיימו

 אתה׳ עמי במדרש ואמרוחז״ל נ״א) (ישעיה ־אתה עמי לציון ולאמר ארץ וליסוד שמיס לנטע כסיתיך ידי
 בפיך% שמתי אשר דברי שהוא והשורה־ המצות ט״י־ מרףס־ ואתה נורא אר בראשית כמעשה שלי שוחף
 הנבואה,' את שיעכב סוס כל בהם אץ אליה ונכורס לנבואה ראויס האנשים שיהיו שצריך ספק בלי אולם
 גס המה שהן הנבואה מעכבי אופני־ כל להודיע אכלה לא שפתי הנבואה בענין לדבר אכלה מרם אני ולכן

- - , p ־ ־• ־ : והוא , ג״כ הזה בזמן להיות שיוכל הקודש הרוח האדם מן מעכבים-
. ב פרק י ב כ ע  מה®' וד׳ . העליונה בנפשו תלויס מהס ג׳ .דכריס ז' הם הקודש ורוח הנבואה מ

׳ לאל ויש מ״ע־ מרמ״ח מצוהאחת ביעל חס א) . הס וחלו היסודית התחתונה בנפשו : :־
 לא אשר מצזא:ה' מכל אחת בעשותו כ) . ישלחנם בכפו ובעודו לידו בא זמנה־ הגיעה לקיימה ידו

.עבירה הרהורי ר״ל לו יחשב עין אם ג) . אעשינה  אבר אוהו היכף אזי לו יעשה אלה משלש אחד ואס ,
 שעבר־ מל״ת לאיאו־ המיוהד שבנפשו־ הניד אותו או ימות: שביטל■ ס״ע לאותו המיוהד •העליונה שבנפשו

 . ז״ל(בפרק כאמרם: ההרהור מן הזהר בני־ מהמה: ויותר , בו שהוא אבר אותו יתאוה ועי״ז ויתיבש יסתס
ק הTסעב קשין הTפב הרהורי הממונה) להם אמר  מבזאה״ את המעכהוס העליונה שבגפשז הג' המיז ז

 ׳ מבדיל מסך היא שכנפשו־ ניד או אגר באותו הקליפההמתלבשלר כי , יקרב מוס־לא כל כי הקודש והמח
 כי כנאמר .זורח'ומשפיע והנבואה הופיע רה*ק שמשם: הספיחת באור הדבק ושרשו מקוט וכין נפשו בין

 אבר באותו אלא נופל הפנס שאין הלם נ״ס). (ישעיה אלהיכס לבין ביניכם מבדילים היו ^־עוטשיכס
 את מגדין־ומעכב מסך הוא זאת בכל פס ששנעע פרפיי מר\ס ובאותו עולם ובאותו פרטיי גיד ובאותו

" ־: ־ :כלל ^:ופיעפלע מהשרר־לרדת שאינו והנבואה הרה״ק , - :־ ■ י
ם ג פרק נ מ הדעות מדות ראשי הם דצח״ס מנפשות המולכנתד התחתונה שבנפשו מעכבים הד' א

הנזכרות



. אמת דברי ב׳; חרק הברית ספר • ,■
 ואסורים ־ נסליס ודכדס והתאוה העצנוה המה אשר, )f"n כ' מאמר ב' <<!רק למעלה מזנרוה
 פוגסהוא הרעה המדה שס הוא ובאשר זה שבנפש שבדצח״ס הרעוש בבחעוה מושרשים שהמה והנאוה

 חי בבחינת לא והגאון הנאוה שמשם שבה המדכרה נסש בבחינת- סוגס נתגאה אס משל דרו על ̂ שס
 שאס תדע אולם ,אליו המיוחד בבחינה אלא זה בנפש פוגמים שאינם לכלס תקיש וכן שבה, ודומם וצומח

 כל וגס התחתונה שבנפשו הבחינות כל נפגמו אז העצבות מדת ע״י זה שבנפשו הדומם בבחינת פגם
 ודבוקים קשורים׳ כלם הנפשות וכל הכהות שכל והפעם , יחד גם עמה נפגמו העליונה דנפשו הבחינות

 הוא התחתונה שבנפשו הדומם ובחינת ■ומתפעלים, פועלים ידו ועל כחותיהם מראים הס ובו הגוף בתוך
 .• מנוס באין כלס נפגמו כבר נפגם כשזה לכן הוא הוא שכמעס עד עצמו בגוף אמין בקשר המקושר

 בתכלית מעליה הרחק העצבות ממדת, ומעלה הזה היום מן בני והזהר הזה לדבר פניך שים אדם בן ואתה
 איזה מחמת השפלה בנפש הוא הפגם שאם עוד ודע . הרעות משאר יותר היא רבה רעה כי הריחוק

 שרשו עד ביעף מועף ולהיות לעלות יכול התחתון ורצין •תשוקת שאין ומעכב מבדיל מסך גורס רעה מדה
 לצאת הקודש והרוח הנבואה את מעכב הוא העליונה בנפש הוא הפגם ואם , הנבואה או רה״ק מקור

 בנפשו פגם נפל שאס שתדע צריך עוד . הקודם בפרק כאמור האדם על לנוח להוריד העליון ממקורו
 שאי אחר כי המלנן באין התחתונה נפשו ג״כ נפגם שאז הקודם בפרק הנזכרים משלשה אחד ע״י העליונה

, מנה מאתים בכלל כרחך על השפלה נפשו היא גופו כח אס.ע״י כי בגוף לפעול העליונה לנפש אפשר
העליונה בנפשו שפוגם מה מלבד הרי התחתונה נפשו האות על איסור שאר או חלב ואוכל כשעובר כי

 נמצא , הדברים בשאר לזה וכדומה התאוות שורה ששס השפלה שבנפשו הצומחת נפש בבחינת ג״כ פוגם
 בה פוגמים התחתונה מן וג' ג״כ. בתחתונה בחינה באיזה בהכרח פנס בעליונה פנס בדבר מחלוקת פלש

 או בתחתונה גדול או קען פגם איזה באדם יהיה וכי , פנים כל על בכלס פוגם העצבות ומדת לבדה
 כל בשאר לו יאמר וקדוש צדיק שהוא הגס לנבואה ומכש״כ לרה״ק מלזכות מעכב לו יש כבר בעליונה
 כל נפשותיו מב׳ יסור ט עד תהיה לא והיה לרוה״ק יזכה ולא הרבה סובה יאבד אהד חסא כי הדברים

 ולא ג') (שמות רגליך מעל נעליך של למשה כנאמר במעשים גם במדות גס היצה״ר של הזוהמא בחינת
 / לבנה כזכוכית נפשותיו בחינת כל וינקה לבד והמין הגוף לקיום ההכרחי שבו הנווב חלק רק ישאיר

 יזכה ואז ,יצריך בשני לבבך בכל ה׳ את לאהוב ולהועיל לעזר לך יהיה היצה״ר של ההכרחי גם ואז
 הדברים כל לך בארתי הרי .קדמוניות בשנים היה אס ראוי היה לנבואה גם אף ספק בלי לרה״ק

 הרה״ק בענין המדובר כל במרס חקרנוהו זאת והנה . ומפורש מספיק בבאור הרה״ק את המעכבים
 עמלו בכצ לאדם יתרון מה מהם ידעלהזהר ולא המעכבים אלה המה מי האדם ידע לא שאס בעבור

לדעק ונרדפה נדעה ומפתה ,ראשונה יצא זה לכן .תצלח לא והיא, הזה הגדול הדבר בהשגת יעמול אשר
־ : והוא , והרה״ק הנבואה תנאי הסה ומי מי -

הנבואה תנאי ז׳ מאמר
ל א ק“ם  בתשובה שישוב אחר פנימה הקודש לf( לגשת בלבבו ומתברך המתנדב מישראל אדם ב
בו שימצא צריך ,וזעקתם התשובות דברי ספרי על הרשום את כתוב ימצא כאשר שלמה ,
 כל ובדעת ובחכמה בתורה שידע צריך ר״ל חכמה ! מעשים ג) ,מדות ב) ,חכמה א) ,אלה תנאים ג'

 שבדורו,־ והמחבריס החכמים שאר בתוך ונמנה חכם שיקרא עד לדעתו ובמזגו. להשיג בעבעו לו האפשרי
ומנדעא לחכימין חכמה יהב כנאמר רה׳׳ק מנין ממנו שיפקד בודאי החכמה מן וריק שמנוער מי כי

הרעות מדות ק; שיסיר במה היסודית התחתונה נפשו יתקן .
 ולא זה) נ',חלק (במאמר הקודמים פרקים בסבו־ למעלה כמובא זה גופו מוז בנפשו ועומדים החלוים

 היא הג' , הרעות של הפכן המה אשר מדות־הסובות כל בה יקנה אבל מהנה אחת אפילו בה ישאיר
 מכל שיזהר במה ועומדים תלויס המה שבה התורה גמצות העליונה נפשו ג״כ לתקן לו שצריך מעשים.
 עשה מצות הרמ״ח ק האפשרי כל לקיים וישתדל רעים הרהורים ומן דרבנן מאיסורי אפילו ל״ת השפ״ה
 התדירץ• במצות מאד שיזהר מה עס רב, הון אחר שמחפש כמי בכלכחו חדשה מצוה אחר עת בכל ויהדר,

 ציצית ק״ש וכן חורט, בהפרו לילה או יום שוס יעבור ולא לילה ובכל יום בכל לתורה עתים לקכיע כמו
 במצות והעקר כמוך,■־ לרעך ואהבת נכונה והנהנין המזון וברכת היום תפלות וג׳ ומועד ותפילץשכת

 כאמור מאבותינו הקבלה ע״ד תמיד חלהינו בה' מאמין להיות שהוא שעה ובכל עת בכל הנוהגים הלבבות
 (במאמר למעלה האמור דרך על ה׳ את וירא אוהב ולהיות 0ראשי הלק אמינה דרך (במאמר למעלה
 הקב״ה וליחד בשמחה ליוצרו רוח נחת לעשות כדי רק פרס לקבל ע״מ שלא והכל זה) חלק ויראה אהבה,

 לקיים זכה לא אם גס אף יעשה אלה שלש אס ואז העולמות, לכל ידו על תמיד השפע שימשך כדי ושכינתא
 כי בעזרו יהיו והמלאכים העולמות כל כי הקדש לרוח יזכה מהם כמה לידו באו שלא מחמת המצות כל

מל ־ - . -



קמדהנבואה תנאי ר מאמר
 בספרו ז״ל וימאל חייס ״רvר מנוגד ה׳ קלוש • אחד בדברי מבץ הייהי ואני .יתקיימו ובשבילו יחיו ידו מל

 יפקד שלא מד כלס המדות מעלה לו שיהיה הוא והרה״ק הנכוחה שמתנאי אמרת/ כאשר קדושה שמיי
 נ׳ (בשער ראיתי הנה כי ,הסכן בנפשו ויקנה כלס הרעות מדות כל ממנו שיסיר כ^ימר אחד ססט
 כלל שימשך יכול אינו שיהיה מקום בכל סגס שיש כיון רה״ק המשכת לענין אמנס ז״ל אמר בו ג׳) חלק

 האפשרי כל לקיים צריך במעשים אמנם ,עכ״ל כלס את לזכך וצריך ז״ל בו) ד׳ כתוב(בשער 'ואמצא / מכ״ל
 והסעס ,עכ״ל מ״ע מרמ״ח הזה בזמן שאפשר מה כל לקיים יזהר ואח״כ ז״ל בו) ד' (בשער אסר כי לו
 לפנמה או התחתונה לנפשו לזכות בהפכו או בזה לבחור בידו והרשות האדם בבחירת הס כלס הנידות 'כי

 בתיקון אבל ,לעשותו ובלבבך ברצונך והמה תמיד הלב אל מסירים האלה הדברים כי מציל מידו ואין
 אדס לכל מזדמנות כולס שלא מפני כלס ■לקיים זוכה הדס כל לאו הרצות במעשה שהוא העליונה נפשו

 שיארך מה רביס וככה בכורו יפדה ואיך בנו אה ימול איך לו אין בן אם כ* לבט עס וכאשר כחפצו
 יאירו והנשארים לו שאפשר חדשה מצוה כל אחר תמיד ולהדר לידו המזדמן כל לקיים לו צריך רק .זכרם

 כמובא לזה זה ערבין ישראל כל כי הערבון בעבור העליונה נפשו הת להשלים המנץ מן לו ועולים מעצמן בו
 שכינתו משרה הקב״ה אין הנודר) בין הין (בפרק עידו אשרהכמיס וכן זה). הלק ג׳ מ' ב' (ס' למעלה

 וכל כלה התורה כל שידע חכם במלת הכונה שאין ,לדעתי ספק בלי ועניו ועשיר חכם נטר על אלא
 אנש איתי ולא יס מני ורחבה מדה מארץ ארוכה התורה כי ובבחירתו האדם ביד אינו זה גס כי החכמות

 האדם מכל ויחכם בו שנאמר מי אפילו להשיג יוכל כדנא מלתא די בשרא עם ׳מדרהון די יבשתא על
 , ננעלו לו החמשיס שער רבינו משה אפילו ז׳) (קהלת רחוקה והיא אהכמה אמרתי אמר ד') א׳ (מלכיש
 :במזגו ואשר להשיג בכובעו האפשרי וחכמה תורה שידע שצריך הוא חכם בתנאי שהכונה ספק לכן.בלי

 ־ , ובחכמה בתורה ממנו גדולים יותר בדורו ימצא חס אף דורו חכמי בין ונמנה הכס שיקרא עד לדעתו
 אחר באופן הנבואה תנאי מדבר קדוש אחד וחרא עיני ואשא . נשרית בלבי ומלתא מבין הייתי זה כל

 המראם על ואשתומם ז״ל הרמב״ס ושיפשי שר דעת האמוריס^הוא הדברים בהפך לאומו ומצוה הנגיד מנגד
 אקצר אס אף וכלשונו ככתבו ט דברו, הנה להעתיק עשי אחדל לא אמרתי ורעי אחי ולמק ,ואתפלא
 אל יראה אשר את להחויא קדמי שפיר גררה באכה ואגב העני/ לזה נצרך שלא הדברים מל ואדלג באמרים

ה' מיד בחסדו אשר כי בעיני יכשר מהדעת ואיזה נפנה מקדושים מי אל אני אף דעי ואחוה ט עבדך
- • : והוא ,נרי בהלו השכיל עלי .

א ב פרק  ז' פרק (והוא המחיצות מאסר הנקרא במאמרו אשר ז״ל הרמב״ס לפון קודש זרע לכס ך|
 בתלמוד מהם ויש ובאגדות במדרש ימצא הרבה ,שם דבר אשר וזאת שלו) פרקים משמונה

 לסי מועעות מחיצות מאחרי שיראהו מי ומהם רבות מחיצות מאחרי ה' שיראה מי הנביאים סן שיש
 והוא בהירה, אחת מחיצה מאחרי ה' ראה משה שאמרו עד , מעלתם,בנבואה ולפי ה׳ חל קרבתם
 מעלות מהם שהמעלות , והוא לך שאומר. מה הענין בזה והכונה ,הסחירה באספקלריא הסתכל אסרס

 ומהם התבונה ודוחק ההבנה במעוע ככליות פחיתות מ׳הס הפחיתות וכן המדות, מעלת ומהם שכליות
 ה' ובץ האדם בין המבדילות מחיצות הס כלס הפחיתות ואלו ,וכדומה ועזות ככעס המדות פחיתות
 אחר אלא יתנבא לא נביא שכל ודע ,אלהיכס לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם אם כי הנביא כמאמר

ק, והחזקות המדות מעלות כלס.ורוב השכליות המעלות לו שיהיו ב  שורה הנבואה אין אמרם והוא ש
 ר״ל. המדות מעלות הוא ועשיר ספק בלי השכליות המעלות כל כולל הוא וחכם ועשיר, גבור חכם על -אלא

 כסי כחותיו ר״ל.שינהיג המדות מעלת כן גס הוא גבור וכן בחלקו השמח עשיר איזה כאמרס ההסתפקות
 והסדות המעלות כל אצלו שיהיה הנטאס מתנאי ואין ,יצרו את הכובש נטר איזהו כאמרם והעצה הדעת

 ומצינו שלמה אל ה' נראה בגבעון הכתוב עליו העיד ע״ה המלך שלמה שהרי פחיתות יפחתהו שלא עד
 ע״ה המלך דוד וכן . שלמה אלהחנוא על ונאמר נשים בהרבות התאוה רוב והוא מדות פחיתות לו

 לישראל רחמן והיה לאויבים כ״א כה שמש שלא אע״פ אכזריות נעל אותו ומצאנו ישראל צור דבר לי ^מר
 לאליהו ומצינו ,שפכת רביס דמיס כי לשמי בית תבנה לא ואמר המקדש בית לבנות ה׳ הרשוהו לא ולכן

 ראוי שאינו ואמר לקחו שהקב״ה חכמיס אמרו אבל לכופרים בה ששמש אעפ״י הרגזנות מדוח הנביא
 ויעקב משאול שפחד בשמואל מצינו וכן , כמוהו קנאה לו שיש מי לכהן להם ולהיות אדם בבני למשול
 בו נאמר מהם ג' או מדות שתי פחיתות לו ומישיש המחיצות, הס בהם וכיוצא המדות ואלו .מעשו
 שאנחנו: נבואה ממדרגת ממעס המדות קצת חסרון היות תרחיק ולא נ'מחיצות. או ב׳ מאחרי ה׳ ■שראה
 נטאתו.מסתלקת■ הוא נביא אס הכועס כל המרו ככעס לגמרי הנבואה ימנע הסדות פחיתות קצת מצינו
 לימנגן^ קחו ועתה אמרו והוא כעסו. שהסיר עד כשכעם הנטאה ממנו שנסתלקה מאלישע והראיה מסט

ק  הנבואה אץ חכמים ולשון רה׳׳ק, ממנו נסתלק יוסף על התאבלו ימי כל יעקב של והדאגה האנחה ו
 שלא מחיצה לו נשארת שלא משה ידע וכאשר שמחה מתוך אלא עצבות מתוך ולא עצלות מתוך לא שורה
 מונע־ לו נשאר שלא אחר אמיתותו על ה' מהות להשיג בקש כלם המדות מעלות בו נשלמו וכי אותה הסיר
 והוא אדס הוא באשר ר״ל בחומר ,נמצא שכל בהיותו זה לו שא״א ה׳ והודיעו כבודך את נא הראני והמר
 מחיצה אלא מציאותו אמיתות על ה׳ הפגת ובין בינו׳ לו נשאר לא הנה וחי, האדם יראני לא כי אסרו

אחת .



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר . -
 במראה לראות זכה באמת ולכן ; המאירה אספקלריא הנקרא הגוף מן נבדל שאינו. השכל הוא בהירה אחת

:הזה לפנץ הנצרך ודבריו עכ״ל ,הנביאים מכל יותר האדם למין האפשרי כפי שהוא אחוריים ־ ־
 באמרו ,והוא ,זאת במאמרו הקשה דבר כל חביב קורא המעלה אדם לך אגיד ועתה ג פיק

 הפחיתות המה הן ויהפכן המדות מעלות ומהם השכליות מעלות מהם שהמעלות ' י ״ ־ . ;
 מבדיליס היו עונותיכם אס כי נ׳ע) (ישעיה כנאמר ה' ובין האדם בין המבדילות מחיצות הס אשר

 המצות: מעשה הס וישכחהו המעשים זכר לא למה לדעת אבקש יאותה שאלתי אחת ,אלהיכס לבין ביניכם
 כמר הפחוקות המדות שגס אמנם האף ̂ בעקר ה' ובין האדם בין המבדילות המחיצות המה אשר והפכן

 פשתא לבין'אלהיכם ביניכם מבדילים היו עונותיכם אס כי האומר הביא אשר והכתוב ̂ מחיצות כן
 שאמד וכמו מעלהמדו̂ת במעשים לפניו שחכיאנו חטא על שהוא יותר משמע עונותיכם האומר דקרא
 חמס־' ופיעל און מעשה מעשיהם בעון ואצבעותיכם בדם נגאלו כפיכם שאחריו בפסוק בפירוש (שם)

׳בכפיהם  בביאור והלא ,בעקר המחיצות המה אשר תעשינה לא אשר המעשים את אבי יסתיר מדוע וא״כ ,
 עליו שורה רה״ק מעשיו לפי הכל כו' אשה נין איש בין וארץ שמיס עלי אני מעיד אליהו דבי תנא אמרו
 וא״ת . כלס הטובות מדות עמו ילוו אס אף ברה״ק איש יתהלל חכמתו לפי לא מעשיו לפי אמר הרי
 מהאל הקודש רוח ינוח לא כי מעצמו מובן המדות גש א״כ מעצמו 'מובן זה כי המעשים לומר צריך אין
' • ■ : המדות רע' איש על הטוב ,

 מעלות כל לו 'שיהיו אחר אלא יתנבא לא נביא שכל ודע באמרו קשה אחרת ועוד זאת ד פרק
ואחרי במדות רובא בתר דאזלינן מניין זאת לו מאיןהצא המדות מעלות ורוב השכליות ■ ■ ־ - ,

 מחמת השכליות מן ידיעות איזה לאדס לו יפחתו אס שהרי ̂ מסתברא אפכא הלא , בשכליות הכל ככלות
 שכלו שיד מקום עד והשיג והשתדל טרח שכבר אחר בזה האשם עליו אץ תכונתו ודוחק הגנתו מיעוט
 כל להשיג בוחר אדם שכל ספק בלי כי / זאת על הבהירה האדס ביד ואין מוחו וטבע מזגו לפי מנעת
 נישות יחד כלם המדות חך והלאה. ממנו יעבור ולא גבולו בקצה ויעמוד ילאה אבל החכמה וכל התורה
 ׳ הפחותות המדות ולקח ידו ישלח אם והיה , פוחז ברצותו אוחז ובזה.ברצותו בזה לבחור ובבחירתו האדם
 ואין בהם הפץ היה אס ג״כ הטובות במדות להחזיק בבחירתו היה כי עליו' נדתו ותהי יקרא טמא טמא
׳מציל מידו  ' שאינו בהס אחד גס אין המבדילות מחיצות הס כלס הפהיתיות שהמדות נותן הדעת וא״כ ,

 אחר מחיצות אינס מוחו טבע מחמת מהם הרבה ממנו יעדר אס אפילו והחכמות השכליות אבל מחיצה
 הוא החכמות מן מחבירו הגדול כל כי , שבהם והגדולים החזקיס ממנו יעדרו אס אף בבחירתו שאינם
מחיצה שהוא בודאי השכליות הידיעות' כל ממנו יעדר אס אולם , האדם מן נעלם יותר להיות בטבעו

 אפשד־ נביאתס בראשית להם זה שהיה יאמר מי במאמרו שזכר מה פחיתות הנביאים אצל׳ ;שנמצא ה1מ
 שכבנד ממי’ הנבואה את לסלק יפה כחס ואין ושלש פעמים התנבאו שכבר אחר אלא להם זה היה שלא

 ־ והעצנוה והכעס הנאוה המה אשר־ חז״ל שזכרו אלה שלש אלא הנבואה את לסלק כח אץ כי י , התנבא
 משמע•' המדות, מעלות ורוב השכליות מעליות כל לו שיהיה אחר ׳אלא יתנבא לא •נביא שכל אסר ז״.ל והוא

 מעלוח כל בו שיהיו צריך בתחילה אבל ככה איננו והאמת ; המדות מעלות ברוב לו די הנביאות שבראשית
 •גשפט לדבר/שהדי הוא״עד משלמה וראיתו ז״ל; נשסר״חוויסאל ז') מ׳ א׳ למעלה־(פ׳ כמובא הסדות
 לקח ולא התאום ממב המדה אותה עדין לו היה לא שלמה אל ה׳ נראה בגבעון ואמר הכתוב ע̂ו שהעיד

̂גון'(מלכים שם נאמר כי נש̂י אלף עדין לו הרבה ולא לגד פרעה בת אה לי-הי  ג'/ א׳ ואנכי'נערז
 שפחדו כאן שזכר צדאימה תמהני שיותר' ומה / כלל הפחיתות חותן עדץ לו היו ולא היה שכיס־ ̂':י״ב

 לפחיתוח זה לו נחשב שלא אחר במקום כפל ובעצמו בכבודו ז״ל והוא לפחיתות, לו' נחשב משאול שמואל־ שלי
 ויאמר' שנאמר אזמרמצוה נתן ד'' יבאתו) עלי הבא וכן־גרסינן(בסוף־פרכן ,לו נחשב לזריזות אדרבה
 ׳ - י״ו) א׳ (שמואל בידך, חקח בקר עגלת ויאמל ה׳ שהשיבו והראיה והרגני שאול ושמע אלך איך ־נןמואל

 גבור■ עלחכס אלא שורה הנבואה אץ אמלס וי\א באמרו , קשה והיא שלישיה גה ועוד ה פרק
שידע■ כוונתם חכם נזהישכאמרס רצה השניליות, המעלות כל כולל הוא וחכם ועשיר י ז ־.־׳ ■־
 לכל קץ אץ כי האנושי מין בטבע נמנע דבר זה הלא חכמה, וכל הורה וכל מדע כל ־השכליות כל:

 האדס(מלכים'א'■ מכל ויחכם נו שנאמר מי אפילו מדה מארן שארונה לתורה שק מכל זדעת חכמה
 ' הננואה ספק בלי היה הנבואה מתנאי זה היה ואס ז׳) (קהלת לחוקה והיא אחנמה אמדתי חמר ד')

 ׳ ■ל״ל ומהותם החכמות' מספר על הרב שדעת וא״ת . שערהנו״ן לנעלו' לו גס כי ממשה־ אפילו נמנע.
 מתגלה ודור דור ובכל קץ אץ למספרם גס הלא תכליתם, עד לעומקו בהם ירד אף־שלא מכלם שידע
 ז׳׳ל שבאמניס תשפוט בצדק' אחה אף לכן / הס רבים כי המדמוניס בו ידעו שלא מה ודעת חכמה־
 חכמי בין חכם שיקרא עד דורו ערך ולפי ערכו לפי לק כלס השכליות מעלות כל בו כוונו שלא חכס
מעל̂ה היא ועשיר באמרו עוד אקשה ואני .ממט מחוכמים חכמים בדורו שיש אעפ״י דורו



nbito• קמההנבואה תנאי ז׳
 שינהיג ר״ל המדות מעלות כן גס הוח גבור וק נחלקו השמח. עשיר אחהו כאמרס ההסתפקות ל ר

 פעמים ב' אחד דכר חז״ל כפלו למה יצרו, את הכוכש גכור איזהו כאמרס והעצה הדעת כפי כחותיו
 שלא מה וזה גכור במלת בעצמו זה ורמזו חזרו למה עשיר במלת המדות על-מעלות רמזו כצר אס

 המעשים מן יצרו את הכובש גגור על בו רמזו ז״ל שהס דרכו יורה האמת אבל . חכמים יתק׳בלשון .
 בצל ומעונתו סוכו בשלום ויהי בכבוד תרום קרנו אמרתי ובכן . ל״ש שס״ה שהמה חורה אסרה אשר

 אמה דבריו שכל ז״ל וויסאל חיים ר' כדעת הוא אבל , ככה איננו פרק בא̂ו בו י רצה ואשר ,שיי <
 תשיג לא אשר בלס השכליות המעלות כל לח דורו חכמי בין שיהיה'חכס צריך הנבואה שבראשית / וצלי!
 בה' אשר התחתונה נפשו' כי •כגדול כקנין מעכב מדה פחיתות וכל כלס בו שיהיו צריך והמדות ייו'/

 כל לו שיהיה צריך העליונה שבנפשו והמעשים הרקיע כזוהר למאור זך להיות צריך מושרשים המדוח
למעלה(̂ס האמור כדבר המנץ מן לו ועולים מעצמן בה יאירו לקיימן מהם ידו תשיג לא ואשר בהם האפשרי

 המצות בקיום העליונה נפשו תיקן חס אף כלס במדות התחתונה נפשו תיקן לא אס אפס . ח״ז) ג' מ' ב׳
 כל כי ראשונה פעם לנבואה או הקודש לרוח יזכה' לא זאת בכל ,ברוחו מושל בהיותו מל״ת ובהשמרו ^
 ׳ כפעם להאמיר ולא להקל יצא אחרונים הנאים חבל הראשונים תנאים הס שזכרנו אלה קשות.וכל התחלות ׳

■ י י : והוא חלהיס, בישע אומר וכאשר הראשונה, בפעם ■ז
 מדות פחיתות מג' אחד בו ימצא אס אלא מפשיקין אין התחילו ואס התנבאו שכבר אחר ו פרק
׳ אמר יהודה א״׳ר דברים) אלו (בסרק כדגרס־נן והעצבות והכעס הגאוה והס , אלה י ' ־
 מהלל חכם ממנו מסתלקת נבואתו הוא נביא אס ממנו מסתלקת הואלחפמתו חכם אס המתיהר כל 3ר

 עד לכתיב • מדטרה נביא ושכחתי שמעתי זו הלכה להו וקאמר בדברים מקנסרן התחיל מר דאמר
 אדם כל אמר לקיש ריש (שם) דבורה עורי עורי וכתיב ה׳) בישראל(שופעים אס שקמתי דבורה שקמתי

 על משה ויקצוף דכתיב ממשה חכס מסתלקת נבואתו נביא ואס מסתלקת חכמתו חכם אס שכועס .
 איעלם דמשה מכלל (שם) וגו' הצבא אנשי אל הכהן אלעזר ויאמר ■•וכתיב ל״א) (במדבר החיל פקודי
 והעצבות ,(שם) מנגן לי קחו ועתה וכתיב ג׳) ב' (מלכים יהושפע פני לולי דכתיב מאלישע נביא מיניה

 רוח ותחי כתיב ממנו וכשנתבשר יוסף■ על התאבלו ימי כל ■ הנבואה ־ ממנו שנסתלק מיעקב ראיה יש
 השכינה אין מדליקין) במה (בפרק חז״ל אמרו וכן נבואה, רוח ושרת ותרגומו (בראשיתמ״ה) יעקב .

 הפחותוח המדות שאר אבל .מצוה של שמחה דבר מתוך אלא מתוך'עצלות ולא עצבות מתיך לא שורה
 אבל'הם הקודש', רוח' וכן ממנו הנבואה לסלק יפה כחס אין ה' תמונת ומביע נביא הוא כבר אס

 למכסה חוצצץ וכן 7ג'ג' ואס מחיצות ב' הס מדות ב' הס אס ורוה״ק הנבואה בפני וחוצצין ־מחיצות
 מעת אס רב אם הרוה״ק או הנבואה של האספקלריא בהירת יהיה פיהן ותל כמשפעס במספרם עתיק
 מל״תל שבמל'אוי'על עלמ״ע חשובה עושה לא חס ובמעשים ובבחירתו אדם של ברשותו כלס כי מפני.
■ אולם . יגעי לא קודש בכל תמים האל לשפע יקרב לא מוס. וכל מוס בעל נעשה כי שמסלק וודאי

 ־■ אינו'מן הראשונה אף־בפעס כלל יבדיל ולא מחיצה שמה לא ידו תשיג לא • מאשר השכליות מעלות .
לקיימן״ לחדס לו שא״א מ״ע מרמ״ח המצות במעשה הדין והוא התחילו, אם יסלקו שלא מכש״כ הצורך

 שהשגגהאף־ וראש אחי תדע ידוע גס .שהתחיל אחר מחיצה שמה ולא הראשונה בפעם הצורך מן שלא .
 ולהף עון, כל לצדיק יאונה ולא זדון עולה תלמוד שגגת בפרס לעולם מועד ■אדם כי דקה מחיצה נעשה היא
 הדקה מן דקה שהוא על אך מסד נשערה סביביו כי הדקה את'המסוה וישם במקצת חוצן הוא אף
 הגידו־ חכמים אשר הנביא שתנאי הוא עוד להודיעך שראוי ומס / ראשונה' פעס׳ אפילו מעכב אינו לכן

 ־ אדם יכול •באקראי' אבל ;■גקבי־ע̂ז -לומר דרצו ז״ל הרא״ש פירש כגר ועשיר■ גבור חכם שיהיה שצריך
 כתב וכן , שעה ̂̂אי שה̂ת ו̂לעס ולבן אבימלך כמו הנזכרים התנאים בו ימצאו לא אם אף להתנבא
 . בעל הוא אס אלא' אז־ס לשוס צווי שוס או דיבור שוס הגיע שלא גוזר איני בתשובתו ז״ל הרשב״א

 מנוח' שאמרו ואשתו ומנוח גדעון איימלך לגן מצינו שכבר ז״ל חכמינו שזכרו תנאים אותן־־שלשה
 באמיתיות ואורך אשכילך ומעתה .לשונו כאן עד ,לפלא או שעה •לצורך אלא אינו כלו זה כי היה ע״ה
־ ־ ־ '- : והוא , המחיצות ענין - ־

 בענץ ולהשכיל להגץ חכמה לנב נביא זה) במאמר הקודמים (בפרקים הודע •p כי *TTTt}׳ *
הנביאים' ושאר המאירה באספקלריא הסתכל שמשה חכמים שנו אשר המחיצות . י

 כל תמיד היה ה' תמונת ומביע נביא היותו ימי כל שמשה הוא שהכוונה ,מאירה שאינה באספקלריא
 'fp בנפשו מדה משוס מחיצה לו היה שלא מפני הרקיע כזוהר מזהיר לבנה זכוכית גופו וכחות נג̂ותיו

 לו שחסר מה כי העליונה, בנפשו השתולים המצות מן ממצוה חסרון לא'משוס אף התחתונה היא גופו
 הרבים את וזכה שזכה וע״י ח״ז) ג' מ׳ ב׳ (פרק למעלה כמובא מחיצה שמה לא באק התלויס ממצות

 אמנס׳שאל■ . המאירה באספקלריא שהסתכל י דברו אשר חכמים היעיבו לכן שנגה שום לידו אנה לא
 רוב לפי אחד כל השגגות מ| או המדות מן או מחיצות איזה בהם היה נבואתם זמן מאמצעיח הנכיאיס
 המה והן זמן ובשום דבר יחסאץשום ולא סוב יעשה אשר כארץ צדיק אין כי האנושי מין כענע צדקתו

 תחלת אכל מאירה שאינה באספקלריא הסתכלו הנביאים שאר אמרם וזה שלהם האשפקלריא בשכרי היו
דבר 19 יט הברית] [ספר ־



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר ^
 .וא״ת .המעשים מן ולא המדוח מן לא מחיצה שוס בלי ונקי זך מהם אחד כל היה הנביאים אל ה׳ דבר

 ; ההבדל איפו ואיה משה כמו הראשונה בפעם המאירה באספקלריא • מסתכלים הנביאים כל היו אס"כן
 לא' הראשונה בפעם גס שאף אמרתך' לשוני תען זה על .הראשונה בפעס ,הנביאיס לשאר משה שבין
 ■ הראשונה ,מאד,אפילו,בפעס דקות מחיצות בו שהיו אפשר אבל לגמרי; מאירה אספקלריא להם היה

כבוד אבל הקודם בפרק כאמור ראשונה בפעס אפילו מעכבת שאינה השגגות מן שנעשה כמו'מסוה
 מלת ז״ל הרמב״ס ובראשם הפשסניס דרך על והנה .סופו עד נבואתו מראשית גם זה מכל נקי משה

 ■ מסו̂ה או מסך שוס בו למשה היה שלא רומז ומאירה נבואה הנקרא הנכבדת לההשגה - רומז אספקלריא
 מסוה או מסך איזה להס היה הנביאים לשאר אולם . בגוף ודבוק בחומר נמצא ששכלו-עדיין מה זולת
 בסתר בגו ודברים לאלוה מלין יש עוד הסשס.אמנס דרך על מלתא יציבא וזה.אמת מחיצות; המה אשר

 רק כלל התלבשות שוס בלי עולם.האצילות אור שראה היא משה של שהאספקלריא חן ליודעי■ המדרגה
 שאר התלבשות דרך האצילות עולם אור ראו המה הנביאים שאר אבל . לבד הבריאה עולם מעבר דרך

 בבריאה, האצילות התלבשות דרך אחרי ומהם מעבר דרך לא הבריאה התלבשות דרך .מהם העולמות
 ודמות כעין כתיב ביחזקאל ז״ל ע״א) פ״ב יתרו(דף בזוהר אמרו כאשר יחזקאל כנבואת ביצירה והבריאה

 אורי להשיג רצה כבודך את נא הראני ואמר שבקש ומשה .עכ״ל סגיאין כותלין בתר דחמי כמאן
 וחי האדם יראני לא כי ואמר ה' השיבו זאת ועל הבריאה עולם מעבר מבלי שם הוא באשר האצילות
 היותר בזכות זך הגוף שיהיה אף הגוף בתוך וח,י אדם שהוא בעוד הנמנע מן הוא שזה כלומר ל״ג) (שמות

 באר והרוה״ק הנבואה ותנאי המחיצות.,והמעכבים ענין האלהיס בעזר בארתילך הרי .האנושי למין אפשרי '
 הכרת וענין להסקובליס אשר אמת דרך על הנבואה איכות אהובי לך לבאר דרכי אשמור עתה ,• . היעב

. . ■ . . •. ־ . והוא: ;ומושכל משכיל שכל וענין בתורה הנאמר. - .
. ■ וענין.הכרת הנבואה איכות ח׳ מאמר ■ י

 להמקובליס אשר. והרוה״ק הנבואה באיכות שומעת ואוזן מבין לב חכמים אנשים לכס הבו, א סרק
,באיכוח לדבר אחלה מרס ואני נמסרים; לאוזן ומפה נאמרים באמת ישרים בסוד .

 שנשמת ח״ז) א' מ' י״ב (בפרק למעלה הקדמנו אשר את זכור לך ואומר ; ידידי את אעירה מבואה.
 הן שהן העולמות שבכל דנשמות בכל.אדם שורש לו יש יחידה נשמה.חיה רוח לנפש הנחלק האדם
 דנשמות באדם - העליונה-אשר נפשו שורש כי עולם בכל לישראל מזל ויש ,להישראלי לו שיש •המזלות
 שבאלס נשמתו ושורש הרוח מזל היא דיצירה דנשמות שבאדם רותו ושורש הנפש מזל היא דעשיה ד̂מיס
 מזל. דא״ק יק חיה מזל היא דאצילות דנשמות שבאדם חיה ושורש הנשמה מזל דבריאה;,היא דנשמות
̂דה;  לאדוני להגיד באתי .ועתה . היסב באר זה בארנו שם כי מקומו על והתבוננת לקראתו עורה י
 ידעת הלא, כי דבריאה האדס-דנשמות קומת בכל שרשה מנחת אז להתלבש:בגוף הנשמה שברדת
 .שהאדם א') מ' ח׳ (בפרק הרפוס את לזכור לך יש כי ידעתי בזאת גס . מבריאה ■ היא שהנשמה
 ודאצילות ודעשיה דיצירה האדם;דנשמה וכן ספירות בעשר שלמה קומה בעל הוא דבריאה דנשמות

 לנו יזכור עוד . גידין בחינת מהם ושס״ה אברים בחינת מהם רמ״ח אורות בתרי״ג להנה אדם ופני,
 ורמ״ח •ספירות עשר בסוד■ שלמה היא.קומה הנשמה שגס א̂ח״ז) מ׳ ד' (פרק למעלה מהךשכתבנו

 מנחת הגוף בתוך הנשמה שברדת תדע לכן .והחי והרוח הנפש וכן אדם בסוד• גידין ושס״ה אבלים
 נשרשת היא אשל בחינה ובאותה דבריאה דנשמות דאדס בכתר שבה כתר בחינת שהוא המובחר שפשה
 בחכמת מנחת שבה חכמה בחינת ושורש הספירות מכל כן גס כלול ספירה שכל. זאת כי,מודעת ג שמה
 דאדס נהיים וחג״ת בבינה ;בחינותיה שאך וכן שמה נברשת היא אשר •.בבחינה דבריאה דנשמות. אדם

 דבריאה שלמה אחת :נשמה יחד ונקרא דבריאה נשמתו שורש נקרא ביחד אלה וכל . דבריאה דנשמות
 7ונפשו-ע ומלבש•ברוחו pמתפשv היורד הוא לבד מהם והאחרונה החחתונה קענה-סרמיות ובחינה
 ברוח בהתלבשותה היצירה עולם דרך הנשמה שברדת תדע ״גס .הזה בעולם אשר בגופו הגיעו
 אדם קומת ̂ב שבה רוח, בחינת והם ;הנזכרים מאותם' שמה.שרשיה;הפוחתיס גס מנחת דיצירה
 הפחותים שרשיה שם גס מנחת בנפש בהתלבשותה בעשיה בירידתה וככה הנזכר; דרך על דיצירה דנשמות

 ברם ;הרוח יעשה וכן / יאזכי דיך על דעשיה דנשמות אדם קומת בכל שבה נפש בחינת והס ;■•יותר
 בעברו דעשיה בהדס,דנשמוה שבק שבו הנפש בערך ואשר דיצירה דנשמות בארס שבק. שרשוהי עקר
 וליחידה דאצילוח ולחיה דעשיה לנפש תדין וכן רוח נקרא יחד אלה בהתלבשותו,בנפש.וכל שמה דרך
 בעולמות מזה למעלה זה מאד הרבה שרשים לה שחין נשמה לך שאין באופן זה,הדרך על הכל דא״ק

 נוהרה במקום השמד האילן בגוף הדבוק ענף בדוגמת הוא ■הישראלי האדם נשמת נמצא ; העליונים
 יזל ממנו כי מזלו והוא האילן בגוף בסבך נאחז בעודו מתחת בארן שנוגעת עד למטה עצמה ־וכופפת

 ר' של. מזלו רבינו,ע״ה משה שראה ז״ל אמרם וזה . האדם שבגוף ענפו קצה אל ושפע חיים מיס
חזור ליה אמר לי הראהו עולם של רבונו משה שאמר ג׳) (פרק במנחות וגרסינן ;ודורש יושב עקיבא

לאחוריך
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 נגל’הוא_ שאחד. משה, משה חנרהס אכרהס הצדיקים שמות ̂נכפלו למה תכין הזה ובסוד . לאחוריך
 אתי'שיש תדע ונאמנה הסהור/ בגןפס השנית'המחובר הקצה ואחדננד ממעל בשמים אשר השורש

 בשמים אשר שרשיו בכל שבגופו הענף קצה שהוא עצמו ־להחדבק קשורה בחפצו ויכולת אדם של ידו לאל
 אף המעכבים ויסלק לזה ראוי להיות עצמו ויכין לכשירצה במקום.מה.נולא העליון שרשו עד לו ממעל
 אף ולכשירצה בקצה'חבל אחר במקום לדור. מולדתו מארן שיצא כענין,האלם , האדמה על חי בהי̂ו
 ועריה..בעין דרכיה כל בדעתו ומצייר זוכר.אותה זה כל ממש.עם בעיניו. מדינתו רואה ואינו שס ?איט
 ברשעים הכרת'הנאמר ענץ כן גס ותשכיל הזה.תבין ובסוד ,שבו והמדמה׳ הזוכר. בכח ובמחשבתו שכלו

 הקדוש האילן מגוף .הענף אותו נכרת כרת משפע.. חעא החועאת שהנפש שהוא בתורה רבים במקומות
 צפונה וקדמה ימה בה ומתהלך בארץ משוע השפל בעולם ונד ןא משרשה נפרד לבדה היא ותשאר החיים־ עץ

 נפלא דבר הוא הזה הענין כי ובהיות .משרשה שנכרתה אחר העליונים העולמות במעלות תעלה ונגבה'ולא
 יפה אשר עוב אני ראיתי חביב קורא מאוד נכנדת בעיני יקרת ומאשר בו רבים.יחכמו לא אשר גדול וסוד

 אמס דבר על הזה והנורא הגדול הדבר חוג כדי;,להעמידך.על העיב באר ולבארו בזה קצת להאריך
V ,. י: והוא ,השכיל מיד.ה'עלי בחסדו אשר כפי ואמונה , ־ .: י

 חלק י״ח מא' א' (בפרק למעלה לך יעדתי אשר, שפתי מוצא התמהמתי,לשמור ולא חשת״ ב פרק
להבין המבואר מאמר תראה רשעים בהכרת אשר. זה). חלק א'.. י״במא׳ א'ובפרק ־

 הקדמונים גדולי כמה הדבר בזה נתקשו הנה כי הרשעים/ נפשות על בתורה הנאמר הכרת ענין ולהשכיל
 ולא בכה וזה בכה אומר. זה לבו יראה, כאשר טתב אחד/ וכל בו נלחצו שלמים. וכן רבים ומפרשים
 אחי דע גדול-הוא סוד כי שמעני אדוני ועתה באצבע,קסנה./ נהניתי..אפילו ו.לא הדעת בהם תתקרר
 י״ז) (בראשית מעמיה ההיא הנפש ונכרתה נאמר פעם לשון' בשנוי .רבות פעמים בתורה כתוב כי וראש
 (במדבר ההיא הנפש הכרח הכרת ואמר כפל ופעם י״ב), (שמות מישראל. ההיא הנפש ונכרתה ופעם
 ובהזדמן במקרה המקרא כתב לא זה וכל כ״ג) עמה(ויקרא מקרב ההיא הנפש אח והאבדתי ופעם ס״ו)
 חעא ועל כך זה חטא על יתברך מאתו המכוער העונש' אופן על בכוונה.מכוונת אבל.הכל ח״ו הלשון

 עקר.חיות כי ומלאחריו, מלפניו לו סמוך או י.מיו בחצי. לבד מיהתהגוף על בו הרצון פעמים כי כך,; זה.
 על בו הרצון ולפעמים (שסי״ז), הוא דמו בשר נפש.'כל כי כנאמר נפש נקרא והדס הדם י הוא הגוף
 העליונה נפשו על בו הרצון ולפעמים הגוף, מן הפרדה לאחר תכרת שהיא לבד היסודית התחתונה נפשו
 בו הכוונה ולפעמים יחד, הנפש ועל הגוף על הרצון’ ולפעמים האדמה, על ימים יאריך הגוף אס אף לבד

 עולמית כריתה פעמים פנים שני על ימלץ כרת מלת זסנייח,,כי כריתה הכוונה ולפעמים החלטיית, כריתה
 אלא איט ופעם המציאות מן ויפסד יכלה לנצת-אנל ועד אליו ,ישוב שלא האילן מן הנכרת כענף

 כאשר אחד לבשר והיו אותה ולוקח חוזר הוא שלפעמים לאשה. כריתות ספר כמו לשוב ואפשר הרחקה
 וחוזר הרחקה אלא ולפעמים-אינו המציאות מן אבדנןיממש' בו הכוונה לפעמים אבדון וכן.מלת בתחלה.
 משונה גלגול על בו הכוונה ולפעמים כ״ז) .(ישעיה _בארץ;אשור 'האובדים ובאו ומתקרב.כמו וניעור
 משתי משפחה או.העתק ישראל מבני לא; אשר סו.מדבר. חי או צומח דומם,או או יסוד באיזה ומגונה

 שהכרת ודע ושמע כאפרכסת אזנך עשה תביב קורא ועסה ,ובהפך לנקבה מזכר. ר״ל האדמה משפחות
 או הגוף מן הפרדה אחר תיכף או וכל מכל שהיא,״תתבשל,ק/המציאגת הכוונה התחתונה לנפש הרומז
 שלמעלה מב״ד עליה. נגזר אשר ואת עשתה את.אשר ומכאובים.כפי. צער מה זמן תחלה שתקבל לאחר
 העיוני נפש אפילו הכליון לקבל ומוכשר מוכן היא'.בגיגעה יחד.כי עמה״. בה: המלובש העליונה נפש לענוש
 נגד רוחניית אס'היא אף א') חלק ייח א'.מח' גשם..כעובא..למעלה:'(פרק בחינת בה שיש מפני שבה

 היא האמתי הנפש ובין הגוף בין אמצעית .בחינה והיא הארץ מיסודות ומורכבת מחוברת ר̂יא כי הגוף,
 ורות נשרפת נשמתן השנה) דראש קמא חז!׳ל;(בסרק אמרו ועליה דעשיה משמים אשר העליונה נפשו

 שלא עד הדקות למדרגות יגיע כאשר רוחניי שיקרא לעצם די י כי, תתמה וחל החלטיי. כרת ,והוא מפזרתן
 דקים דברים במציאות שימצאו המנע אין זה י, עם גופניים.חבל ובריות .׳גשמיים דברים בו לפעול יוכלו

 ולהתיך מהותם ולנתק אגודתס ולהתיר כח.ועוז,לצודד.נפשות להם אשר יותר,ממנה רוחניים ובריות
 ההיא והבריאה נפש, להכאות ביסוריס לצערם או לגמרי ולכלותם המציאות מן ולבפלס לאבדם עצמותם

 להאדיב ממונה או נפש מכה כל כי ומכאיב חובל הוא נפש כי על מזיק י או שד שהוא רע מלאך נקרעא י
. , : רע מלאך נקרא נפש . :

 וגם ימיו בחצי ימות נפש.התחתונה,שהגוף עם הגוף על שניהם על ט שהרצון הפעם אך ג 'פרק
ד' ז״ל(בסרק כאמרס הכרת הכרת הלשון כפל נאסר זה על ה' יכרית היסודית נפשות , ■ ;..

 לך השמר ואמר הכתוב הזהיר הזה המר עונש ועל הגא, בפולס חכרת הזה געולס הכרח מיתות)
 שהכוונה הפעם אמנם ,יכלה בשר ועד מנפש כי בעבור והנפש הגוף כלומר ד') (דברים נפשך ושמור

 ולראות לעלות יכולה ואינה משרשה נכרתת היא הגוף מיתת שלאחר ט הרצון העלץנה נפש על י בי
 יכולה ואינה הצדיקים נפשות כשאר בג״ע רוחניי זיוג להזדווג יכולה ואינה חי אל מלך לפני ולהשתחות

גרושה ' ־ כאשה כלל התחברות ולא 'עמהס קשר עוד לה שאין מפני שלה ונשמה מהרוח וחסד חיים שד לשאוג
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 נהש על נגזר ואס הלזו, הגשמה. וכארץ השאל ב̂לס נע.ונד ההרים על ותלך מאישה וכרותה גרושה

 היתה כאשר גנפש־ נפש הר<סתונק.המעשמת נפשו הוך אותה מלבישים ויסורים עונשים ההיא החוטאת
 ידה ועל זה) תלר, א' ג/מא'. (פרק למע(ה כמובא, האדמה על חי בהיותו גס בה מלובש חתה" באאנה
 המחזיקים המזיקים המה אשר אך״וחמה מלאקי ע״י לה המגיעים ץהמכאוביס והיסוריס ממש הצער הרגיש

 ע״י לה היסוריס'המגיעים תרגיש ,'כ̂ע־ רבות.ורעות. וצרות ביסורים אותה ומיסריס גדול '[>5p בה
 סוד וזה הגוף שהוא אחד. לבוש עוד היסודית נפש על מלובשת. שהיא בשעה גופים בעלי אדם בני

ממש מסו הכוונה וחץ ונפש., על'גוף חלק) חז״ל(בסרק שזכרו יחד אותם ודן הסומא על היגר מרכיב

 האנושי השכל הרחוקים,מן כדבריה נם אף ?זז״ל דברי כל נאמנו מאד מה כי ולדעת לזכור לך יש ומאת"
 אמג־ אלה על כי מכחישו. הוא אף והחוש מזה יותר השכל מן רחוק דנר כי"אין החוישיס'הבשריים ומן
 ביתי בתוך אצלי מונח אבי של, המת גוף הלא בגופי מותי אחרי שמתלבש לנפשי תאמרו איך בלבו נבל

 בכל מאד הארץ את אבי עקר גק המור ובקמן .בבשמים חנוס בגופו שלם עיני לנגד כל,הימים בארון
 ימצא אשר והדבר כמונ:,היום ירש ונס רצח ונאף וגזל גנב הבריות וכל ואלמנות יתומים ענה אשר
 נפשו. היא ענשו לקבל להתלבש עתיד הוא בנפשו כי ידע ולא מותי לאחר אותי גס ימצא אבי אתי

 שטן אין. המף בתוך הנפש מלבישים היו אס אדרבה כי ידע לא בער ואיש במקצת המוגשמת התחתונה
 רעים מלאכי מכל לנפש ,שקירה אוא הגופניי הלובש כי אליה’ ולנגוע הנפש אל להרע יכול רע סגע וחין

 ̂ להכעיגא וממרה גמור רשע הוא, אס אפילו הגוף ע״י; בחיים בהיותו מהם משומר הוא כאשר ומזיקים
 בורמיס מוהס אותם.אחרי■ מענישים חבלה, מלאכי אשר הגדולים הרשעים של והרוחות הנפשות זה ומפעם
 ופורהוס בורחים וחיה כהמה מידס_אפיל.̂באקה״טף. להנצל להם אפשר אס אדם גוף איזה לתוך מידם

 לביס מעשים כתוב נמצא אשל הקורות ויצדיקו יחנו'עדיהם כאשר ונצולים'מידם בהם להתלבש
 המחות מענין זר ולא ראו אשר.עיניהם לנו, אבותינו'ספרו. וכאלה ישראל אמוני משלומי אלה נוראים

 יכץ צא וכסיל .ונבל שיצאו עד אותס משביעים שמות ובעלי באדם לפעמים הנצמדים של־'הרשעים
. . : את_זאת י ־ .■ • ־ ; ■־■ .״

 מפנכ דבר יודע אתה ואין קלגיש שלא כלל.אחר לגוף עונש אין כן אס בלבבך תאמר וכי ד &רק
מקרה אין בקבר גס כי אני.החביב כן לא אשיב, זאת ע( / כרשע כצדיק והיה רע עד ‘ •-

 השולה קטנה אחת בחינה ע״י עבדו לא אלהיס̂לאשר: בץ״עובד גדול הפרש יש אבל ,ולרשע לצדיק אחד
 על בשלום ינוחו גופות.הצדיקים ידו ועל מרמי אמ<הבלי. חכמי אצל‘ הנקרא בקבר והעצמות הגוף על

 עצמותם על עונוהס כמוס כי..אס הרקעים כן צא. לבטח בשרם'ישכון אף יחלץ ועצמוחיהס משכבותס
 על יניחו, שלום יבא נאמר צדיקים ,של גופם ̂ע שואל) (בפרק שאמר כמו בעצמותם רקב יעלה ולק"

 קנאת שישלו כל'מי ואמרו.(שם) לרישעיס./ ה׳י אמר אין'שלום של'רשעיסינאמר גופם ועל משכבוהס
 עס כקבר הוא המשקב על אס. .אפילו, בגופו. לרשע צדיג̂־ בץ גדול הפרש שיש הרי V 'עצמותיו'מרקיבים

 היא הכוונה החי בבשר כמחע למת רמא קשה שנא̂ל (בפרק־ יצחק ר' שאמר מה כי מרגיש/ שאינו
 ואת רמה תמלא ובטנו' ויבאש תולעים כי.ירוק בראוסג וחורבנו בזיון'הנוף יצער המתי לנפש שקשה
 ועתה רמתני ותאער־למה ותקונן תאבל' עליו נ״פשו אזי יבאו פיו ועל יצאו פיר ■על האדמה אמש צל־

 <א ר׳,יצחק שהניא הכתו?; ולק האי מחט.בבשר כצעד לנפש,הקת הזה וצערי בזיון וצדי שאול'ביתי
 יאמר מפקש ,̂פש,יכאב;על.בשלו.קאשר כלומר י יכאב פליו_ בשרו אך אמר אבל יכאב בפרו אף. קמר
 ן0כס את מיסריס .ה:ת,ה,בו ומתקיים.ו.רןמה,.,לא באמן החנוט'ויישס הרשע תאבל/"וגוף עליו זנפשו
 בעס אלא'לפי. אינו ק.זה הגוף רלשל4העל ועונש שכר’^̂יא הזה,'וכל כצער •ששקול אחרים בצרות
 ידיצו עפר אלוישגי עתלם.יחי_ה אז, כי יהיהולכסוף; של;'המף העקרי שכר̂עונש אמנם / בקבל שהוא
 תתיש עגין כל כי :;כר,או.עונש.'ה.עקנ־י ג̂הגיף יקבל לדראון'עולסיואז לחרפות ואלה לחיי"עולם אילה

 הכליוז אמנם ( רע .טוב'אם.5א כמעשה\3 כמפעלו̂שלס, לגוף לגמול'גסי כדי אלא חינו המתים
 הנא̂ד נפשך חי .7p וזע מעלה בטבעה.,כמלאכי לנצח חיה נפש היא ט׳ מקבל ■ א׳ין״הנסש'העליונה

 התחתונה בנפש התלבשותה ע״י לקבל מוכנק היא בטבעה ויסוריס צער אפם רבות'בנביאים פעמים
 בארץ ונד נע בהיותם ימי.מרוקיק ימלאו p כי הפשע ולכלא חטאת להתס כדי בה עונה עוד כל שלה

 לטהר בגיהנס .חודש י״.ב תתמוגג.ובתמרוקי*.ה,אש.יי.ם ברעה ונפשם ורודה'בהם( ומלאך'רע'•רודפם
 אחר וצריך.כיבוס יבנסש המקער הכתם, הוא והפשע היא̂הטינוף השן ט ולהסיר■'כתמיה טינופיה
 שצליהה מגונים.’שעלתה.כתמים, עד. רב. כמד_המנץנף_זמן בהכרח’ לקבל ■שצריכה היפוריס וזהו כיבוס
 ומתבטלת המציאות מן. נכלתת, כרת’נתח.ייבת ־אס התחתונה הנפש אזי טהרה ימי ובמלאוא רב כיבוס
 והנפש,העליונה מרק ה;פש ושזע.תמות שמשם;לור,חה הד׳־;סלדות אל וחוזרת חלקיה מתפרדים ט ׳ לגמרי
שעשתה הטנבים ה;ע!:ק על רב עוני ־ נחצבה'לקבל אשד"משה קדוש מקום אל לשרשה למעלה יזוזרת
: ך : - : ן , - י * - ̂ • ■ .־ - ■ ■ ־ ' ןלולא . - ׳ י



קמז הברת וענץ אילות^בואה ׳H '‘מאמו -
 התחחונה הצפש הימה יהלינין הפיטם מסעם ידועה: pt עוגש 5לקנ צמלה; היתהי העגונה שהלפש ילילא

 שנצרכה.הנפש במטר אלא יסוריס סבלה ולא הנוף בצאאה,מן7חיכף המציאות מן נכרהת כרת שנמזייבת
 נקמיי עונש, יש' לא. כי המציאוח מן 'שתתבסל קודם ממצה. לרקום מסעם לא כה לההלבש העליונה

 הכיבוס-להסיר.כתמיה מסעם ולרסואתה לסוכתה אלא אינה הטמונה הנפש עונש גס כי הנווב החל
 ■לעשות לה אפשר אי כאשר התחתונה נפש בזולת הכיבוס לקבל לה. אפש̂ר ואי מחליתה ולרפאותה
 לפעמים תקבל שהיא זה) מא׳ ב' (סרק למעלה אמרנו לכן הסומא. עם החיגר כעח מבלעדה העבירות

 P לא עמינו'לומר בני פילוסופי התחכמו בחנם וא״כ העליונה.?נונש נפש על נגזר אס צער תחלה
 נקמיי לאדס-שאינו זה מעיל מה ; נקמיי עונש העוב האל .אל ליחס יתכן לא ט בעבור עוש למעלה
 שר̂י דוברי פי יסכר . המכות מן וכאב צער מקבל אינו לטובתו מאביו המוכה הכן וכי יש שהעונש אחר

כרמם ועל ברשע ולהתעולל המצות מן חסשיס להיות הדין מן לפטור״עצמס ישרות בלתי סברות הבודאים
./■. ........ :מעלה של ב״ד דין לקבל עתידים .

 והאפיקורסים המינים ובין בגופם עכו״ס פושעי או בגופם ישראל פושעי בין אשר החילוק לם1וא ה פיק
שהפושעים הוא השנה) דראש (בפרק.קמא הנזכרים. להם ץהדומה בתורה ;ושכפרו ־ '־ ־

 קודם זמן איזה שגס מהם ויש נפש. תחת נפש מלובשים בהעתס חודש ̂״ב בה לגיהנסזנדוניס יורדים בגופם
 שבגיהנם חודש י״ב ואחר ז') מ' ב׳ למעלה(פ׳ זכרנו כאשר אחרים וצרות עונשים סובלים לגיהנם שיורדים
 שחת ואסר עפר נעשים וממילא יסודות לד' חלקיהם מפזרת ורוח התחתונה נפשם כלומר נשרפת נשמתן
 לקנל קדוש מקום אל רמה למעלה לשרשה חוזרת .העליונה ונפשם ירשו.אר̂ץ אשר רגלי.הצדיקים כסות
 כי-סעמיס עשה •אשר מצותיו לפי בג״ע נחלתו יותן פקודיו לפי איש, המלך. מבית לה לתת כראוי שכרה
 והדומה האפיקורסים אמנם , המה ישראל מכני לא כמדבר.אשר עליונה נפש יש שלא לבך ידע רכוס
 מלובשים עדין והס ויבטל יפסוק שהגיהנם זמן עד ז־ורות לדורי ונגיהנס עונשים בכמה נדונים להם

 והס כלה. גיהנם אמרם וזה עליהם הנגזר כפי ידה על אחרים יסורים, עוד ־ומקגליס התחתונה בנסשס
 כי לשרשה למ״עלה עולה העליונה ונפשם המציאות מן ומתבטלת נכרתת התחתונה ואח״כנפשס כלים אינם
 כלה אעשה לא ואותך בסוד שלה והנשמה הרוח שמה יהיה אשר אל הטבוס לאחר העולה היא סוף סוף

 בגין צאתם וכתחלח , כלים אינם והם חכמים לשון הוא וכן ל'). (ירמיה; “אנק! לא ונקה למשפט ויסרתיך
 לסרפוס ■אלה שנאמר לג״עומה בצחצחות ותשוב כשלג ואח״כ,חתלכניס / קדרה לשולי דומה סניהס העונש

 )6כ״ (שמות .לעולם ועבדו והעד העונש ערך לפי רג זק עד הוא הסנה, י') (דניאל עולם ולדראון
 P ')5 למעלה_(פ׳ כנזכר לבד הגיף על בכריתות בו שהסנה בחטא שאפילו דע גס / שנה נו״ן שהסנה
 ואוהבץ קרוביו ממקום גלות בו הכונה ולפעמים ,ימיו כחצי בימות ממש כרת בו שהכונה לפעמים

 ה̂ג ונכרתה כמו מלפני נאמר אס אבל נאמר.מלח;מלפני אס'לא אחרת ארן אל וישליכו מולדתו וארן
 <\ככה יתברך כבודו הארץ כל מלא כי למקום ממקום ללות הכונה.ט. אין כ״ב) מלפני(ויקרא ההיא

 ונד נע לבדה היא ותשאר וחסד סייס לינק שד.ממי לה ואץ משרשה שנכרת. יש לבד הנפש על כשהכונה
 א^ ממקום וחסד חייס הקבל אבל פלה ונשמה .ומרוח משרשה שנכרתת ט שהכונה ויש השפל בעולם
 ישv,מישראל נאמר הסוד זה ועל בעכו״ס שנתגלגל י;ש לכד בגלגול וכן אחרים/־ לשולחן המצפה כאדם

 pSnv בגז : דברים יש שד לפרש שאין אחרת בלשון נאמר. זה ועל חי בבעל שנתגלגל ויש באשה שנתגלגל
 שים עקר הוא שבארנו מה אך עולם של כבשונו הם ק אפשר;ט אי. ולפרטם דרהמנא כבשי בהדי לאלוה
 הגלגול ענץ תרחיקו לא הרחק רק. ̂ ועד.שלם מעתה 'גפשך לך,ואמור השמר וזכרהו הזה לדבר פניך
 שבתחילה מאישה גרושה או אלמנה אישאשה יקמ דו;מתו.געוה״זוהוא.כי תמצאו תתכוננו אס כי כן גס

 עמו מתדבקת לשני שנישאת ואחר הרבה שנים האהבה,והאחדות בצטתות בעלה, בנפש קשורה נפשה היתה
 נאלק גס ואס היה לא כאלו ותשכחהו כלל לבעלה'הראשון וכרתr ואינה אחת ולנפש אחד לבשר והיו

 מקנה אז החורה מצות מקיים האדם אס אגל , לו לנכוכדנצר,ויגיד ישאל ננלנול מאמין הבלתי יתעקש
 לא בכלל שבה והסוג בקבל מחעכלת שנה והזוהמא התחתונה בנפשו גס והנצחיות ההשארה זה ע׳׳י

 א') מלק כ״א מאמר ה' ד' (פרק למעלה האטר ;וכדנר הפילוסופים כדעת שבה לבד העעני נפש מבחינת
 לנפשו ומלבשת נשארת יחד נפשותיה בחינת מכל והזך השב רק ,ינעם לנפשך ודעת שם חביב הקורא עין

 הנפש עס היא והשאר התחתון בג״ע הרוח. שפד הזה ובלטש לרוחו סלבשת העליונה ונפשו העליונה
 בגן.מק לצדיקים הצפון סוג ורב שלום רוב על. ומתענגים לנצח וקייס לעד חי יחד הרוח פס העליונה

̂ק שלה כשהרוח פעם התחתון/וככל  געלון העליון שלס באור ה׳ולהתעלס גנועס להתענג לג״ע׳
 ״ לובשםVומוזר שס שונו עדי התחתון -בג״ע.‘ומניחו הזה־ הלטש. ור״ח.פושס בשבת כמו רבה צדיקים

 מעצש מןיגן ט הנפש השאלת ענין באור על להעמידך הצורך ק אץ זה כל את אותך אלהיס הודיע חט6(
 בספר יעיץ גכוגות וראיות ישרות פבמס ולקיומו.,ע״פ לאשרו. והרוצה יקרא. ומאליו
 לדעתו.מן והרוצה בחח'.ללשוננו.סקלו̂ש .אשל. ה' עס ממקהלות צרפתי חכיס
®ה ̂!נרגמיסיכף..̂. ̂יו קז-אל'.לוב( וי,קס זאל,מנחתו אל*הבל יישע

סוד לש«ע ומעתה הקודש רוח או הנבואה החשכת אופן לאדוני בע.ולהגיד שהיינו
®יק■ : והוא / המשכתס איכות ’ ^



■אמת ^^^ות.ץןל^דבחי ספר. .
 שככר בעצמו הזה.,אתר.שידע הכבוד. לכל ראוי שככל,הוו) 'בעצמי. כשירגיש האךם_ה_מעלה י פרק
י' ■  העליונה בנפשו הפוגם חסא ישיבידו iל( גס הרעות המלות, התחתונה.כל מנפשו *סלק ־ ' ■ ־ '

 משנותיו שזוכר מה כל על אח״.כ,יתודה לבבו בעל שב כבר נעולים תעאת או בעצמו שידע ועל׳ססאיס
 ומה ונקיים; עהורים אחרים בגדים, ולבש ועשס.;אתבגדלו במים,ומהר ובא ושזב מודה ויהיה ■ פעם שד
 יבסלוהו שלא כדי ההייס וכל מאדם. מאד בחדר..מיוחד.,הרחק ישכון ולבדד לבנים בגדים יהיו אם סוב

 המדמה והכח אוהו המכסל וחי אדם לקול ישמע כדי.שלאי סוב יותר חצות. אחר בלילה להיות ואס'אפשר
 שדרכו א׳) ח' מ״ו מ׳ ב׳ (פ' למעלה כמובא. שבנפשו.היסודית חיה דנפש הפנימיות חיצוניות הוא שבו

 מחשבתו ויפשיס בגשמיית .יפסיקהו.מלדמות אותו; הזה עולם דברי ולצייר גשמיים ענייני תמיד לדמות
 ננואה לא בעצמו החלום הוא שא״כ החלום כענין מגוש נשמתו להפשיס הכוונה ואין וחומריות; י גשם מכל
 שלו-מלחשוב .המדמה כח ויפסיק נפשו כאלו.יצא מחשבתו, יפשוע עד והוא בגופו בו נשמתו עוד''אלא

 לכן ; תחתיו 'אחר ולהביא זה .'מדמיון להפסיקו אדם של ידו. לאל שיש נודע כבר כי בעניני'החומר';
 העולמות באותן עולה הוא כאלו לו. ויצייר שבכל'העולמות נשמתו שרשי מדרגות בדמיונו ויצייר לו יחשוב
 וכשיגיע שס אשר רואה;האורוח הו.א כאלו בדמיונו ו״יצייר לזה מזה שמה לו אשר כשרשים מעלה אחר מעלה
 .דספירות דאדס הספירה וידבק.שדשו,,לאותו'נקודת שס.ינוח דעשיה דשמיס דנשמות באדס נפשו לשורש
 ׳ סוף אין ועד זה אל זה דשם דספירות באדם ספירות;אשר העשר גס להעלות ויכוין שם נאחז שרשו אשר

 הוא אשר דנשמות שבאדם נשמתו 'לשורש ומשם הספירות תוך אל מא״ס חור.ושפע להמשיך ויכוין שבתוכם
 לאדם וממנו עולם באותו לו. שחוצה דמלאכיס לאדס השפע ימשוך וממנו השפע הוא ויקבל שס אחוז

 במחשכתו עוד ויבא יעלה אח״כ ;עצמו עולס אותו לגוף, וממנו עולס בחוהו 'לו חוצה שיותר לקליפות
 נשמתו שורש עד ויגיע במחשבתו יעלה,עוד, הנזכר_ואח״כ דרך על ג״כ ויכוין ביצירה רוחו 'פורש עד

 בירידתו יכוין וככה ;חיה,ישלו;שבאצילות שורש עד אפילו. ביעף מועף להיות יוכל וכן כעולם'הבריאה
 השפע להמשיך נר״נשלו מגיע'.לשורש מקום.אשר בכל, העולם עד העוצם ומן למדרגה ממדרגה וחזרתו

 לקליפות וממנו דשם למלאכים ,דשם,וממנו דנשמות באדם נשמתו לשורש וממנו דספירות מא״סלאדם
 השכליית לנפשו והשפע האור עם הגיעו עד בירידתו בכל;עולם יעשה וכן דשם העולם לגוף' וממנו דשם

 עזר לאחי לו נעשים וכלס ושמחים ששים הס ידו על העולמות כל חל, ■והשפע האור ובהגיע ;שבגופו
 כת בידו אין אס אבל אותו ועוזרים השערים, כל לו ופותחים הפועל אל מחשבתו להוציא סמך ולאחי

 יבא בגפו אבל כלל,לעזרו,ולסעדו _לו יתרצו ולא למחשבתו העליונים יתעוררו לא להם'השפע להמשיך
 אזי העולמות לכל ומביא״השפע מוליך להיות; ידו̂משגת אס חך ;הבל והכל בה'מועיל ואין יצא ובגפיו
 הנקרא השפלה שבנפשו החשובה. בחינה שהוא לנפשו,השכליית בירידתו נבואתו ושפע האור שהגיע ראה
 החי שבנפש הפנימיות' 'חיצוניות בחינה שהוא המד.מה כח עד ומגיע יותר משס'עוד נמשך המדברת נפש

 רואה כאלו הדבר יכין ואז ,גשמיי .בציור המדמה בכח אמתי ציור השפע יצטייר ושם השפלה ׳ ̂ובנפשו
 והוא בו הדובר מלאך כדמות המדמה בכח היורד השפע יצטייר ולפעמים •באוזן"פומעת מין'ינעץ'ושומעי

 שקד ומקל נפוח סיר ע<ין'.כמו איז? דבך;לרמז,.בו אליו_איזה׳ מראה או שומע'קולו או רואה-אותו
 נאמר.וביד זה ועל לו. לא;חוצה הנביא ובמוח שבו., הפנימןיס חושים בה' המדמה בכח והכל לזה וכדומה
 פנימיות הזוכר'.שהיוא בכח לכל כאשר הכל הדבד;הוא;־זוכר וכשנגמר י״ב) (הושע אדמה הנביאים

 רעדהיחחזיוס ל;.האברים.שבגוף5 אז בו סייד.5המדמה,לה אל השפע’ וכשמגיע הכל־ יודע המדמה'והוא
 שאינו עם במקצת כחלום, והוא נ־ניו על }נופל עליו”נ;פלת ̂̂^̂̂דס̂ה ברעד נרתעים והמה* מות ואימת

ובראשית'ט״ו) עליו נופלת חשכה״גדולה ־ •אימה והנה אברס על נפלה ותרדמה כנאמר• ■ חלום'ממש A. V ... . ..... ....... י ■ ׳

 שישו עד שלו השרשיס כל זכה.לתקן שא^לא תדע ואולם;נאמנה נבואתו. שפע ויתקדש •יתג^ כך העליון
 אותו תק אשר המדרגה מאותו אלא נבואתו להמשיך ._יכול_ לא הוא אף אזי המעלות ברום אשר העליון

 שרשו עד אלא בשרשינשמתו לא'.תקן אס משל עד^ן/^עלארך תקנם שלא אשר'למעלה'ממנו משרשיו לא
 דאדס .יסוד מספירת אלא. נבואתג.’;יכול.להמ.ש^. דבריאה,,יאיר דנשמות דאדם יסוד •בספירת הנשרשח

 ומכש״כ המתוקן נאחז.שרשו לבו דאדס^,דנשמותךשכנגדו.אשר יסוד המכוון'נגד'ספירת דסשרותידבריאה
 על ורחים'מזה גבוהים היוחר. כלט־מתוקניס,לאמשרשיוי שכבר ולמטה ממנו אשד משרשיו' שיוכל'להמשיך■

 שלו; ה1חיה:יחי וכן ליצירה רוחו־ שבעש;ה.־.ושרשי. נפשו:־העליונה בשרשי הדין והוא _תקנס'עדיין לח ט
 גלק כראיה.זה זה ראיה קזאשי^לא לאין בנביאים.’שיש;מדרגות' להבץ חכמה לבב נביא שדע 'שכן ואחר
 אליהו תנא.דבי כוונת ,ןזה אחד; בסגנון מתנבאים שני'נביאים איין לישראל להם נביאיס'שעמדו רבוא ששים
ח הפל-■ ו ־ ד ו י ש ע מ ' י ס  -מב לסי ובהירה . מאירה ;השורה־עליו. ה!קVה’לומרV’יו'Vמ'}ע ־הקודש ל

 הוא או,־.נבואתו;אשר.ימשך רה״ק שפע ץבוה־נ^ישי[ מחום י על תיקן אשר'^:ן^כי׳חס םמנמה'והתיקון
במדרגה,למעה המקוס"אשר,נןקן אוש_ נפי אלא אינו‘ גטהץאס׳לאו '־ממקום ' ״ ־ ־ י -׳-- י _ . ־ ■ י ■ ־ י ־ ־ ק ־ ־ • ■ ר פ



קמח הכרת וענין הנבואה יכות8̂' «׳מא&י'
 מן ' fcsv יה׳ק ונפלי הנביאים' של נפשם שאין בפרק׳הקודם שאמויגו אמי' נלננך כי'מאמי1 יו .פיק
שבמחשלחס יתכן איך כי טולם באיזה ומתנבאים וחוזים רואים הס איסה ק אם הגוף ׳ - ־
 באמת ויגיע ■ויבא ויעלה מועף'ביעף יהיה העליונים בעולמות עולה שהוא האדם לו • שיצייר ובמה לגד

 ידמה אס וכי אש מלאכי בין חשה לילוד לאלהינו מסילה נתן מי יחשב זר ׳כמו׳ זה הלא הפולמוס נאותן
 יהיה אחי* נא לך'אל ואומר אשיב זאת על באמת. האלה העומדים בין מהלכים לו יהיה בדמיונו כך לו

 הוא ריק דבר לא' כי והנבואה הרה״ק ענין ̂ידו על שיהיה דרכיו בכל צדיק מאדם קלה בעיניך המחשבה
 מחשבות ,■ כלס והיהודים התפלות כוונת בעלת כן לא שאס מערכך הוא מך ואס ממך הוא ריק _ואס

 מהדיבור יותר במעלה והחשוב הבכור זה כי אבי כן לח / ירעו לא והרהורים'דעיס ייסיבו לא נוובות
 'והיה . במעשיהם והאברים בדיבורו הלשון יפעל מאשר יותר לפעול במחשבה כח ויש בפועל והמעשה

 המיעיביס המקובלים לדעת אחד נעשיס איך ומושכל משכיל שכל ענין כן גס להבין •תצליח זה תדע 'כאשר
 יאשר הפועל בשכל לראות המשפילים הפילוסופים בו זממו כאשר איננו והוא ידעו ממרחק וגבוה לראות
 נא שאי א׳) חלק ב'מ/י״ח (נפרק כתוב בוי דעתם תמצא כאשר הירח מגלגל למסה המדרגה גשפל

 מעלת חשיבות לך אבאר 'זה תדע ושרם לזה זה שבין ההפרש דעת למען ההוא המקום מן עיניך'וראה
‘׳;■; ■י ■ • '■ : והוא , 'המחשבה -י ׳ ״ ■ ״ ׳ : ־ י

 יומר וחשוב לשולחיו -ונאמן במלאכתו מהיר הוא הדיבור שכח שכמו חמודות איש תדע 5ידך? י ט פרק
 הארץ בקצה אשר האדם את ימית שהאדם תדע הלא כפיו אשר-בפועל מן'המעשה ־ כ

 הר\דש לשון הנכבד הדיבור ע״י וככה בידו אשר קשת בן ישיגנו פלא מה לשונו שחוס בחן רחוקים וים
 הקדושים משמות פיסיות וחרב יצירה ע״יספר רגע י כמו ההפוכה בדיבור ומחריבן עולמות בונה האדם
 מכח ונפלא גדול יותר הוא המחשבה כח ככה ממש כפיו בפועל לעשות נמנע שהוא מה לשונו שעל

 והדיבור א') (קהלת לבי עם אני דברתי שכתוב כמה רוחניי דיבור היא השכליית המחשבה כי ׳הדיבור
 גופניי.ט רוחניי׳משכל דיבור חשוב ויותר ס״ז) פיהו(משלי ישכיל הכס לב שכתוב כמה גוסניי שכל הוא

 דברים וסין הומר אין ונעלם ורוחניי הנפש דיבור הוא והמחשבה ונגלה וגשמיי הטף דיבור הוא .הדיבור
 תיכף הרוהניי לשונו' מדע מביני בהיותם והמה כרצונו הגוף אברי לכל ומצוה נגיד והוא קולו נשמע בלי

 לידו יצוה במחשבתו שהאדם יבחן אבי יקום ירדופק כסופה ולמאמרו יצוה אשר כל אל למשמעתו סריס
 לשונאיו וישיב הלזפן ־אותו לו יגיע ושוב וברצוא זאת את תבץ ידו ותיכף השולחן מן אחד חפן לו להגיע
 ̂יצוה וכן עמו אשר האדם מבניי לזולתו קולו נשמע בלי אליו קול לו קול שומע הוא כי על ההוא דבר

 חמין נש בר דבעי ולאתר ילכו ללכת מחשבה של הרוח שמה יהיה אשר אל זתיכף ללכת במחשבתו לרגליו
 כאמרס מהדיבור במדרגה למסה אשר ממעשה מכש״כ מהדיבור החשובה היא שהמחשבה הרי יתיה; .יובילון

 הל־ה״ק עלידה״ענין שיהיה בעיניך יקשה לא ומעתה מעיירה, קשין מנירה הרהורי ג') פ' ז״ל(ביומא
 כח כלומר ' י״ב) י(הושע ׳אדמה הנביאים וביד הכתוב אמר זה סוד ועל וחסיד צדיר! מהאדם והנבואה•
 בעל הנטא-או שידע צריך זאת בכל הוא גדול דבר שהמחשבה אס;היות אף אך ; והמחשבה הרדמה
 הניחה'לי ועתה־ , אלהיס בישע הנא במאמר תזכיר אשר ̂הוא הנכנדת לפעולה ידועות כוונות רה״ק

׳ : והוא ,ומושכל משכיל שכל סוד מקדם אזכירה עד ,
̂׳ק: בעל לנפשו עשה אשר אלהיס יראי כל ואספרה שמעו לכו לבב אנשי״ ועתה י פיק; הנביא או-■ ̂הל־

תזכרו אס כי בידו לאחד והיו י ומושכל משכיל שכל מקשר ואיך הנכבדת ההשגה בעת ־......... י -
 מוצ-ב רגליו מאד ■ ■ארוך ■כענף היא האדם שנשמת זה) מ׳ ח׳ -(בפרק למעלה הקדמנו אשר את ראשונות

 העליון ששורש אתצס דברי אודיע ומעתה השמימה, מגיע וראשו היסודות מחומר הקרון הגוף הוך ארצה
 ענפו'התחתונה'חשל בעצה/וקצה• השכל'האמתי הוא כי.הוא שכל נקרא ממעל בשמים אשר מנשמתו

 מן היוצא ההשכלה והתעוררת דכר, על משכיל הוא ידו כי̂על משכיל ■ נקרא שבגופו האדם ־נשמה היא
 מושכל נקרא זה המשכיל אל למסה מלמעלה השכל מן היורד השפע וכן השכל אל למעלה מלססה המשכיל
 והיורדת השכל אל המושכל המשכיל מן המחשבה היה העולה היא ואשר ,המחשבה מנין הוא הזה ומושכל
 קז הוא הע̂לה ובין■ בין"היורד הזה המושכל המשכיל,והנה אל המושכל השכל מן המחשבה היא למסה
 והוא אל-הקצה'מ'זה מקצה'מזה' השכל או המשכיל' שמתעורר'להגיע הארוך הענף ׳• שהוא געצמו אחת

 בידו ■לאחדים והיו המשכיל' י'פס מתאחדים,השכל ידו ועל הקצה אל מן־־הקציד המבריח הסיכון׳ הבריח
 שצריך הידיעות יהמה אלה מה אתכם דברי אודיע אמרתי ועתה ,־־ החד דבר ומושכל משכיל שכל- ונעשה
 הנאמנים המקובלים וקבלו קימו' כאשר הקודם) (נפרק עליו יעדתי לדעתו׳;אשר־ רה״ק בעל או הנביא

׳ :‘והרה״ק/'והוא הנבואה וזמן ומקוס ז״ל וויסאל חיים הרב׳הקדוש־ר׳ ובראשה״
הקודש והרוח הנבואה ידיעת ט; •מאמר

 שהמשכת שתדע צריך כיי הרה״ק ננעל ושתים בנביא 'שתים ארבע־. שהן שתים ־האלה ידיעות ®יק
וממדרגה למעלה מלמטה העולה היא הרה״קאשר בעל או הנביא של המחשבה ־־

למדרגה



חלק:ב׳׳־דברי-ןאטת הברית ספר,
 ■יאת נכל ה<א דנרגחל געצמה שהמיסנה הייה עם גשמהו, שירש אחיזס לסקיס עד-הנש לערוגה

 והפתחים הרקיעין שמות לדעת גס הרקיעים של הפתחים שומרי על והשבעות ויחודים כוזנות לזה 'צריך
 מי במקרא ריבות תעמיס מאמר וזהו נביאים להיות החפצים לתלמידיהן מוסרים הנביאים היג. וזה "עצמן

 הנצרכות והידיעות הנבואה דרכי מרבן שלמדו תלמידיהון כלומר ס') ה'ו' ב'ד' ב׳ (מלכים הנביאים
 ועל , והחכמות התורה■ על.שאר עתה כמו זה על מיוחדים מדרשות בתי להם היה קדם בימי כי ,לה
 אומר שאתה כמו שינבאו■ עד הנבואה בדרן מהלכים כלומר י׳) א' (שמואל מתנבאים והמה נאמר .זה

 כל שנין שתדע צריך כי שמיס; ודלתי דלעילא השערים לפתוח שלמדו היא האחת והידיעה מתגדל; פלוני
 והכלים החומר בחינת והס לעולם שלם בין המפסיק ומעקה ואויריס ומחיצות רקיעין יש ועולם עולם
 כל בין וככה בתוכו הוא והשלם יסודות הד' הוא הזה השפל העולם של שהחומר כמי , עולם כל -;של

 לאותו לבוש סוד שהוא לזה זה בין מפסיק פרגוד ג״כ יש עולם כל בתוך אשר אדם ד' מסוד ואדם .אדם
 בכל וכן ,)זה ח' א' מ׳ ח׳ (כ<ק למעלה האמור כדבר מלבוש בנימסריא חשמל כי ההוא אדם' .'&ור

 פתחיס יש.להס שלהם ובכרייחות היכלות ובפרקי ויקהל בזוהר הנזכרים בשמים אשר וההיכלות הרקיעין
 דרך והפרגודיס הרקיעים אלה כל לעבור צריך והנביא אהד ■ מלאך ממונה ופתח שער כל ועל ושערים
 והספירה השם ר״ל מקורו שם ■ומה שמו מה השוער של לדעת צריך הוא. ע״כ . והפתחים 'השערים
 עצמו ושער פתח לכל וגס . מקורו שהוא קדוש־ שם בכח השוער לכל.מלאך משביע והיה משם ששרשו

 והפתחים השערים דרך הנביא מהשבת ונכנס לו פותחין ואז אותו לדעת צריך והנביא ידוע. שם •יש
. י. . . . . ■ ־ : האחת הידיעה זהו השלם ועד מהעולם ■ .

 שם אחוז ונפשו רוחו או נשמתו שורש אשר במקום עולם בכל שבהגיעו היא הב' הידיעה ב סרק
דשס הספירות ליחד כדי המקום לאותו והראויה הנאותה יהוד ליחד צריך היה ■

 וען לו שחוצה הבחינות לכל וממנו נשמתו לשורש ומשם ההיא לספירה מא״ס השפע להמשיך פוף אין .עד
 השערים אותן דרך יורד בחזירתו־ ואז המקום לאותו הנאותה קצרה תפלה שם להתפלל צריך •היה

 בהס אשר וכל העולמות זה ידי ועל העולם אותו בחינת לכל שפע מחלק מקום ובכל עולם •עצמן'ובכל
 והוא שבו המדמה לכח נבואתו שפע הגיע עד אותו עוזרים וכלס עמו ושמחים ששים כלס צבאם וכל

 ראוי יותר הוא ואס . ח״ז) ח' מ' ו' (פרק למעלה כאמרו שבו הפנימיים חושיו נבואתו-בה' משיג
 החיצוניים חושיו בה' נבואתו משיג והוא שבו החיצוניים חושיו ה' עד ומגיע עוד נבואתו שסע מתגשם

 זו מדרגה אופן אבאר אזכרתה ואת ה׳ בשם הבא במאמר המדרגה מזה 'לנו יזכר עוד כאשר ■ ממש
 נבואה מין יש והנה .לדעתם המה״ק לבעל כן גס נצרכים עצמן הידיעות אלה ושתי משם.; ותראנו
 הסודות ̂דעמאותן שלא מה שידע עד לבו להרחיב האחד.הוא ;אופנים ב' ובו בלבד לעצמו אלא שאינו,
 יעקב כמו עצמו טובת על לו שמיעד הוא והב׳ עולם; של ברומו העומדים הגדולים והדברים הגטזות

 נבואה מץ ויש כ״ח); (בראשית .ולזרעך אתננה לך עליה אתה,שוכב אשר ואמר,האק האל, לו שיעד
 להחזירה או יעשו מה ולהודיעם אותם לכונן ממלכה או עיר לאנשי ;או האק לעק̂מעמי שישולח
 ורוח הנבואה .וזמן מקום לך אבאר־ חביב קורא ומעתה . שבידיהם רעים המעשים ושיניחו שתשובה

־,: ־ :- והוא , הקודש ̂ .
ובמכילתא מילושלים שמדים הנביאים שכל חזיון גיא נקרא למה יוחנן א״ר רבתי איכה3 ̂ ̂יק

ארז משנבחרה לנבואה כשרות הארצות כל היו ישראל איז נבחרה שלא עד אמרו ׳־,׳: •
 ועל ישראל; אק נבחרה לא שעדיץ לאיז כחי! רכינו משה נבואת טעם וזה ; הארצות כל יצאו ישראל
 באק מתנבא היה. מתחלה כלומר כבר .שהיה היה מאי מגלחין) (ואלו בפרק חז״ל תירצו יחזקאל נבואת
 רבינו היה ראוי סרק באותו חז׳׳ל אמרו גס ;כן תירצו דחי) זסרשת לך לך (פרשת בזוהר גם /. ישראל

 מ̂ש •רבק תנו (בפ״ק׳דסנהדלין) אמר, הנבואה• זמן ו.על . לו שבבל-גרמה אלא שכינה שתמיה־עליי
̂לק הודשד ומראשית.כזאת .מישראל לה״ק נסתלקה ומלאכי זכריה. <זני האחרונים נביאים  א/ מ׳ א' (
 במ̂ע מנבואה למטה ̂שר האלהי ההופעה לא הנבואה ונפסקה חזון שנחתם הנבואה על שכוונתם ח״א)
 לשד נמצא היא. כן חקרנוהו כאשר כי ותבץ ;שס ולבך עיניך והיו הקודש רוח אותה קוראים שאנו פה
 לא השדש לרוח ׳אמנם ;ומלאכי זכריה חגי זמן ועד ישראל באק אלא שורה הנבואה שאין אלה מכל
 אליהו דבי הנא כאמרו שלס, עד דור בכל לארן בחון בין בארן בין נוהג והוא זמן ולא מקום יותד
מליו שורה הקודש מעשיו-רוח לכי הכל שפחה בין עבד בין אפה בין איש בין וארן שמיס אני,עלי מעיד
בעלי שהיו p אחרי ונס הגאונים בימי צדיקים כמה היה וכן נמצא וכן זמן ושום מקום שוס גבל ולא

 בתמידות אינה לה הראויים על אפילו הרוה״ק לארן שבחוצה הוא ההפרש אך אפי׳.בסוןלארן; רוה״ק
 רוח עליו ששרתה ז״ל ̂ריא האר״י קדוש אלהיס לאיש מצינו כאשר בתמידות היא ישראל בארן אבל וקכע

 יתנו כאשר הימים כל מנמ ־ רוה״ק פסקה לא ישראל לארן שבח לאחר אך במצרים פעמים כמה הקודש
 כמבואר ;ז״ל ווימאל חייס ר' הגדול' חלמידו בסרט הדור שבאותו ישראל חרן חכמי כל זה טל מדיהן

:והוא והנביאים הנטאה מדרגות אבאר ומעתה .האר״י בשבחי -
פרק ׳



קמטוהנביאים הנבו^ז מתינות ■י׳ מאפר
̂ן  בנפול כחל»הלילה נבואה הוא א) למעלה. ממסה הס ואלו מדתות ד׳ כנבואה היש די ידי ד

נאנמ־ זה ועל כ״ח) (בראשית ארצה מוצב סולם והנה יעקב ויחלום כמו אנשיס על תרדמה ■ ■ ־
 הנבואה כשהיה קדמונית ובשנים הנבואה מדרגות שבכל הפחותה מדרגה והיא י״ב) בו(במדבר אדבר בחלום
 אל ■אלהיס ויבא שכתוב כמה מזה שלמעלה במה לא הזה ממין היה האומות גדולי־ על לסעסיס שורה

 ויבא וכן ל״א) (שם הלילה בחלום הארמי לק אל אלהיס ויבא וכן כ׳) (גראש;ת הלילה בחלום אבימלך
 ל1ג התפלל כאשר משה בימי מהם פכקה המדרגה זאת גס אף ̂ כ״ב) (במדבר לילה בלעם אל• אלהיס

fגסאת באמרו ה' לו ויעתר ל״ג) (שמות האדמה פני על אשר העם מכל ועמך אני ונפלינו אתבאמרו 
 קמא חז״ל(בפרק שאמרו כמו העכו״ם על עוד שכינתי אשרה שלא אעשה(שם) דברת אשר הזה הדבר

 לעולם פוסק אינו שזה בלבד הקודש לרוח אלא שנהם הראויס והלאה היום,ההוא ק זכו ולא דברכות)
 עבד אפילו אשה בין איש בין וארן שמיס עלי אני מעיד אליהו דבי תנא כדתני נעכו״ס אפילו הראויס ק
 ישראל מבני ולא היו נכיאיס אם רעיו ושלשת ואיוב עליו שורה הקודש רוח מעשיו לסי הכל כותי ילו5̂

 ומבני נביאים או העולם ומאומות היו רה״ק בבעלי או היו כן אחרי ואם היו למשה הפלה קודם המה
 מזה למעלה הוא הב' המדרגה . היה מישראל שאיוב השותפץ) תנאי(דסרק כלהו כדעת ־המה ישראל
 החי'שבנפשו שבנפש הפנימיות חיצוניות שהוא שבו המדמה כח עד זבא נמשכת נבואתו ששפע והוא

 שעל לו חוצה לא הנביא במוח המדמה והכלבכח בו הדובר המלאך כדמות השפע יצסייר ושם היסודית
 גדולה אימה אך עליו השפע הגעת בעת ישן ולא ער לא והוא י״ב) (הושע אדמה הנביאים וביד נאמר זה

 וזאת •ממש ■שינה אינה י התרדמה כאשר ממש חלום שאינו אף במקצת כחלום והוא עליו ותרדמה.נופלת
 כשיהיה והוא מזה למעלה הג' המדרגה .זה) ח' ה' מ' ו' (פ' למעלה וזכרתי דברתי אשר הוא המדרגה
 חושים ה' כמות עד ויגיע המדמה את ויעבור יותר ויתגשס יותר נבואתו שפע יתסשכו ראוי יותר הנביא

 כמובא הרגש או חוש הנקרא היסודית שבנפשו החי מנפש החיצוניות פנימיות שהוא הגשמיים שבו החיצוניים
 ועומד הדברים כל לו יאמר קדוש מלאך נבואתו משפע ה' יברא ובריאה א׳) ח׳ ס״ו מ' א׳ (פרק למעלה
 מן מלאך או דברו קול ממש באזניו ושומע ממש בעין עין אוהו רואה והוא הנביא ממוח חון עיניו לנגד

 חשוב יותר' הוא הזה ומדרגה ,אליו ומתגלה קדוש בלבוש ומתגשם יורד ממעל בשמים אשר קדם מלאכי
 יותר הגופניים לכחותיו ורעדה' פחד הנביא אל יבא בזאת אך הלו̂ס צד בו ואין הב' ממדרגה מפורש ויותר

 ופנץ בדים לבוש אחד אישי י והנה ואראה עיני את ואשא חמודות איש שאמר לדאנקשןכמו דא ואיבריו
 הזה הדבר את עמי ובדברו למשחית עלי נהפך והודי כח בי נשאר ולא אש כלפידי ועיניו ברק כמראה
 ע״י ואינו'לא ואימה פחד בו אין כי מכלם ונעלה נכבד הד' המדרגה י'). (דניאל מרעיד עמדתי
 לבד 'רבינו משה זולת מעולם נביא בו זכה ולא אליו ידבר לבדו ה' בלתי השפע שליח א״י ולא מלאך

 נאמר ושם א') חלק י״ז מאמר י״ג תמך(בפרק למעלה מה דע ואבי אהובי ועתה .כמוהו קם לא זאחריו
 אינם כלם הנבואות שכל וענינה הנבואה באיכות בו דעתם עמינו בני פילוסופי מחכמי יגידו חכמים אשר
 והאנשים המראה את לבדי דניאל אני וראיתי שאמר מדניאל הוא שלהס והראיה ל/ חוצה לא הנשיא במוח ,אלא
 הקורא עמ/׳עין אשר האנשים ראו לא מדוע ממש הדבר היה אילו באמרם ראו(שם) לא היו־עמי אשר
 רוח י ורעות הבל הזאת והדעת הפועל משכל בא הנבואה ששפע אמרו עוד סרק; באותו שם חביב

 הוא אפי' המלאך את לראות עין לכל רשות נתנה לא כי ;כלל ראיה אינו מדניאל וראיתם בה להולכים
 ה' מלאך את האתון והרא והעד לראותו, רשות לעינו שניתן אסמי כי רואה ואין עיניו לנגד עומד
 ויראאתמלאך בלעם את-עיני ה' ויגל רשות לו נתנה כי עד במקל האתון את ויך אותו ראה לא ו̂עס

 ובהם בנבואה מדרגות ד' שיש הנאמנים המקובלים כדברי הוא האמת אבל כ״ב), (במדבר נצב ה׳
 ממש ש׳מלאך מדרגה בהם אבל הנזכר, הב' מדרגה והוא הנביא במוח אלא שאינו מיוחד אחד מדרגה
 למדרגה אז זכה ודניאל ,הג'הנזכר מדרגה והוא ממש בעין אותו ורואה אליו ומדבר עיניו לנגד עומד

 למההדמי ,ראו ולא הנבואה שפע אז להם בא לא עמו היו אשר והאנשים בפועל, וראה הזה החשובה
 את המקרב (גדל) הנקרא עיניס בבתי מלובש מהם ואחד אחד במקום עומדים אדם בני לג' ̂מה

 ראו לא עמו אשר והאנשים מאד מרחוק לנגדו עומד אהד אדם וירא עינע את וישא בראות הרחוקים
 עינים בתי לו יש זה לו אמור אתה אף עמו אשר האנשים ולא זה ראה מדוע השואל ישאלך וכי ,אוחו
 , לשונם על אס כי בפועל נמצא־ שאינו דבר בהוא הפועל משכל נא אינו הנבואה ושפע לא; והמה
 כנאמר הנביא על ממרום רוח קדשו רוח שפע ה' יתן ומורא.כי הנכבד מה' בא מבואה שסע אמנם
 בץדעס מה יבחן אבי ■יקום ועתה ,י״א) (שם עליהם רוחו את ה׳ יחן כי ה'נביאים עם־ כל יק וסי

( בענץ בו האמת מדרך תעו וכמה עמנו בני פילוסופי הנבואה ברואה שגו ■וכמה מושכל לדעת מקובל  

. - : והוא ,הברכה את ה' יצוה אשר כפי הנביאים מדרגות אבאר ומעתה •־
 המיש כלס̂מה הנביאים משאר משה מדרגת נפלא ומה סוב מה אדם לך מיד ו^ןתה ב »*ק

ענין אחר לחפש לני אשית אנכי ואחזה , לזה זה בץ עצמן הנביאי© ישגמדרגות ־ י ־ . ■ :
 שמצאתי פד המליח התורה סשוסי בעלי התורריס המחקרים קמןל מחוקקי גססליס ובינוקי זה

r*b'גטר איש כלם״הוא הנביאיס לשאר רכינו י משה נבואת בין מיש ההבדל ־מדבר קדוש אוזד ראיתי
כבוד



. ■;:2רהכרית,חלקב׳דבתאמת8ס
 נכואת בין !ש הפרש סה בסרק בו דבר אשר וזאת / קורה) יסודי מהלכות ז' ז^׳ל(בפרק הרמב׳^ כבוד
 שנאמר עומד ער והוא מתנבא וסשהדבינו במראה או בחלוס הנביאיס שכל הנביאים כל לשאר משה

); (במדכר אליו מדבר הקול את וישמע אתו לדבר מועד אוהל אל משה ובבוא  ע״י־מלאך הנביאים כל ז'
 (שס בו אדבר פה אל פה שנאמר. מלאך ע׳׳י לא רבינו ומשה וחידה במשל רואים שהם מה רואים לפיכך

 כלומר ̂ י״ב) (במדבר יביש ה׳ ותמונת ונאמר ל״ג) (שמות פנים אל פנים משה אל ה' ודבר ונאמר י״ב)
ה .שהסירה הוא משל בלא חידה בלא בוריו על הדבר רואה אלא משל שם שאין ^  ולא ומראה עליו מ

 ונבהלים ־יראים הנביאים כל ;בוריו על הדבר שרואה במראה אלא בחידה מתנבא שאינו (שם) בחידות
 כלומר ,)ל״ג (שמוה רעהו אל איש ידבר כאשר אומר שהכתוב הוא כן אינו רבינו ומשה : ומתמוגגים

 והואדנומד הנבואה רברי להבץ רבינו משה של בדעת כח היה כך חבירו דברי לשמוע נבהל אדם שאץ כמו
 ז5רז שילזסיז ־של.־זק אלא ק אינו רבינו משה שירצו עת בכל מתנבאים אין כל.הנביאים , שלם זשמדו על

 ועומד זתזומן- מכוון הוא שהרי לה ולהזדמן דעתו לכוין צריך וחינו עליו שורה ונבואה לובשתו .הקודש
 הבסיחו ובזה ע׳) (במדבר לכם ה' מהיצוה ואשמעה עמדו שנאמר עת בכל מתנבא לפיכך השרת כמלאכי

 שעל למדח הא .ה') (דברים עמדי עמוד פה ואתה לאהליכס לכס שובו להם אמור לך שנאמר האל■
 פורשים אין לפיכך העם כשאר כלס הגוף צרכי שהוא לאהלס חוזרים מהם מסתלקת כשהנבואה הנביאים

 ונקשרה לה הדומה ומן לעולם האשה מן פירש לפיכך הראשון לאהלו חזר לא ומשהרבינו מנשותיהם
■ : עכ״ל כמלאכים ונתקדש פניו אור וקרן לעולם ההוד מעליו נסתלק ולא העולמים לצור דעתו - .'

ה ג פרק נ ה  ונכץ ויציב אמת הנביאים לשאר משה נבואת בין שיש בחלוקה ז״ל הרמב״ס שזכר מה ו
' הקדוש ובראשם הנאמנים המקובלים ואולם הנגלות; מצד . ; הוסיפו ז״ל ויעאל חיים י

 לא לבד הבריאה דרך,מעבר .אצילות עולם אור ראה שמשה והוא המדרגה בסתר חלוקה שד דבריו על
 2אד, מכל הבריאה.-נמנע מעכל בלי בעצמו האצילות כי גמול בההלבשות בבריאה האצילות שהתלבש

 אלא האצילות השיגו לא הנביאים באר אבל ל״ג) וחי(שמות האדם יראני לא כי נאמר זה ועל להשיגו
 הנביאיס שאר שבין החלוקה אפס ח״ז); ז' מ' (פ״ז למעלה כמובא בבריאה גמור התלבשות התלבשותו אחר'

 ען גם עצמן הנביאים בין שיש אמרו הם הנאמנים המקובלים אבל כלל; ז״ל לאזכרהרמב״ס לזה זה בין
 האצילתז אור היו:משיגיס וזולתם ואליהו כשמואל ראשון בית חורבן עד שהיו שהנביאים והוא ■ 'חלוקה

 האצילות מן התנבא כיחזקאל ראשון בית חורבן שאחר הנביאים אמנם הבריחה בעולם גמור בהחלכשות
 מרבה היה יחזקאל ע״כ ;גמיר בהתלכשות כיצירה הבריאה התלבשות ואחר בבריאת התלבשותו • אחר

 ונאמרו ביצירה•; ששרשס מלאכים כתות עשר סוד שהם שכינה מחנות וד' חיות וד׳ המלאכים ימן לספר
 •שערי ינל דרקיעיס השערים .על הממונים המלאכים כל לו רומז:שפתחו א׳) (יחוקאל השמים נפתחו.
 רומז (שם) אלהיס מראות וארח ונשמרו דרקיעיס; והכלים החומר דלחות שהם לנבואתו לו שנצרך ■השמים

 רומז דמות(שם) ומתוכה ובאמרו גמור, התלבשות ביצירה והבריאה בבריאה שמלובש האצילות עולם לאורי
 יתרו) (פרשת בזוהר שאמרו כמו עצמו הדבר לא הדבר דמות שרואה וכמי, מאירה שהאספקלריא-אינה

 דכר תחלת שנאמר. מה וכן דקליפות, לאדם רומז ונוגה ואש גדול ענן סערה רוח והנה ובאמרו^וארא
 לעבור הנביא שצריך דקליפות לאדם ג״כ א').רומז (הושע זנונים וילדי זנונים אשת קה.לך■ בהושע ה׳-

 עד שם דרך ועובר קורע: היה רק ח״ו בהם להתדבק שם נהנה היה לא אבל שלם בגל בתחלה י •בהה
 באש לא אש הרעש ואחר ה' לא.ברעש רעש הרוח ואחר ה' ברוח לא אליהו וזה-שאמר ובמרוצה מהרה

 לאור דקליפות אדם שבין ומלבוש לפרגוד רומז החשמל כעין ואתונה ובאמרו y א׳-י״נו) (מלכיס ה׳
■זה) ח' פ׳ מ' א' (פ' למעלה האמור -כדבר דמלאכיס אלם■  רומז חיות ארבע ומתוכה'דמות ונאמרו־ ;
 המרכנה חיות וד׳ תלאכיס כתות לעשר המתחלקים. צבאות מלאכי וראה למלאכים אדם: סוד -השיג, שכבר

 שתוק דישיאל אדס-.דנשמוה. לסוד הגיע שכבר רומז כסא דמות ונאמרו הכבוד^ :כםא הנושאיסיאת
כבוד כסא כנאמר נקרא,כטד■ הכסא הן.הן;המרכבה,-כי האבות ז״ל מאמרם בסוד; הכסא סוד• הוא

 , מרכבה : ממעשה מזעיר־ מעע ■.בגלותי. עלי יכפר רחום .והוא , מדבר קול •פגי-ואשמע על • ואשל וארא
 למען ,רק ,,לרבים מכש״כ ביחיד ולא בכתב גס מה, בשפה, במרכבה שחין.מססירץ - היודע אנכי כי אף

 חשבו.שרים כאפר. והכוכניס. והגלגלים הפבע. חכמת: מרכבה מעשה סוד ■שחין ישראל בני: דורות דעת
 מורה יסוד בספרו כסב לזה וכדומה. ;ז״ל עזרא ואבן ז״לוהרד״ק כהרמג״ס עמנו מבני• ונכבדים רבים

 מב^: כי ידנו, והמשלים ■ המספר וחכמא הדקדוק חכמת פי -על ב״ה הוי״ה שס ^ט-שד,- י״א) (בשער
̂רה ברזי דעת  כ״ב סעמי סוד ומורה שס רוחכחפניו .אסף הוא כלל,׳.אף ה' בסול ■בא ולא ?גל- סו

 ברוחב שיהןה3^קג ־מנצפ״ך,בעבור׳שא?זזו אותיות סוד וכותב הנזכר ע״ס|החכמות התורה אותיות־
 כאלו ;האותיות כל על למעלה: :ששתו במנעאו הלשון גובה בעבור הלמ״ד וסול- האורו־ על והוסישהו

״ ־ . : י י ' ' ■ נ נ ג



̂ים מרדגות, מא^:י׳ קבהנ-ב^אקץהננו
 • הגנוזות הסודות מהפלגת רואם,בזוהר. וכל-טין ,האנושי האותיות.וציורן,ע״פ.שכל תמוקה.המציאו כני
 על חרות אלהיס־הוא מכתב .כי,כמכ̂ה בזה הוא גס הניא כ<.הבל יכין הקודש'לכבו כ״נ!*אותיות3

 שכימי א׳) ח׳ ב' מ' ס״ו ̂בסרק‘ סיבת.הדבר כתבתי- וככר. ,יסלח.לו נושא ואל כאצבע.אלהיס הלוחות
 . ככוד עדין כעולס נתגלה ספר.הזוהכ.הודו-.ולא לא.הופיע הנזכרים החכמים..הקדושיה‘קדס.ממן.;
 אלף מני אחד אס כי בסודו ההם בימים והחסידים השלמים האנשים באו שלא התמה מן מ״כ:אין.
 הודעתי כזאת מראשית;והנה וכדומה׳-לו-, ז״ל הרמג״ן כמו לסוב זכור. הנכיא 'אליהו. אליו שנתגלה

̂.ס״ו.ס',̂א  כאשר בסוד שלו ואזור ,הבורא לכוש‘בחינת, הוא ישראל דנשמות האדם כי זה) ח׳ (נקרר
 נביא הודע כן כי ואחר . י״ג) (ידמיה ישראל. בית כל אס אלי הדבקתי .כן איש מתני ׳אל ידבק.האזור

 ובזה / אחד וסוד אחד דבר ישראל.הכל ונשמות הבורא ולבוש הכבוד ולהשכיל.שכסא להכין חכעה לבב,
 שתדע צריך אמנם ,נשא פרחין-נשמתין.לבני דמיניהו להון תקינת באמרו'לבושין אליהו. אשכיל,בתפלת

 דלבושיה קמצא כהדין אורם והסמצצת וזיווגיהון דספירות אדם אור עצמות מפגישת נעשה הזה הלבוש כי
 י״ד) (דברים אלהיכס לה' סתם בסוך̂בנים עצמן הספירות מן ונמשך מסילד אור הוא 'כו ,וביה מניה
 אשר נועם, אמרי ובכךתבץ , הנזכר) (פרק למעלה כמובא באביו .דמתאחד הבן בבחינת בו. נאחז והוא

 בנפשות נמלך במי אדם נעשה לחכמים אלה גס ,לעולם קדמת שהכסא שנהגו) מקום (בפרק יגידו סכמיס
 לך באר1מ דרכי אשמור מקומי אל אשובה ועתה . אחד שסודם מפני לעולם קדמו הם שאף הצדיקים

 את להבינך כדי אלא אינו הנה עד הספר בזה המדובר. בכל חפצי וכל שכל'מגמתי הקדש רוח: סוד אחי
 ידריכני במותי על■ אשר הזה.כפי הנכבד בענין מאמר מני ותקשיב לבך. תן ובק הזה/ הדבר,הגדול

.. - -. . ׳:״..V- ל: והוא.: חסדו/ ברוב . .. ; ’ '. ...‘ ;ל
סודרוח ^^•י״א

כמובא נביא עוד אין חזון וננזתס הנבואה-ילגמרי פסקה ומלאכי זכריה חגי מות ויהי״אחרי א פרק
אורות מכש״כ הבריאה עולם עוד.אובץת שאין ר״ל / זה) ה׳ י' מ' ג׳ '(פרק .למעלה :---'

 בלשון נקרא וזה לבד עצמו .ליצירה אורות המשך שהוא, הקודש רוח אלא נשאר ולא כלל ,מתגלים אצילות
 כנסת אנשי משחסשים היו גבו ̂ לפרדס. נכצסו ד' דורשין) אין (בפרק אמרו כאשר הפרדס עלית חכמים
 אפר בידם שהיו הימים אחריהם-כל■ שלמים■ וכן רבים גם עקיבא ור' ישמעאל ור' נחוניא ור' הגדולה

 ג״כ הפרדס בעלית ואילך■ נשתמשו .ולכן.לא , פרה אפר. אז' שנאבד ורבא ..זמן.אביי עד פרה
 והשערים הפתחים דרך <ועבור על:ה'שועריס_’ההשבעות ריי׳ל ל״זה', הגצלכיס והלמודיופ םיליעות, נגשסכחו.
 ע' מ' ב׳ (פרק למעלה כמובא לדעתם צריך-בעל.'הרה״קז אלה שכל הס.פלות:הנאותיס,.ל/ה1 נהיסודיס
 ושמושי'זוסא רבה שמושי י לבד• _העשיה העולם בשמושי להשתמש התחילו.הגאונים והלאה אז ומן. ס'.״ז̂ה

 בזה כי רע ורובן סוב שבוימעומן המלאלס כי וגס כבכלס שלם,השפל /.ובהיותו. מעשיית הנקרא.קבלה
 כיא״א /• אמתיוסוב כלה שיהיה בו.השגה'כלל אין יחד־׳ע״כ ומתערבים מןר̂טוב הרע.'מסבה העולם
 תעשיה כיתולס ושקר-/ רע רע'.אמת.עם,םקמ'ומגו. עם טוב מעורבת היא רק את,הסוב.לנדו להשיג
 הקודם בפרק והנה . א:'־ק׳;זה) ס׳.מ' .(פרק למעלה כמיובא עולס !קליפות'-שבכל חדס נגל היא הלא

 ירון מהרה- -עד ועובר היה;̂רע ■שבכל-י-עולס' הקליפים .דמחצב אדם דרך הנביא!'לעטר. אמרנו.שבהגיע
 כי.הקליפות מעשיית -להשתמש,בקבלה תשסוסשאסוד בצדק אתה אף, לכן שם/■ נג'.ןלאהיהנהנה.,להסדבק

, השבעות ע״י כרחן בעל להמסיאו'עלכי״מכריחן ופעולות בהשבעות העוכק באדם מחד מתדבקיא  
 במלאכת הזה עולם הגלי■ ̂עדני לג'ממשלת-שדים ומגלים טובים■ לא לדרכים ומסין,אותו אותו ולכךמפתין
 רח״ו ביתו ז״ל'ותלמידו,נאמן .,נהר״י.‘לבלבלוי; משיח עניני. לו מגידים או ורפואות םנולות1 האלבומיה

 העלימו ההשגעות דרכי כל גי עול̂אלא ולא■ / בספר'.חסידיס.כתוב.ןשאסור יוכן , זה הזהירילואד״.על
 וההשבעותופעולות מעשיית הקכלה מן, בספרים שנמצא_כתוב וכלמה בהס בקיאים אגו הרבנים,ואץ

̂:בדפום.סגס.ככלס- בכתב' עגיה הזוהר,מזהיר מהמהץבני, ן;ו̂וחר מועיל נם אין הבל הכיל משוגשיס ר

הקדמוני מסנזרא־;דנחש ^'ד^מפתו'לון' אלץ ואזלין'בתר לעולס' וחי 3דאתמרדביה'.'ואכ‘ אילנא1יגא.5
למהוי ושדין רוחץ על אעגן-דממגן“על1וסיהרא ושמשא כוכגיא על’■ל.'במלאכיא'דסמנן

״ז,לאד©— -----̂ ־־־' ----- -י ׳ - ־ •״'יי- י— -
והקב״ה

̂ . , , , ................. __________ ״ , . דאמנעלון■םשחדל
 -קוב״ה איהקדמני ג^מקסיריס,ודא ילה:.אמר.ה'.'למזגחיס' אתמר. געליהו' טוג.וכע ה?ם',.יודע2ע

 . והי,,- משתדל הפטל-בהאקסי הפלגה'ודור ודור.’ אנוש 'ודורמכעו, תאכל מן^נהלעת.טנכ.ו'רע'-לא
 חמות -דץ בעלסא מות. המום אכלך.^ממט.פות גיוסי כ; איהו .דאסי.^דא מעלמא1עקכ.^ן.אעלמא.'דין.6

דכל ןאתקסלא.«נייהו שיףאומון ישראל. וגלות .חורבן.בגת.מקדשא גריסי דא געלשא'דאתי-ואוגא
 שמש ולא .גהון כתע נביא״״מ^^ון״מה הוה וכד ללעי^ חיי-לי{ נחסץ הוג1ומקסר. מל.הוה£זגם

לקול........................................................................................................... ............

\



̂ית-חלק ‘ אמת דברי י׳ •'זת
 אא מצר1. לא צחיונהאץאי דיהון להון אמר הוה גביא לא הוהימיסר ובמה גגיא־וחוזה לקול

 .וכפינן מסלא על דממק לאלין אומנין אנן אמרין והוה ביה מזלזלין הוה ואינון מנור יהיה ולא השמים
 בנינייהו וחריב̂בימקדאא לון וקטיל בגינייהו בשליחותייהו לממנן להון־ אחלוף וקוב״ה מנורא להו-לנחתא

 לון דשתי ולאתחיה .ליה מיתה חיוא ליה דגרם דאדם הובא ודאיאיהו. דעלמא אומץ ישראל-בין וגלו
 לך. אין שהורשה,התבונן במה נש לכר קוב״ה מגי דא ובגין מ' אלהיס כי׳יודע הה״ד' אילנא בההוא
 אף.'גם גיהצס ויורש נספו שמסהא מה מלבד כי מזה ירחק נפשו שומר עכ״ל.'לכן בנסתרות פסק
 ספד בטוף כן כתוב וימצא הדבר ויבוקש זרעו או הוא ישתמד או יחלה אוי יעני כי י בידינו קבלה זאת

החולה מישראל,מן׳ נפש לפעמים להציל יוכל זה ידי שעל אדם יאמר ואל ̂ מנוחה ברית ובספר חסידים
הגאונים השבעות.שהיו.בימי שכל בפרנו ,נפש מפני נפש דוהין ואץ ̂דס נפשך כי האסורי̂ם מבית או

 ומתיהסיס בדפוס. או יד בכתיבת כתוב תמצא אשר ופעולות ההשבעות שכל תדע ונאמנה נשכח הכל
 ההעתקות ע״י נשתבשו מהם כמה ומשובשים מזוייפים ככלם רובם המפורסמים הראשונים המקובלים בשם

 ברית ספר כמו בהם ישתמשו שלא כדי בכוונה אותם שבשו בעצמם הראשונים מהם וכמה הזמן באורך
 השכל מדרך תועה אדם הוא בה יחזיק אדם זאת'ובן יעשה אנוש ע׳׳כ-כל .וכדומה רזיאל וספר מנוחה

׳ י ־ ־ ינוח: רפאים ובקהל העולם ימן נעקר ־ -■־*־"■ "■ . ־ ' ר־ ־
̂תה גיי פרק מכל ידיס בשתי אותך דחיתי פקדם במה כי בזרוע המרוחקים את לקרב באתי ז

עוד אין נחתם והחזון פסקה שהנבואה המאמר) (בזה אמרנו כי הנכבדות מדרגות י -- ■י
 יתרצה ובמה ועפר אפר יתנחם במה איפוא וא״כ [ אסורה משיה ושמושי נשתכחה הקודש ורות נביא
 הוא אנכי אנכי לי שמעו לבב אנשי ורעי אחי לכן .־כבוד בהיכלו לבקר הרוצה אדוניו אל העבד

 ה׳ בנועם לחזות עצמו המקדש אדם כל ,והוא ,׳ה ישועת. את אומר כאשר. ישראל בגי וינחמו מנחמכם
 ונתעלמו והבריאה האצילות אורות ונגנזו פסקה הנבואה מדרגות אס אף כי ,הרחמים מן עצמו יתיאש אל

 ננעלו נגנזה.\לא ולא פסקה לא עצמה הקודש שרוח תדע נאמנה .נשכחו רה״ק השגות ולימודי במקורם
 ולא נתעלמו לא רה״ק סוד הוא ' שהוא היצירה אורות כי ̂ין;. בחוצה אפילו הזה בזמן אפילו שעריה
 הידיעות אלא ממנו נשתכח ולא ,עולם ימי סוף פד אליה והמוכנים' הראויס כל אל להתגלות נמנעו

 גס עלינו' נסויה ידו עוד עצמו רה״ק חסד של חוש אבל אפר־פרה; אלא ולאינתעלם לזה הנצרכים
 עמו ה/את יכווש, לא כי, סרה; אפר ואין צלמות עלינו תניסיותכס במקום אויבינו בארן־ בהיותנו
 אמת עד זאת על העיד כבר שהרי זמן; ובכל מקום השוכן'אתנו'תמיד'בכל הגדול שמו בעבור
 5הכ שפמה.’ בין עבד בין אשה בין איש בין 'וארץ שמיס עלי אני מעיד באמרו אליהו דבי חנא הוא ונאמן
 בחוצה' אפילו נוהג הוא אבל על_זה מקוים או זמן שום עליודלא'נבל שורה 'הקודש רוח מעשיו לפי

 ג׳ (פרק למעלה כמובא ימינו כל ’מחכים אנו לו אפר אדונינו דוד בן משיח יבא - עד דורות לדורי לארץ
 ̂:שער ז״ל וויסחל ר׳'חיים מכובד ה' לקדוש קדושה שערי שכהוב̂בספר ■מהי וזזי" תא ;זה) חלק י׳ אא׳
 רוק למדרגות השיגו סגולה יחידי ראינו ובעינינו שמענו ומה'באזנינו . ̂דו י ׳יכתוב ויזת ג׳) חלק זף״

 ̂'yסכ׳ אלינו שקדמו' בדורות נחגליח’ לא חכמה ומהם"כעלי ותT'עתמגידים והיו זה בזמננו הקודש
 אלהיו ה׳ אס .הרה״ק אח להשיג ה'יוכל מבקש כל והיה־ נחמתם זאת וקהי' ה׳־ עבקשי לב ישמח לכן
 להכין רק להט חה_' ־לבבם והיה יתן יומי .הקודש רוחי משס להמשיר' היצירה •י בהיכלי לבקר ויעל עמו

 ספק בלי,שוס’ס’̂יה הקודש רוחו את ה׳ יתן בו לדבקה נבבס את והכינו וקדשו וכוהרו' לזה עצמם
 אתה יקרב הקודש רוח בהדרגות בינה להשכילך יצאתי' יפחה ובכן .•תבקשנו מידי אערבנו אנכי

(ז, ־ נ והיא ושמע; " ׳ י" ,
 קד; בנכיאק מדרגות־ שיש זה) חלק ח' מא' ב' (בפרק הודעתיך המודעים'ולפנים מל ג פרק

̂׳ק נחלק כלל בדרך אך ; הקודש ברוח נס הוא• שככה היום וידעתי ■ י ן ־  מדרגות לממשה הר
 ,וסודות ומכמות עתידות בחלומותיו ׳ יראה כי החלום הוא א) למננלה"!- מללנוה הן ואלו מזו למפלה זו
 שאמרו‘ כמי ; שעושה מצות אחה ע׳׳י או בתורה עסקו ע״י׳ שנברא אחד מלאך והוא Tמג נקרא ג)

 אחד מלאך ממנה שנוצר כלומר אחד־ פדקליס לו אחת'קונה ־ה̂שה-מציה ־דאבות) ד׳ (בפרק חז״ל
 בחורה שסק או ובכוונה ולשמה פרמיה בכל ובהלכותיה תמיד ההיא במצות' עוסק הוא ואס קדוש;
 מתנלה שבושים בלי ונקי קב ומשנתו סניה בלי לבד ליוצמ רוח נחת לעשות כדי ובכוונה לשמה ההיא
 אפס וצדק; אמת דבריו וכל ישרה בדרך ומדריכו התורה שדוח ומלמדו ממלאך אותו לפעמים אליו
 התורה אותה שלומד או סניה איזה בה ויש לשמה ושלא לשמה ההיא במצוה ^ בחירה עוסק אם

 הרבה''כסי' אס' מעס אס המלאך כאותו רע תערובת יש פרנויה בכל כהלכתה אינה המצות או בשכושיס
 cftr מענו אס שקד תערובת יש בדבריו וכך’המצוה; הלכות פרסי חסרון או השבושים או הפניה לוב
̂ן ־ ^ר ק מהמצר התורה מוצר'מן המלאך ונחל שבימלאך הרע רוב כסי רב מה̂ר

 ׳ fH ממוצות הנוצר והוא ענדה מעולם מניד ויש י ;ההבל מן מהמצר !ור5הד ושל מהדבמ■ א̂ווצר
והבשנה.;שמסרל״״האל! ; והוא'מכוונת'התורה'והסצמ מהבריאה ויש התולה מעסק והוא מהיצירה

̂״הוא עוב משרב ־כלו״עוביאו הוא’אמג̂ל'אם את כו זי׳ל'לחקור דבדו hrw ס6 להתב̂ק ב כלס



סבאד רוח, :‘סוד יא •מאמר
סודוחיה.רא<גv הסירים י4ר לנאר ץדע גס1 ושנע״ס שבכחב התורה כדת הוא דבדו כל ונס

ומל• כדגריו להאמין •אין סנזכריה .מהתנגאיס אחד דבר נפל והס ;.מפיהו תורה. ולבקש בדבריו נלחמץ
PPאל.חלומותיו:.. y הגלנוליס.; בספר כמובא מעצתו ערך לדעע נוכל התורה בסודות ידיעתו וכפי 

V המתוקן העליון לשרשו שמגיע עד העליוניס בעולמות לו שיש נשמתו שרשי במעלו,ת שיעלה הוא 
 נאחזת ששרשו דספירוח מאדס הספירה נקודת לאותו שרשו את במחשבתו מדבק ושס דנשמות שבאדם

 ושפע אור משם מושך והוא שבתוכם סוף הין עד זה אל זה דשם הספירות ומעלה מיחד ־ והוא שס
 וזה זה) חלה ח' מא'• ו׳ למעלה.(פרק כמובא העליונה נפשו משורש עליון אור עצמו על ומגיע בחזרתו

 להועיל ומלמד לסוב זכור הנביא אליהו אליו מתגלה ופרישותו חסידותו שע״י ד) .גמור הר^דש רוח הוא
 לו לגלות יוסיף וכן .אליו. !התגלה ירכית כן חסידותג רוב, חורה,'וכפי וסתרי סודות לו ומגלה סית^
 הקדושיס הבסשוניס נשמה-מהצדיקינת אתה אליו שמתגלה אזוכה הוא ה) ותורתו. מסודיה' פודות

 שעוסק■ מפני רק מזולתם או נשמתו משורת שהס מסותם סם. ונפערו קדם בימי היו וכבר נתרץ אשר
 לאדם ,כמתגליס מסג שכבד המתים את אד' ומשבח , צדיק אותו רגיל שהיה כמו הורה או מצוה גאתה

 והזוכה שבכלם החשובה המעלה והיא הקודש שברוח המדרגות שסר מכל יותר התורה סודות ומלמדים
 רה״ק והשגת עליו. שורה רה״ק אדם של מעשיו לפי והכל להפליא^ עד ממירין רזץ לדעת לזה״זוכה

 דפרקאקדמאה מאחוריס או אמצעים פרקין מהרין או דנוקבא וה׳ _דנ' תתאין פיקין חרין מינקת באה
̂'. כמובא ח״א וה' מג' בזה כיוצא או קדמחין פרקץ דתדיף מאחוריס או דהוד הפגת (מסכת במ״ו
־ • ....................:ד') מא׳ ג׳ הדק. הנשמות. . , ״.'.'. . ־ : ׳
ל ה ©־׳ק ט ^ ש ד א ה  שמכריזיס את.הקול יוליך. כי;.עוף:השמים. העופות/ שיחת להכין ג״כ להשיג ר

הכנעז■/, קול ומפסיעיס. האויר. אס חותכים ובעפקתס הזה. עולם עניני על למעלה, ' ־ ■
 /. ההוא דבר יגיד כנפים אנתנלובעל מיעים. מש נצפצופס והס כקולם. מתערב הכרוז שקול מהם ויש

 אכזרי העורב משל ודרך לעה/ אס. להשמיע.המובה,היא שדרכו הכרוז הוא כן המשמיע הפוף מין וכסי
 סודות מגלה שאינו. וגדול חיקמן. בעל לך ואץ / וכדומה כיונה הדבר והפך רמים רעבשורותץ. ועוף

 אלא דכר יודעים ולא-שהם ! ולהכינם להשינס המוכים ומדותיו במעשיו ההדס. ויכול, עתידות״ ומגיד
 אתם אין הס אכל היודע/ והנא צפצנפיהם קול ומקשיב ומאזין ובסימניהס כהס ומביע מכץ הקדוש שהאדום

 שיודעים התיז ,מדלת-עס דבר סעמא אדה בני כמה יש הרי תאמר ואם . דבר חצי ולא דבר לא יודע
 .שזה ואומר ואק אשיב על.'זאת / הנבראים ושאר חיים הכעלי סימני ע״י אסלאו לכא״ מעותד הגשם אס
te מקו^ שהדבר לא אם את,זאת יבין וכסיל.לא דוקא המבע בחכמת לחכמים אלה וגס לבד במבע 

 וחלוף העתים בנוי כי .דבר/ עמא אפילו מהם דברים כמה יודעים לק הנסיון ונתאמת.,לו.<י א׳צלו
 כאגוכובד• ידניש-הסדם כו ,המדבר p מודעת.זאת / הנמצאים סכל ונודק הנישמים,.נרגש וקאת הזמנים

 מסרק הסתו! חיים, מנעלי. זאת .ומודעת / ירגיש'בצערו,יותר והחולה כיותר יחנך שחין והמוכה ראש
 הארץ על השורץ שבך כל. כאפל. עתסלש< התרנגולת. / קולא התרנגול נוצותיהם/ ̂מכדילים, השפות בשערו

 כיתת מפסח וסיגם,יוצאים שלהם בכוורת. יושבי.ס הדבורים נתיס/ הצפרדעים האשפתות.־/י מן חוצה יוצא
 הדומם מן. זחס״ ומודעת. בלי_נשי.בם.רוא./ יתנועעו האילנות עלי. כי הצומח זאת,:מן ו^וודעת החוצה/
',האצס מלבנים.צבעם אם מאבנים.יעיפו אס כותלי״הבית יזיעו,/ האבנים  היסודות אפי' ; יתצנזלס יתלי.פ̂ו

 פחמין יתראו.אבעבוענת'.רבות/.מתמה המיס פני על ;במים/ מגבורוק ,בינה.לעתים מודיעיק עצמן
 הנקרא הדג ,מ^ד .לניס.,. יש,סימגים עוביה..וכדומה,לזה כמ״ובא.במעשה בנקל.נדלקים ולא בנרות

 מגדל ואת. ןער)3וכלי:הגקכא.(פאראמע (רענין.פייפער) הנקרא והשף. וצפרדע.,העלה יש)5(וועער_
ק (פרק זכרתי _אשך_ התנורים ל ח י' מ'  אלה כל והן י . לנפשך.ינעם ודעת שם הקולא עץ ראשון) ק'

 יבינו והמשכילים המבע מן היה, אבל,הכל , לעשותו אלהים וממהר הוא שהנשס_מעו,תדנכון אמת אות
 הקל לאויר. קרוב ובהגיע המים ופך הארץ מן ועניס לחים אידים הגשם־עוליס שקודם. מפני הסיבה,

 הוגד.מראש לאידו.כאשר, מסר, אשר.חוקו. עב.הענן. מזה אתנו.נעשה השוכן, האוירJמ ששא:נסה
 ,האילמת.נעים עלי. ק, על נב׳י'),, פררץד' א' (הלק יושר בכתב הרשום את כתוב, וימלא; בספר לכס

 ״מ^העיתעס י,ד.,השלה6.ע*י..ס4פני.המיכנבא.גת.כ על והקבעבושת.אשל על,לדם,־!, ממקומן ונדים
 העת באותו מבותס אינס״יוצאיס. והזך היבש .האויר מן .הנהנים הדבורים ולק , בתוכם הסגור האוק״

 בעבע ונעשים הנזכרים. הסימניס. לזת.תדין.לכצ וכדומה / יותר הכאב או החיכוך׳ ירגיש.־האדם, וע״כ
 השותפץ) ז״ל_,(בפרק כאסרס מוליעיס^מאשר,יבאו והקעניס השועים וגס ,האבע־, במה,ש.למעלה:מן נא

 ולתינוקת'/.'אמנם.זה.בא לשוסי,ם ונתנה הנביאים מן נבואה נעלה שסרלציתהמקלש א;יך.יקנן:מיום
 הולך_ככינ ואני ,,יבינו. ניליסq.מs.וךהנבונים ,אבל מאומה יודעים אינם- הסי. ואף עליהם, מהערה'אלהי.ית.

,בלחישה.לאתי,החביב מגלה_סוד  בנושאי אנירהנב חצר באיזה ילדים,קפגיס,משחקים תראה אם,ראה !
 ועונים.וחנמליס אחז..מן;החבורה ילד מה,או דבר איזה..עךועלץ יבאו כחף.. המעה,וחלגפיק.ועל

ק / קאתי ולעגל מנן בר. רחוב.יהיה חצר״או, שבאותו ,תדע שזה.מת..אזי;בפח  הנערים ,צחקו,.אס ,ו
 באותה או מקום באותו שכן.יהיה תדע השרפה;נאמנה מן ובורחים הדליקה־ מן מעלפליס מצילץ כאלו

־ ־ ־־ ׳■■■׳ י י*. ■ ■ . ' ־ ׳ ■' שכונה ־



אמת דברי ב׳ חלק ספר׳ה^־ית י־■ '
 האדם ע״ה.יכול רכינו כמשה שאפילו וראש אחי לך ודע . דכר מתוך להבץ״דכר נקל לנכון ודעת ,שכונה
 •לתלמ-יד אפשר אי הרב שהשיג מה וכל כמהו; קס שלא ;חוך;מנביאותו הפוכים ומדותיו במעשיו להשיג
־הרב לו ימסור חס בעת^פפירתו כי'אם בחייו חכמתו כל להשיג  שנשמתו-מכחינת מי שכל עוד ודע ;

 ההכנה אזניך'.'קשוטת-אל תהיה ומעתה .מלאך למדרגת 'אפילו הסוביס במעשיו 'להגיע יוכל אצילות
לן אתה אס אך ;ה׳ בשס הבא בפרק אזכיר אשר דברים עשר עשתי והס הקודש רוח להשגת הצריך

, . : והוא שמעני, ־ ■־־ ' ׳ . י . ־ ’ ־ י............. ,. י ז ׳ -
ה י פרק נ כ ה  מכל תשובה.'.שלמה א) , הס ואלו דבריס י״א הוא הזה הנכבד למעלה המגיע ה

הן עשה מצות קיום במניעת הן ל״ת במצות הן במעשים הן הן;במדות־ החפאיס ' • י ’
 במחשבה הן במעשה הן בדבור הן במזיד הן בשוגג הן ברצון באונס'הן הן סופרים מדברי הן תורה מדברי

 הן ה' נגד הן אחר בגלגול הן זה בגלגול הן במישוש הן ־בגיעם הן בריח הן בשמיעה הן הן'בראיה
 לשוס עוד ישוב שלא לבבו בכל עצמו על ויקבל .ממנו ק_<מה',סנשכח לו׳ שנודע מה הן הבריות נגד

 הרהורים ע״י הבא שהקרי הקרי מן בפרע הנדה, בשמירת;שבת/מאדומן ויזהר רעה מדה או מעשה
 נוקביה לילית כי לו, יחשב בלילה.עון אכילה רוב ־לאנשימחמת רואה'יקרי אס אפילו הוא פלילי עיון

 היורדת קדושה ניצוץ על רק המוגשמת הפיפה על הכוונה ואין ,‘^בפנה לתוך זרע אותה חופפת דקליפה
 הקדושכג מן יוצא'כנגדו קודש ברית מאות היוצא זרע כל נגד כי / ההיא בעת ®:גלה של הקדושה מן

 למעלה ולהחזירה הקליפה בבפן המחוסר ההיא הנשמה להוציא תשובה לזה וצריך קדושה נשמה ניצוץ
 לזה המסוגל הב״ו, בשם לטין צריך התשובה עם ..לכן , בתהלה כאשך העליונה הקדושה לתוך רמה

 הופא(משליי״פ) ברגלים* ואץ ופסוק כ') (איוב ויקחנו בלע פסוקז,חיל מר״ת יוצא הוא כן על־ הפעולה
כי ב׳) חמדתיוישבתי'(שייך בצלו ופסוק  ובתשובתו , הזה.כידוע רמזלחפא חופא ברגלים פסוק.ואץ ^
 חמדתי כצלו ואומרת. הקדושה אל בשמחה.רבה הנשמה,הקדושה תשוב! ו^^ שבלע החיל הדליפה פקיא

 כלומר י״ג) (משלי תחסר רשעים ובטך נפשו לשובע אוכל צדיק פירו^הפסוק זה דעתי ועל , וישבתי
ב בסעודת מעע אוכל הצדק ^  וע״י קרי לידי ינא שלא בלילות מפחד יותר לא בלבד נפשו ךק.לשובע ה

ובנשים בעריות מהסתכלות יזהר.מאד גס .זה עון לו יאונה לא ל? דקליסהיתחיסך נוקביה רשעים בסן כן

ק בתכלית והקפדנות חו  כאן שכתוב ממה הרבה דבריה עוד כלל. יתעצב ולא בחלקו . .תמיד.שמח ויהיה; ^י
 המה כי על מאד במאד שיזהר צריך באלו אך פה החורהשבעל ע^ספר המאייכקוביס הלא להזהר' צריך

w הגדול מדבר מעכבים b (והנהנץ המזון ברכת וברכותיו. תפלותיו כל ג) .בדקדוק _קיוס'המצות ,_ב 
ך) בעבור י לא דוקא בטונה יהיה ל; הרג  . לבד ליוצרו רוח נחת למשות לשמה יהיה בתורה עסקו ה

 מדות הרחהת ז) • בתענוגים למעפ ו) . במהרה שהבנה {יון־וירושליס להתא^״עצ לילה חצות קימת ה)
 להתבודד. ם) לו. שצריך עת בבל בפכילה עצמו לפהר ח) .בעניךזה העקר זה כי’השפלה שבנפשו הרעות

 פניויוכל על יראתו תהיה למען תמיד עיניו. לנגד ב״ה הוי״ה 9י),'שיצייר;ש לו. שאפשר עת עצמו'בכל
 מי1לאדם'. מי'אוהב כי רבה באהבה תמיד מחשבתו בהקב״ה בר י\\א£:;לנבקה שמיס לשם יהיו מעשיו
. חון,ממנו הבא, ובשלס אזהי בעולם לו יחוש ומי לו ייפיב  שכבר.טלי.ת'אחד,עשך בעצמך שידעת ואחר י

■; ה' ישועת את הבא מעלות_האלהאעשא;כאשך.אכסוב.בפרק י י ‘ א.; הו  ■ ■ ״'• 'ן'-,״ ,.ו
בני.‘קולות מ^ש״כ אפילו,צפצופי.עופות בה ישמע יחידי^שלא. ’רפביול..ויבטא.ב^ ז פרק'

_ ;־ וידליק'-בו נטן יותר הוא לילה חצות אחר להיוא אפשר ואס ־.שלא אדם ,: ־ . ,
 ויפשות .ויסגיר.׳עיניו בתפיליך ומובתר, בפלית, וחעופף ;היססיןז;.חצות’ביו?. הוא ואם הרבה נרות'

 שיר לשורר אמיץ בחשק יתחיל כך אחר כלל, הזה בעולם' אינו כאלו. הזה; עולם. עניני מכל -מחשבתו
̂׳ ושבח  ממפה העליונות המדרגות בסתר העליונים בעולמות להרהר כן':קן;יל. ואחרי דוד מתהלות לה

 אחר מעלה העליונה נפשו שעולה ולחשב לצייר .ויתחיל ,העליונים,.במדמה;שלו העולמות ויצייר למעלה
 לשורש מגיע שהוא לו ויחשוב יצייר תחלה כלומר ,דעשיה דשמיס לנשמות באדס^ לה שיש בשרשיס מעלה

 דשמים דסשירות דאדס מלכות בספירת להדביקו ויכוץ .דפקיה דשמיס דנשמוה דאדם ■ נקשו.שבמלכות
 הוי״ה יחוד ויכוין דספירות דאדס הספירות שאר ל^ דקפירות דאדס ספירת'מלכות ליחד ויטץ לעשיה
 למשוך'אור אז ויטין ואדני הוי״ה ג״כ ויכוין שבתוכו דספירות־לא״ס אדם כל ליחד יטין ואח״כ ,ואדני

 מלכות לספירות דנשמותומשס מלבוחישגאדס לספירת ומשם דססירות דאדס מלכות לספירת מא״ס דול2
 f באחרונה חלקו הוא גס לקבל עצמן'ויכוין לרקיעים ומשם הקליטס דמחצב לאדם ומשם דמלאטס דאדס
 דנשמותדשמיס באדם יסוד בספירות ככה .יטין ואח״כ באדסדנשמות יסוד בספיךח ככה יכוין ואח״כ
 אור יחד בהם ויאיר זה אל זה הספירות שיתיחדו ויתפלל ואדני הוי״ה יחוד .ויעשה הכתר; עד וכן דעשיה

יומשך דשם נפשו שרשי וע״י ̂ דעשיס דנשמות,דשמיס לאדם השפע יבא וממנו רב כשפע שבתוכן א״ס
 חלקו הוא ויקבל עצמן לרקיעים ומשם לו שחוצה דקליפות לאדם ומשם לו שחוצה דמלאכיס לאדם תשפע

-כאחרונה י ■



קגבה^דע רוח סוד מאמר.רא
 הקליפות כמסצב בפגעו אבל , דבריאה נשמתו ובפרש; דיצירה רוחו בפרסי יכוין זה דרך ועל , באחרונה

 ממש האלה.יכוץ הדברים ובכל , נחוצה העברה דרך בו במחשבתו ירון מהרה עד ועולם שלם בכל
 כלל דרך אמתי יחוד הוא ט ואדני הוי״ק ביחוד והכל מדרגה אחר מדרגה למעה מלמעלה בירידתו

 לבא רחמנא כי עצמו בפני ומקום מקום בכל הנאותים והתפילות הפרטיים היחודים לנו נודע שלא הגס
ע/  ה^ואז עליו׳רוא נחה כאלו ויצייר פלו המדמה כח על האלהי השסע שהגיע לו יחשוב ירידתו ואחר ב
 מאומה' תרגיש ולא אליך דבר הנסה לדעת האמור ככל עשית ואם . דברו נא עת עד שיעור.מה ינוח
 ותוסיף ה' בעבודת והלאה מאז עוד ואמץ חזק לביתך ושוב לך לכן ,עדיין ראוי.לכך, שאינך תדע בטח

 ואס y הא^ה הדברים ככל ולעשות להתבודד תחזור זמן ואחר,איזה ,ואהבתו ה׳ ויראת וקדושה פרישות.
 הרעות'ושוב מדות הסרת בפרט טובים ומעשים וקדושה ה׳ עבודת תוסיף שד מאומה תרגיש לא אז גס

 אדם, של מעשיו לסי והכל חקוה יש כי המבוקש הכבוד לכל שתזכה עד לבא אלהיס הנסה לדעת כך אחר
 הוא אולי בו להבסין שתחקור צריך ממרום הרוח עליך ־ ותנוח תחול כאשר אמנם . עליו שורה רה״ק

 תבחן' וזה ,יוכיח לפרדס נכנסו ד' ומעשה בטוב רע הערובות בו יש חבל מקדושה או חלילה אחרא מסטרא
 דברים שהוא או ואמת שקר מעורב או אמת כלו אס שהשגת הדברים אחר ותחקור לך שנגלה מה ע״י אבי.

 נאמנה תדע אז פה ושבעל שבכתב התורה ע״פ שאינו דבר בו יש אס בפרט ״הזה,, עולם מהבלי בטלים
 כל •שיהיו עד ה' בעבודת ויותר יותר והתחזק ,מעליך לדמותו וצריך טהור בלתי היתה אחרת רוח כי

. וביראת התורה פי על וצדק אמת דבריו  יהיה האדם שישיג מה בתחלה כי וראש אחי לך ודע ה׳
 עליו להמשיך בהתבודדות וירגיל ועבודה בתורה יחזק אשר וכל רחוקים ולעתים ומעסים קלים דברים
 ביתר יהיה פעה ובכל יותר ורמים גדולים בדברים ויהיה יותר פעם בכל עליו רה״ק שפע יגדל רה״ק
 •'אבל ישראל בארן הוא אם בתמידות עליו ויהיה לנבואה קרוב מדרגתו יהיה שבסוף עד עז ויתר שאת

 fהמ הכל ועקרו ,׳)זה חלק ט׳ מא' ג׳ (פרק למעלה האמור כדבר וקבע בתמידות אינו לארן בחוצה
 נלבבר השלמה והאמונה לו האפשרי כל התורה ע״פ טובים מעשים ולסגל האחרון קצה עד ,המדות זכוך
 שהם אלה בשלש זהיר הוי אחי הפילוסופיהלכן מדעות דעת בו יתערב ולא מאבותינו קבלתנו כפי

 הרוח-ממרום עליך ונחה הזה הכבוד לכל הזכה ואז השלם האדס הל זה ,כי ודעות ומעשים מדוח
; , י ״ ״ - ׳ ■ ד־• , ■ ;לבבך עם כאשר וקדוש . - ■ ־ • ׳ •

ך ח פרק  , עמך אלהיס ויהי איעצך • לדעתי השית ולבך לקולי תשמע ומיודש אלופי .אתה אס א
תהיה תמים אבל דוקא רה״ק להשיג ע"מ שלא והנורא הנכבד ה' את עובד אתה היה •

לעשות כדי האלה הדברים והיו ,מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את ואהבת אלהיך ה׳ עם
עם המתחסד אלא חסיד ואין ,הן גבוה צורך כי העליון במרךס המצות שורש לתקן לבד ליוצרך רוח נחת
וכ^ באורייתא לשכינתא חסד וגמיל בתיובתא דהדר מאן בר״מ) תצא כי (ס' בזוהר שאמרו כמו , קונו

קורא/ היה (בפרק מאיר ור' ,עכ״ל קונו עם חסד עביד דא למסרק-לשכינחא אלא איהו ולאו דילה פקודין

IV ' •׳ ̂ י־ ■ .....................................................־ I I ־ ' {

 זה' ט דוקא אשענו עד אשיב ולא זה מדרגה אחר ארדוף ,ואוכל אל אתי רה״ק דורי,בהשגת בר כל
 ■אימא בעית אי סברא,• ואחד קרא אחד פנים משני זה לך ואבאר אלהים. בעיני ישר בלתי. הדבר
ן לזאת אס כי סברא י  הבריות בפני הכבוד יותרת לך ולהיות דורך בני על להשתרר חכוין לא אס אף ^ו

 שבעשייתךה׳מצות אחר אחד מצד הוא מופנה הדקה מן דקה היא אס אף פניה היא גס עצמך בפני רק
 כתוב ימצא כי האברבנאלז״ל זכר כאשר דורש אני מקרא קרא אימא בעית ואי לזה, שתשיג־ כדי תכוין
 אם ללמדט בא מה כמוני י״ח) (דברים השמשן אליו אלהץ ה׳ לך יקים כמוני; מאחיך מקרבך נביא

 נלחצתי לא אני מה כמוני אלא ל״ד) (שס כמשה בישראל שד נביא קס ולא נאמר. כבל הלא ממש כמוהו
 על ביד'תשלח נא שלח ואומר ומתחנן מתנצל הייתי אבל המדרגה לזאת עצמי דחקתי ולא הנבואה אל

 י״ח) (שם אליהס ודבר בפיו דברי ונתתי כמוך אחיהם מקרב להם אקים נביא ה׳ אמר זה כמו
 כי דבר ידעתי לא ירמיה אמר כאפר בפיו, דברי לדבר אותו ילחז אבל.הנבו.אה יתנצל הוא כלומר.

 א׳) הדבר(ירמיה אצוך אשר כל ואת הלך אשלחך אשר כל על כי אנכי נער תאמר אל ה' ויאמר. אנכי נער
 נביא ”דווקא להיות אותה ונפשו גדול וצדיק ירמיה תלמיד נריה בן ברוך הוא זה על הגדולה וראיה
 יהושע הנביאים מתלמידי נשתניתי מה נכונה בטענה ובא ,מצאתי לא ומנוחה באנחתי יגעתי באמרו
 ע״י הקב״ה לו ואמר נשהניתי מה אני נביא נעשה אליהו את שימש אלישע־ נביא נעשה משה חת שימש

 הט לאמרי הקשיבה לדברי החביב אחי לכן ,מ״ה) (ירמיה תבקש אל גדולות לך ,תבקש אחה ירמיה
 ותכץ בקולי שמע אך דוקא; לזה הסין ולא הזה כבוד אחר רודף תהיה שלא עצתי. את נא וקח אזניך

 הנקרא הבא במאמר לך אכתוב נתיבה ודרך מעצמו, לבא הכבוד וסף הזה למעלה המגיע הדרך לך
י . ■ : והוא ראשי, עלי נרו בהילו ה' הסד כפי הקודש דרך ־ . ., :
י פרק ־ ■ - , . •



 אמת דברי ב׳ חלק הבריח ספר ־; : • ■
- - - ......■ הקוידש דרך מאמר-יב : ,■
ה ם~ק: ז ו ־ המיד: מדי וחסאתי דוד כמ״ש הלילוה לרכוח ימיך כל בהשוכה העסוק העשה •אשר א-
עשיתי■ כגר תאמר ולא כלאכילה,־ וקודם שכיבה כל קודם התודה ג״א), (ההליס י

 דרךכלהמומהיס סיההך׳שכן לפני אחד יום ושוג כעצמו תאמין אל אכל והותר די• בו מה-שיש תשובה
 וסיגופים בתעניות לעסוק הכוונה ואין ,בתשובה ימיך כל יהיו לכן מותך יום• יודע אתה ואין מתודים

 לא לגופו שיזיק כעצמו יודע אם הראשון בפעם גם ואף ראשון פעם אלא צריך, אינו זה כי תמיד
 להתודה לעשותו ובלבבך הכוונה,בפיך אבל .ח״ז) ב' מ' ו' (פרק sלמפל■ר כמובא מכחו יותר יסגף

 כל עליהם ולהצטער י״ד) ה׳־(הושע אל ושובו דברים עמכם קחו כנאמר עשה אשר על מאד ולהתחרט•
 וזה תשובה) במצות ד' (ס׳ חרדים בספר כדאיתא עליון דעת ויודע אומנתו שתורתו מי בפרט ,1יפי

 בדברי' שתמצא מה כל ,ז״ל יד בכתיבת ז״ל לוריא להאר״י מדות בית בשפר מצאתי . שם ידו יכתוב
 מי־ אבל בתורה עמלו שאין למי אלא נזכרו לא והפסקות וחרולים שלג ויסורים סיגופים הראשונים־

־מלמודו יתבטל ולא יחלש לא •תקנתו היא זאת אומנתו שתורתו  בעו יתבודד השבוע מן אחד יום אך .
 כל לבינה תזכה ועי״ז עכ״ל. אביו אל וכבן רבו אל כעבד ה' אל ויתחנן בו מחשבתו ויקשר קונו לבין
 דף ס״ט (תיקון בתקונים כדאיתא .לבד ויו״ט בשבתות אם כי אדם כל שאר לזה זוכה שלא, מה ימיך

 אתר בכל מניה זז ולא ורגע ושעתא יומא בכל עלייהו לה דנחתי דתיובתח מרי אינון זכאין ז״ל קי״ג)
 נחתי דלא דאחרנין כגוונא ידיעא יומא עלייהו .לה אית ולא וגו' אותך תנחה בהתהלכך אתמר דעלייהו

 שתשובתך תרצה ואם .עכ״ל לעלם מנייהו זזת לא תיובתא מרי אבל טבין ׳ויומין שבתות עלייהו.-אלא
 מעחיקל חז״ל שזכרו דברים בחמשה ואחוז ידך נא שלח הקשיבה לדברי בני ספק בלי מקובלת תהיה

 כפרק אמרו כאשר כוונתך ובכל כחך בכל רבא שמיה יהא אמן עונה תהיה א) ; ואלו.הס ״ השמועה
 מוחלץ ע״ז שמן בו יש ואפילו דינו גזר לו קורעים כהו בכל רבא שמיה יהא אמן העונה b• כתבי) (כל

 אמרו נ״ח) (פ' ובזוהר קשות, גזירות כל שמבטל אמרו ובפסיקתא עדן. שערי.גן לו, ופותחין לו
 כאן עד ,כלא על וחייס רחמין אתמלי הוא ברוך הקדוש רבא שמיה יהא - אמן כשישראל-עונים

 וכשר x’ לאיש קרה אשר הראשונים הימים בדברי כתוב נמצא אשר מעשה היה וכבר . לשונו
 ברכה בביתו אחד פעם ששמע ־ חכם ותלמיד למלכות וקרוב הדור פרנס■ שהיה הזה־ ההל• בגלות■

 צורך לאיזה המלכות בבית שעמד ימים איזה אחר הדבר ונתגלגל אמן אחריו ענה ולא אחד ילד מסי-
 אדס בא שעה ובאותו והתפלל'בלחש אחד בזוית ־ועמד המנחה עת,קפלת שהגיע שעות:עז ■כמה גדול
 על ענו וכשגמר מהודרת מליצה פי על העשויה גדולה בברכה המלך את וברך ישראל מבני לא אשר אחד

 תיכף להרגו המלך וציוה אמן ־ענה ולא הרגיש לא תפלתו־ מחמת ■האיש וזה רם בקול העומךיס־שס-אמן-
̂  הנער מפי שיצא העליון המלך ברכת על אמן ענה שלא על־ זה לו שבא ואמר הדין את •עליו, הצדיק (בצאתו
ת שתזהר :‘צרץ בפרע ^  רגילים העולם רוב כי־ ויו״ט בשבת עלינו שלום סוכת פורס ברכת אחר אמן ל

 מקודם אמן לענות ושוכחים הזה ביום כי או בחודש תקעו הו ׳ משה וידבר או, :ושמרו תיכף ^עוק<:
 לציון שכינתו המחזיר ברכת על אמן לעטת מאד שתזהר וק־-צריך ■ , שלום סורס:סוכת ברכת מל

 . מקודם אמן־ לענות ושוכחים' לך אנחנו־ מודים ולצעוק תיכף רגילים-להשתחוות משני-שרוב-הצבור:
 אחד לצדיק בחלום ובא נפשט פחח ועל גאולתנו על למעלה רצון עת שהיה •אחד בעת מעשה היה וכנר־
ה בדור, שהיה הי ש ^־  הלא ואמר קטרג הם״מ אך מעלה של פמליא כל התעורח וכבר גדול רצון עת ה

 ,לציון שכינתו המחזיר ברכת אחר• אמן עורם שאינם והראיה זה על בכוונה אינס-מתפללים בני-ישראל רוב
 תשגיח מלהאמין לבך פג ואס ,לארצנו שבנו לא ועדיין הגלות ונתארך הדבר נשתקע הזמ ונג״^י:ה^טרוג

 לאחרים גטיתזהיר אלה בשתי׳ זהיר מאד'הוי מאד לכן ,כדברי ותמצא אלה בלבות בשמי מצבור רוב על■
ה בסדור אמן תיבת בדיו כתנתי דמה להבל אדם ואנכי לרביס:. • ותזכה זה על  שתי בסוף שלי ח^

 חז״ל אמרו כאשר , מאד שפת בשמירת זרת תהיה ב) .שואל לכל ולהשיב ולמשמרת לזכדון אלו ברגוח
 המלאכים שני כי שס ואמרו לו מוחלץ אנוש כדור ע״ז עבד׳ אפילו •כהלכתה כל-המשמר.שבת (בובסרק),

 הים שירת שתאמר ג) תכופר. וחטאתך עונך וסר לו ואומרים ראשו b מניחים-ידיהם לו.לאדם המלגין
 ט״ו) סוף(שמות מים ישראל את משה כתיב־ויסע חז״ל אמרו כאשר ובשמחה ובקול-נעיס ?פליגס׳בכמנה

 השנה) דראש ־קמא (בפרק אמרו כאשר מחתיך־ על מעביר תהיה ד) .להם 'שנמחל מעו׳טתיהס המעס
 נושא למי׳ ז׳) ־(מיכה פשע על שןועובל טשא שנאמר פשעיו כל על לו מעבירין מדומיו על כל'המעביר

 השכל ובמוסר ה' ביראת החרש החכם דברי בחשק חשמע שמוע ה)-אם .■ פשע על שעובר למי עון
 ותתחרנן עיניך למרום וחשא מיואד בחדר לפעמים שתתבודד והוא לזה מסוגל דבר עוד ,. אגדה ו.דברי

 ,אוחו וליראה אלהיך ה׳ את לאהבה ותתעורר עצמך את ותוכיח בחשק בו מחשבתך עונותיך־ותדבק על
 היום מן -לבבך נא שים־ ואתה .וברצון באהבה תשוב^ ויקבל אליך פניו ה' יאר כן •עושה אתה ואס
 את רבים ברחמים וקבל מטשך את אלהיס רצה כבר כי תדע לבטח ואז אלה בשש להרזזיק ומעלה הזה

 עלינו יתברך הבורא מאת גחל חסד היא שהחשובה משכיל קורא לדעת לך ראוי באמת כי ,תשובתך
שהרי י • ■ י



קנגהקודע. דרך• י״ב מאמר
 ויאמר ודם כשר למלך איש יחנוא אם כי , כלל ודם י כשר מלך אצל מנוה בדרי גוהג זה דבר אץ שהרי
 ורוצה כן אינו הקדוש המלך אכל , זה בעבור מענשו אותו יפטרו ולא לו יבוזו בוז ומשהרט שב שהיא

 מלך היה וכבר ,ודם בשר מלך פני את לרצות מספיק הייתי אנוס טענת אץ גס ,בחרטתו וחפץ מזשובה
כי בעבדך אפך יחר אל המלך אדוני והשיב וכך. כך ועשית מצותי על עברת מדוע לעבדו שאמר אחד
גדולות מכות תקבל אתה אף כן אס המלך ואמר באונס אס כי ברצוני לא אכל ככה עשיתי הדבר אמת

 ביד תעשה אשר והנפש הרצון על אלא מעניש אינו הטוב האל אלהיט זולתי , באונס אבל ברצונך לא
 על מרחם עליון מלך אבל בו״ד מלך לפני טענה אינו הייתי שוגג גם , פטריה רחמנא ואונס רמה

 לו(ויקרא ונסלח קרבנו והביא בשגגה תחטא אחת נפש ואס שנאמר לו ויכופר קרבנו יביא ואומר השוגג
 הורה שדין ידעתי ולא חכמה למדתי לא באמרו ה׳ לפני חטא על התנצלות אץ הסכלות ואולס , ד')
p איך החטא על התנצלות הסכלות שתהא יראה אס המדות) (בספר החכם אמר כאשר , הוא וכך 

 ,עכ״ל עונותיו כפרת סיבת יהיה קונו ודת ה׳ תורת ללמוד הספר מבית בהתרחקו לבו זדון שמעשה •ראה
 ליסטר כאונס לו יחשב זה הסבות מן סיבה מהמת יכול היה ולא בו והתאמץ לבו שרצה במה לא אס
■ • _ : העונש מן י ־־

ם1 ב שי־ק כ״ד לעפעפיך ותנומה לעיניך שינה התן אל והנצל בני איפוא זאת עשה בכריתות נוקשת א
במה לעסוק לך אפשר ואס בתורה בו יעסוק השני בוקר אתא עד הבוקר ־מן שעות

 בו שתשב לזה נצרך ולא ,בטלה שיחה ההוא ביוס תדבר לא רק אך טוב יותר ההוא החטא מן שמדבר
 פעס בכל ותנצל מעטיס דבריך ויהיו בתורה /לבך והטיב לך אומר ושתה אכול אבל ההוא ביוס בתענית

 כל ישן ואינו מעט קודסלו או השחר בעלות ממטתו שהעומד מאבותינו בידינו כי'מסורת ,אהד מכרת
 ל״פני א״שר ה״שולהן ז״ה ר״תי שהוא אלי זה ומקיים שביעה כדי אלא אוכל ואינו לאחריו הלילה וכל היום

 . (בפרק נחמן ר׳ דאמר והיינו , אחד מכרת ני.צול השחר עמוד שיעלה עד ומצות בתורה ועוסק ויושב ה׳
 מזיו משביען והקב״ה בעוהיז מעיניהם שינה שמנדדין ת״ה אלו תמונתך בהקיץ אשבעה מאי השותפץ)

 חיים(משלי מלך פני באור דכתיב מכרת ניצול בודאי עולס מלך פני לראות שזוכה ואחר לעוה״ב השכינה
(  במיחן ועויתך פרוק בצדקה חטיך המוחלטת והחרטה הנכונה התשובה אחר ב״ד במיתת נלכדת ואס , א
 ידס אשר הרשעים אמנם מות^ מלאכי מלך חמת ושך אף יכפה בסתר ומתן ממות תציל צדקה כי ענץ

 ■ יועילו לא נאמר עליהם וחומסים וגוזלים זמרי מעשה ועושים עלזה וסומכים לרוב צדקה ונותנים פתוחה
)/ רשע אוצרות י' שלי' מ  כל בטרם לו תשיבנו רעך שלמת אתך ויש וגנבת וגזלת כפיך לזר תקעת ואס (

 על ותקבל לך שימחל ממנו ותבקש לו תתחנן לו השיב די ידך תמצא לא ואס ה׳ מאת כפרה תבקש אח״כ
 וגניבות בחמס ולכנוס לאסוף לרעות רביס אחרי ידך שלחת ואס ,לשלם שתוכל בעת לו להשיב עצמך

 ותבנה רבים צרכי תעשה תשיב למי תדע ולא עליך רבה האדם ורעת הקהל מקופת או לבים מיחידים
 על להמך שלת רבים צרכי לשאר וכדומה רבים לצרכי ספרים תתן או מדרשות ובתי כנסיות בתי והכונן

 ידך תמצא אשר המעשה כשרון כל אק זה די ידך תשיג לא ואס ,דרכיס ולתקן ג־ריס לעשות המים פני
 ■ אשר את לתקן שתוכל כדי לך שישפיע ה׳ מאת ותבקש ותתחרט עליהם תצטער והנשארים עשה לעשות
 ואשת שוא כשבועת ינקה לא בו שנאמר גמה העון יהיה ואס ̂ יסלח נושא ואל בעי לבא ורחמנא עותת
 לו חושב לעצמו שעושה והמעט מיכלתו יותר לא יכלתו כפי סיגופים עליו לקבל עצמו את ינקה לא איש,

 • הוגה הקב״ה חז״ל(במדרש) ואמרו ג') איש(איכה בני ויגה מלבו ענה לא כי כנאמר ,מאד רב הקב״ה
 ,. רב מעונש נפטר מועט בדבר אפילו ברצונו עצמו ענה אס אבל ומעצמו מלבו ענה לא ■ כי על רשע לאיש
 ■ הוצאת או אותו חרפת צערת׳או או הרע־ לשון עליו ודברת פיך באמרי נוקשת או רעה רעך על חרשת ואה
 ידם על הבא לעולם חלקו מהסשאבד מאד, לה׳ וחטאיס לעיס העבירות אלו פניו והלבנת רע שס עליו
 טרס לכן ׳הרע. לשון והוא דמים ושפיכות עריות וגלוי כע״ז שקול שהוא ־ומהם , הלבנת-פנים והוא

 ומפציר מרבה ותהיה ממך אחיך המת תשוב אשר עד מחילה ממנו ולבקש מברך את צייד-שתרצה כל
 ואח״כ ,שלם בלבב לך וימחול לו עשית השר את ושכח ממך אחיך אף שוב עד מעמו ובקשה במתכון
 לחבירו אדם שגץ העבירות על התשובה קשה ואולם .יכפר רתום והוא כראוי לה׳ ■תשובה עליהס תעשה

 ולא רעה לרעהו עשה לא לבדו לה' בלתי אינם אשר בחטאים כי למקום אדם שבץ מהעבירוח יו-תר
 רעים הם להכירו אדם שבין בדברים לאיש איש יחטא אם אבל ,לו עון יקכץ נפשו אם כי בהם יחמוס

 חמס עם האלהים את בהמרותו נפשו חמס בהם החוטא ומקבץ לה׳ וחטאים אדם לנני רעים וחטאים
 שצריך בדבר החטא כי ונפש , האלהיס את לרצות ואח״כ חברו אש לרצות תתלה צריך לכן , אדס בניי

 אשר. והתודה sמאלרלאחת יאשם כי והיה ונסכיהם, ומנחה זבה ואשם חטאת או קרבנו עולה אם קרבן
 כאילו עליהם חז״ל שאמרו הדברים הן והן ,ג״ע הזה ■בזמן הנהוג לו בדדמי דוגמתו והביס עליה חטא

 חץ וחם , ובמדרש בתלמוד יגידו חכמים אשל כאילו ושאר המזבח גגי על מנסך כאילו קרבן הקריב
 חז״ל(בסרק אמרו כאשר ,האשם ובתורת החטאת בתורת ויעסוק שפתיו פריס ישלם לזה משגת ידו
 ואם ,אשם הקריב כאלו אשם בהורת העושק וכל חטאת הקריב כאלו חטאת בתורת העוסק עלי)'כל הרי
 יש .דבר לכל כי ,לו ונסלח עליו וכפר דוד ותהלות ומעמדות הפרשיות אותן יאמר אוריין בר אינו
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אמת דברי ב׳ חלה הברית ספר
 ממזר ממנה והוליד הערוה על כא אס אפילו לנבו בכל ה׳ אל ושב לעובר תקוה ויש ותחבולה חמורה

 לקבל פשונוה ידו כי תשובה שערי ננעלו לו אשר דבר אין כי הפסילה זרעו ה' יכרית תשובתו בכח
 אחת בעשותך הן עשה מצות בעול על הן הרעים המעשים כל על בך חזור אתה אף ורחש אחי לכי . שביס
 הרעיס המרות כל ועל העליונה בנפשך הנשרשיס דרבנן או דאורייתא העשנה לא אשר ה' מצות מכל

 בהפכם עצמך ותרגיל , ידים אותסבשתי ותדחה השפלה היסודית בנפשך יסודתס אשר בהס שהורגלת
 וכמסמרות נאמן במקום כיתד בנפשך ויקבעו בעבע הותס שתקנה עד רבות פעמיס העובוה המדות שהס

 : בשמחה עשה במצות תעבוד ואותו תעשה לא במצות תירא אלהיך ה׳ את ,נעועיס '
 מביא מחז״ל והסייגים הגדריס שהרבות אומרים האפיקורסים כי מאד עד דרבנז בסייגים ותזהר

 ואונו כחו לפי משא בעליו עליו שנתן סוס בזה ומשלו , וכל מכל מצות עול פריקת לידי אותם .
 הסוס מן לסרוק צריך כן שאחרי עד השלישי וכן השני אהובו וכן מעס משא עליו והוסיף אחד אהובי בא

 ולא במשא הורגל לא אשר עצל בסוס היה משל אמת אומר המחבר ואני ̂ עליו בתחלה שהיה מה אפילו ,
 ̂ מנעוריו בעול המורגל ניוב בסוס לא סערד) (פויהל הנקרא הסוס דרך כך כי מימיו עול לסבול רצה

 דצבורא סרחא מפני זה גזרו לא רבות פעמיה אמרו כאשר מכחנו יוסר חז״ל עלינו העמיסו לא מעולס
 לא בהפך שהדבר הריאה אנכי אמנם יונה^ לנו אסרו וכלום בו לעמוד רוב,הצניריוכל שאין מפני או

:יותר וגודרים גוזרים שהיו והלואי הצורך לפי חז״ל גזרו
 המלכים מלקי׳ מלך לפני גס מה לו תחשב גאולה וגדול שר לאיש תהיה אם העבודה כי וידוע

 תתבונן אס כי האדם על וחביבים נחמדים כלס אשר במצותיו בפרס , הוא ברוך הקדוש
 בשס אותם לקרא הראוי מן שחינו עד כלס ישרים ה' פקודי כי תמצא ה' במצות משכיל קורא אחי

 pמראשי בכורים והבאת והנהנין המזון ברכת כמו ארץ דרך מהם ̂ מישרים בשם אם כי מצות
 ולברהן בחנם העולם מסוב מה דבר לו שנותן למי להודות העולם דרך כך כי וכדומה האדמה פרי כל -

 אשר וכדומה מעקה ומצות תשובה מצות כמו האדם על חסדים מהם . זה על <חנות עובה לו ולהחזיק
 ועשית מצות וככה הקודם) (בפרק זכרנו כאשר בחרטה וחפן בתשובה רוצה עלינו חסדו ברוב אלהינו
 שכר ומקבל לו יחשב ולמצוה ממנו הנופל יפול לבל האדם על עליון חסד היא כ״ב) (דברים לגגך מעקה

 מאין אותו שברא למי לאהוב נותן ישר אדם כל דעת כי ויראה; אהבה מצות כמו יושר ומהם ,זה על
 ומהם ; טדו נשימותיו וכל גבורה עם זרוע לו כי בעבור אותו וליראה אותו ומפרנס וזן אותו ושומר
 והרבה ס״ז) (שם שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטיה כמו והחברה הכלל ותועלת המדינה קיבוץ תקנת

 כי לנו תהיה וצדקה לנו יחשב ולמצות מישרים תחזינה עיניך אלה כל והן ; זכרם יארך אשר אלה כמו
, : אלהיו שה' העם אשרי לו שככה העם אשרי . עליהם גדול שכר ונקבל לעשותם נשמור

 והולחתיהס כאלה טוניס אחרים לדברים אב בנין הם התורה מצות שכל להודיעך השר אליך לי דבר עוד
 זכירת מצות כגון ,דבר מתוך דבר להבין למבין נכוחים כלם כי דוגמתם ישכיל חכם לב בהם כיוצא

 שקרה הצרה לילה ובכל יום בכל מלא בפה לזכור כל,אדם מחוייב ככה , ולילה יום בכל מצרים יציאת
 והוציאו נס ע״פ הקב״ה של ימינו לו והושיע עצמו את להושיע כיכלתו היה ולא בו שהיה לו.והסכנה

 אותה ישכח ולא טובה כפוי יהיה ולא עליה אוהו ויהלל חסדו לה׳ ויודה וישבח ; וברחמיו בחסדו ממנה
 ממנה שנצול ראשונה פעם רק ומשמע להודות צריכין ארבעה הרואה) (בסרק חז״ל דאמרו והא ,לעולם

 לפני עצמו ובין בינו אבל כנשתא בבי מישראל עשרה קמי לאודויי שצריך ברבים הגומל ברכת לברך זהו
 פדה והקב״ה לו שקרה צרה כל שעל ע״ה המלך דוד עשה לילה,כאשר וכל יוס בכל בפיו להזכירו ראוי יה׳

 לאו אבלים ניחום מצות וככה , תמיד ה׳ את בה ושבח בתהלותיו אחד מזמור מיסד היה נפשו בשלום
^ דוקא  ממון מישראל אדם הפסיד אס אפילו ,נמי תבא שלא צרה כל שאר נס אף אלא מת על לנחמו א

 ישריס המצות, כל לשאר תדין וכן לבו, על ולדבר לנחמו אצלו לילך ראוי שורה.בצער והוא וכדומה רב
:מה׳ רצון ויפיק חיים מצא מצאה כי בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אמש אשרי דרכיה׳

ל ג פרק ת ל י  לעמו דת אש ונתינת ה׳ במציאות לבבך אמונת שיהיה ר״ל . בדשת הזהר בני מהמה ו
התורה כפי הגדול ובמדבר הים ועל מצרים בארץ לאבותינו הראם אשר ונפלאותיו

 איזה במחשבתך יתערב אס אפס , דעה דור עד מאמינים בני מאמינים איש מפי איש הצודק והמקובל
 אפי׳ הקודש לרוח מכש״כ אלהיית השגה לשוס ,תגיע ולא ירצה לא הוא פגול הפילוסופים מדעות דעת
 , ארונה בזכות אלא ההדס על שורה רה״ק שהין מפני הטובים המעשים וכל המדות כל בך יהיו אס
 אמונה שבשכר העולם יהיה שאמר מי לפני אמונה גדולה ז״ל ע״ה) דף ב' (חלק בילקוט חז״ל שאמרו כמו

 ובני משה ישיר אז ,עבדו ובמשה בה׳ ויאמינו שנאמר שירה ואמרו רה״ק עליהם שרתה ישראל שהאמינו
 הנ׳אמנה הצודק'והמסורה המקובל כפי שתאמין צריך האלהייש .ההשגחה בענין בפרט ט״ו) (שמות ישראל

 קרך אשר גדול או קטן דבר אין , אדס בן אצל הדברים פרטיי פרטי על משגיח שבתו ממכון שהקב״ה
 החלוטת מן משגיח והוא האלהיס מאת ומצומצמת נפלאה בהשגחה שאינו בשדה או בבית בעיר או בדרך
 מתהפך אס אפילו חז״ל אמלו כאשר כגדול, כקטן הדברים סרטי כל על שמיס ודלתי החרכים מן מצין

לוסופים כפ לא ,בהשגחה הוא ובהפך אחד בידו ועלה כסף שתי מכיסו •להוציא רצה או אדם של חלומו
שדרכם .



קנדהקודע דרך י״ב מאמר
 אלהיך ה׳ הקרה כי למקרה אס יש אבי כן לא ,לנו היה הוא מקרה לאמר אותס הקירות כל אח •שדרכם

 הוא מהס הראשונה לסיכה והמסכב , הפועל אל הגיעס עד מזה זה המשוכניס מסיכות המקרה אותו
 וכלי סיכה כלי מעצמו הנופל ענין הוא שהמקרה רכיס חנשיס זממו כאשר לא / עליותיו כמיס המקרה

 ופתלתול עקש .סכל מניע והוא יתנהג כשגעון אשר דכר שהוא כדעתס והושכיס , כו האל ודעת רצץ
 הארץ עס עתה רכיס כאשר ,צוה לא וה׳ להסיכ ופעס להרע פעס השכלה כלי יפעל יעשה מה ידע לא

 כסי כו יפסיד ולפעמים ממון לפעמים כו מרויח שהאדס (לאטעריא) הנקרא הגורל על ככה האומרים
 כהשגחה נמדד אחד וחבל אחד גורל להיות יוכל ואיככה אפשר איך באמנס ,הגורל שמה לו יצא אשר

 דכר על השגחה כל ואין מתעשר ויש הגורל רוא פור הפיל כמקרה אלא מפונים פנים על אדם בני לרבוא
 לזה עילה וזה מזה זה מתהפך מסיכות והוא מקרה הנקרא הדכר יצא מה׳ כי תדע נאמנה אבל .זה

 הגורל פי ועל , וארן שמיס עושה ה' מעם סיבה היתה אשר בהם הראשונה עד כך הולך סובב סובב
 ונאמר י״ו) משפסו(משלי כל ומה׳ הגורל את יוסל בחיק הכתוב דבר מלא מקרא עליו אדס בני ודברת

 דוד בית מלכות יצא במקרה לא כי משכיל לכל ונודע ב׳) (רות לבועז השדה חלקת מקרה ויקר
 לא כי המחקריי בהשקפה ידועים בלתי שסיבותיו וביען יען אך ה׳; מאת מכוונת בכוונה אמנם אדוננו

 לו קראו לכן סביבותיו ועל סיבותיו על לעמוד האנושי שכל וקצר העולם פבע סדר בדרך בלכתן יסבו
 הבין אלהיס אך דרך בעצסישלו כי העצם שם לא לו הוא. מקרה לו יקראו אשר שמו וזה בשםמקרה,

 נפלאה בהשגחה ועשה פעל ה׳ גדול ועד מקסן אדם בני מקרה כי ויאמינו יבינו המשכילים ואמנם , דרט
: מלבדו עוד אין כל את הסובב הוא כי ומדוקדקת

 והמדות׳ הדעות והס אלה בשלש אס כי נפשו יפלס לא האדם כי חמודות איש תדע ידוע ד פרק
 שורש ,למטה ממעלה מדרגתם סדר כך פניך לנוכח כתובים וכאשר ,והמעשים

 כאשר כי ותבין שם הקורא עין זה) חלק ב׳ מא׳ א׳ (פרק למעלה כמובא המדות הוא כלס -המעשים
 ונתינת ה׳ במציאת האמנתך ר״ל הדעות הוא הכל ועקר שורש כי לך דע ואתה .הוא כן תקרנוהו

 אשר החזקה היד ולכל והמופתים האותות וכל סיני זה אלהיס המד הר על לישראל ומשפטיו <זוקיו
 כאשר הפילוסוסיס כדעת מאבותינו'לא והמקובל בידינו המסורת כפי יהיו ישראל כל לעעי משה שה1<

 .ותבין מקומו על שם ולבך עיניך והיו די בו שיש במה א׳) הלק כ׳ ה׳(במאמר ישועת את זה כל בארתי
 עיניך תסרב מהם ומי תקרב מהם ומי מי זה) חלק ב׳ (במאמר להודיעך חלהיס רצה כבר המדות והנה
 תורתי ספר על כתובים המה הלא והרעים הטובים המעשים אמנם ותדעס, משה וראה עליו שים
 הקרא הומיות בראש ,וחטאים רעים מהם ושס״ה טוביס מהם רמ״ח ה׳ מצות תרי״ג המה והן משה
 ייסב, למען הטוב את והקימות תחיה למען בחיים ובחרה הרע ואת המות את הטוב ואת החיים אה
 ה׳ מצות מכל אחת על אפילו תעבור אל פרעהו תמות פן בו תגע ולא רע לדבר לבך חס ואל לך

 נעשה פגם איזה זה) חלק ג׳ (במאמר עליהם לך והודענו לפניך אמרנו וכבר !תעשינה לא אשר
 שם תביס בעיניך רק זה או זה חמור מהס ומי עשה על בעברו ואיזה ל״ת מצות על בעברו גנפש

 זכר אשר תנאים י״ז עשה מצות כל אצל להיות שצריך לאדוני להגיד באתי עתה אמנם .וחדעס
 לך להעתיקם לפני הדבר כשר נכבדת בעיני יקרת ובאשר ,חרדים ספר בעל ה' דבר את הירא
 בלי מצוה וכל כוונה צריטת מצות כי חובתה ידי לצאת ומצוה מצוה בכל לכוין צריך א) .הס ואלו

 שאמרו כמו באהבה י לעשותה ג) .ביראה מצוה כל לעשות כצריך ב) .נשמה בלי כגוף היא כוונה
 שכל מפני רבה בשמחה לעשותה ד) .היא פקודא לאו ודחילו ברחימו איהי דלאו פקודא כל גזוהר
 כמה כי אוהו לזכות כדי קוב״ה ליה דשדר הוא דורנא אותה עושה והוא לאדם לו שמזדמן מצוה

 השמים ומן אהריהס ורודפים איזה.מצות לעשות במאד לפעהיס עצמן מטריחים לב ישרי אדם בני
 או שבוים לפדיון בידו לקח הכפף וצרור פרסאות כמה שרן מי כמו לעשותם, מהם וימנע יעכבו

 החפצים וכמה כמה יש גס ,נפש בפח וחזר ממון אותו ממנו נגנב במלון בדרך ויהי אחד לעני לחת
 לולב (בפרק אמרו כאשר ,המצות בשאר יום בכל הנסיון הורה וכן לה^ ואין אלה כרו מצות ■לעשות

 השמים מן סייעוהו אס לכן ,אלהיס חסדך יקר מה ת״ל קופן לקפון הבא כל תאמר שמא וערבה)
 קדוש גילה וצן ,שכרו יגדל ק השמחה רוב ולפי בו, לשמוח לו וראוי ה׳ מאת לו הוא דורן -לגומרה

 הקודש חח ושערי חכמה שמרי לו שנפתחו שהשיג מה שכל סודו לאיש ז״ל לוריא האר״י מכובד ה׳
 אשר תחת הכתוק שאמר שמה ואמר ,תכלית לאין גדולה שמחה מצוה כל בעשיית ששמח בשכר •היה
 בני הענוגות כל מרוב יותר פירושו כ״ח) (דברים כל מרוב לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה׳ את עבדת לא

 ר.1גר לו אומרים במצוה התחיל מקצתה לא כלה המצוה שיעשה ה) שבעולם. רב ופז זהב ומכל־ •אדם
 אבל ,לעשות שבידו מה התחלרל או מקצתה מעשות ימנע לא ואעפ״כ אותה לגמור ביכלתו שאין לא :אס
 שהתחיל יהודה חז״ל אמרו כאשר בניו ואת אשתו את ^בר גומרה ואינו לגומרה ידו לאל יש אס

 דקדוקיה בכל לעשותה כלומר מצוה של הדקדוק ו) .ובניו אשתו את קבר נמרה ולא יוסף הצלת במצות
 ו׳) (הושע ה׳ את לדעת נרדפה כנאמר לקיימה המצוה אחר וליון לרדוף כלומר הרדיפה ז) .ופרטיה ■

 ע״י יעשנה לא ובעצמו וTב לעשותה שאפשר מצוה שכל ח) .קי״ט) ארון(תהליס מצותיך דרך .ונאמר
שליח י ־



אמת דברי ב' יחלל! הברית ספר ■
 דקידושץ) ב׳ י(כפרק שאמרו כמו מבכלוחו יותר בו מצוה כמותו אדס של ששלוחו היות אס כי שליח

 מלח א3ר רישא מחריך ספרא דרב הא כי שכת צרכי כל בעצמן עשו שבע״ס הורה מוסדי והאיסרס
 שהעשה עד תגיחנה ולא תחלה תעשנה תחלה לידך שתבא מצוה כל ס) .שרגא מדליק הונא רב שבוסא
 מצות שתי תעשה פלא י) . המצות על מעבירין אין נשחס) תמיד (סרק חז״ל שאמרו כמו תחלה אחרת
 חבילות מצות עושין אין א') פרק חז״ל(סוטה שאמרו כמו בשתיהס להזהר תוכל לא שמא כאחת

 ושפך הדס) כסוי ופרק מדליקין במה חז״ל(בפרק שאמרו כמו המצות בכבוד מאד ליזהר יא) ..חבילות
 המצות כל כי המצות כל וכן עלי/ בזויה המצוה תהא שלא ברגל ולא ביד דהיינו יכסה ששפך במה וכסה י

 קדישא דמלכא איברים הס הס הנאמנים המקובלים פי ועל כמותו, העליון אדס של ושלוחו ה' שלוחי -הם
 אחר דבר ע״י שלקיחה וערבה) לולב (בפרק שאמרו שמה כתוב סודות שושן ובספר ,בזוהר י כמובא

 גופו את מכבד הוא ואס , לקיחה שמה לא בזיון דרך אבל כבוד דרך הוא אס דווקא לקיחה שמה
(בסוף כנזכר עבודה ועביד ידיה על שיראי כריך דהוה׳ ברקאי כפר איש יששכר כמו המצוה מן •יותר

בתורה מפורשת אינה היא דעתו שעל מחמת המצוה את המבזה וכן ,בזה ה׳ דבר ג״כ הוא ־כריתות)
חוץ זה מדקדוק חון השמים מן כלה התורה כל האומר זה בזה ה׳ דבר כי חלק) אמרו(בפרק כאשר

מחר או יאמר'חח״כ ולא יעשנה לידו בהניע ומיד תיכף אלא המצוה יחמיץ שלא יב) .זה וחומר מקל
 יודע אס אפילו אלא זה די ולא בקבר, והוא יבא המחר או אח״כ לעשות יוכל שלא אפשר כי אעשגה

 רבינו במשה שמצינו כמו לעשותה יאחר לא ימות שיעשנה ואחר יחיה ההיא המצוה יעשה שלא זמן שכל
 משה דבר ומיד ותיכף עמיך תאסף-אל אחר המדיקיס מאת ישראל בני נקמת נקום אליו ה׳ שאמר ע״ה

 נתקצרו הארץ בכבוש שנתעצל ויהושע ל״א) מדין(במדבר על והיו לצבא אנשים מאתכם החלצו העם אל
 ש^מר ואקיימנה לידי המצוה הבא מתי ומתאוה מצפה ומשתוקק ממתין שיהיה יג) . שניס עשר שנותיו

 הדור יד) .ל״ז) הדבר(בראשית את שמר ואביו כמו מלשון,המתנה והוא ה') (דברים לעשותם ושסרתס
 עשה במצוה לפניו התנאה דשבת) י״כו (בפרק חז״ל ואמרו ט״ו) (שמות ואנוהו אלי זה שנאמר׳ מצוה
 בדפוס יהיו ספרים תקנה אס בסרט , המצות כל וכן נאה ציצית נאה שופר נאה לולב נאה סוכה לפניו
 לחס ושתי העומר הצל שאמרו כמו המובחר מן שיהיה זה ובכלל שליש, עד מצוה הדור כמה ועוד ,נאה

 שקרבן והכל ■קץ ענין אדם מכל ולא'נעלם ,המובחר מן אלא באים אינם וכלס הקרבנות) כל (בפרק
 ואל קין ואל מנחתו ואל הבל אל ה׳ וישע ומחלביהן צאנו מבכורות הביא והבל האדמה מסרי היה קין

ק שעה. לא מנחתו  יקדיס ביום שמצותו דבר כל כגון במצותי הזריזות פו) .יפה אשר מצוהטוב בכל ו
 אמרו(בש׳ כאשי כ״ב) (בראשית בבוקר אברהם וישכם שנאמר אבינו מאברהם וילפינן לעשותו בבוקר

 ; הלילה בתחלת לעשותה יקדים בלילה שמצותו דבר כל וכן , למצות מקדימין זריזין דפסחיס) קמא
^ לא אפשר אם ברבים המצוה לעשות ישתדל טז) י  לפעולתך שכר ויש מלך הדרה עם ברוב כי ■ ב

 הכהן וקבל השוחט שחט פסח קרבן אצל (ביומא) אמרו מביחיד׳כאשר יותר רבים עם המצוה בעשותך
 בפרט ,היסוד כנגד אחת שפיכה ושופכו המזבח אצל הקרוב לכהן שמגיע עד לחברו וסברו לחברו נותנו

 •אפשר שאס יז) יותר. מסין אתה שביחיד תדע אם אפילו הכנסת בבית ברבים להיות צריך התפלה
 ז״ל תרומה) פ׳ (בזוהר אמרו כאשר בחנם יקחנה ולא בשכר אותה יקנה .ובשכר בחנם המצוה להשיג •

 ובמגנא ברקניא ביה ישתדל דלא איצטריך בקוב״ה ביה ולאשתדלא במצוה לאשתדלא דבעי מאן לי ■ויקחו
 הראשון'לא בפעם מעמו שואל שהמוכר מה המצוה בעד ־ שיתן לאדם לו. שראוי כתבו והמקובלים. ,עכ״ל ׳

 בעד זו מצוה רוצה איני• בפיו יאמר שלא ומכש״כ התגרים, כדרך ששאל ־ ממה בפחות לו ישתדל.שיק
 מעלה הוא הראשון בפעם המוכר שבואל מה והנותן ,בזה ה' דבר הוא ככה והאומר כזה רב ־ממון

 עלץ ואמרו מאד, גדולה למדרגה זוכה וע״י׳זה להמצוה לו שיש יתירה חיבה על המורה מאד ,־גדולה
 הראשון בפעם המוכר שרצה מה נוק היה מצוה שאר או אתרוג כשקנה ז״ל לוריא האר״י ה' קמש על ■

ספר עלל למצוה זה לי והן רוצה שאתה מה ממנה קח ואמר רב לפניו-מסן. מניח היה -ולפעמים

 , מאד גדולה׳ הנערים חטאת ותהי שם וכתיב (שמואל.א'ב) לכהן לצלות תנה־בשר הזונה לאיש :ואמר
 הספר ־תיק כמו כלותם עד ומשומר נקי. במקום אותם לגנוז קדושה בתשמישי מחד, להזהר צריך ־:וק

_וכדומה תפילין של ונרתק'  לצי אשית אנכי ואחזה הלבבות חובת בעל החסיד זכרו אחד תנאי עול .
 שיכוין שצריך יח) ׳ .והוא ,■לפניו אשר-זכרנו מכל עתר נכבד והכי בעיני. הוא יקר מאשר לחברו.פה

 הברואים רצון מבלי בלבד רצונו אל להגיע הגדול שמו למק רק ממנה ובנסתר בנראה מצוה האדם
 לא אותם: מיראה ולא מהס לתקוה לא פרנסה או ושבח כבוד בו לקנות הדס בני אצל בו .להצטיין ושלא

 ומוסיף שומע דש איש ואנכי .לבדו לה׳ בלתי פניה כל שאר או נזק בו לדהות ולא: תועלת בו למשוך ;
 או מצה אכילת■ בטכעו־־שגון ממנו נהנה שאדם דבר הוא שאם בהוא,:יס) אחד סנאים. עול.שני

 בלבד, המצזה בשביל אלא ■ותאוהו הנאתו בשביל .יעשנה לא פצוה בגיילת או כעסת כרסות ארבט שתית ־
ויחשוב .



הנהה^דען ,מאמרי״בדרןד
 תפילין מניח אני כאשל עושה הייתי הגאה שום המצוה נזה היתה נא אס אף כאמת נלנו ויחשוג

 לשם אחד פשחיהן את שאכלו אדם כני שני נזיר) הריני שאמר מי (כפרק שאמרו כמו ,וכדומה מצוה
 גסה אכילה לשם שאכלו וזה כס ילכו צדיקים מצוה לפס שאכלו זה גסה אכילה לשס ואחד מצוה

 איסור של מממון ולא כהיתר לידו שנא מממון המצוה שיעשה כ) ,והוא והשנית . כס יכשלו וששעיס
 אלא מכרך זה אין מכרך הוא כיצד חלה הפריש וחפן ולשן ומחנן חמין שגזל הרי כסנהדרין כדגרסינן

 כ׳ הס כן ואס ,ס״א) (ישעיה כשלה גזל שונא וכתיב י') (תהליס ה׳ נאן כרך וכוצע שנאמר מנאץ
 אל כזה החזק ומעלה הזה היוס מן נזה נא השמר כני ואתה .נהס להזהר שצריך מה מצוה ככל חנאיס

■ ■ נצח: עד עוה״ג וחיי עוה״ז חיי חייך היא כי תרף ■
ת י׳ פרק ל צ מ  פרד״ס הנקראים שנה דרכיס גארכעה להיות צריך התורה למוד של הגדולה עפה ו

למוד ועל ז״ל לוריא החר״י הקדוש לשון וזה .סוד ,דרוש ,רמז ,פשע ר״ל ,'
 לנח צריך אלא עיוות אשר את לתקן כעינוי להתעלס יוכל לא למד ולא ללמוד יכול היה אס הפרד״ס ,

 כמה נאמרס ממנה פורשיס העולס רוב אשר הקנלה הכמת היא התורה נזר נפרט .עכ״ל ממש כגלגול
 הזאת לתורה מסוגל אתה אס כזה ואחוז ידך נא שלח אתה , כנסתרות עסק לך ואין התכונן שהורשה

 להם ואוי כחושך והולך מימיו מאורות ראה לא זו סכמה עעס פעס שלא מי כי תזוע; לא ומנה
 אכרי דלא ליה סכ ננסתרות רוצה איני ננגלות לי די והאומר ;הזאת התורה של מעלבונה לכריות
 פה דכעל מאורייתא וחכמתא קכלה דאסתלק מאן ז״ל מ״ג) (תיקון כתיקונים שאמרו כמו ,נעלמא

 כוודאי ונתלמודא באורייתא פשע אלא אית דלא ואמר כהון ישתדלון דלא וגריס דכתב ■ (לאורייתא
 ההוא יוליך ילא בעלמא אנרי דלא ליה עב ליה ווי גן ומההוא נהר מההוא נביעו אסתלק הוה כאלו

 וכתב .עכ״ל ^ותא ואורך לעלמח עניות וגריס ונוהו לתוהו עלמא הזר כאלו ליה תחשב דא אורייתא
 לאותס מניעה הגורמים האנשים אותן של השן גודל לכאר הוא המאמר זה שכוונת משה ויקהל ספר כעל

 וקנאת מלאתי ה' חמת ז״ל ע״א) י' (ובדף .המזוייפיס טענותיהם כסנרות הקכלה הכמת ללמוד הרוצים
 המתחכמים והחכמים הסגנים יד אך כלכד ההמון יד תחת איננה הזאת והמכשלה קנאתי צבאות ה׳

 ולגנות לכזות שהתחילו זו אף אלא האלהות בידיעת שמואסיס בלבד זו ולא ; הזאת ובמעל במרד בדעתם
 לחכמה לנו מה בנגלה רמה ידנו ואמרו פיהם שפערו על יכוסה שמס ובחושך ילכו בחושך הזו החכמה

 הסכמה זאת ללמוד ועומדים. ומושבעיס מחוייביס אנו אמנם . עכ״ל התורה בפשוטי לנו די הזאת
 תיחוח דכד לה ואומי לנשמתה לה אמר קכ״ה ז״ל ע״ב) תרומה(דף פרשת כזוהר שאמרו כמו החמתית;

̂אי  למנדע אשת^ ולא עלמא בהאי דהוה מחן דכל דמהימנותא כרזא sליר למנדע דתשתדל עלמא לר
 ,הלמוד זה כזולת לא הגלות מן נצא הזה הקודש הלימוד ובכח ובזכות .עכ״ל אנרי דלא ליה טב ליה

 דאמא זיהרא ,מן הזוהר ספר דאיהו דילך חבורא בהאי ז״ל נשא) (פרשת מהימנא ברעיא אמרו כאשר
 הזוהר ספר האי דאיהו דחיי מאלנא למפעס ישראל דעתידי ובגין ׳. נסיון צריך לא באילן תשובה עילאה
 כל משאר יותר הזה לימוד שכר וגדול .עכ״ל ינחנו נדד ה' כהון ויתקיים ברחמי מנלותא ביה יפקון

 רזא דידעין כאינון אזנון בכל סנימאה אחר לית ז״ל וירא) (פרשת בזוהר שאמרו כמו המצות; וכל התורה
 למחכה יעשה זולתך. ראתה.אלהיס לא עין כתיב אילין על יומא כל בההוא לאתדבקא וידעי דמאריהון

 דאתי ובעלמא דין חולקיהון.בעלמא זכאה נידיהון דימחי מאן ולית דלעילא תרעין בכל עאלין ואילין לו
 בזוהר שאמרו כמו ;דינים מכל אותו פוסרין מגופו נשמתו יציאת לאחר זו בחכמה עסק ואס .עכ״ל

 דלא בגץ דאתי בעלמא ־ חירו .מכולהו ליה אית חירו דאורייתא ברזי דמשתדל מאן שרה) חיי (פרשת
 המצות וטעמי התורה, רזי לדעת״ הקבלה בחכמת והעוסק עכ״ל. כלל עלמא לההוא מינה דינא תבעין

 אס מי^יסנא) וברשא זוהר (בתר\ני שאמרו כמו ברקיע בו מתפאר וקב״ה לקב״ה בן נקרא סוד
 ליה ואית פר נלא ועייל ולמסרוניתא למלכא בן אקרי דאורייתא רזין דאוליף מאן כעבדים אס כבנים
 ובמדרש .עכ״ל דיליה נפמליא ליה אשתנה וקב״ה ולקשט לחשתעשעא דמלכא נגינזי לחפש והורמנא לשוס
 מקרא בידו שיש מי כלימה לאותה לו אוי נושה לאותה לו אוי אומר׳ ישמעאל ר׳ היה כתיב משלק
 אלא בעולמי הנאה לי שאין פלי בגאוה צפית במרכבה צפית אותו שואלים טובים ומעשים קלמוד משנה
 רגל£5משמ מה אחד רגל שמד היאך הכבוד כסא מרכבה במעשה בכטדי ועוסקים יושבים שת״ח בשעה

 האמת בחכמת עשק• ומי.שלא .עכ״ל כבודי את מכירץ שבני גדולתי זהו הדרי זהו משמש מה שני
 בזוהר שאמרו כמו כבזיון משס אותה דוחין עדן בגן לעלות רוצה שנשמתו בשעה אותה ללמוד רצה ולא

 ומסתכלץ ידעין ואינון דסאריהון גחכמסא למנדע באורייתא דמשתדלין אימן כל זכאין השירים) (שיר
 אלא שד ולא דעלמא דינק כל מיניה אשתלקו בהא עלמא מהאי נפיק נש בר דכד בגין עילאין ברזץ

 תדעי לא ואס כו' ביה תלץ עילאה דחכמתא דרזי דכיא דאפרסמונא .דרזי תרעי תריסר ליה ןפתחין
 ולא הכא תישל לא עד בחכמתא אסתכלית ולא ידיעה בלא לכאן אתי אנת אס לך צאי בנשים היפה לך

 שד ולא .עכ״ל למיעל רשות לך וליה כדאי אנת דלית מכאן פוק לך צאי עילאי דעלמא ברזין ■ידעית
 ויום יוס בכל נשמש את שורסיס כנפיס שש נעלי השרפים שבשלס הפונים מעשים כל בידו יש שאפילו

 ומשאת סלקא נשסתא כד קיימא יוסיאל דשמה קדישא חיותא האי ז״ל פקודי) (פ' כזוהר שאמרו כמו
לגביה . •



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר ’
 אגרא ליס יהכי הכי כה ואתדכק אכתרה דדדף חכמתא וכפום דחכמתא ברזא לה שאיל כדין לגניה

 לה ו^קדן בכסיפו היכלא ההוא תחוה וקיימא עיילה ולא לכר ליה דחיה אדכק ולא לאדכקא יכיל ואי
 אגרא דליש כנין לה איה סכין דעוכדין ע״ג ואף נהירה ולא נהירה יומא בכל אתדנה והכי ואתוקדת

 דידעי דאינון לאגרא שעורא וליה דמריהון כיקרא לאסהכלא כהכמתא דמשהדלין כאינון עלמא בההוא
 כגימסריא הוא כי יופיא״ל נקרא Df על הממונה הגדול השר וזה .עכ״ל דמאריהון כיקרא יזכמחא
 לבעלי הצפון השכר טוב רב מה הנזכר חז״ל דברי מכל ראה גס, ראה ואבי אהוביי ואהה קבל״ה.
 בעלי ■ התורה מגדולי ראיה לקחה הפן ואל , זו בחכמה עסק שלא מי העונש גדול וכמה הקבלה
 יותר ובכיוסיס נאמנים שזכרנו ובזוהר במדרש הז״ל דברי כי זו בסכמה לעסוק רוצים שלא הנגלות
 הפילוסופים המה זה' על המלעיניס בעיניהם הסכמים לצון לאנשי לבבך יפתה ולא , הזה הדור מגדולי

̂) ה' א' (שער בפרדס ז״ל קורדווירו משה ר' הרב לשון זה כי ,לגמרי הזאת בסכמה המכסישים  ט׳
 ט נתגלו לא כי הפשוט בחסד והאמין הםפ*רות מן לו נשמע ולא כלל הקבלה מחכמת ידע שלא מי

 להס נגלה אשר חותם אבל ח״ו כופר שיקרא ראוי שאין זודאי הזה האיש הספירות מענין אורה שערי
 טפריס יקראו וודאי אלו תכונאם רוע מפני ויכחישס זו המדברים.בחכמה הספרים וראו הספירות ענין
 כבכחכ בתורה שיש כמו כי ודע .עכ״ל פה שבעל הורה היא היא כי שבע״פ תורה מכהישיס שהס מפני

 מן היא זה ולמוד הלל״מ שהם ולבוד גוד כמו וסוקים שכליות יש שבע׳׳פ בתורה כן וסוקיס שכליות
 בה יש זה כל עם אבל , אחריה להרהר רשות לך ואץ תכליתה עד טעמה סוף להבין אץ החוקים
 העולמוס להנהיג שיוכל באופן הא״ס שנתצמצס כלומר צמצום סוד הוא ועקרה ויסודה גחלות שכליות
 עמו ולדבר הקטן בנו עם להשתעשע הארץ עד עצמו ומקטין וכסו שכלו המצמצם כאב עוה״ז בפרס

 חיובה ישרה ודעת טעם בכיוב מאריך אמונים שומר ובספר .■וקטנו התינוק שכל לפי אותו ולהנהיג
 כי וראש אחי תדע ונאמנה . בספרו גדול רוח נחת ימצא משכיל וכל ויכוח בדרך ישראל איש כל על
 אלף בחותן כי האלה והימים הללו דורות החמישי באלף שהיו הראשונים והימים הקדמונים כדורות לא

 אליהו לגלוי שזכה מי מעטים אלא מקובלים אז היו לא לכן ומסוגרים סגורים זו מכמה שעלי היו ישנים
 לאדם כ״א בה לעסוק השמים מן רשות נתנה ולא וצרות ושמדות בגזרות דוה היום, כל והיה הנביא

 שערי שנפתחו הזה הששי באלף כן לא .בנפשם מסתכנים היו זו בחכמה לכנוס שרצו ושאר מאלף אחד
 ה׳ בעיני כעת גדול רוח ונחת מצוה של ושמחה הימין קן לעת קרוב הוא כי רחמים שערי אורה ,

 אשר ז״ל לוריא להאר״י הקודש כתבי כל שנדפסו כעת בפרט . ועד לעולם מלכותו כבוד שם להתפרסם
 pע״ חיים אלהיס דברי דבליו וכל עולם מימות עזקץ באלף וחתומים סחומיס שהיו תורה פערי לנו פתח

 ̂ ממש בנגלות כמו כעת סכנה שום ולא מכשול לנו ואין שגלה מה גלה וברשותו לסוב זכור הנביא אליהו
 לעמוד יכולים אנו אין עתה הזאת החכמה לולא ז״ל ליעקב רנו הנקרא השערים מבוא בהקדמת כתוב כאשר
 זצלה״ה האר״י הרב שכתב ע״פ מה בפרט ;כו' וסעד עזר לנו היא הזאת החכמה אבל הזה החיל בגלות
,׳ ׳ י ׳ :עכ״ל ;נגלות כמו הס הזה בזמן שהנסתרות ■ ־ ׳■ '־ י
 הנקראים דרכים בארבעה להיות צריך התורה מצות כי הדבר אמת וראש אחי בלבבך תאמר וכי

 ודרך הפשט דרך כי הוא בזה לי יקשה אשר אמנם ז״ל, לוריא האר״י בשם אמרת כאשר פרד״ס • י
 מעשה שניהם הדרש ודרך הסוד דרך אפס יפוח^ ובפנים רבה ‘בשמחה לקבלם מתקרב ישר לב כל הרמז
שמוגשס די ולא מאד מוגשם הסוד דרך כי לקבלם אני גם לבי ומקשה השכל ועל הלב על המה מקשה

 פרצוף כל וכן כלים משברי מהרבה'חלקים מורכב ספירה כל כי באמרס בהס רבה ההרכבה גס אף
חלקים לשלשה מתחלקים הספירות גס כי כלם מל ושלישים וכלים מאורות שמורכב נורא אלוה על ומתביס

 ׳ למרבה זרים ודברים גדולות פליאות בהם נמצא כי יבין על וקשה הליו נס-ק ואגדותיהס־ במדרשיהם
ועוד לזה וכדומה חנה בר רבה סיטרי כל .אלההמה -מהוכן בדבריהם הנמצא תקרא אל לשון זה מה כי

 לבד* והרמז הפשט דרך אם ■כי לומד לגי,לקבלם'אינני הקשה כי ויהי ך מאד הרבה תמוהים דברים
̂■ נרי בהלו עלי ה׳ חסד של חוט כפי ראשון ראשון על כעת אליך :אשיב שוב זאת על■  דבי,' vjj והו,)

 כלם כאלה בעניניס הכפרים ושאר החיים בעץ ז״ל דבדיהאר״י כל , הלשון גזה ז״ל יעג״ן הג׳ כתכ כבר
 מה כפי כלל אמת ואינו לו, והדומה ז״ל האר״י אותן שהבין מה כסי אמת מצד/ חמת ואינו מצד אמה
 של אבל:הנסתר אמת אינו וזה הקבלה של הנגלה הוא וספרים כל:האמורבכתביס כי ■אותן מבינים שאנו

 הפנימ-ות'והנסתרות כי על אמנם ' עכ״ל, ספר בשוס להכתב אפשר אי. וזה האמת לבדו הוא הקבלה
 אל;:קשייהדבר הסן אל והכסות הלכוש בעבור להרחיקה ולא אותה ללמוד מייביס אנו הוא אמת הורת
 ולאה ימין הבט־ י״ד) ד׳.פרק מאמר ראשון ^חלק למעלה זה כל כארתי והנגלות;כאשר בחיצוניותו: הזה
ע דבר ועל לזה, ודעת טעם טוב ־ותדע שמה  להודיעך נפשי: רצתה בחירי לשאול הקשית אשר הדרש ד

 בקצרה לא באר ובדי ברחבה ואתהלכה זה בענץ רוחי ויחפש לבכי טס מעולם אשר חמשיות הקדמות
למען • :־■;.׳



קנוהקודש דרך י״ב מאמר
 חכמים דנרי כי וחכם כני דע . שומע אך והייח נכון על דנר כל שורש וחשכיל הכין עלידס אשר לסק

 ומהם מליצה כדרך ומהם (היראגליפען) כדרך מהם רכים לדרכים יתחלקו ובמדרש כתלמוד כאנדותיהם
 ומהם (אלעגאריע) כדרך ומהס גוזמא בדרך ומהם דרש בדרך ומהם משורה בדרך ומהם שכל בדרך
 בדרך ומהם הגדלות בדרך ומהם הפחדה בדרך ומהש הרחבה בדרך ומהם חידה בדרך ומהם משל בדרך

 . והוא המושיע אדון ישע כפי אלה כל לך אבאר כאשר השוד בדרך ומהם הפלגה בדרך ומהש דוגמא
 ברצות החומות חכמי אצל ובין ישראל חכמי אצל בין קדם חכמי אצל נהוג שהיה הוא היראגריפען

 בפיו הדבל לו הגיד לא ההמו̂ן מן להשתירו צריך אפר סוד דבר שכמותו חכם לחבירו להגיד אחד חכש
 באין אליו סודו גלה אס כי הקול את יוליך השמים עוף כי לפחדם מאדם מאד הרחק בשדה ,אשילו
 הראה עשה וכיצד / (היראגליפען) הכמת בדרך סוד ימתיקו יחדיו קולס נשמע ובלי דברים ואין אומר,

 אשר עיניו' ממראה מדעתו מבין החכם וחבירו הענין אותו על המורה ונמצאים דברים מן תמונות לו
 בעינא לרבי אנעונינוש ליה אמר דע״ז) קמא ז״ל(פרק כאמרש ל̂ו שרומז מה עיניו לנגד המונה יראה

 אייהא עבד̂י לא תרתי עבדי חדא להו אמינא ואי קלניא עבריא ותתעבד תחותי בני אסוירוס דימלוך
 יונה דנפרה לעילאי דיימר להתאה ליה ואמר בידיה לעילאי יונה ליה ויהיב דחבריה אכתפי ארכביה נברא

 ליה ואימא תקותי ימלוך בני דאסוירוס מינייהו תבע את לי קאמר הכי מיניה שמע אמר , מידיה ,
 דברי^ כל תמונת ומנין לחכם חכם בהראות לזה כדומה כל וכן , קלניא סבריא דתתעבד לאסוירוס

 ותמונת ראיה פי על החכמה אותה מבינים דעת מלמד להס ידוע כאשר ענין איזה על המורה ידועים
 הולך מכל נצולים ובזה ,)(היראגליפען בלשונם נקרא בו והמכוין הנרצה את יבין ולבבו יבינו הדבר
 אז בפועל הדברים אותם החכה ביד יש חין אשר ובעת ,כן נם נסתרה השמים ומעיף סוד מגלה רכיל
 ■על ויצר שולחן בס אין חס הקיר פניו'חל ויסב ובשיקרח בסס בדיו בחרכי אוהו ויצייר השולחן על מצייר

 מבין והוא להבירו לו ומראה הדברים אותן ציורי רושם שהוא דבר בכל ובקנקנתום בקומוס הבית קיר
 השולחן על לו מצייר היה .ממש ויונה הדס בני שני רבי אצל אז היו לא אם כגון ,בו הנרצה חת מזה
 והיה ומסריחה יונה הרוכב וביד האחר כתפות על רוכב אחד אשר אדם מי שני הקיר על מחוקה או

 התמונה במקום בציור הרשום את עומד אז היה כי רבי עצת מזה מכין והיה לאנעונינוס הציור .זה מראה
 נייר או קלף של היריעה על מצייר אז עיר באותו עמו חבירו אין. אשר ובעת ,תהיה מציוריו ועזר בפועל
 והיה כריאע) (בילדער בל״א זה נקרא כן על אשר אגרת במקום לו ושולח ההש הדכריס ורושמי ציורי

 עושה היה וכן / המצוירים בין השיגוה המבין'יבין וחבירו מאומה יודע חינו החגרת אותו הרואה כל
 התמונות ולרשום לצייר אפשר הי אשר בעת אמנם .רבי בו שהיה בעיר הנעונינוש אז היה לא אס רבי
 ,אחת בעיר עמו חבירו ואין היריעה בתוך יושב אשר בציוריו יראה אשר עד לחבירו נייר או קלף על

 אשר והתמונות הדברים ציורי כענין שהיה מעשה לאמר במכתב עמו כלשון בכתב הרשום את אליו ישלח
 שהיה מעשה אליו כותי היה רבי עם אחת בעיר אז אנעונינוס היה לא אס כגון ,לו להראות בדעתו היה
 כתפי על רכב חד נברא והזינא באורחא אזלינא חדא זמנא לו כותב והיה היה ולא נברא לא באמת אשר
 אנעונינוס בקרא ויהי חפשי היונה את שלח הרוכב אל הנרכב ואמר יונה היה הרוכב וביד אחר נבר

 להגיד רצו אס וככה התמונה; רושם במקום הכתב עומד היה כי רבי. עצת מבין היה הזה מעשה גאגרס
 ולא עצמן התמונות להס להראות אפשר אי בודאי ואז אחריהם הבאים עולם לדורות זה בחופן סתר דבר
 לא מעולא אשר מעשה וכך כך שהיה ומכתב בכתב בספר כתבו עשו מה , התמונות אותן ורושמי ציורי
 התמונות וציורי רושמי בציירם הן התמונות מן בכתב אשר במעשה הן להקפיד דרכם חץ כי ; נעשה

 תרנגול שנים ראשים עס נשר כנפיס'גס עם שור גס ויציירו ,כלל במציאות חינם אם במציאות ישנס אס
 רבה מאסרי כל הוא הדרך ומזה ,נהס לרמז ירצו אשר בו המכוון הדבר על רק יביסו ולא קרניים עס
 , באגדותיהם לזה כדומה וכל וביבשה ביס ראה אשר הבריות מן המספר המוכר) (בפרק חנה בר כר
 בשגס כעת נס ,הכמה ולגנוז עצה לסתיר ונבונים הכמיס בסוד קדמוניות שנים מנהג היה ככה כי

 ואס אש מורה למעלה והודו משולש יצוייר אס כי מזה בידינו מעס נשאר זאת בכל הדבר נשכח כבר
 נערה ואסיצוייר .!ים“כס כפול ממשלה• על מורה שניס ראשים עס נשר יצוייר מיס.ואס מורה למסה חודו

 אלה כל והן ,להיודע הידוע בידים מפעלו כפי ישולם הרשע שמא המשפע מקום על מורה מאזנים ובידה
•. ■ • : זכרתי אשר מדרך(היראגליפען) שארית '• ■ ״ ■
ש י ה בדרך המה אשר באגדותיהם לחז״ל טהורות אמרוה ו צ ט  אל תמצא אשר מקום בכל והוא; מ

 הקורא •וכל ככה כתיב לא בפסוק הלא האנשים צאו רך לקרא אם יתמהו ורכיס כך אלא כך תקרא - •
 קרי כל כי •אמת זה ואין וכתיב קרי עצין זה כי האלה הלוף בני כל. דין אל ויחשכי ; בצדק קורא ק-אץ
 עליהס אשר■ ובמפקד במספר עולם למשמרת סיני הר על רג^הס שעמדו מאבותינו בידינו נמסר וכתיב

 הענץ אמתת אמנס ;המאמר בעל אוהו תקרא'שהמציא אל ע<ץ ק לא לגריע; אץ ומהם להוסיף אץ
 שהיה הן .ה׳ לעס וללמד להשמיפ המאמר בעל רצה אשר השכל מוסר וכל טוב דבר כל כי הוא הזה

 צאהרו שלא קדס בימי ישראל חכמי אצל המנהג היה הנקיה מדעתו השכיל אשר הן בידו מקובל הדבר
 מני אחת מליצה עליו יש אס בראשונה האנשים ויחארו ומחפשיס מצדדים היו רק פשוט כלשון תיכף

פסוקי , • ־ • -



אמת דברי כ׳ חלק הברית ספר :. .
 הכתוב לשון ננעימיס להס נפל ולפעמים , בינוחס המלין אם נעמו כי אמרים להשמיע התנ״ך פסוקי
 יאמרו כן על המוכר) שאמרו(פרק מה כמו ;עליו וסמכוהו לו ונכון ישר שנפנים כשגם שם הוא באשר

 חשטן באו ביצרם המופליס אלו המושלים כ״א) (במדבר סימון עיר ותכונן תבנה חשבון באו. המושלים
 אס ותכונן תבנה הפסדה כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד עולם של חשבונות ונחשוב באו

 מגרעת או תוספת בלי נעים אף יפה מליצה הוא ובזה . הבא לעולם בעה״ז'ותכונן תבנה כן עושה אחה
 או בתוספת או בסילוף מליפתו בא עד לו נכון בלתי אפס הכתוב לשון לו מצאו ולפעמים י ,בפסוק בו

 מה .לראות לב ושמו בפסוק בו וגרעו הוסיפו או והמירו החליפו אז שתים או אחת אות במגרעת
 אמרו(בפרק כאשר ,כן אלא כן תקרא אל אמרו אז ההוא הדבר למליצת נכון יהיה אשר עד לו' יקרא

ג׳) (חכקוק לו עולם הליכות שנאמר הבא עולם בן שהוא לו מובשח יום בכל הלכות השונה כל תנוקת)
 רצו וכלס כך ןקרא לזאת אמרו אשר בדבריהם פסוקים הרבה וככה ,הלכות אלא הליכות תקרא אל

 ונדמה לפניך חשוב יהא כן כתוב לא באמת אם בשגם בתנ״ך פלוני פסוק הוא זה לדבר יפה סימן לומר
 לרעהו איש בכתוב היום גס ששים אנו כאשר נועם דרכי בישראל לפנים וזאת ,כן כתוב כאלו בעיניך
 ואס . ההוא חפן דברי יסבול אפר גמרא לשון או מקרא לשון למצא ומחתר מצדד הקודש בלשון אגרת

 ולא ופישפש תורה חדרי כל חופש כאשר והיה כווב אז ומגרעת תוספות בלי הלשון לו ימצא במחתרת
 או אות איזה פסוק באותו יחליף או יגרע אז יתן מגרעת כי בלתי הענין לאותו ושלם מלא מקרא מצא

 על יעלה ולא , בה לחפצו המליצה נכון עד והגמרא המשנה בלשון גס יוסיפון וכה יעשון כה אותיות
 כתג האגרת כותב כי בעבור כן לקראות שראוי הפסוק אותו בתורה יקרא אשר בעת האגרת קורא דעת

 שפירוש לו יחשוב לא תקרא אל אותו המאמר בעל ככה ,זאת יחשוב לא בעצמו הכותב גס אף כן לו
 חכמקן טובה אני ואמרתי . המה שפתים ממתק מליצה דרך אלה כל אך. להיות צריך וכן הוא כן הכתוב

 מלבוק ההוא הטוב הדבר ישכח שלא הזכרון לתועלת אהד .יפות פנים משני מחז״ל זה מנהג עם
 להס ומסרו , לכותבם אסור כי פה שבעל הדברים כל לתלמידים למגןגרינהו דתקיפי משוס התלמידים

 שנאמר בסימנים אלא נקנית התורה אין מעברין) כיצד (בפרק חסדא רב כדאמר סימנים דבר כל ,על
 כוונת ידו יכתוב וזה ז״ל הרשב״א כתב וכאשר ̂ לתורה ציונים עשה ל״א) (ירמיה ציונים לך הציבי

 כונתס שהיה לא מפינו זכרונס ישכח שלא בלשונות הכתובים אל להסמיכם היא האלה במדרשות ■יזכמינו
 בגופי עשו כאשר שבכתב תורה עם שבע״פ תורה בזה חברו כי והשנית .עכ״ל כן הכתובים לפרש כלל

 עוז בכל השתדלו זאת בכל מאבות ובמסורה בקבלה הדבר אותו להם ידוע אס בשגס שבע״פ תורה
 אשר כווכ מעגל וכל אמרו אבר השכל מוסר דברי כל ככה ,שבכתב תורה דברי על להסמיכו או להוציאו

 היא התורה כי על מליצה דרך במנעמיהס כ״א אינו אס גס תנ״ך מפסוקי פסוק איזה על ג״כ סמכוהו מרו
 עס שבע״פ תורה וליחד לחבר כיונו ובזה .חפץ דברי כל נמצא ובה והטוב הישר דבר לכל הברכה עקור

: האמת לחכמי כידוע וקדוש מרום יחוד הוא זה כי שבכתב חורה ־
 בא אשר מעשה לפעמים מביאים כי ̂ מתנבאים והמה נבואה כדברי שנראים באגדותיהם אמרות ויש

 שהיה מה לנו ספרו אשר דברים סיפורי וכן .במאד רבים שנים יולדו הס בשרם קדמונים בימים ■ ■
 אלה כל להם הגיד מי יתמהו ורבים y קדמוניות בשנים רבים דורות להם קדמו אשר אדם בני שני •בין
 נביאים לא אך היו הופעה בעלי עליון קדושי כי ,המה גס ויתנבאו בנבואה זה להם שהגיע יתכן לא כי
 חז״ל(בפרק שאמרו כמו ; בישראל שד נביא קם ולא נביא עוד אין ומלאכי זכריה חגי מיתת אחר כי

 תביע בעיניך רק ;מישראל הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה חגי משמתו רבנן הנו דסנהדרין) :קמא
 דרכי מהם ; דרכים בשלשה זה ידעו אמנם והבין. א׳) פרק א' מאמר א׳ (בחלק זאת על שכתבתי עה

 אדס בני רבו אשר בשדה בהיותם הבל עם קין דברת על רבה) (במדרש כאמרס לבותם סהשכיל בל65׳
 והוק בגדך חלוץ לקין אמר והבל סרח.באויר להבל אמר קין כי בינם והמריבה הקטעה שהיה i הראשון

 כמה צאן רועה הבל ויהי אדמה שבד. היה קין כי ידעו שכבר אחרי ,,הזך בשכלם מענינו הלמד דבר
 הקרקשס כל קץ ויקה העולם; את יחלקו,בינם כי מזה החכמים:והמשכיליס התבוננו ד')■ (ננאעית שכתוב

 הבל אל קין ייקס בשדה בהיותם ויהי אחיו הבל אל קין ויאמר. שנאמר ואחר ̂ המשלשלים כל לקח והבל
 היו רישת ודברי נגש ומצה לריב כי מובן לו אמר מה־ הכתוב פירש לא כי חף (שם) ויהרגהו אחיו
 באויר פרח הבל אל אמר קין כי המריבה היה מה כן גס מובן האלה אחים אנשים יריבון וכי ; בינם

 בנד בגדיך את חלוץ כן אס קין אל׳ אמר והבל וחלקי הוא שלי כי עולס קרקע על רגל דריסת לך אין
 מעליו ויקרעם בבגדיו ויחזק הס שלי המשלשלים כל כי לבשת אשר עור וכל בגד וכל הפשתיס או צמר
 שכל להמשכיליס בחכמה מובן זה וכל / המשלשלים כל ירש וגס ורצח ויהרגהו אחיו הבל אל קין וקס
 שהיה מה לנו ספרו אשר הדברים כל והן . אל'האמת לכוין מנביא עדיף חכם והצליח שכלו ויעל שוב
 לחכם ובהשכיל בינם עברו אשר מהמעשים שכבר'מודעת מה אחרי ,אחיו ושאר יהודה עס יוסף בץ.
 כלס לזה כדומה כל וק זה; אל זה ידברו ואשר יריבון אשר יעקב בני ריב על הדברים כל דעת יקח
 _מסורח דרכי ומהם .וואהרשיינליך) (העכסש בל״א ונקרא הוא שכל בדרך ומובן מענינו הלמד דבר

בעח הרואה) (בפרק שספרו מה כמו .היה שכך הדור אותו עד איש ספי איש קבלו אשר והקבלה
המעשה י



קנז,הקודש דרך רב מאמר.
 הדול באוחו שהיו סצורעיס שר על דור מדור ■בידם היחה קבלה ארנון נחלי כמעכרות שהיה המעשה

 במעשה שס שספרו מה וככה ,ההוא המעשה כל בעיניהם ראו והמה והב השני ושס את האחד שס אשר
 באותו שהיו ישראל מאלופי ומסרו להו גמירי. גמרא ישראל על לזרוק הבשן מלך עוג שביקש באבן שהיה
ש דרכי ומהם לזה, כדומה דבריס הרבה וכן המעשה, כל להס הדור ר  ה' ספר מעל דרשו אשר ד
 לפשוסו ראוי הנלהי תינה אן אות מאיזה הכתוב מלשון דרש בדרך הדבר להס יצא לפעמים כי והוא

 עד ידרשהו נב בכל האמורא או התנא אז ,לה אין דורש אס מוכן בלתי והפסוק כלל הענין אותו של
 (בפרק שאמרו מה כמו ,־הדרש אותו. על באצבע ומורה מאד נכון האות או התיבה אותו כי ימצא

 יואב אס צרויה אחות נדוש בת אביגיל שנאמר נחש של בעשיו שמתו מאותס הוא דוד אבי ישי השותפין)
 כדומה הרבה וכן , נחש של בעעיו שמת מי בת אלא היא ישי בת והלא היא נחש בת וכי י״ז) ב' (שמואל

 כי מבקש ואין דורש ואין הכתוב לשון הציקתהו כי ה' הורה את לדרוש לבו הכין המאמר בעל אשר לזה
ד מאד נאמנו דרשותיהם ולק יושר,־ במעגלי הכתובים את לפרש אס ^
 המזבח באמצע היה תפוח דתמיד) ב' ז״ל(פרק כאמרס גוזמא בדרך הגידו אשר הגדה דברי יש ג□

 מאות להחזיק'שלש יכולה אינה המערכה מקום כי גוזמא וזה עפר. כור מאות שלש עליו היה פעמים
ר/  השקיפה , גוזמא ככלס ורובם מאות שלש של המספר זה רבות פעמים בדבריהם תמצא כן וכמו ס

 ואל דברי, על ויעיד נרבאי יוסק.בן ויכנס והכירס במושבותס למקומותס עליהם הנקיה שכנך ממעון
 שס שאמר אמי ר' על כי הלונוהיכס עלי לא גוזמא בדרך לפעמים שדבריהם באמרי עלי תריעו אחי נא

 ובצורות גדולות ערים הורה ,הבאי לשון חכמים דברו הבאי לשון נביאים דברו הבאי לשון תורה דברה
 חכמים א׳) א' (מלכים בקולם הארץ ותבקע נביאים גוזמא, אלא דעתך סלקא בשמים א׳) (דברים בשמים

 מה והוא מאלה-לדוגמא אחת לך ואזכיר אגדותיהם בשאר לפעמים גוזמא נמצא גס כור. סאות שלש
 והנה כו' ארישיה ואותביה פרסי שלש בר סורא עקר אזל הבשן מלך עוג מל הרואה) שאמרו(בפרק

 נם אף פרסה שלש הגדול הר לעקור יוכל אשל בארן גבור הדס אין כי לכל וידוע גלוי כי גוזמא זה נס
 לו יש בן.אדם וכי כן לעשות כזה ההרים אחד על גבורה עם זרוע לו אץ הפנק בני־ שבכל גבור היותר

 כל ורפו הברכיס כל וכשלו אין וכח פרסאות שלש מרחב ידיו את חובק להיות ידים ורחב האבר ארך
 וכבדה גדולה אבן כי בזה האמת אפס ,כזה גדול הר ולשרש לעקר מעולם אשר הגבוריס מכל ידים
 מהם הרבה בה להרוג ישראל למחנה הגדול בכחו אותה לזרוק ארישיה ואותביה הארץ מן הגביה מאד

 הברייתא לשון לדברי והעד ,האבן וגדלות כבדות ידי ועל גדולה בגבורה הזורק כח ע״י רובם או
 אייתי אבן י אותה ובאמצע ישראל על הבשן מלך עוג לזרוק שביקש אכן רק הר או סור בה נזכר שלא

 חייב האבן אותה הרואה ,מישראל אדם כל כן על אשר כו׳ אצואריה ליה ונחית ונקביה סקנ״ה'קומצא
ובהאריך , הבאתי לא דברים מרבית וכל להם, גוזמא pד לזה .כדומה הרבה ועוד , לברך

■׳• ־ V ............: שנאתי הענין י. ■ • •
ש י  למעלה זכרנו אשר (הירגאליפען) ענין. הפך והוא אלעגאריע בדיו יגידו חכמים אשר .אמרות ו

אך ציורים ולא תמונות לא זה והנה ,דבורים לא התמונות ציורי או תמונות רק שאינו ,למשכיל •־-
אמנם החכם, לחבירו דבריו אחד'מגיד שאדם מה והוא, אליהם יגש דברים בעל ומי דבורים רק

 סי על לו ויגד בו הנרצה דבר סוד מל המורה אחר דבר בסיפור אוקו ומכסה מלבישו כי להנה מכסות
החכמים זולת ההמון מן בו לב העלומות לכסות כדי בעלמה גבר ודרך בס וכסהו האלה הדברים

והכסות הלבוש על. לב יתנו לא שניהם גס והמשמיע והשומע בלומע) (סר בל״א נקרא יכינו והמשכילים
 , יחוש לא המבין החוש מנגד הוא אס גס אף לא, אס הוא אמת אס ההוא והסיפור הדבר בחיציוניות
 ט. שידענו. מה עם .הארי עם הדוב. דיבר אשר דברים ספורי השומע גם המדבר יחוש ^שר.לא

 מובויסה•,־ הוא בו הנרצה הדבר את אך סס ידברו־ ולת להם פה הארי את גס הדוב את גס
 ; .היה משל אלא נברא ולא היה לא איוב באמרו דנתרא) קמא (בפרק מרבנן ההוא חש לא וכאשר
 להתרעם לאדם שאין המעשה מאותו הלמד דבר שהוא אמת הוא בו והנרצה המכוון הדבר אס כלומר

 ונגע ופגע גדול וצדיק אלהיס וירא וישר חס איש שהוא בעצמו יודע אס אף הקב״ה של דינו מדת על
 צערו על נתפס אדם שאין ממנו ללמוד גס באהבה יקבלם רק זרעו ובכל ובממונו בטפו הדין מדת .ט

 איוב היה אס המעשה גוף עם לנו מה הסיפור־ מאותו היוצא ה׳ בדרכי : ונכבדים רבים דברים ועוד
 המנהג עתה נס מעולם,־.כאשר איוב בנות יפות נשים נמצא ולא ̂ בעולם איוב נברא לא או במציאות

 ויכוח וכותבים בשמם־ אותם יקראו אשר אנשים שני כץ שהיה מעשה הכותכיס ספרים מחברי כמה אצל
 אשר בדרך(אלעגאריא) והכל רב עם כתלמיד משיב וזה שואל זה בינם שהיה ותשוטת שאלות או דברים

 שומר מספר זאת מודעת כאשר נבראו ולא היו לא מעולם אשי אנשים בפי הדברים שם בעצמו המחבר
 עצה מעלים להיות הצזכר הדרך והנה הכוזרי. ספר לו,ובראשם כדומה הרבה ספרים עשות ועוד אמונים
 אחרים בדברים מלובשים דבריהם כל המושלים יאמרו כן על המשל מדרכי הוא בדברים דבר ולכסות
 יבינו והמשכילים ההמון מן דעת כסה אם א) / פנים לשלשה מתתלק וזה .ענין תוך ענץ יכסמו שסתימו

ומכוסה מלובש אינו במשל בו המכוון הענין לפעמים ב) בו, והמכוון הנרצה את האלה הדבריס אחר
בו



אמת דברי ב/ חרק הברית ספר : ■
 הארץ עס לדלת אפילו להבין קל בדבר ימשל והוא עתיק ־למכסה סליו שמלה גבר ילבש ׳ולא הרבה בו

 קצהו עד גבולו את הרחיב למען בהרחבה בו הנרצה הדבר השומע בלב להכניס יאמת פעולתו אכן
 באמת כי הף בוכה שהוא עליו יספר מאד עצב פלוני איך לאדס להגיד המגיד ירצה אס כגון ,האחרון

 שמחה שמח פלוני כי לאדס להגיד ולהפך , בתכלית עצבון על■ מורה בוכים וקולי הבכיה כי בוכה אינו
 אז כנאמר ,בתכלית השמחה על מורה משחקים וקול השחוק כי שוחק שהוא עליו יספר מחד גדולה
 על לספר יחפץ אס וככה ,מאד גדולה שמחה נשמח אז בו והכונה קכ״ו) (תהליס פינו שחוק ימלא
 כי עד הזקן את וגס שערו כל את וגלה הלך כי עליו יספל מאד גדולה הרפה לאחד עשה אשר אחד
 וכאלה וחלה .הבזיון תכלית על מורה האדם שערות כל גילוח כי רואיו כל בעיני ולקלס ללעג היה
 אגדה דברי הוא הדרך ומזה האחרון. קצהו על הדבר להעמיד פה ירחיבו אשר הרחבה דרכי הס

 אשר וכענין בוכה, שהוא עליו יאמרו ולפעמיס שוחק שהוא ית' עליו באמרס הקב״ה על לחז״ל אשר
ק וזקנו שערו כל את אשור מלך לסנחרב השכירה בתער גלח ית׳ שהוא חלק) יגידו(בפרק הכמיס »  ו

 פניו יכסה בו המכוון סוד להעמיק לבו. על יעלה המושל רוח אס לפעמים ג) ,לזה כדומה דברים שאר
 ברוב אשר עד לבושו פני גילה מי אין במהרה יבינו והמשכילים החכמים לא אף כי עד כמעיל וילבשנו
 בתוכו המסתתר חכמה תעלומות יבין עד בו נעלם יכל על במשפנו ובא גדול ובשכל לבושו יחפש חכמה

 הדרך ומזה ישיגנה. חידות ומבין ידלנה תבונה ואיש חידה מדרכי המה להבין.ואלה מאד הדבר קשה כי
 אשר רזל3 של וצפרניו נחושת של ופיו במשקלו דכוימוס היתוש בענין הניזקין) (בפרק שזכרו מה הוא

 להבין קל הנמשל אשר בדברים החידה להגיד יכול ולא מאד עמוק סתר דבר בו המאמר בעל הסתיר
 ותבין כס ולבך עיניך והיו ז׳) פרק ב' מאמר ראשוץ זכרתי(בח^ק אשר מגיעם עמו ופחד המשל כי

 ערזבא בן פנחס ורבי, (תתמ״ד) הרביעי באלף שני חלק דוד צמח ועיין ,כפשוסן לא עתיקים והדברים
 אחר כמות הנא במחרתא והעד הנה בר בר רבה שאמר לי הזי לדידי כמו ברומי ראיתי אני שאמר
 בדרך לפעמים חזיל שכתבו שאמרתי מה ־ תרחיקו לא הרחק רק . לזה כדומה כל וכן אחר ומשקל

 (בפרק ז״ל גאון נסים רבינו ככה כתב כבר כי ,תמשל הרוצים ויד הדבריס במטמוני ומשל (אלעגאריע)
 בתורת אלא אמרוה פשטיה על לאו הכין רבנן אמרוה מלתא דכל שם הקדוש ידו יכתוב וזה הרואה)

: עכ״ל העין למראית בינותינו שנודעים בדברים משל
 אלו שאמרו(פרק מה כמו פחדופחד, שס ■אשר הפחדה דרך והמה לחז״ל יושר אמרי יש ■עוד
 וכי אסור בחול גס ובאמת בשבת להיות שחל הכפוריס ביום לנוחרו מותר הארץ עם עוברים) .
 כסשומו לזה שכיון המאמר לבעל לחשוד לך. הלילה מיתה חייב אינו הארץ עם יהודי איש שהרג ת״ח

 הבטלה את ואוהב התורה את המבטל אדם כל ולהפחיד ־של.ע״ה בגנותו לספר רק בזה כיון לא אמנם.
 האב ויאמר בטל ויושב מוסר הורנג להיותו בתורה יודע שאינו ואחד חכם אחד בנים שני לו שיש כאדם

 פחד ומדבריו כמשמעם דברים אביו דברי כי חושב ע״ה ולהיותו ומגבך כדג אניאקרעך הארץ עם לזה .
 אחיו לב את להפך הפחדה אלא זה אץ כי ומבין שומע חכם בן להיותו כי פחד היה לא ולשני מאד לבו

 תלמידיו אש תמיד מפחד אדם אשרי כי ז״ל מחכמינו זאת היא סלולה ישרים. ואורח , הימים כל לו לסוב
: • . ■ :לתורה לקרבם . ־ ־ י :

ת דרך הם דעת.אשר אמרי יש יכן לו ד  ולחזק לגדל הוא קטן כי אף הטוב הדבר רבות למען הג
 ז)*ל כאמרס יותר, תיבת בדבריהם המצה אשר המקוס בכל והוא ה' בעיני והסוב הישר דבר לכל י ^

 להגדיל' הגדלות ככלםבדרך רובם ■ לזה כדומה הרבה וכן שמים מירא יותר כפו מיגיע. הנהנה גדול•
 צדקה העושה גדול האות לט וזה כמשמעו לא קטן. לדבר העושה יחשבנו שלא כדי ההוא הדבר ^סעלה

 יהיה לא ואחריו כן היה לא לפניו כי זאת מודעת והנה דבתרא) קסא (פרק רבעו ממשה בסתר-יותר
 עשו וק בשר כל בעיני הזה הטוב הדבר הגדילו אפס .ממנו גדול שאין גס מה לו ישוה ומי לו : ידמה מי

 כל לעיני הדני הרבות למען הוא רב כי הם ישפטו הקטן דבר וכל סוב מעגל ולכל קלה מצוה לכל
 אמרם כמו כמשמעו והדבר יותר תיבת לפעמים בדבריהם יש אמנם ימשך.זגס אדם כל ואחריו ישראל

 ^שה יותר טוגיס במעשים גדול לך שאין טובים ממעשים יותר. תפלה גדולה עומדים) אין (סרק ז״ל
 אמרנו כאשר הגדלות דרך המה ככלס רובם אבל לזה. וכדומה בתפלה אלא נענה לא כן פי על אף רבינו
/ ־ f■.. ,, ; בזה מאד טוב ושכל דעת יורו חכמים ושפתי ־ , . :

 מקום בכל והוא כל. לעיני הדבר ולברר ־בו לצרף כלי דוגמא בדרך הם אשר צרופה חז״ל אמרס ויש
 מה כמו האחרונים ־בדורות הימים באחרית קרה אשר עליו.מעשה דכחיבוהביאו מאי אמרו אשר ■

 שנתן אחד באדם מעשה ונחלתו(מיכה.ל) ואיש גבר.וביחו ועשקו דכתיב מאי הניזקץ) (סרק שאמרו
 אצלי שנד:אשתך ליה אסר 'מעות ללוות רבו אחת'הוצרך פעם הוה דנגרי ושוליא רבו׳ באשת עיניו
 עשקו וביתו גבר־ עשקו אשר הבית לחורבן י סמוך היו רשע אנשי הרבה כי זאת מודעת וכבר כו',
 על לוקא לאו ומן , רבים שון1 ועשקו הכתוב מלשון משמע וכן מוחה ואין ביד.למה גזל י וגזלו פשק
 לדוגמא אהד מעשה־ הניאו. חז״ל אמנם אלה. עושה כל על רק מיכה התנבא דננרי שוליא אותו

■׳' ■............; - • ■ •' ר-,- ־ . ־ _ ׳ ■ להודיע■ •



הנחהקודע דרך מאמר,י״ב
 ברעה יפול לבו ומקפה תמיד מפחד אדם אפרי דכתיב מאי באמרס וככה הדבר נתקיס כי להודיע
 דקמצא למעשה' זה פשוק באמרו התכוין לא שלמה כי ונודע .נו' קמצא ובר אקמצא כ״ח) (משלי

 יחטץ ולא ברפעו לעמוד לבו מקפה אשר אדם לכל החכוין אבל הרבה דורות אליו מאוחר שהיה קמצא ובר
 להתודע לדוגמא זה'אלא הביאו לא ז״ל והס ,באחרונה ההיה ומרה ברעה יפול הוא אופן בשוס לעזבנו

:כמוהו אחריתו ותהי כן כמו עליו יבא כן הששה כל כי ולהגלות
 וסימן ,זכרו אשר המעפה לאותו דוקא התכוין שהכתוב מה זה בעניך כן גס לפעמים יש אמנם גג!

 שאמרו(בפרק מה כמו מלמד תיבת אמרו אשר המקום בכל שהוא זאת על וראש אחי לך אמסור
 בית חורבן • לדוד הקב״ה שהראהו מלמד קל״ז) (תהליס ישבנו שם בבל נהרות על דכתיב מאי הניזיקין)

 מאי שאמרו מקוס בכל אך בגל. נהרות אצל אשר המעשה על והתכוץ התנבא כלומר כו׳ ,לאפון
 הכתוב התכוין לא מלמד תיבת אמרו ולא רבים בניס אחר שהיה מעשה והביאו אחורנית וילכו דכתיב

זה ע״י כי \ בעלמא לדוגמא פרם דרך אחד באדם מעשה הביאו ז״ל והס , אדם כל על כלל דרך אלא
דבר נפל לא כי דעת למען ;היה כן פתרו כאשר כ^ וכתובים נביאים דברי ויצרפו ויתלבנו יתבררו

 הביא המאמר שבעל בישראל ס לפג זאת במנהגם מאד ניוב דרך לחכמים אלה וגס .ארצה דבריהס מכל
 יותר, הלב על ומתקבל לאוזן שנכנס מפני ודגם לאות פתגם יציב והוא שלו מוסר דברי בכל שהיה מעשה
 פלוני מת כאשר תמות מות ממנו אכלך ביוס כי זה מאבל תאכל אל החולה אל באמרו החכם רופא כמנהג

י , : הדרך זה על מאד אמרתם צרופה ובכן ,זה מאכל באכלו פלוני בן ^
הראשונה בהשקפה בהם שנראה מאמרים כלומר אלוה, בשוד הסוד דרך הס אשר קדוש אמרי יש גם

 כמו , עלמות על דבריהם וכל התורה מסודות סוד לאיזה אס כי להס התכוונו שלא האחרונה עס
 פשוק על דברכות) קמא י(פרק וכאמרס . פרסה וכך כך בראשית יוצר של קומה שיעור ז״ל אמרם
 מדרך כלס yלזה כדומה הרבה וכן .תפילין של קשר למשה הקב״ה שהראה ל״ג) אחורי(שמות את וראית
ה' סוד שמו.כנאמר ולחושבי ה' ליראי אס כי נודע ולא הקהל מעיני דבר ונעלס , זולת לא המה הסוד
• ׳ :כ״ה) (תהליס ליראיו ̂ ■ • . .
 תיבת בדבריהם תמצא אשר מקום בכל והוא הפלגה בדרך המה אשר לחז״ל טהורות אמרות ויש

 בדברים ז״ל לכוונתם אץ הן'לרעה לטובה הן זה עושה כאילו זה הששה כל באמרס , כאילו י
̂י כמשמעם האלה  לטובה אס הפלגה, דרך על הוא אבל זה יתן לא והדת זה יסבול לא הדעת כי מפ

 (בפרק שאמרו מה כמו ,לעשותו עליו ולזרז הטוב הדבר אוהו בזרוע לקרב כדי הוא למפלגות ^יצאו
 והפלגה הפליתי ועל ,הרבה לזה וכדומה המזבח גבי על מנסך כאילו ת״ח של גרונס הממלא כל לו) בא

 כבורח ממנה יברח למען רע̂י ממדה או 'קנינה העבירה הן האדס את להרחיק כדי הוא יצאו אם לרעה
 עובד כאילו הצדקה מן עיניו המעלים כל האשה) מציאת (פרק שאמרו מה כמו גדולה היותר העבירה מן

 היה וכמשמש כפשוטו ואס , זרה עבודה עובד כאילו המתפלל שכור שמדין) אץ אמרם(פרק וככה .פ״ז
,(זה זה בין גדול הפרש שיש נותן הדעת וגס ,כן הדין אין ובאמת יעבור ואל שיהרג בהם והדין הדת

י \ הפלגה בדרך רק דוקא לאו לחכמים אלה אך - ■ י -
 חז״ל יספרו אשר לרבים או ליחיד ההם בימים שנעשו מהנפלאות השמושה ועל הפורקן ועל הנסים ועל

 נקופ זה כלל ׳ ,בשמעו ,לה משתאה והאיש לכובע הון מולדת או ■ נפלאות ברוT ,נס פי על שהיה
 איש לנחום המעשה כגון , לרבים הזמן ולפי המקום לפי הנם אותו היה נצרך י אס וראש אחי בידך

 'צו דירא בההיא ובת אזל טובות דאבניס סיפטא מלא קיסר לבי דורן ידו על ישראל ששדרו זו גס
 שם הקיסר לפני ובבאו , מזה נחום ידע ולא עפרא ומלינהו לסיפסא ושקלינהו דיוראי הנך קמו בלילה

 זכרו כאשר מדינות ביה למיכבש אבינו לאברהם כעפרא להיות ההיא דארעא בעפרא סגולה הקב״ה
 רבים, צוע שהיה וכדומה (שם) זכרו xא גוריון בן מקדימון נס וככה אלו), תענית סדר (בפרק

 ונתן,לו אחד הגמון ובא בדרך מתפלל שהיה חסיד דההוא כנס שפה באותו צדיק ליחיד היה נצע או
 רק הנס • לאותו נצרך היה לא אס גס אף ,שמדין) אץ (בסרק זכרו אשר שלום לו החזיר ולא שלום

 בעבודת החזיקו ידם ועל ישראל איש העס ויתחזק והעבודה התורה עמוד לחזק האות ובא היה.הדבר
 היה שככה להאחץ חייבים אנו , וכדומה (שס) כרוf אשר הערוד עם דוסא ק חנינא דר' כנס ה׳

 האדם אוהו היה לא אם אפילו ,כלל מסשוסס להוציאם שלא וכמשמעם כמ^בס דברים 'ממש המעשה
 גסה רק וחוצה הטבע מקיר שהוא במה היה לא כן גס הנס חך ,חסיד כההוא וקדוש חנינא כר׳ גדול

 בההוא כמעשה , השמיס מן ה׳ מאת עליונה השגחה בו ומרגישים רחוקים לעתים כייאם שאינו״מזדמן
 היה ׳ולא יפן ויין sפטומר בתרנגולת ליי< אמד סועד אתה במה לייד אמר דרבא לקמיה -דאתא עני
 ויין פשמא תרנגולת ליה ואתיא שני תליסר ליה חזיא דלת דרבא החתיה אתאי אדהכי רבא ביד זה
 למק הדכר היה׳־ שכך להאמין אנו מחוייביס לזה וכדומה י האשא) מציאת (בפרק אשר-זכרו ישן

 על.ברואיו השגחתה' שנראה־מזי: מה עס ההוא הדצר, המאמר'^מעיד'על בעל ׳של ומעלתו צדקי
 של ונפלאות 'בגדולות נסים מעשה ז״ל בדבריהם "אבל-נמצא•־ ־וכדומיז־: הי־רצון לכל■ משביע ̂שהוא־

 כל מהס לנו בא ואץ יוצא ־ואץ היו לצורך לא אשר הטבע של ׳ ומנהגו טעמו את בשנותי הקב״ה
חיזוק . ׳



אמת דברי, ב׳ חלק הברית ספר
 שאין, כשח לדעח לנו ראוי קל דכר על מןהעכע החוצה אוחס כהוציאס ויהי אמונתנו, :דגר חיזוק

 הסתירו אשר השכל מוסר או הכמה דגר או למען,הסוד רק אמרוה ולא ,וכמשמען כפשוען הדברים
- והמאורע המעשה אותו בפנימיות  נסים במעשה מאד מקמץ הקג״ה כי לנו זאת מודעת כבר כי ,

 נסיס מעשה גענין מעולס יקר היה ה׳ ודבר ,קל דגר על פלא עושה האל אץ דאפשר מה בכל
 אחר באופן להיות אפשר אי אשר לדבר ממנו,בקמצו והריס, ,גדול צורך בעת אס כי המבע לשנות

 הרמאי פמואל אל.בדבר נפלאות והתבונן , עושה הוא המבע אל הדבר לקרב יכול שהוא מה וכל
 באתי לה' לזבוח ואמרת בידך תקח בקר עגלת ה' ויאמר והרגני פאול ושמע אלך איך באמרו

 כדי בנסיס מזלזל הקב״ה אין כי ,אדס לך יעשה ומה לך מגן אנכי השיבו ולא מ״ז) א׳ (שמואל
 מיוסדים והאמונה התורה כל שהרי , האמונה ואדני התורה מוסד יקרת פנת והנפלאות הנסיס שיהיו

 כ״מ) (דבריס והמופתים האותות עיניך ראו אשר הגדולות המסות שכתוב כמה הנפלאות ועל הנסים על
 !)ל״ו (שס ישראל כל לעיני משה עשה אשר והמופתים האותות לכל נכתב,ונחתם בתורה הרגה וכן

 התורה יסוד נפל כרצונו ואיש איש לכל לבא וממהרים דכר לכל רגילים והנפלאות הנסים יהיו ואס
 אשר הדבר זה הלא קל דבר על מהמגע גחיז העמוד למה ,בנסים לזלזל לך אין ובכן , חלילה כלה

 נסתרה דרכם אשר המאמרות מן והוא ,הנעלם המדרש בית אס כי זה אין לכן .ביקרו חפן המלך
 :המאמר בעל גו ישים פנים וסתר סוד איזה או השכל מוסר דבר או חכמה איזה שם להסתר ;

ע  הראשונה בהשקפה בהם שנראה המאמרים המה אשר הנזכר לחז״ל הסוד דרך מלבד כי בני.נאמנה וד
■ אלוה בסוד סוד לאיזה רק בהם התכוונו שלא האחרונה עם ; ;  לחז״ל הדרכים כל בשאר גס .

 בהם שיש ■מה עם ,דאורייתא ורזי גדולות סודות בהם יש בכלס הנה עד זכרנו אשר באגדותיהם
 המביגיס לחכמים רק נודעים ואינם הארץ עם מדלת בהם הסתירו אשר דעלמא במילי אדם חכמת

 בדרכי .הקדושה התורה סודות להיות אפשר ואיככה איך משכיל קורא אלי תאמר ,וכי . ההם הדרכים
 הין העמיס חכמי גם אפר אדם ובינת אנושי הכמת אדני על המיוסדים (אלעגאריא) או (היראגליפען)

 אך גישעאלהיס נכון ודעת מעם במוב בני זה להבינך עלי אליך אשיב שוב זאת על .’בהם משתמשים ,
 דברים מן לחגירו ישראל מחכמי חכם׳ הראה אשר התמונות באותן באמת כי דע . והוא ,בקולי ̂שמע

 וגמרו נמנו אשר בשעה אפס , התורה מסודות סוד בהם אין ,הדברים אותן מן בציורים או ונמצאים
 למשמרת להיות במדרש או בתלמוד באגדותיהם ישראל בני לדורות לכותבם הקדמונים ישראל חכמי
 יתד התאספו ההיא בעת . האחרון הדור עד בספר והמשכילים ודור דור חכמי בלטת ההוא הענין

 סוד איזה אורחיה אגב ההוא בענץ להלביש והסכימו עליהם חופף עד שוכן בראשם ומלכם הס
 בגופי והמשפנוים המצות דיני לדורות כתבו אשר הלכה דבר בכל כן כמו שעשו כדרך ,התורה מסודות

 אותיות לבחור במחשבותס מרחפת אלהיס ורוח בלבותם הקודש רוח הופיע ואז ,כידוע שבע״פ חורה
 בהם התורה סודות להתלבש והנכון הראוי באופן מדוקדק כמספר בהם ההוא הענין יכתב אשר ותיבות

 אשר הדברים בכל לשונם על ומלתו עליהם וה' היו הופעה פעלי הקדמונים ישראל חכמי כי , ובאותיותיהס
 אשר בכתובים והמה ככה סצינו בתנ״ך גס כי החפץ על תתמה ואל ̂ עולם לדורות ה' לעם יגידו חכמים

• :והוא , אראך - • ־ . ,
ה  ואת בניו ורוב עשרו את (הורסי) או, בלש'ן(פרסי) וכל.אוהביו אשתו לזרש המן סיפר כאשר הנ
 רואה אשר שעה כל לבבו את לשמח מספיק אינו אלה כל כי להם ואמר ,המלך גדלו אפר כל ,
 אז היה לא כי לב חכמי כל ויגידון יעידון הנה , זע ולא קם ולא המלך בשער יושב היהודי מרדכי
 ללשץ דכריי את קודש אנשי העתיקו אשר בעת ,אכן .. התורה מסודות סוד כל ההוא בלשון בדבריו

 כל אז היו, הקודש רוח בעלי כלס אשר ההוא בדור היו אשר הזקנים עס מרדכי הקודש.המה
 עולס לדורות סגולה לעס ההיא המגילה לכתוב הקדושה העדה זקני למו בחרו ■ אשר והאותיות התיבות

 ונזדמנו נאמרו הקודש ברוח כלס , ודור דור בכל ונעשים נזכרים ההם הימים להיות עליהם נקיים
 דוקא להס וימצא ,הקודש רוח בהס להתלבש יוכל אשר באופן עליון, אל ובמפקד במספר להם;

 ׳ עינד פקח התודה מסודות גדול סוד שס יש כבר ובזה. .ה') (אסתר לי שוה איננו זה חיבות.וכל
 חשב אשר הדץ מדת על לרמוז מהופך ודוקא התיבות בסופי ג״ה הוי״ה שס עליה חתם כי וראה

 בשנאיהש, המה היהודים ישלסו אשר הוא ונהפך , בהם לשלוט יוכל כן ידי שעל. ישראל על להשליט הק
ס) היום והמן המלך יבא אסתר מאמר סי על  או (פרסי) בלשון ק כמו אחשורוש עם דברה אשר (:

 ,הזקנים אבות וראשי מרדכי אנשי העתיקו אשר הקודש בלשון התיבות בראשי הכבוד מלך ויבא (טורסי)'/
 המשיכה אשר רחמים מדת על לרמוז כסדר דוקא והתיבות האותיות בהזדמנות מסיהס העתק ויצא

 ישראל קדושי אותם אשר / המגילה מפסוקי היוצאים הקודש שמות שחר וככה ,ישראל על אסתר
 והסתר רזין דברי כתובים כשאר כמו אסתר במגילת יש כן על אשר ,המגילה העתק ידברו יביעו

ם ע ט מ  ולא בו ומאורע דבר ההוא הסיפור חסר אשר קודש במקראי מעשים ספירי הרבה מצינו זה ו
לי זכרה אשר כסי לדוגמא מאלה פתים או אחת לך ואזכיר , היה כאשר המעשה כל שלם .

 מה דניאל אכל אם מהססול בכתוב חסר האריות בגוב דניאל את השליכו אשר במעשה ,והוא .אלהי
בלילה .



קנטהקודע דקד מאמר־י״ב
 בספרו בד ג׳) (בפרק ז״ל והוא גוריון בן ונאמן סופר אתנן והנה , לא אס הבור כתוך ההוא בלילה

 לפני מאכל נותן יהודה בארץ הנביא חבקוק היה ההיא בעת כי וכותב דניאל כל המעשה זוכר מסיפון
 אשר אריות בור אל עבדי דניאל אל עתה אכילה והבא לך אליו ה׳ דבר והנה , בערב בלו כרךצריס

 דניאל אצל המאכל עס הבור ■ בתוך ויניחהו ראשו בציצית ה׳ מלאן אחזו ותיכף / כשדיס בארץ שם הושלך
הקוצרים כלו בכורס רחוק מהלך אכלם אחרי מקומו אל המלאך וישיבהו לב וסובי שמחים וישתו ראכלו
את מנע־ י ה׳ שמלאך מה הנס חם כי נזכר לא בכתוב כי במקרא מסר זה כל והנה , עכ״ד לאבל

 בתוך נס פי על בלילה בו דניאל אכל אשר מאכל יצא מהאוכל פה וסנר בדניאל בו משלוכי האריות
להתלבש נכון בלתי הקודש רוח היתה עקב במקרא הרבה וכן , כלל בכתוב נזכר לא והחתום הסגור הבור

׳ : לדורות לכתוב נתנו ולא המקרא השמיעם כן על והתיבות האותיות באותן . ־־
ה ז  פה אל פה קבלתם פי על ̂חז״ל זכרו אפר הדברים לכל גם , לדעתי המקרא מן השמעה דבר ו

 עעס לדעתי וזת , וכדומה כשדים באור האש לכבשן אבינו אברהם כהשלכת להו גמירי וגמרא ;
 והיתרות החסרות ולכל בפסוק שלמה תיבה לפעמים שחסר ולמה קרי ולא וכתיב כתיב ולא קרי לכל גס נכון

 אשר ופסוקים פרשיות לפעמים שנמצא ומה, , פסוק בסוף והפתוחות באמצע לפעמים הבאים והסתומות
 אליעזר בדברי כמו , הקוצרים מצד ותשב מאד המלות את הכתוב יקמץ ולפעמים מאד למעניתם האריכו

 אחת פרשה במכפלה אשר הנשיאים בקרבנות וככה ,ארוכה הסיפור ותהי הדברים מכפל אברהם עבד
 החגים כל אשר החודש קידוש ובמצות ,סלוני ונשיא י פלוני נשיא קרבן היה וכן לכתוב די והיה פעמים י״ב

 והלשון מהשתרע המצע קצר כי הכתוב לנו ישמר קציר חקוה ושחיעה תפילין מצות וכן בו תלוים והזמנים
 י יש כי אף , בקצרה בא ופעמים בארוכה בא פעמים אשר לזה כדומה הרבה וכן ,באלה מאד וקצרה צרה
 אל כי כלס כולל עעם הוא אני שאמרתי מה זאת בכל הסוד פי על עצמו בפני סעם עוב מאלה אחת לכל

 בלתינכון; ואשר הקודש רוח בהם להתלבש ראוי אשר והאותיות והדבורים הספורים נתכנו ולו ה׳ דעות
 תוך תסתתר נבונים ובינת נפלאה בחכמה כלם חכמים דברי כך וכתובים נביאים ומנהג התורה וכדרך

 מסוגלים מורשה מלומדי נשמה כי ̂ לשונה תחת בו סוד ימתיקו הקודש ברוח וגס דעלמא, במילי דבריהם
 למעלה הגבה מבלי בלשונם מלה אין כי עד בעזרם יעקב ואלהי לזה נכונים חמדה הכמי אלה.ונפשות על

 מסודות סוד איזה רצוף תוכו גוזמא ודרך הבאי לשון הוא אשר דבר בכל גס אף ימצא/ אלוה ובסוד
 לשוןגוזמא׳ן הוא גס אשר. מאות ד׳ ולא מקומות בכמה למו בחרו אשר מאוח שלש מספר כמו התורה,/

 פסוק כגון סוד בו יש זאת ובכל גוזמא דרך לפעמים ומספרת שמדברת ובעצמה בכבודה התורה כמו
 מגלה רכיל הולך קדוש אחד והנה ,וגוזמח הבאי לשון שהוא א') (דברים בשמים ובצורות גדולות מריס

 מדינה איזה ועל הומה איזה על וממונה המושל שר לכל יש ממעל בשמים ואומר-כי הזוהר בספר זה סוד
 גבול בין מבדילות מחיצות ידי על בשמים עמים גבולות בכל/.יצב ומושל סביב אש וחומת מיוחדים גבוליס־

 יש-לשר ממש ממעל בשמים ובצורות גדולות ערים כי המרגלים שאמדו /־וזה אחר שר לגטל זה בר
 בגל אפי' וכן /ל העם לבב את המסו ובזה בגבולו עבור ישראל יוכל לא כי מד נחלתו בגבול כנען ארץ
 בכרס רבוא ששים במצרים אחת אשה -ילדה שיר) (ברבה כאמרס הלציי כמר שנראה מדבריהם דבר

 את לו להמשיל מהם אחד לך ואזכיר סוד-; גהס יש וכדומה בפלך אלא לנשים חכמה נ)ין אמרם או אחד,
 שכתב למה י כיונו /׳ קלה דעתן נשים מדליקין) גמה (פרק אמרם והוא בהם; מפניך והנססריס הנשארים

 שמות ה' כללות׳ ועם ק״ל עולה כ״ז פעמים וה' הויות חמשה יש שלה שבדעת־ רחל בפרצוף ז״ל האר״י
 לבאר נוכל אשר ■מהם ויש י, •סודות בהס יש כה עד זכרתי אשר לחז״ל הדרכים בכל וכן קלה/ עוגה
 זה־ולבל בפרק הדבור ׳ יארך ־שלא כדי אבא י לא נעלמים ועם עתה בנסתרות עסק ז!י אין אך לכתוב ורתן

■' ׳ ■ ־■: ■. ' י ':• ■: • זה מאמר מכוונת אצא '» ■ ל ־
ם נ מ  יש אס גס אף כי / הוא הזה בדבר להשמיעך־ ונכון להודיעך שראוי מה לי אחזה אני אשר א

לפי דבריהם להעמיד להשתדל חייבים אנו־ זאת בכל אמרתי/ כאשל חז״ל ד?רי בכל סוד ■ ׳
 פשומ בהם שאין ראשונה בהשקפה להחליש האדם ישפוט עיניו למראה ולא ,האפשרי גכל ק גס פשוטם
 אס לחדש יכן מפירוש להעתיק נמש לא ביש ;ם תינף/ צפונה לפאת ויפן הסוד מלבד להס אין ופירוש
 מן דור נתחדש'.כאיזה. השל חדשה ידיעה או דבר איזה ידי׳ נ^- לו הלך חלף הראשון פירוש גתבטל

 חמות מות ממנו אכלן גיוס. פסוקי משלי דרך / קודש במקראי ככה פושיס אט כאשר / הדורות
 וסודותיו שמותיו כלה התירה כל כי סוד כו שיש בטח ידענו הראשון לאדם ה' שאמר ב׳) (בראשית

 היהיאדסהראשוץ מחוייב ליצירה וכליום־הששי ■ ,׳ פשוסו .יוצא.מידי מקרא אין זה כל עם , הקב״ה סל
 /•ואחל ■•הדעת מעץ ואכל, שעבר על ביום בו שימות יה'יית׳ ׳של השיחה יפרש׳ כאשר כפשוטו ׳להעמידו

 עוד בהחלה/■ בו שהבין מה ובטל הראשון פירוש סבת בו כי עס-השבת והגי'ע מת הששייולא יום געבר.
 הוא־על׳יומו בו והכוונה שהפירוש ולאמר לשני הראכץ ׳מפירושו ולהעתיקו ■ כפשוטו לקיימו היה ;מחוייב

 אף אכל אשר קין מת שניס־יולא, אלף עברו כגר כי רואים שאנו ואחר שנים/ אלף •שהוא הקב״ה סצ־-
 כמו.שזכרו ־.עשידת היה־:בשעה י י.הדעת עץ של סעודה קיןוזמך נולד שמינית שעה כי הדעת מעץ ■ היא

חז״ל גדכרי שנים תרנ״ו אלף חי קק־ כי בתורה ומאוחר מוקדם ואין ממונות) דיני אחד ־חז״ל(פרקי
(ברבה)



■ אמת דברי ב׳ חלר! הברית ספר
 את ויקרב ויבחר שלישי לפירוש להעהיקו מישראל אדם לכל ראוי עוד ,השני פירוש גס ונתבסל (ברבה)

 בגופך אשר יסודות ד׳ שיתחילו ה' בדברי הוא הפירוש כי ולאמר , ירחיק הצפוני ואת הפשונו דרך
 לאת לאע להתחלש גופך כח ויתחיל המזג יחסר כן ידי ועל מעש מעמ מזה זה ולחסר זה את זה להתיך

 ̂ פעס בכל מזעיר מעע חולשה ישאיר זאת בכל ושתיה אכילה ידי על הנתך חסרון תמיד תמלא אס אף
 הולך תהיה וכן ,מחוליתו מתמלא הבור אין כאשר לו יחסר אשר מחסורו די להמלאות יוכל לא וחסרון

 לך תלויס חייך והיו עלי מחסורך כל רק , ממש מיתה למות אדס סוף כי עד יוס אל מיוס וחסר
 ויש שנה חמשיס קודס שמת מי ים ,חייך שני ימי לקצר אס להאריך אס ברצוני יעלה אשר כפי מנגד
 בילדותו ומת העולם את הכיר בלא נספה ויש חלפיס שני קודס ויש שניס אלף קודס ויש מאה קודס

 אתה גס היה הדעת מען אוכל היית לא והס ואחיה אמית אני כי אכל רב חס מעס אס תלוי הדבר ואין ■
 ממנן אכלך כי,ביוס לאמר ודי המות מות הלשון כפל מדוקדק ובזה , לעולס וקייס לנצח הי זרעך גס

 האדמה על חי אהה אשר שעה ובכל עת בכל חמות מות והלאה הרגע מאותו כי בו הכוונה אכן חמות
 הימיס על הוא כי, פסוק כן וכמו בר,בר, יורדס עד יביאנו חסר כי ידע ולא ירגיש לא האדס כי אף

 שקוע האיז מן התחתונה שחציו הקדמה פי על כפשועו בו פירשו הקדמונים כל אשר כ״ד) (תהלים יסדה
 בפסוק בו פירשתי אמת שאינו ראינו מצאנו כי הזאת ההקדמה שנתבעל האלה האחרונים ובדורות בימיס,

 על תעמוד ו׳) פרק ס׳ מאסר ראשון (נחלק הודעתי כזאת מראשית כאשר אחר פירוש אלהיס בישע
 בדברי יעשה ככה בו, הדברים לכפל שמתישצא ברית כי ותדענו שס רואות עיניך והיו ההוא הפרק

 בראשונה והנגלות הפשופה על דבריהם להעמיד להשתדל גס,כן ובמדרש בתלמוד באגדותיהם חז״ל
 לכל מקום ואין הצדדים כל על וחזרנו חפשנו ואס ,כן גס דרכם נסתרה כי מה מלבד האפשרי בכל

 אפס . ידלנה הבונה ואיש סתרו חכמה ישת או אלוה מסוד סוד רק בו שאין נחליפוה אז פשוט פירוש
 חייביס שאנו יתברך והבורא בכבוד.ה' גס מה דעלמא בעניני אף חז״ל בדברי מאמרים הרבה ויש יש

 או בסתר ושס סוד לאיזה רק בהס כוונו .שלא ולאמר ומיד חיכף והפשוטה הנגלות מן להפשיטם עליהם
 הראשון אדס בא יבמתו) על הבא (בפרק שאמרו מה כמו , לשונם תחת הסתירו אשר גנוזה חכמה דבר

לקיימן המתחיין וכל , למרבה לזה וכדומה חוה על שבא עד דע;.ו נתקררה ולא וחיה בהמה כל על
כסיל הוא שפתיו מעקש עליו שיאמר, הוא ראוי אגל דגר לכל יאמין פתי עליו שנאמר במה די לא כפשוטן

 לפרש במחא״ז במה הקדמונים ישראל חכמי עמו בוזה אדס וכסיל יזה מאד חכמים כבוד משפיל כי
 ולא הדברים באותן הסתירר אשר גדולות חכמות סמוני וספוני עולם של ברומו העומדים דברים כפשוטי

 חכמה בתעלסות זה בתקנתם חכמים הועילו מה בלבבך תאמר וכי ,כלל ההס החיצוניים לדברים כיונו
 לכתוש שלא או ישראל איש כל דעת למען בפירוש החכמות אותן לכתוב להס שהיה או אחרים, בדברים

 בכל לא באמת כי אמרתך לשוני תען זה על ,ישורנו ומי פנים ויסתרו ידענו מי יעלימו העלם ואס כלל
 כמה יש אך ,מקומות בכמה חכמהס מוסדות ויגלו יפרשו רק חכמתם .סוד ויערימו יעלימו פעם

 איננו אשר ומהם המציק חסת מפני סכנה מהם ההמון, אל לגלותם ראוי אין אשר הרבה ודברים מנינים
 בתוך דבר הסתירו כאלה ודבריה כ״ג) (משלי תדבר אל כסיל באזני כנאמר טעמיס מכמה לכסיל לאוי

: יבינו והמשכילים ידעו ולא יאבדו ובער כסיל יחד ואז דבר ,
ז״ל במאמריהם מאמר מכל והנגלות החיצוניות ומיד תיכף להפשיט מאד הזהר בני מהמה .ויותר

 מיוס בידינו המקובל את ומהרס עולם מימות הישראלי באומה המפירסס דבר מנגד אשר .
 שבו הנגלה מן תיכף המאמר אותו להוציא חייבים אנו שיהיה מי המאמר בעל יהיה ,קדוש לגוי היינו

דרך ,עמדו ,כמוס חכמה דבר או סוד איזה אס כי כלל פשוטו על המאמר בעל התכוין שלא ולאמר
גידינו ומסורת בעתו שלא או בעתו לגאלנו יבא בא צדקנו משיח כי ומפורסם באומתנו מקובל משל

 חסיד כביר צדיק קדמון איזה יאמר אמר אס אף ,הגדול שמו בעבור עמו את ה' ימוש לא כי מאבותינו
 תהסין אגל כפשוסי התכוין כי תאמין אל מלק) (פרק אכלוהו כבר לישראל משןח להם אין כהלל ועניו

 מתי לה' חכתה ונפשנו המשיח ביאת על מצפים אנו וכאשר ,חכמה דבר או סוד לאיזה בו שהתכוין
שיבא תמיד מתפלל והיה המשיח ביאת על יום בכל מחכה והיה הוא אף הלל עשה כן בציון ימלוך

ביס עם שמאי כגית תורה חכמי בסוד וגמורה מנויה רבים חכמים מפי הדבר יצא אס גס אף במהרה,
 שלא לאדם לו נוח דעירוגין) קמא שאמרו(בסרק מה כגון ,וכמשמעו כפשוטו הדגר כי תאמין אל הלל

 ומקבילת ה' טוב כי מעולם באומתנו מפורסם לאשר וסותר מנגד הדגר וזה משנברא יותר נברא
 על לומר נוכל ואם ,מעשיו בכל וחסיד לכל ה' מוג כי אמנה מראש היהודים וקבל בידינו להססורת

 בהפך והאמת כן הדבר שאין כטח ידענו ובכן סוב, כי הבורא על לומר נוכל איך סוב לא כי הנברא
 ,רע ואל סוב הוא אלהיס עשה אשר יכל ה' את יעבוד למען נברא משלא יותר שנברא לאדם לו נוח כי

 הצדיק אבל אדס בני לסתם אלא בו הכוונה אין שזה (שם) התוססות כפירוש פירוש צריך ז״ל ודבריהם
 מסוד סוד גם ובתבונה בחכמה דבר העלם גס גזה יש אחרים פירושים גס ,לדורו ואשרי לו אשרי

 יסכימו הלל ובית שמאי כבית וצדיקים החכמים כי לחשוב לך וחלילה פשוטו סי על לפרש לא רק אלוה,
ראו לא ידיו ומעשה להנסעל לטובה שהוא יביטו לא ה' פועל ואת הבורא כבוד נגד שהוא דבר על
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קםהקודש דרןי י״ב מאמר
 נאמר אס המרככה על בכבוד ונהדר בהבבחוח מהולל הוא כי ידעו לא ז״ל הס וכי להנעשה^ יפה שהוא

 סוב אך כי ידעו ז״ל הס אף אמנס .שברא מה ולכל עבה אשר לכל לסובה הוא ה' מעשה כל את כי
 לעבוד העליונים העולמות בבל מקום אין כי בארץ אלהיס את ויעבוד שמיס מלכות עול ישא כי לגבר

 אף העליונים בעולמות מבראשית אשר הנשמות וכל ,הזה בעולם אס כי ותורותיו מצותיו ולקיים ה' את
 הכבוד כסא לפני ומתחננים תמיד מתפללים זאת בכל העליון בעדן השכינה וזיו ה' בנועם מתענגים כי

 הזה הדבר היה לא ואס ,מצותיו ולקיים ה' את עבוד יוכלו למען לארץ למסה לירד רשות להם שיחן
 לא ואס ,מישראל אדם כל וכן בניס על והאמהות ויעקב יצחק אברהם מתפלל היה לא לחדס לו נוח
 אפס .ב') ורבו(בראשית סרו מצות בתורתו מצוה הקב״ה היה לא לאדם לו ויפה סוב התולדה היה
 בראשית הבאתי אשר ז״ל יעבץ הגאון כדברי ,מצד אמת ואיס מצד אמת וכאלה האלה הדברים כל

 תוך ולפנים לפני הסתירו אשר הפנימיות כי ,וכאן שס ותבין המקום את וראה עיניך נא שא זה ענין
:הפשט ומעוכה הלבוש הוא הדברים וחיצוניות האמת הוא הדברים אותן -

 לא כי מאד עליו ולהזהירך להודיעך השר אליך לי דבר עוד זה לענין אשוב ולא אלך בטרם ואני
 עבירה דבר על יגידו חכמים אשר לפעמים תמצא כי ;והוא ,ממך הוא ריק ואם הוא ריק דבר

בר' כמעשה מיתה חייב ידים נטילת בלי האוכל פסין) עושין שאמרו(פרק מה כמו גדול עונש קטנה
 אעשה מה ואמר כלום טעם לא ידים לנטילת מיס לו היה ולא האסורין בבית חבוש שהיה עקיבא<

 הרי זה יתכן ואיככה איך בלבבך תאמר אל ,לזה כדומה הרבה דברים ועוד מיתה עליהם שחייבים
 מיתה ענשו יהיה מדרבנן שהוא וזה מיתה ענשו אין עליהם העובל בתורה המפורשים עשה מצות כמה
 אחרי זאת אמרו הפלגה בדרך אך כן, להיות אפשר שאי וחומר קל הוא דעת אדם המלמד יוכיח הלא

 מן האדם את להרחיק כדי דבר באיזה להפליג בקודש דרכם זה כי זה בענין למעלה הודע כן כי
 אחי כן תחשוב אל ,אמרו אשר עלי העונש יבא ולא יעלה לא לי יהיה שלום ובכן קטנה העבירה

 כל על ומשפט דין לעפות ודיינים שופטים להיות בידם נתונה הרשות השמים מן ה' מאת כי .וראש
 אשר עונש וכל ולאסורין נכסין לענש הן לשרשו הן למות הן יגזרו אשר ככל וגדריהס דבריהם על השבר
 והטיתי בדרך בא הייתי אני שאמר מרפון ר' עלי ונאמן ,ממש בפועל יהיה וכן יקום ק החכמים יחרצו

 על שעברת בעצמך לחוב היית כדי לו ואסרו הלססיס מפני בעצמי ונשתכנתי שמאי בית כדברי לקרות
 השמר ובכן ,מיתה חייב היה לא מדאורייתא היא אשר כלל שסע את קורא היה לא ואם הלל, בית דברי

 דבריהם דומה שאינו תדע ונאמנה .תכוה שלא בגחלתס והזהר בדבריהם מלהקל מאוד נפשך ושמור לך
 בעונש אבי כן לא הפלגה בדרך לפעמיס ימצא שם אשר באגדותיהם דבריהם לשאר עבירה איזה בשנש
 השבר כל על ויגזרו יחרצו אשר כל אך .ולגזס לאיים הפלגה דרך על שאינו קטן ועד למגדול עבירה

 לו,; יהיה והמת אסון יקראנו מיתה יגזרו ואס ההוא העונש עליו יבא ובא יקום כן שלהם הפקודים על
 ודברת ישראל לאפיקורסי אשר אסורות וליצנות זרות פי המאמרות שמעתי על,אשר לי חרה והיטב

 חייב חכמים דברי על העובר כל דברכות) קמא (פרק ז״ל אמרה על אזני תשמענה מרעים
 לשון בלעג ואומרים רותחת בצואה נדון חכמים דברי על המלעיג כל הניזקין) (בפרק אמרם וכן מיתה

 האדם הן ,זה אמרו עצמן לכבוד כי כן באמרס היו חכמים בוודאי בעצמן החכמים ככה אמר זה מי
 השבר מיתה לחייב יתכן ואיך בהורה המפורשים המצות אחת על ויעבור בדיל מיתה חייב בלתי היה
 י למה משל והוא אחד גדול בשם שמעתי אשר משל ע׳יפ נצחת תשובה להם אשיב זאת ועל .דבריהם על

 ומגדף מחרף מקול השר ויתקצף וגדופיס, בחרופיס אותו וביזה אחד פר לבית שבא לאדם דומה הדבר
 וחמת זעם יעבור עד ושנתים שנה שם וישב אחרת למדינה וימלט ויברח ויהרגהו הרבו את שלף ותיכף
 ואבדון והרג חרב מכת רעך את הכית מה על ויאמר ראשו את יחייב שלא המלך מאת פחד כי המלך

 לך היה אנשים שפל וכלימת נבל חרפת ושמעת אתה וגדול שר כי בריבך אתה צדיק באנ^ז כי אף
 'ודין דת כי משפט בלי תיכף אותו להרוג בריבך תהדר לא ודל לרצח לא אך ביתך מתוך ולדהפו להכותו

 איט עמד המלך ובשער המלכות הצר לפני אחד אדם עבר ההם ובימים ,נפש תחת נפש רוצח כל
 רשות בלי המלך בחצר אדם יכנס לבל בידו פיפיות והרב מלחמה כלי חגור משמרתו על אחד מלחמה
 לכנוס מניחך איני אר המלחמה בעל אליו ויאמר רשות בלי ובחזקה בכח לכנוס רצה ההוא והאיש כנהוג,
 כלי המלחמה בעל אחז ותיכף ובוז חרפה בדברי אוהו וביזה קשות אתו וידבר פיו את האיש ויפתח

 מתנה ההוא המלחמה לבעל נתן המלך לפני הדבר ובבא ,קלל ברח ולא וימיתהו עם קבל ויכהו זיינו
 את הורג היה לא אס אלא מות משפט לו אין כי די לא ואמר עשה.לו כבוד וגס וזהב כסף של גדולה
 המלך את שומר מלחמה איש כל כי , הכטד לכל הוא ראוי ועתה ראשו את לחתוך מצוה הייתי האיש
 לאותו מלחמה איש יכה וכי מות משפט תיכף משפטו לדבריו ישמע ולא אותו שמבזה מי כל כן תחת

 אחד ואיש החצר.שלי בשער עומד בעצמי אני הייתי ,אם אף פושה יפה לוpב שוסע איננו אשר האדם
 המשמר על בשער השמד האיש אמנם ,בידי הדבר כי לו הייתי,שחל כי אפשר רשותי בלתי נכנס תיה

 על למחול רשות לו ואין גדר לפרוץ אדם שוס להניח כידו אין שלי החצר לשער וגדר סייג להיות
מאד הדבר קרוב הזה המשל ידי ועל ,להמית דחו אחת כקולו שומע איננו או אוש המבזה וכל גזיוט

אל^



אמת דברי■ ב׳ חלק הברית ספר ,' ־ .
 חייג חכמיס דברי על העובר או חכמיס דברי על המלעיג לל באמרס החכמים בסי אמת כי השכל אל

 התבונן חמודות איש ואהה . מות משסע לו אין עליהם העובר אשר מצות עצמה בתורה יש בשגס ,מיתה
 כל אמרו לא שהרי עצמן, לכבוד לא והמצות התורה לכבוד מאד נאמנו לבבם את ותמצא ז״ל בדבריהם

 רק חכמים כבוד על העוכר כל אמרו לא וכן ,הכמיס דברי על המלעיג כל רק החכמים על המלעיג
 השכל מוסר או הורה לגוסי ונדרים סייגים המה אלה מה חכמים ודברי ,חכמים דברי על העובר גל

 ודבריהם אמה הס ובכן ,במדוהיו ולהדבק במצותיו ולהחזיק לתורה לקרבו אדם, של לבו את המושך
 וערכתי וראש אחי לפניך היום הגדתי הרי .לו נכון המוהה והעובר לו ראוי רותחת צואה והמלעיג אמת
 כי אליהם לבבך הכן ואתה .באגדותיהם חז״ל דברי נכון עד אמתיים כללים אלהים בישע עיניך לנגד

:כלם לא אם ככלם רובם והידוהם חכמים דברי ומליצה משל להבין תצליח ידם ועל תחכם אז • :
 מצאתי זה לבד ,הנזכר סוד דרוש רמז תשע המה אשר בהם נדרשה שהתורה דרכים ארבעה והנה

 זכינו הזה בדור עתה אכן ,ראיתי ולא מצאתי לא בני מהמה ויותר הקדמונים אבותינו בספרי
 מעשה׳ מן אהד מעשה יעתיקו אשר ישראל מבכי אנשים יש כי■ ,אבותינו שערום לא אשר חמישי לדרך
 דרך על אותה ויערכו המשנה, מחכמי מפורפס תנא איזה׳ של מעשה או בתנ״ך הנזכר הקדושים אבות

 לתני ועומדת שק חוגרת התורה זאת ועל מזה, ספרים ומחברים שלהם וקרקסאות בערעראות העמיס
 כהלכה כלא פנים מ״ע מן אהד זו גס כי ואפשר , בה שמנגנים ככנור בניך עשוני ואומרת הכבוד כסא
דרך דרכי אשמור מקומי אל אשובה ועתה בימיו.״ עלתה שכך לדור ואוי בהם, נדרשת התולה• אשר

........... ■ . ־ : : ■ . :והוא ,הזה המ:מר הקודש ־• ׳ ■ ״ ״
ם י ®י? א ̂ כלס כנגד תורה ותלמוד המצות מכל פעור חני תאמר אל תמיד בתורה התה.עושק ו

אן המצות מן מצוה לו שנזדמן בשעה אלא המצוה מן פעור במצוה העוסק אמרו לא כי ל ■-
 שיפער כדי אחת במצוה רק תמיד לעסוק לגו אל שישים לא אכל ,בה עוסק והוא מצוה איזה זמן הגיע

 על• הונא רב חמר אידיהן) לפני (בפרק הז״ל שאמרו כמו תלמוד:תורה, היא אס אפילו המצות משאר
 ׳3 (ד״ה אמת אלהי לישראל,ללא רבים ■ וימים שנאמר אלוה לו שאין כמי■ דומה בלבד כאורה העוסק

 עלין אני מעלה אומר הקב״ה־ ובג״ה בהורה העוסק כל ואמרו , חסדים ובגמילות בתורה אלא ע״ו)
 כזה תאחז אשר עוב לכן שם הקורא עין תצא) כי (פ׳ בזוהר אמרו ק וכמו ,ולבני לי פדאני ־ כסלו .

 גמילו״ת כמו. שוה בילספר עולה׳ תור״ה כי והפלא עופיס, כאחד שניהם כי ידך מזה.אל.תנת וגס
 לעשות בכחך אשר כל ויש'אתך ידך לאל יש ואס ולעניים, לעשירים מחנות לשני והגמלים ססדי״ס,

 לילך ג״ח בגופך ׳תעשה או , מהעושה יותר המעשה וגדול אחרים שיעשו תשתדל לך אין ואם ,עשה
 קענה מעבע לאדם להחליף כגון לקען ג״ח מלעשות להניס הקל ולא , לזה וכדומה; ־חטרך לתקנת בדרך;

אן ̂ פנאי לי חין ואני אחר לאדם ילך לכל: מצוי זה־ בלבך תאמר אל אתך ויש פרומות על כסף של:
הוחס׳ וככר מעתי על שוכב אני בלבכך ותאמר נרו להדליק בלילה שלך החלון או הפתח על דופק שאחד:

 משחד שאתה בעת לא אס ,כן תאמר אל ,נרו להדליק לשק:אחר ילך בכך מה עצמי־ אס אסריח ■לא לי
p. והלך הלילה חצי עד בתורה שעסק אחד הכס בתלמיד -מעשה היה וכבר . גנבים ותחבולות השודדים 

 , נאחייעאחד׳ השולחן על דולק והנר שנפל:־עליו׳תרדמה בערס בבית לבדו והוא מעתו על וכששכב לישן
 שק אצל לך לו והשיג אותו הפציר והחייע עצמו רצה.־להגיריח ולא* נרו להדליק החלון על ודפק משכניו

 ימיס ולא-היו אותי ׳העריה אל י ק אעס״י ■לו והשיב אחר בית בשום־ אור נראה לא י החייט ואמר אחר
 ;:• בלילה ולא ביום לא מאורות ראה שלא משנתיס יותר בחליו והאריך עיניו על אותו;ת״ח שהלה מועעיס

 חסד׳ ובאמת בהם ומזלזל לג״ח אותם חושב ואינו״ בעקבו ׳דש שאדם קעניס להזהריבג״ח הרכה. אחי לק־
 כ־ורה מצינו אשר ובעצמו בכבודו הקב״ה׳ בהם שעסק חסדים גמילות ׳אותן בסרע מדולי, הוא־כקסן

 לאשה הארס מן לקה אשר הצלע את אלהיס *ה'■ ויבן שכתוב כמה כלה הכנסת כמו הסד ה-״: אג־חות
 כתנות ולהכזו לאדם אלהים ה׳■ רעש שכתוב כמה ערומיס ־ב'),;ולהלביש (בראשית ההדס אל רסאה

) וילבשם(שס שר ׳דקר לבושין־ ־להם משה לפניו שחעאו אחר אפילו ג'  להוכיחם הרשעים אחר ולרדף׳ ,
 f5הל פניך- נשלו ולמה לך חרה למה קין׳ אל ויאמר-ה׳ שכתוב כסה בתשובה להחדדס עונים בדברים

 ולהציל ׳ י, ד׳) (שם כי המפל ואמה: תשוקתו ואליך ריק חעאח לפתח :תיסיב לא ואם .׳שאס תיעיב אס׳
 מלאכיו״ ושלח ו') (שה גופי .עצי תיבת לך עשה לנח שאמר כמו ממות רעה בעת צדיקים 'נפשות
 (שסיי״ע)•,' בערב שדומה ׳הסלאכיש עי רכאו שכתוב כמה שחם של ההפכה לוע-מתוך את להציל

 ועתה שכתוב: כמה אבימלך w אברה אשש־ ׳ שרי את: הציל כאשר עושקו מיד העשוק את ולהציל
 במצרים אשר עמי' עני ראיתי:את ראה _שכשג כהה נוגשיו׳ מיד והגר ,׳ כ׳) (שם האיש אשת השב
 הולים ולבקר ,־ ג׳) (שמות להצילו וארד מכאוביו את.׳ ידעתי כי מפני־טגשיו שמעתי צעקתם ואת
־(בראשית־י״ח) ממרא באלוני ה' אליו וירח שכתוב כמה  ובא היה למילתו שלישי יוס חז״ל ואמרו ,
 שכתוב כמה זרועה. לא, באק במן אבותינו אש וסרנש זן כאשר רעבים ולהאכיל , החולה אה י לבקר

 את: השקה כאשר צמאים־ ולהשקות ,ס״ז) (שמות השמים מן לחם לכס ממסיר הנני משה אל h ויאמר
ואת -העדה את ׳והשקית מן־הסלפ מיס להם והוצאת כנאמר למו הזיל מצור׳ מיס הגדול במדבר אבותינו

בעירם



קסאהקודש דקד י״ב מאמר
 שכתוג כמה אמת חורת לגו כאשרגתן סוכיס בדרך לילך אדם בני לב ולהעיר ,')כ (במדבר ב?ררס

 אשר הרעה על ה׳ וינחם כנאמר מחילה ממנו שמבקש למי ולמחול ,)י״ס (שמות סיני הר על ה' וירד
ר  ה' עבר משה שם וימת כנאמר הנפש יציאת בעת החולה אצל ולהיות ,)ל״כ (שס לעסו לעשות מ

 i (שס) מואב בארן בגי אותו ויקבור כנאמר מתים ולקבור , ל״ד) (דברים ה' פי על מואב בארץ
 חז״ל ואמרו כ״ה) (בראשית בנו יצחק את אלהיס ויברך אברהם מות אחרי ויהי כנאמר אבלים ו^חס
 על אלהיס יראת שתהא הוא ביותר להזהר בתורה העוסק הת״ח שצריך ומה אבלים. תנחומי נחמו
 להקביה לו אין אליעזר ר' משוס יוחנן רבי אמר מדליקין) במה (בפרק שאסרו כמו ,תמיד פניו

 (דברים ליראה אס ט מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה שנאמר בלבד שמיס יראת אלא בעולמו
 והשיב תורה בלי אמות ד׳ הלכתי לא מימי בחמרו חבירו לפני שהתפאר אחד ת״ח על ספרו וכבר . י')
 אדם ותאמר בתוכחתו ואלה^ן תמאס אל בני ה׳ מוסר נס יראה. בלי פרסאות ד׳ הלכת ־אבל לו
 יום בכל לך קבע אך .פנאי לי ואין כטדי זה ואין מוסר ספרי ללמוד צריך ואיני אד בתורה ̂ל7ג

 למוסר צלז האדם כך למלח צריך שהבשר כמו כי ̂ והמוכיחים ה־ראים מספרי אחד מוסר בספר ללמוד
 עמדת כבר אס אפילו , מותך יוס פד בעצמך תאמץ ואל / עליו גדול יצרו מחבירו הגדול וכל , יום מל

 דבר באותו שאפילו נאמנה דע אלא ,עוד אחפא לא שוב בלבבך תאמר אל מאד פד גדול נסיון באיזה
סו  דומה היום אדס בל פבע ואין מחר לבל דומה היום של הרע יצר אץ ט שתחסא להייגז ׳ יכול ^
 עמד הוא אף .שבע בבת חעא כן ואחרי בנסיון ועי.נד באביגיל חסא לא סד שהרי ,מסר של לשבע
 בכהונה ושמש היה גדול צדיק כ״ג ויוחק אוהבו. באוריה יד ושלח שונאו בשאול ידו שלס ולא גדול מסיון
 ק על אשר צדוק/ נעשה ולבסוף ביוסיפון כמובא ה' בהיכל נבואה דבר השיג ופעש שנה שמונים נדולה
 ושאר חסדיס ובגמילות בתורה׳ עסוק חרף אל במוסר החזק לכן .ס״ו) יאטן(איוב לא בקדושיו הן גאמר

 : בשה״ב נפשך בצחצחות והשביע בעוה״ז תמיד ה׳ ונחך אורך כשחר יבקע אז המצות /
ד ז פרק ו  שיחזיק מה אחת מצוה ה׳ ירא איש כל ביד להיות ונכון שראוי ישראל לבית אדרש זאת ^

מה ,בשלם סיבה מכל יעזבנה ולא מאד עליה ויקפיד בה וידקדק תמיד אותה ■
 דק״נמי לי תיתי או ימים הארכת במה או ספי זהיר הוה במה לזה זה החכמים ששאלו בתלמוד שנמצא
^ גדול בדקדוק. לקיימה מחזיק היה בזו אלא קייס לא ההיא ממציה יותר וכי סלונית מצוה  יזהר ח

 הגאולה אס שמקרבת עד היא לבה כי צדקה מצות מעלת אדס מכל נעלם לא הנה גס . המצות משאר
»י תציל וצדקה כנאמר המיסה p ומצלס ,)כ״ו לבא(ישעיה ישועתי קרובה כי צדקה ופשו שנאמר »1 

 כביכול להקכ״ה מלוה ונעשה ,י״ז) (תהליס אחזה בצדק אני כנאמר השכינה פני ומקבל ,״)ז לי05(
 והעפדמ שנא' המצות כל כנ;ד ושקולה , לעד עומדת וצדקתו ,)י״ע (משלי דל חוק ה׳ מלוה כנאמר

 (בסרק שאמרו כש מצות אלא כאן כתיב אץ מצוה י׳) (נחמיה השקל ־שליטת עלינו לתת מצות עלינו
 את תקסון ולא לבע את תאמן לא שנאמר תעשה בלא עובר הצדקה p עיניי והמעלים ̂ השוחפין)

 ; תתן נתן אחיך יסוך כי לחמך ידעב סמס וראש אחי לכן .ע״ז שבד יכאלו ס״ו) (דברים ידך
 את רעבה־ בטש מצות שיעשה שמי דע ,צדקה מצית לקיים יכול ואיני אנכי ואביון עני תאמר ואס
 צדקה לו ויחשב בידים להם pנ הוא כאלו עליו ומעלה בזכותו לרבים מעיב הקב״ה שלם בלבב ה'\

 שלום הצדקה מעשה והיה שנאמר מהששה יותר המעשה וגדול מעשה להיות תוכל ועוד ;מ«ש
ת ועצות רכים דברים אליו תדבר כלומר נפשך לרעב תפיק לך אץ אם ושד ל״נ), (ישעיה ש  ש

 כמו ברמת ט״א מתברך סוביס בדבטס והמשיסו ברשת בשש מתברך לפני הגותן כי ותנחומין
 מעע בצדקה חייב הצדקה מן המתפרנס פני שאפילו הפוסקים אמרו ובאמת ,)בסרק (נו שאמרו
 שנעלם מה אמנם . רב הקב״ה לו יחשוב והמסע רמ״ח) (סימן דעה ביורה כמובא יכלתו כפי מזעיר

 בעלי והרבה העיר; בני על הקהל יעילו אשר המש דבר וזה הצדקה מסיני סין הוא אדם בני מהרבה
 יגידו ולא הקהל של חרם על אפילו שברים ולסעמיס ; בזה מקילץ לק מהם לגזל זה מושטס בתיס

 האביונים שאר ועל מסים שרי פלי וישימו אנכי ואביון פני כי המס עלי רע צועק אחד וכל באמת ערכם
 יעלם לא הפרנס יחבלו; עני ועל לזה זה ומוחלץ כלום מתנים לא המה המס על אשר ואדיטס והקצינים

;עמוגי עניים על רק אינו יעשון השר המס ואת ;זה את זה וחונפיס לזה זה ששיס ־חסד מרעהו לסם
 סמלין דש ;צדקות מיני ש־/ר על כסו המס על שכר ומקבלים ממש צדקה הוא זה ט יביט ולא ידש

 מעלו ולא שלם בלבב נחנו מהם הראוי המם כשרץ כל ואה באמונה ערכם את שהנידז בעבור עוה״ב
ן שבשלס בחלום ראה ומכיריו ממיודעיו ואחד שמת באחד מעשה היה וכבר משל:/ הקהל גסרס ז ^ 

^ שס ואמרו שנותיו והכריש שכנגדו מאזנים בכף ושנותיו מזה מאזנים בכף האיש אותו שש  כ
 של שרות הרבה ולקח יפה שקלתם לא ואמר שלו יושר. מלין ובא חלקבשה״ב לו אץ ששנותיו-מכרישס

 חלה והשיב האלה העומת של סיבן מה ושאלו האיש והכריע האיש שנו הנף על ושם עגלים ושל שועלים
ק ט pגא עבד למס ויהי ימיו כל באמונה שלו המם בעד בהם לקהל משצק שהיה למס היתה השרית

 - תר״ד) p(נר־ חסידים בספר כמובא שה״ב בן הוא הרי ואסרו ושו כשרות לסלק דרכו הים
אץ ט שסלה ואץ אץלוזם ובביתם כתורה העוסקים לת״ח שיתננה הוא הצדקה של העליונה ,והמדרגה
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:::;r חלקזסדבתאמת הברדז ספר '
 אינו.ראוי. לת״ח שהצדקה. כחכ דאנוה) ך' ז״ל(בסרק שהרמג״ס הגס ,/ חורה לומדי המחזיק לשכר קן

 ולא מיס ושואני עצים הוסבי יהי.ו בגופם השלמים אבל פסח או עור איש חולה או זקן ח״כ,הוא; אלא
 ברמ״א כ״א) סעיף רמ״ו (סימן דעה ביורה עיין כן פסקו ולא בזה דבריו הפוסקים דחו :כבל . יקבלו

 ואמץ בנופו שלם אפילו ..אלא ̂ ו׳) משנה ,דברכוח ד' (בפרק סוב יוס ובהוספות משנה כסף בשם ובש״ך;
 חייניס רנ״נ).ת״ח (סימן דעה ביורה המחבר שכתוב כמו ,לקבל מוהר לאורייתא חילו שם אבל פח

 אדם. בני מדוע• הסעס אמנם , סחורה לו לסחור מתעסקין לקבל רוצה אינו, ואס כבודו לפי .לו, לתת
 וריק ממער. •הוא אפילו וכדומה פסח או עור יד שבר או רגל שבר בו מוס לאיש צדקה מתעוררים.ליחן

 יכולים הנותנים כי בעבור הוא^ .פרנסה מחוסרי לת״ח ליהן שמתעוררים ממה יותר וחכמה תורה מכל
■ . . :ת״ח להיות זו למדה להגיע שיכולים ממה יותר כמותם להיות זו למדה להגיע ■ . .
ם ח הרק ג  גית מהשכמת יותר גדולה שהיא . אורחים הכנסת במצות להחזיק איש.ישראל ראוי.לכל, ׳

j••פני, מהקבלת יותר והיא , המדרש בית ביעול מפני והדר האורחים מפני דקתני המדרש ■ ; י 1;: ־ 
 כאשר. י״ח) (בראשית מעל.עבדך תעבור נא בעיניך,אל חן מצאתי נא אס ה' ויאמר דכתיב השכינה
 מה מעלתו ורם כחו רב מאלה אחת ואס ביחד. חסדיס וגמילות צדקה והיא מפנין); יגידו(בפרק חכמים

 אלף., מני אחד כ״א הזאת הגדולה במצוה מחדק אין הזה בדור עתה אחזה בלעדי יחד< אלה שתי גס
 להתארח לביתו יבא לא ברגליו אורח, מכש״כ בעיר הגון הבית בעל אצל לכנוס,.להתארח עובר,אורח שבת,

 שלמה פרשה. - התורה האריכה בחנם ולא ה׳ בעיני מאד היא וגדולה ■לאורח׳יפתח דלתו אשר מי ואין .
 הצלחת. כל גס אף אלא בעוה״ב זו ־מצוה לשכר p כאץ די ולא ;אבינו אברהם של אורחים בענין,הכנסת

 אורחים. .הכנסת מצות ע״י אלא בניס על ושרה אברהם •נתבשר לא ,דוקא זו מצוה ע״י לבא רגיל עוה״ז
 אלא סדום מהפכת מתוך לוס נצול ולא , (כס) לשרה בן והנה חיה כמת אליך אשיב שוב ויאמר מאמר

 נא סורו אדני נא ויאמר.הנה ארצה אפיה וישתחו לקראתם ויקס לוס וירא אורחיסרכנאמר הכנסת ע״י
 מת והנה אורחים הכנסת ע״י אלא בן להוליד. השונמית זכתה ,,ולא י״ס) פבדכסולינו,.(שם בית אל

 שכתוק כמו רגליו על ויקס ויחי- עיניו את הנער ויפתח ה' אל ויתפלל הדלת ויסגר, האורח ובא הנער
) ב' (במלכים  ע״י אלא צרפת בעיר אליהו בימי אשר הרעב בשנת ובנה אלמנה. אשה נתפרנסו .ולא , ד'

 ־ שהמצוה חז״ל אמרו וככה ,)י״ז א' ככתוב(במלכים מותו אחרי בנה את החיה הוא הגנסת:אורחים,ואף
 .את.האדם לברך לבא רגיל הנביא אליהו ואין ,לעוה״ב קיימת והקרן בעוה״ז פירותיה אוכל אדם הזו,

 לאויח^ לעשות זו מצוה ושלמות < אורחים הכנסת ע״י אלא בנכסים מצליח איש ויהי בעושר בהצלחת,עוה״ז
א  .כסא מסה ר״ת שהוא משכ״ן וסימנך ובית.מנוחה ללין מקום הוא והעקר ולויה ולינה ושהיה אכילה לו. ^:

 ׳ לך שעליך באחד.• אחיך סאחד; ולכשיבא העיר שער פתח אל לך ממון ולא בית לך אין 'ואס שולחן.נר,
 לתור האורחים לפני ותרץ יפות פ;יס בסבר אורחים המקבל הבית בעל ואל המנוחה אל אוהו נחה.
ויחשב , צרכם כל להם ותתקן בשבילם הבית בעל. עם •ותדבר שם שיבאו הדרך ולנחותס מנוחה להם

 ׳ במה העני תאמר. ולא לעשיר, כמו לעני ישחקוה כי שולחנך מאוכלי והס לביתך הכנסתם •כאלו זה ה
ה  האיש את ויראה שער. בעל איש יהיה <אס לכשירצה זו מצוה לקיים יוכל הוא אף כי. ,את:ארחו. ^:

 שצריך, במה אותך אשרת ובנוחו:יאמר להור.^.־מנוחה לפניו וליון פניו לקבל העיר־ בא.בשער האורח
 .’מצוה;.יש לכל כי, ,בה ילך הדרך לו ולהראות העיר לסעד חון ללוחו עמו ילך בנסוע.האורח. לן,־:גיהי
< לעני,כמו תחבולה ^ לי .  בני נצור לק ̂ . הזה בדור זו במצוה מחזיק. איש אין כי וארא פה.וכה . ואפן ׳

 ,בעוק״ב,-כי צדקך לפניך והלך: בפוה״ז דרכיך אח הצליח אז כי לך ייסב למען אורחים הכנסת מצות
 צדקה־ רודף: וכבר ,לעשירים בץ בץ.־לעניים נוהגת לפי,שהיא וג״ח מצדקה. כלולה הזה המצוה

־ .־׳■ ס״־..־ . r ;V . •־ כ״א).: •(משלי וכבוד צדקה חמס ♦מצא •וחסד ,*״ - ־  . :V , 
- ק ם ט ^  ביומה עומדת והיא ככוונה סהפללים שאינם דהיינו בה מזלזלץ אדם בני. תפלה. ,מצות ג
, ׳־,^׳ : : של. ן  דצלותא; יקיראפולחנא בזוהר שאמרו כמו {. המצות מכל וגדולה היא רבה, כי עולם :־

 ׳ להיות ^י^יץ וכן .׳ הלב בכוונת הפלתך. ־ כל והתפלל לה' לבך. בני תנה לצן / פולחנין מכל
 ׳ ברכה מצית כגון התדירץ מצות בעיניך חשוב ווהיה , בעלמא וכמנהג מ^מדה אנשים לא,כמצות בכוונה

 . וכדומה ומצה כאתרוג רחוקים לעפיס שהזקצרמא.ובאה עשה כמצות וכדומה ותפילין וק״ש המזון
^ ולהחזיק דורשץ לה שאץ כלמצוה לקיים עת בכל ותהחכס  ׳ מקסרגת והיא מצוה כמת שהיא מפני ב

 tבמדינה המקום/■ ולפי הזמן לפי וזה , המצות משאר.:כל,־ יותר אגרע למה ה׳,ואומרת לפני. למעלה
 r וכדומה אורחים הכניס אתה אורח מכניס שחץ במדינה. , זקנך סאת תשחית לא אתה הזקן שמנלחין

 תזכה זה ע״י כי חייס בתר כמחן.דרדף למוסב להחזירם חייבא בתר למרדף ?כלתך בכל תשתדל וכן ־, לזה
 ,ס״ו) (ירמיה תהיה מזולל.כפי יקר הוציא אס שכתוב כמה לך ויקס אומר ותגזר. מאד־ גדולה למעלה

 ,וכדומה נשים כטן בדבר.האסור וראות גזל וסבק לה׳׳ר אבק והס יום בכל נכשל במה.שאדם תזהר ומאד
או ומוסר חיים הוכחות בדברי או. הרבים את לזכות.מאד'תהדר וכן  ה' .דרך להם בהראוהך ה',

 בכל שכר אין כי, בספר.מיליו ויחקק חיבור להכר בכתב הן ברבים לדרוש סה במל הן וכמצותו בתורתו
 לרבים מוכיח להיות זו במצוה ידו את למלאות הבא כל אמנם , הרבים את המזכה .כשכר כלם המצות

צריך . : . -׳



הסבהקודש דרך־ :מאמד׳י״ב‘
p i“ זיצוה ידבר אשר; כל את ומקיים מדבר ועושס אומר ויהיה בעצמו סוב ועושה מרע סר שיהיה 

ולא:יהשרר־;: בקולו ישמע לא הוא רק לרבים ערבים קולוה המשמיע כמור הוא הרי לאו ואס לאחדם
 ־^מת:־חצות׳ והס בסגולתם ועד לשלם ככוכבים המאירים חסן ואבני שבוה מרגליות אחר תרדוף וגס

 לישראל לון ואדכר נוהו על ישאג כארי אשר הקב״ה וצער בצערה ולהשתתף השכינה גלות על להתאבל לילה
•דעזוב עצור ואפס נפלו כי ישראל בית וטל ה' עם מל ששמם ציון הר ועל הבית הורק על ויבכה ,מיו ; 
 לחורבן:בית.שני כעת שנים ול״ע מאות ושבע השנים,אלף ממספר שיצאו מה יצאו הרבים בעומתינו אשר

 הי\ם׳והגיע;זמן נטן עד תורה באור יתגבר ואח״כ , לארצט שבנו לא ועדיין בא לא דוד ק ועדיין
 שיישן סצוה יותר מקרה ידי על או בטבעם חלשים הגוסנייס כחותיו או חושיו חס חך ,שחרית של תפלה
 מעשרה ולהיות: ,חייו ימי כל ה' את יעבוד. בהם אשר כחו יחלש ולא שלו הראות חוש ישחית ולא אח״כ

 הסהרה כי ימיו כל גברא סהור היות למען לו שנצרך עת בכל בטבילה רגיל ולהיות הכנסת בבית הראשונים
 V החום עת עד במים ןבא לא לגופו יזיק שלא וירא קרים והמיס הוא חלוש אם אפם להשג^ מאד מסוגל

 והמכנסיים החלוק שיהיו ר״ל תמיד נקי להיות וכן , הרבה שבתות יתחלל ולא החד שבת שיתחלל מוטב כי
' , ■׳:■;־. ’: ״ : להשגה מסוגל הנקיות גס כי וסנופת לכלוך מכל נקיים זמנעליו י ׳ :

; חפן הוא ובהם מאד לפניו ויקרים ה׳ בעיני חביבים כי טובות מרגליות נקראים האלה והדברים
כי מר קול נשמע ברמה קול הגלות על מקוננת כביכול השכינה גס שאז חצות תקון ענין בפרס י : ־ ־ .•

 ז״ל והאל״י ,אמנו שולחה בפשענו כי עליה מצטערים ואנו בניה מבכה־על רחל מרה אותיות רמה
 לקוס־תמיד שנהג אחד בצדיק. מעשה היה וכבר . ההיא בעת מלעסוק.בתורה יותר מצוה שזה כתב
ק אהד שכנו ובא זעקה וקול בכי קול בבכי קולו את ויתן ששמס ציון הר על להתאבל הלילה בחצי  ־

 גאולתנו על חנם של בכיה בלילה תבכה בכה ולמה התאונן ומה תצעק מה לו ואמר מקנה ואנשי הבורים
נשמע לא לו ואין משיח בא לא ועדיין הקצים כל כלו נכזבה תוהלתך הן הגלות מן נפשנו פדות ועל
בכי הרבה העם בכו שנים מאות כך כל אותנו ה׳ עזב וכבר משיחו ה׳ נגד אך העולם בזה נראה ולא
 ואין הימים כל ועברו הזאת בשנה גס באב וס' שבועות ג׳ אבל בכי ימי ־זיתסו המצרים בין השנים בכל

 מאות כמה עברו כבר הרי צ') עניתנו(תהליס כימות שמחנו יקוייס איך ־משיח יבא היום ואס מושיע .
ספוד בעת ; לו הלך חלף הזמן כי אחר ישראל את יושיע במה עוד לה׳ אוחיל ומה הששיג״כ באלף שנה
לא הששי■ שנ,אלף אחמנה בשנה אהיה אס שאפילו נבל איש לך דע לו והשיב .לרקוד עת נשאר ולא

 משיח אפינו רוח יבא •ובא- ליהודים יעמוד והצלה ורוח משיחו ישועת אודנו עוד כי לאלהיס מיחל אמנע
 קק וירם לשלם יקום ׳ אלהיט דבר כי הלילה הששי אלף סוף עד שיתמהמה אעפ״י ספק בלי צדקנו
 נביאי אותנו.ע״י הבטיח וכבר בגלות עמנו אשר הגדול שמו בעבור עמו את ה' יטוש לא כי משיהו

 המחכה אשרי כנאמר ,אלינו בכבודו להתגלות שנית ה' ה',ויוסיף משיח ישראל ישועת יגא גא אמתכי
קז ותעמוד ותנוח לקץ לך ואתה (יגיע ל^ טי ל  האדון היכלו אל יבא ופתאום ונאמר י״ב) (דניאל הימין •
 לכס שולח אנכי הנה ונאמר ס') (ישעיה אחישנה בעתה ה' אני ונאמד ג׳) (מלאכי מבקשים ■אתם אשר

 וגאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה ונאמר ג׳) (מלאכי ה' יום בא לפט הנביא אליה :את
 ונאמר כ״ז) (ישעיה בירושלים הקודש .בהר לה׳ והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בחרן האובדים

 ההוא הארץ.ביום כל למלך:על ה' והיה ירושלים^ פני על אשר הזיתים הר על ההוא ביום רגליו ועמדו
ק כי בעמי וששתי בירושלים ■וגלסי י״ד)ונאמר ושש־אחד(זכריה אסד ה' יהיה ר ע  ימות שטס מאה מ
 פעל ימה ולישראל יאמר.ליעקב כמת ונאמר ס״ה) (ישעיה תבן יאכל כבקר ואריה כאחד ירש וסלה זאב

 והיה שת בני כל מואב.וקרקר פאתי ומהן מישראל שגע ■וקס מיעקב כוכב דרך ונאמר כ״ג) אל(במדבר ,
 ציק בהר ז מושיעים ועלו ונאמד כ״ה) (שם חיל ששה וישראל. -אויגיו ילשה־שעיר והיה ירשה אדום

 והן ,׳זכרם יארך אשר כאלה לביס פשקיס ושד א') (שבדיה המלוכה לה׳ והיתה עשו הר את לששע ■
 בראשו עיניו והחכם ,לו יחלנו כאשר הבאים בימים דברו אח • ה' יקים אך עדיין נתקיים לא אלה כל.
 אשנה מראש בתחלה כאשר מקדשתו, דגר לסוף מניס אחריתו מראשיתו ויודע צופה *זז אומה גל
 טלד לא כי אדס כל 1ויאמ בעלים יאוש גמור יאוש לאחר גדול בנס אלא הזה עלהשלס אומה־״ בא לא

 שנה צ' בת שרה בהיות גדול בנם אלא יצחק הוא לשמונה הנמוליס האומה ־אבי הראשק יהודי איש
 אחד עם יד וככל תסוס לעת גמוד יאוש לאחר גדול בנס אלא צדקנו משיח לא;יבא ק שנהר ק' בן ואברהם

 לט יגיעו־ בודאי ־ כי לך ,דע עניתנו כימות שמחט יתקיים אץ שאמרה ומה אחד/ ה׳ אלהיט ה׳ כי להודיע ׳
 ;שהתנבאו והתוכחות הרשת כל בגו נתקיים כאשר ה׳ בשם הנביאים התנבאו אשר והנחשת השבות כל־
 כאור ־ שבעתים - יהיה החמה ואור פסוק שמד גדול כהן ישמעאל לי׳ המיוחם התמונה בספר איתא כי

 אחר היכן שנעתיס אורו שיתחזק שמלבד הוא ל׳) עמו(יששה שבר אה ה׳ חבוש ביום הישס ;שבעת
 להשלים אורח ירוץ ולא עתה של ימים שבעת בזמן אחת הקפה ויעשה במהלכו החמה יתאחר המשיח גיאת

/ הראשונים ימים שבעת יעשה וכך ששה כ״ד של הימים ויהמו יפלו הראשונים והימים ששת בכ׳׳ד הקפתו
 אחס בהקפתו השנית ימים שבעה שד וייחל ימים שבעת וימלא הראשונה השבוע ימי יקיט כי ייהי■ “

p שהוא ככה פעמים שבע סהס f לתקוספ ויהי אחד ולילה ליום שנחשב אחת הקסה בכל שבושת שנע 
הימים ־ .־



אמת דברי ב׳ חלק הסרות: ספר ,
- ננעת ינאו השגיח שסע של היעים ^  הקפה נכל החמה הה5י י56 הפליסיס לילוס זשגפח י

^ :הימים וכמלאות שכושח מ״ס .,זמן ־.שהוא שלפניו ימים שבעת דרך פעמים שנע אחת א  ה
 פעמיס שנע תמיד יוסף וכה יעשה כה < שטעות מ״ס פעמים שנע ־הקפה ככל יתמהמה

 ספר לשון זה כי , כן אהד הגאים הימים כל משפעו כה לפניו■ אשר בשבוע הראשונים .כימים
 ואלג• גלותם תס כי הנשמות גאולת ידועים ושד.ימים השלישית) בתמונה סמך (באות התמונה

 ̂ גלותה חם כי הגלגלים יגאל ידועים לימים ועוד גלותם, כיחס המשוררים גאולת ידועים; לימים זה
 וכתב דבריו שפירש אחד קדמון ומתחתיו יד בכתב נושן ישן התשנה ספר ראיתי ומצאתי לשונו, כאן עד

 מהלכו השמש ישנה ימיס שבעת ובכל ובמתון בגרזת אלא במהירות עצמן לנ^ל יצסרכו שלא שכונתו
 בשטע כאשר ז״פ בהקפתו ישהה. השלישית ונשטע שלפניו בשבוע כאשר פעמים שבע הקפה בכל דסהה
 התמונה על אשר בפירוש ככתוב לא ,עכ״ל שבת ובסוד ימיה שבעת בסוד הכל תמיד יוסיף וכן השנית

מה דבריו נכונים לא קי מהלכו ישנה שנים מאה שבכל (בקארץ) המיסס  ספר הלא לכאן מאה ענין כי'
 . ידועים לימים ועוד חומר הוא הלא בכאן שנים ענץ ומה כידוע שבע סוד על ומיוסד נבנה התמונה

 שבעתים החמה^יהיה ואור הכתוב מלשון שמשמע וכמו ,ימים, שבעת על שכונתו דרכו יורה האמת אבל
 סדצ כי עד ההיא בעת הזמן יתארך הימים שם לו • ארכו כי. ויהי אחר במקום שזכר הימים שבעת כאור

 באחרית בשלמי יעשה אשר זה .כש אתו הכמוסים אלוה בסוד ית׳ לפניו והצלה רוח והרבה , לסשר
 המלך על טיב דגר אשר דברו את ה' ויקים ישראל■ ישועת על האל חהן לכל עת יש וא״כ ,הימים
 וע״ב הגלות על אבכה כן על ,נביאיו בפי שם אשר ככל הימים באחרית לנו לשב עמו ועל המשיח
 אל הוא כי בטח ותדע ,זכרתי כאשר וספקות לשאלות יחוש לא המאמין לכן ,ישועתנו על לו אוחיל
 תר1י הרבה וישמחנו לעמו לעשות דבר הטוב,אשר יעשה וה' ומקיים מדבר ועושה אומר אמונה

 נלוק על והנאנקים והנאנחים משיחו על לה' הסיחליס כל •pל , מרובה סובה מדה כי עניתנו מימי
 ולא משיחו עקבות חרפו אשר כמוך והרשעים רבה צדיקים בעלון ה' בטוב יראו המה ה' עס ועל השכינה
■ סוב יבא כי יראו ולא עמו שבוה את ה׳ בשוב ציון בנחמות ירחו לא עמו את אלהים בישע יאמינו : 

ר ם » ץ ר ה' גס הוא רב כי פשעי מחה ואתה אני ומתחרט מתודה .חטאתי כן חס האיש אליו ן ^י  י
עלי.על יכפר רחום והוא לילה בכל חצות תקון אעשה אני אף שלם ועד ומעתה חטאתי :

 עלץ .ויגידון יעילון עמנו מבני והרוב בימינו משיח יבא בא אס והודיעני אשאלך אך ,!רו5פע הימים
 i והשיב המשיח, המלך הוא הוא כי להאמין אני מסוייס אם אויביהם מיד יושיעם אשל זה הוא בי
 אוחוות יעשה וי-סילו זולתו אין ומופיע ה׳ משיח האיש זה כי ישראל, כל עליו יעידון אס שאפילו לך ע7

ק בשמים ומופתים א  נגד אחר ולא הוא כי אאמין לא אני הטיס ובכל הארן בכל נבראו, לא אשר ונ
 לאדצגז אחד כאיש חיריס ישראל כל הארן כנפות מארבע נדחינו ויקין הדור באוש הדקר שיגמור

 כהלכתן ומוספין כסדרן חמידין הקרבנות כל ונקריב המקדם ובית ירושלים חומות ויבנה ציון יושיע
ר  הנביאים שהתנבאו הנחמות כל ויתקיימו לציון תשוב והנבואה והשכינה בטח ישראל וישב ביוש יום מ

 עי להאמין מחוייניס אט אין אלה כל יגמול שלא שד כל . אמנם , אחר ולא זה הוא כי. אאמין ואח״כ
 או ושבע״פ שבכתב תורתנו נגד דגר ט יסצ̂י שלא בשד להכחיפו סחוייב איני גס דוקא ■ זה הוא
א להיות יכול בלבני ואחשוב מיזסים לפי אשמרה כספק אעמדה על.משמרתי רק נשו שקר דבר  מ
 פע»ש מעשרה, יותר גי לט הושיע וזרועסלא מזוייפים במשיחים הזה החל בגלות־ לבות פעמים p לישראל קרה כבל כי ,הדבר סוף לראות אנכי,נצב משמרתי ועל הוא ולא אחר. להיות ויכול אסר ולא

 0ישוע כוגע1 ה', מפיח בהוא השלם.באמרו את והרעיש• איש,יהודי קם אפר הגלות לטיגזו קיס
 לא ועדיק משענו לא גאגחט־ עד עדי להשמדס רעה ׳רוח נשא וכלס ישראל את •פדה גראש־והוא

רג ה' סתורת .ישראל את מדיח ,משיח -היה שבהם האחרון פסיע י ,למזלתט ,עכט  על״ז ש״ל המפר ו
ש כי 1 אימי ילא שהוא ; עמנו מ«י וגמלים השדי^עניו-לגיס אשר  תחלתו- על שמח ו,סוסו ,גו ט

■ ̂ יושת גוש׳ ישמעאל המלך לפני ובבאי בץ.האישת נתפרסם ^ח׳שר י\עם ^'
 מג* יותר מישראל ונשחמדויהרבה מות ־את בריתו *שסעאל.וספר ויעשה, אויזתתמד יפול השלח וגעד
שמם ימח אחר כדור תלמידיו ע״י כסלו ופסה בחייד עמו יחדיו נשמדו ופושעים רשעים נפשות מאות

 לו השמר שלחו אלהים ולא הוא אינו נשכה או נשבר או 1וש הדור כאותו יגמול שלא ומי הוא הוא
 לו,סשפנז לא כי ♦פדה לא ויגאל יבא בא חלות כמה שלאחר האומרים הרעים תלמידיו אחרי סן׳מנקש
 צוהל לציון ובא האמת• משיח במהרה לט וישלח ישראל ישועת מציון ויתן עלינו ירחם הקב״ה ,הגאולה

" • . ־ ' , . אמן ישראל בית דגל וכחיי בחיינו צדק ־ ̂ ־
ד ו  בעה״ז האדס ח^ המצליח הוא גדול דבר כי זאת יעשה אטש ואשרי להודיעך השל אליך לי דגר ^

נעננידה ט הוא אשר הזמן להנזליף יהאוה הרוג מל מגלו בחולשת האדם גי > והוא ,ונעה״ג י
בתקותו



קסגדקדזזקודיש’מאםד:דב
ק מיע בורס <המותה יגדגהו או הרונ ^ y נו הוא אשר ־העת ק סונה מה^: <ד נחר^תו  אשר מ

 אשר הראשונים הימים עם חקותו אבדה בך ק p כץ מאלה# רעים יוחר והנה נאים ימים או :^ה
 מזה יותר אולת ואין ,אתרץ ליום וחושק המוס לקרנת נ&סה הוא אb זה נלא גס . כאחד חנס חה7

ונם האדמה על מוצלח נלתי חייו תעשה כי הרעות מכל יותר האדם על היא רבה רע? הזה »:מנהנ
אס ליום הכנה ויום יום ערב יום תעבה ואל מזה נא השמר אחי לק .בה מונה ההיא הנפש ק אחרי

 דשוקא ממא או הבציר שעת או האסיף זעת החרישה ימי דניק כיומי עוברת הכנה עת באמת שהוא לא
 הזה היום או בבית לא בדרך י אנכי הלא כי אלסוד ולא מצות אעשה לא הזה היוס תאמר ולא .וכדומה

 אלי»ד שנו מחר ליום והכנה מחר יוס ערב הזה היום ויהי ,בצער אר הזה היוס או ערוד■ אר
 יזז״ל כמאמר ,מחר כיום הזה כיוס נעטדתיה׳ הנפש צרכי כל לעבות תשמור דק . במצות ואיזעסק

 הטף צרט הם אשל בדבטם נס התנהג וככה ב׳), ס׳ (אבות תפנה לא שמא אשנה לכשאפנה תאמר אל
 שבת כערב המצוה צד על אינו אס בתענוגים למחר שאוכל כדי אוכל ולא היום אקמץ ,תאמר

לצןעה את תדחה זלא יפות פניס בסכר הרעה כלכל הוא צער של יוס ואס שלך אינו המחר כי זכדומה
מן מורכב האדם חיי כי ,אחר ביום אותה להמיר תתאוה ולא אחריה יבא אשר בעת תחליפנה זלא

 'לצרה ודי תמורה לו שאין מפני הזמן הוא הנמצאים שבכל היקר לכן ,השעות מן מורכב והיוס הימים
 אל עצמו לפנות להתנצלות זה שיקח לא אבל לבעל או ה׳ בעבודת ידה על למעע צריך שבהכרח בשעתה

 חסר יהיה ההוא היוס ועבודה תורה ובבעול וחנחה ביגון אחד יוס תאבד אס כי ,והבשלה המנוחה .
ק , ובמצות בתורה בו עסקך בלי על בעוה״ב עליו תתןדין גס חייךבעוה״ז בץימי יוכללהמטת .לא  י

בלב והסתפק בחל^ שמח אץ ואס וצדקה והשד סוב ופשה לך יש אס בו אתה אשר ביוס בשובה שמח
אחריתך בצרכי ויום יוס בכל תשתדל דבר סוף .האפשט כפי ה' בעבודת בו ועשיק רחבה ובנפש סוב

 כה וחס ,בו אפשריס והמות והחיים בספק הוא כאינו עולמך בצרכי ותשתדל תמות ודאי למהר כאילו
 בי לעה״ב לך ושוב תמימים ימי יהיו וימיך מוצלחים יה? חייך עתות כי בעוה״ז אשריך יום בכל חמשה

 כלומר כ״ד) (בראשית בימים נא זקן ואברהם סוד וזה ,נו לפשות שראוי -ממה אחד מהם •חסר לא
 הר^וי מאת אותו שדחה אחד בהס היו ולא זה כמו זה חמימים כלס בהס חי אשר הימיס כל עס בא

- : שם הקורא עץ שרה) חיי (ם׳ בזוהר מז״ל שאמרו כמו ,ט לעשות '
ה י סרק נ ה  ה׳ מצות לכל ויסוד פנה לראש להניח ירא איש לכל יפה אשר סוב אני ראיתי אשר ו

 מעיע ט להססרנם מלאכה בידו שיהיה הוא הגדול שמו למען רק לקיימן יחפוץ אשר
בלבד שמו למק יעשה ה' ממצות יעשה אשר כל ואז ;יאכל לא אנשיס ולחם לכריות יצסרך ולא כפו

בלא יבשת גס ,מהס יירא ולא חותס יחניף ולא להס יתיפה ולא הבריות מן התקוה ט יתערב ולא .
 כפו מיגיע יאכל עד ישכב נא ובעירו בביתו שרף ויהי מצויה פרנסתו כי ה׳ מפטדת יוס בשוס ,יתבשל

 לבקש אחרים ובארצות רחוקים בדרכים עצמו לסלסל יצשרך ולא ,׳מלאכה בעל מכל שרף ימוש לא כי
ק אין אשר כידוע ה׳ מעבודת בהכרח י האדם בסל עלי'דרך אשר .החיתו,  לתורה ולפנות לנשות ד
 אומגות בניו לכל ללמד. מחוייב הוא הזה ומסעם י ,׳יצא וכדרכו ממקומו נודד איש אס בכוונה ולתפלה
^ להתפרנס מלאכה באיזה .^עשות  כפס נקנית) האשה (פרק והחכמים הקדושים רז״ל אסרו כאשר ט
 בדואת רוח גסות של והמנהג המעשה עלי ורע אומטת ללמדו חייב ק חורה ללמדו האב שחייב

 היא חרפה כי לבב ׳וטודל בגאוה באמרס לבטהס,^ אומנות ללמד ל־וציס אינם עמנו גני שרוב הללו
^, בססי ויפת כבוד זהו התגרים כדרך' הרוכלים ומסחר ומתן במשא הפיסקא רק ,האומנות .לנו  לי

rn יחיד לכל־ לישראל מזל זש כי המזל רוע מחמת־ ומתן כמשא יצליחו כשלא ולבסוף n ,זכיתי כאשר 
 קמא (פרק שאממ כמס.פבימח,־כמו ועוברים לחס מחוסט המה זה) חלח ב' מא׳ ב' (סרק ;^נפלה

 בינייהו איכא בינייהו מאי ליססוה מלמדו כאלו אימטת לכנו מלמד שאינו כל אומר יהודה ר׳ קידושץ)7-
 כי ליסקת למדו כאלו נסי מז״נו ר״ל למדו־עיסקא אפילו יהודה לר׳ כלומר ,עיסקא נמי דאגמטה

 יחניפוהברץת מהס ובתבונתכסיו^ דווקא מלאכה רק וסלספס ועומד בסו״מ לעשוק במה לו אץ .לפעמים
 מיהודים ומהסטגביס ממש ליסשיס ונעשים גוזלים ומהם לחס וככר כסף לאגורת להשתחוות ־ויבאו
x גדו^ת נבלות ■ע״ז העמיס בץ ה' את מחללים ומהם העמיס .׳זשאר  העסיסי כל ,אה ואכלו יעשון 6

 ־בה בקיאין ולא;רמאוסשלא בה מלומדים שלא גבלה יש ולא יצאו ומארצו אלה ה' עם בטיס יאמרו אז :
 חדסוה אלא אינו לבניהם מלמדים היהודים אשר < שהתלמוד בעטם שיאמרו עד בה ידש שלא זיוף ולא

 אלה/ בל ששים היו לא בה להתפרנס־ מלאכה בידם היה אס יאמנס הבריות: את לרמאות .זחטצות
ט דעת על האדם את מעביר הפניות חז״ל שאסרו ־ממו  אותם ,לממ שלא אבותס נצוארי תלוי והקולר ק

 תמאס כי מל ה׳ חורת יחרפו ולמה עמו ונבלה הוא רמתי יהודי העמיס יאמרו ולמה בקסנוחס אומגות '
 לבניהם ללמד שלא.רוצים חכמים־ תלמידי על לי, מרה ייותל ,מלאכה הששה כל ותבזה כפיך יגיע ־
 שיטש עד בשרה יחכמו רטס ולא ודיינים^ רברם זהיו שבטהס עצמם ושמכים לבד שרה רק אומטת ‘

 ומשרט.בעלי שנוקת, ונעשים^מלמדי מכאן זקרח מכק הרת ונשארים בישראל הוראות שרי בלהיות
 לסם וגטתס־אץ פרממם, למגי מנץעיס אינם כן ז!על התלמידים־ ק ־יותר המלמדים רבו הדעת ^זאת

. . ואץ .



v אמת דמזי־ ־חלרןס הברית :ספר
 זה־' שעוסקים;פס .ומהם ,;באמונה הקודש מלאכת במלאכתם זה פ״י׳ למסוק י ׳יכולים ואינם שמלא ואין

 מנשותיהס נדוד שמרחקים ומהם• , בבתיהם שימורים ללמוד בתים לגמלי פהולכיס ומהם , מו״מ ;באיזה
 ואין יגדלו כי זה ע״י כורים נעשים ובניהם הלחם־ את יראו לממן תלמידים פם שם ללמד דחוקה. בארן

 :ופפס ונשיהם תלמידים ימצאו ולא רתוקים בארצות .ילכו אשר ומהם ̂ יאכלו בדאגה לחמן ונשיהם :אב
 לדרומ לבו •הכין וזה מוכיח, איש נפשה זה , מרחקים בארן רבים ישוסמו אשר ומהם ברעב; ־מתים

 וזה ;ישראל מכל- ויקבץ יד. על וקבץ, רחוקה ארץ על הולך וזה ,ישראל לבית וידרש מרתק בדרך . וילך
 הרחוקות הערים לכל ללחם הוא נודד וזה נדרש,: הנה דמו וגם בדפוס הדברים בספר.ויחקו יתן ״מלין
 לבריות נצרכים וכלם כסף וחשוקיהס ובניו אשתו זו לביתו פרף כ״א מבקש ואץ דורש ואין מוכיח •ואין

 האבות והנה אומנות. בקפנותס אותם ללמד: רצו שלא אבותס על הוא הזה. והאשם לחה; .ומבקשים
 אומנות כל אני מניח דקדושין) בתרא (בסרק שאמר נהוראי ר' דעת על עצמן וסמכו שמים לשם זה עשו -

ולכסות להלביע כדרכו הרע יצר ־ מעשה הוא זה כי יבינו ולא חורה אלא. .בני את מלמד ואיני שבעולם .
לשס פנים אליו ויראה ה׳ ויראת אהבה יכסה פשעים כל ועל החסידות בכסוס פוב?ס לא ־ אשר ־הדברים ^

 שיניח ר',נהוראי דעת כאין ,ז״ל המהרש״א שכתב כמו כלל נהוראי ר' דעת זה שאין ידעו ולא ,שמיס '
 ללמד אב כל שחייב קמא בפרק אמרינן שהרי, בלבד תורה אלא לגמרי אומנות כל בנו אס מללמד אדם

 סיפה עמה-מלאכה שאין תורה כל דאבות) ב' (בפרק ג״כ ושנינו דפליג/ מאן וליכא אומנות בנו -את
 בקביעות הורה מלמדו ואני האומנות כל של הקביעות אני מניח קאמר הכי אבל עון, במלה.וגוררה

 אומנות לו לקבוע בכחו הוא שאז בילדותו אלא לאדם עומד אינו שהאומנות שאמר וזה ,מראי ואומנות ;
 אינה התורה פרנסתו.אבל כדי כך־ כל מלאכה יכול.לעשות אינו חולי או זקנה לימי כשבא אבל ;כבדה

 בידן נתקיים וזה וזה לו מתברכת זקנה בימי גם לעשות שיכול וקלה נקיה המלאכה התורה דע״י ־כן
לעולס 'מתעשר אינו ע״י,התורה פרנסה. לו שיש מי גס ואף עכ״ל. בברכות הראשונים דחסידיס כהך

למדת הא חלף בתגא ודאשתמש דאבות) ד' (בפרק חז״ל שאמרו כמו העולם, מן חייו נופל דק מי״ז
 לא מתי עד הזאת; הגדולה הרעה על אהה אחי אתה העולס. מן חייו נופל תורה מדברי הנהנה יכל

 ואינו הזה בדבר ז״ל חכמינו דברי על העובר שכל ספק בלי ,המלאכה אל לקרבם כסיס אל לבבנו נשא
 יעשה אשר לצדיק ענוש גס יענש וענוש' מעלה של ב״ד לפגי הדץ את ליתן עתיד. אומנות בנו את מלמד

 ויוגבים לא,כרמים ואכריס לא.שדות עבדים ולא קרקעות ליהודים שאין בגלות נפרע ־ לש״ש, לבניו כזאת '
 המובלים גדולות בסחורות מו״מ, עקר גס אף ,מקומות בכמה בתים לא וצאן.אף בקר לא מקנה .לא

 ופפרע נשינו.ופסנו, עצמנו בעמים, נחיה במה לנו אסורות ים בלב אניה בפרס.דרך ממדינה.למדינה־
 מקומות בכל לדור ונותנים.רשות והמסגר והחרש המלאמת בעלי מחפביס המלכיות אשר:רוב ־כעת

̂ המלאכות בעלי שאינם היהודים על הסס • ומכבידים מלאכות כעלי היהודים מן המס ומקילים ממשלתם
 אינם הס נרפים כי ועצלניס הס ובפלניס בעמים ישבה היא זאת אומה עלים אומרים האומות והנה: :

 עס המה והלא ,עמים סחר להם ינעם סחריס לחם רק המלאכה מן ידיהם אף,ירפו־ בעבודות .־שסקיס
 וכספם וריבות וזיופים וחריצות ברמאות סביבותס אשר העמיס את יפמאו הלא יסחרו ואת;הארץ דל ;
 האומנות כל ואת לחרפה וגם לבושת אצלם המלאכות כי אחר . חלבם ויניקת רבים מעסים מקובצת :

 אפילו ביניהם חזי והא ,מזה יותר והפרש הכלל וסכנות ה'. חילול יש וכלום ישראל; בני להם בזו
 הדבר יתגלגל ואולי פן בחששם אחת במלאכה יודע אחד. וכל אומנות. ילמדו ובעצמם בכבודם 'המלכיות

ץ •עת .ויגיע א ת*/י צי  אס כי זה־ אין המלאכה, לנו היא חרפה רוח מגבה ואבק עני עם יאמר ה
ת ע ד ח^ון:  ק קדוש יאמר'.אחד אשר אל נא שמעו .ישראל ועתה הנכונה, התכלית על להתבוק. ישרה ־

 .היוס p ושימו'לבבכם הרבנות; את ושנא המלאכה את אהוב דאבות) א' (בפרק הקדמונים הזוגות: י
 היוס, כל שאר אותם -ולמדתם לבניכם ושננתס ביום שעות אחה מלאכה ברכם ^^מד.את ומעלה הזה ׳

אי, ר׳ כדעת ׳.־חורה^בקביעוס ר  תלמוד עם הורה כלומר,תלמוד ארך דרך עס הורה יפה:תלמוד כי מו
 ולא לזה זה ישראל בית עם יצפרכו ולא כפס בכבוד:מיגיע יתפרנסו למק , אוממת שהיא ארץ דרך ;

 נדוד להרחיק יוכרחו ולא הבריות את ולרמאות להחדף יצפיכו וצא אחרים לשולחן יצפו ולא אחר :לעס
 אפילו וכדומה מחע כמעשה וקלה י נקיה אומנות ללמד: לב יתנו. במס והמשכילים להם, לא ;בארץ

 שהיא עבודה אדם שיענוד. מופב שאמרו המלאכה,עד. מל חז*ל הזהירו וכסה הנזכר,׳ מסעם דלבפתיהס
לו ה  התורה נס לאו ואס , לבריות הצסרך ואל בשוק• נבלה סשומ עוד ואסרו. ־, יצכ^ך.לבריות ואל ר^

 שהתרעם אחד ה״ח מפי שמעתי ובאזני סורה. קמח.אץ אץ אס כי בידם־ לא.תתקיים לבניהם שלמדו .

̂א אסהיו פל ד.  אבי אבי ילדתני למה אמי אמי נישנא כהאי ואמר בה,־ להחיות בנערותו מלאכה למדוהו ש
 הייחס אכלאס- הייתי, לבריות ונצרך עשיתי הול שנתי עכרחני לנצח למה למדתני לא, מלאכה :מדוע

 וצא ובשמעיהדבר• ככה,. פעמים אלף ה׳. עובד והייתי ברכה, במעשה.ידי, היה מלאכה אותי, :מלמדים
 לישראל חומתט:אם־יאה3 בנתפשמ הזה הרע המנהג מל לפ ואמרתי.אוי ומשתומם מרעיד מסדתי ימפה.

 בכל נוהגת שהיא לבניהם.אומנות ללמד. לב ויתנו האבוס יסטננו גסותא,:אסס להם יאה מניותאלא
ביתו.לא בתוך הנעשה מלאכה ויהיה ולא.מבחות, מרסרך לא נקיה מלאכה וסהיה ,מקום ובכל ־דור

ברחובת ־,



קסד'הקודש יב:דרך: מאמר
שמלאכחט*־בדלע«ס, ספן ולא קדר גמל:ולא לא ־ההומה במלאכת הבורם'בתים כמו: קריה .׳ברחובות

מי הנגדס כמו נסשוש־ סכנות בה שיש ולא:מלאכה לחוקיס/־ ;  ובמקום הגג בראש לעמוד ננזישרדיכיס' ח
 כמי עון■ מלאכה״שגורס ולא באניות^ הים יורדי המלחים וק־מלאכת מלאכתם לעמת נכוה מעל .־גבוה

 ורקוד הנשים במחולות ומצלתיס כנורות זמר וכלי י גבל פי׳ על הפורעים נבל ועלי. עשור עלי :האומנים
 יאתיתאר ■אשת ובגוונים בשלד יתארו ונשים אדם פרצופי בצבעים:המציירים וכן ̂ משתה ובבתי :הבתולות

 אהיה רק ׳yH’יגיע:■ כי עד גדול כח שצריך כבדה■ מלאכה ולא עבירה, לידי. האדם את מביא אלה שכל :
 ויוכל כן■ צם בתורה לעסוק זה עס שיוכל כדי הרבה ייגע ולא ייעף לא. אשר האדם על קלה מלאכה :
 נצרך ■יגיע:כפיס כל שכר כי האומנות מן עשירות הלא^אין בלבבך תאמר וכי זקנותו, כעת לעשותו.‘
 לו'מזל ■ יש שאס 'לך דע אשיב זאת על עשיר, בני שיהיה רוצה ואני יבלענה בכפו ובעודו בית וערף למזון :

 רודף העוב המזל כי ;יקרו חסן המלך אשר איש יעשר כי תירא אל מצליח איש להיות עליו ונגזר סוב
 מתכוין ובלי גדול, עושר יעשרו עד מעלה מעלה דרך וירדפם עשירות ה' עליהם שגזר האנשים ׳אחרי

 מגיע ומעצמו תעשיר היא ה' ברכת כי יצליח יעשה אשר וכל סובים ודברים סובות סיבות לבנך יזדמנו ־
 יועיל לא המו״מ וכל והזהירות החריצות וכל ההשתדלות כל בהפך וכן , לאיש.העשיר הלך ויבא ההצלחה

 לו השאיר בלי עד עני. איש וירדוף אתריו ירון הדלות כי־ ,בימיו יצלח לא גבר להיות עליו נגזר לאשר
 שמניח עד גדול עושר אומן איזה מתעשר שלפעמים הנסיון העיד כאשר בידו.־, ־אץ ומאומה ידבר

 ■פרנסה לו שיהיה סוב מזל לו אין אס יהיה התועלת עשה,'ואולם אשר מלאכתו מכל וישבות ■אומנתו
 זה יהיה מתיי ועד לשמה. בתורה הפנאי בעתות ולעסוק ה׳ את לעבוד ויוכל כסו מיגיע ויהנה ;בכטד

 התורה מוסדי האיתנים וכי אצלנו. ונמאס נמבזה מלאכה וכל האומנות לנו לבז היה מדוע למוקש לנו
ר' אומנות בעלי שהיו מהם הרבה מצינו הלא מלאכות בעלי היו לא התנאים המה שבע״ס מו'  יצחק כ

 בני מנהג הוא עתה גם וכן ,הוה מנעלים תופר חנוך הז״ל ואסרו וכדומה, הסנדלר .יוחק־ ור' נסחא
נועם אמרי וקח בני שמע לכן שלהם. הרבנים אפילו מלאכות בעלי ככלס רובם היהודים ששם מערבי

ולא מלאכה אחיץ לכניך ותלמד הרבנות את ושנא המלאכה את ואהוב לבך. אל יגידו סכמיס אשר
 קכ״ח) (תהליס לך וסוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע שכתוב כמה ,יסור עמי וחרפת לבז עוד תהיינה

. :הבא לעילם לך ועוב הזה.‘בעולם אשריך חז״ל ואמרו
 המעשים על והערתי עשה מצות בענין המאמר בזה לאדוני והגדתי השמעתי הנה עד יא פרק

האדם: אל •הקודש הרוח את המגיעים אמצעים בעבור.שהמה מפז הגיוגיס■הנחמדים : • ־. י
 אנה ואלהיס בחסדו ה׳ זכרני אשר כפי מקצתם זכרתי לכן , לאלהינו ומסלה לה' הקודש דרך וזה

 אפילו כלס מעבירות נקי שהוא מי ה' בעיני סוב כי חביב קורא מכין איש תדע לבסח אמנם . לידי
 עבירות בידו ויש מצות של חבילות בידו שיש ממי יותר מהרבה: מעס אלא עשה המצות מן בידו אץ
 שלמה בתשובה ששב או חשא שעם שעם לא לבב ובר כפיס נקי סהור איש הוא שזה מפני ,כן גם
 מתקבל שעושה המצות׳ מעש לכן הוא ובהיר ושהור.גברא־ נקי כלי לו.והוא תזכרנה־ לא יאשר :עד

משונף כלי והוא יקרא שמא שמא עבירות העובר ,אולם . ה' לפני ולרצון ניחוח לריח באהבה
הרבים והמצות השובים מעשיו אפילו לכן רגלים, מי של כעביש נבאש וגס נודף ריחו י ומלוכלך ־

 ומשרתיו פהור הוא אשר הכבוד למלך רוח נחת להיות יעלו ולא ירצו לא שלומד ותורתו שעושה
ה', רצון יפיק ולא נקיי וכסאו והמלך סהוריס •  חוקי לספר לך מה אלהיס' אמר ולרשע כנאמר מ

 תמצות שכל בזוהר ואמרו .(תהליסג׳) אחריך דברי ותשלך מוסר שנאת ואתה פיך עלי בריתי וחשא
 הפשע בעבור השפע לוקחים והס־ בהם ומתחזקים והס״א הקליפות לוקחים חושא בהיותו עושה שהאדם

 כל על שלימה־ בתשובה שב שהוא ־בעת אלא הקליפות ק יוצאים ואינם , הוא משלנו ,כי:אומדס
 ■עושה שהיה שובים ומעשים התורה שהיא הקדושה בהוציא.י כפול תשובה הבעל שכר כן על ־יוסאותיו.

 אנשים ,שני . זה גענין כו תמשל ואתה . קדוש במקום המעלות לרום ומחזירה מהקליסה רשע •בעודו
 ונכבדים הגן ק מפרי רבים מגדים פרי גדולה מנחה הביא אחד ,גדול למלך :שהביא,מתנה

 מרחק מארץ באו כי מאד ויקר כלבנון לו וריח למאכל ושוב ונחמד לעינים הוא האוה מהם פד כל
 רמז לא ומצאתי ומשונסת פגומה אחת, קערה בתוך נתונים והמה ; דוגמתם העולם בכל נמצא ולא

 'ממעל פריו ובמידי המנחה אל פנות וימאן לו יבוז בוז •שהמלך ספק בלי ,בעיניו עמד העע ומה
 אל שהורה מנחה הוא‘גס הביא והשר יהיה. פגול לו יחשב לא אותה והמקדב לכלבים, וישליכם
 ־שבעתים ומזוקק •צרוף• אחת כסף קערת בתוך ,נתונים אך דבש מפס צרי מעש קסנה מנחה •המלך

 מעע כי אף המלך כעיני הן מצא הוא הרקיע, כזוהר וסזהרת הרחצה שעלה־מן ונקתה כשחקים בהיר
 של מצות מהמון מעון האיש ונהה העבירות מן עצמו ששומר לצדיק מעש שוב ק . שהביא מה הוא

ס’  זה) הלק ג' מא' א' (פרק נמעלה כמובא בנפשוחס סומץ בעלי המה הלא כי , עכירות נעלי המעי
 וישים יתעב אוכל• כל בגופו והכאב שהמחלה עוד שכל החולה כמו כי ;יקריב לא נו מוס יאשר
 שתהיה צריך הנפש כך ויתחזק, יהנה יאכל אשר האוכל מכל המחלה מן הגוף שנתרפא ואחר למר מתוק
 לשמור לאדם קשה ומה• ;לעולה קודם המשאס ק על אשר שג משה כך ואחר מרע סור אחלה

: עצמו ׳ ־



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר ;.־
 הראשון אדם חנוא לא הי הראשון חסא וסימנך ̂ פסה מצות מלקיים יותר ספשה הלא על מעבול, עצמו

^ בפסה  ק המניפה על יוחל שכר לנו אלהיס עשה זה לעומת לכן . הדעה דמן תעשה בלא יזסא א
 מניעת שכר אנל בלבד עלמא בההוא רק ליכא עלמא בהאי מצוה פכר כי ,עבה מצות משכר ■ העכיהה
 פה חז׳׳ל שהמרו ביוסף שמצינו כמו ,׳ הבא לעולם לו הצפון כווב לב מלבד איכא עלמא בהאי ^עגירה

 הזהה רביד וישס לעבירה הרכין שלא צוהר ,)מ׳יא ־(בראשית עמי כל ישק פיך על לעבירה נשק שלא
 המשכיל לכן .לו(שס) אשר המשנה במרכבת אוהו וירכב לעבירה רכבו שלא רגלים ̂ צוארו(שס) על
 דחז״ל יושר אמרי נמרצו ומה , עשה מצות לקיים שירון ממה יותר העשה לא מכל לברוח לבו אל יתן

 הבאה מצוה שבת) (במסכת לחכמים אלה גס . בשבת הוצאה איסור בשביל ולולב דשופל ס׳־ע שדחו
 הריחוק בתכלית להרחיר! לו צריך הקודש רוח להשיג שירצה מי בפרס ,עליה וחייבים אסורה בעבירה

 עליו הקודש רוח יתעורר מעצמו ואז , דרבק אפילו עבירה וספק עבירה מכל כלומר הקליפה «ן
 ואין בקליפה זה חשק שיש שכן מכל באדם להתדבק לקדושה גדול חשק יש כי לפעמו ה' רוח והחל
 זה כלל / בא יעקב והנה עשו יצא יצא חך והנה . בזה חו בזה או אלא זה ובלא זה בלח שיהיה אדם

 הר\דש דרך הנקרא המאמר בזה להזכיר לי ך שצר מה והנה .וזכרהו לך שמור משכיל קורא בידך גקוס ,
 התורה כל ושורש הקודש דרך עקר. זה כי לחבירו אדס בין אשר וההנהגות והמצות רעים אהבת הוא

 מנת על גיירני ואמר להלל העמיס מן אחד שבא מדליקין) במה (בפרק שאמרי כמו , הקדושה
 התורה כל היא זו העביד לא לחברך סני דעלך ליה חמר אחת רגל על כלה התורה כל שתלמדני

 על בלבי אני אמרתי כי המאמר בזה מאומה זכרתי לא ומזה . גמור זיל הוא פירושה ואידך כלה
 לא לזה זה אהבחס וחיוב זה עס זה הנהגתם יושר ואופן זה על זה ותצוהס האדם בני דברת

 להאריך ונמן ראוי אבל . להזכירם ראוי הקצור צד על במהרה ולא .הדברים מעסיס ולא הוא קסן דבר
ב^ . ואדם אלהיס בעיני מאד ויקר הוא רב כי הזה הנכבד בענין  הדבוע• ליחד ויסה סוב אשר ראיתי ו

 כפי נו ידוכר נכבדות כי להושיעני וימינו בעזרי והאלהיסיהיה ,עצמו בפני שלם מאמר מני ותקשיב, לזה
: והוא yרעיס אהבת מאמר שמו את וקראתי על/ ה' חסד של חוס ■

■ רעים אהבת י״ג מאמר .
ה א פיק  שיהיה עס מאיזה יהיה האטשי מץ כל אוהב האדם שיהיה הוא רעים אהבת ת1מ

בישוכן ועוסק כמוהו ובצלמו בדמותו אדם שהוא נעבור שיהיה לשון מאיזה ויהיה .
כחכמות חושב או מלאכה בעל איזה או מוכר הו סוחר או זורע או חורש או בונה או שלשלס

 בחכמתו תבל מכין והוא הבריות מצרכי דבר ידח לבלתי מחשבות וחושב העולם לצרכי יקנה ותחבולות
 העולם הדברים אלה ידי על כי ,עמל שהוא לכו ברעיון נפלאים ומלאכות כלים ותקן והקר ואזן

 מוג והנה עשה ואשר. לעשות אלהיס ברא אשר הדברים כל ונמצאים בשלמותו ומתקיים כתקוגו עומד
ה! לכל מאד  הנקרא המדבריי חדס ק האחד זו שתים; אלא הזה האהבה מכלל יוציא ולא אד

והולכים ותTה אוכלים רק זריעה ולא חרישה לא מיוחד מקום ^א בתים להם שאץ מאן) (ווילדער
. עמנו ולא זה עס, זה לא רע להם אין אשר כצאן הארץ בהמות כמו וחיים הפקר, הנשים וכל פרומיה

 .וכדומה והשודדים **והגנבים הרוצחים כמו העולם בהשחתת עוסק אך מדירי אדם בן שא והשני
 כאשר.אשור חנס על רעה לעשוס אין להמדבריי , והוא להמשחיתיס המדבריים בין הפרש יש ואמנם
 סכלה .הוא קוצים כי עושה יפה רעה להס שפופה מי ולסשחיתיס למרצחים אך . בחנם בהמה :לצער

ת השדה p או הכרס מן הקוצים וגאבדון  ל״ד/^ (מצוה .החינוך: בספר כנזכר מתרבים הסונים ^
/>  מלבד .אבל , ידם בפועל העולם מחריט, המה ואלה השלם סישט הישוב:ומן מן אינס המדבריים;

 האדם נוצר לא ט זולתאדם־,. ואדם אומה זולת אומה בזה ולא,*ומד במשמע פת בני כל •שתי־אלה
ומלאה אין לגיאייי / גס>ק אחר אדם בעבור אדם ,כל מציאות לק לבד עצמו גפטר

 לכן .בתופלותיו כאיש איש להמיר נברא רעהו בעבור חיש • בעצמו האטשי ומץ האנושי מץ נעבור נברא
 ומזר כלס־,‘ עמים לאהוב אדם לכל הזה ׳השב הדבר לשמור ראוי רק הזה הדבר לישראל סוב אך ^א
 בעשיית איש'ממט ולהשתדל.כל הארץ, יושבי כל ולאזרח לנר אהח חוקה הקהל כל בכללו האטשי מין

 בה להשתכר שיידו מה כקרן P הגוף בהשהדלות בץ והתמורה החליסץ דרך על רעהו אל איש הסוב
 כל אל .יחובר אשר אדס בני ואהבה עניןרע הוא זה ,’חברתם תועלת בה ולהרויח כללותם פובח

י . :פריינד) הנקרא(מענשין המדברים החיים , - ■ ; - •
ך ב פרק  או מצד.השכל/ האנושי מין חגרת וחיבה רעים אהבת על חייבים אנחנו אם לדעת א

ולסור לדמו שצריך , השאלה זאת בסשוכת נאמר , חובה לא בידינו רשות הדנר. • , ״ ,
 ותקנה היע^ז לקבל נצרך שאינו או לו הוא והכרחי מינו מאישי שבה לקבל האדם נצרך אס תחלה:
במיט מזולתו ■שבה האדם צריך שבהכרח ויתאמת.לנו במחקרנו וכשיעלה אדם.זולתו./ מפום
, ספק בלי גמור חוב הדבר ישה  לאדס/צאבל״כל נציך אדם ש^ן לט ויתאמת לשיהכרר אסגס .

אדם . .



מסהרעים אהבת דג פאמר ״. '
 W אף ,מחסור באץ בסס יבכך לבדד גס זולתו עזר מבלי נעצמו מולס להחקייס אפשר אדס
 ■אל היום הזה-ואנא המחקרי על לעמוד לבי חה אשים ומעסה ומנהג, רשות אבל חובה אינו
" ' ' - ־ ■ י י ' ׳ י . ׳ א: העיון^ ׳ ; הו ״ י ■' .־ ,־ • .־ • . ו
ת ג פיק ע ד ו  סני על ומי אדס להיות אוהו המשלימים הדברים מכל חסר נולד שהאדם זאת מ

רגלו ואת ידו את להרים יכולת ומבני לבוש מבלי המו מבטן יצא פרום , האדמה ־ ~
 מהחושים חוש שוס לו ואין ממקומו עצמו חת לזוז יכולת לו אין אף רצון ולא כח לו אץ כי לרצונו/

 ומטונף-. מלוכלך והוא חושיו בשאר וכן שומע מה יודע ואינו שומע רואה מה יודע ואיט רואה
 איתר ולטלטל ולהלבישו ולחתלו ולנקותו ולרחצו ולקשרו טבורו את לחתוך זולתו לאדם תיכף וצריך

 ושלם גדול היותו עד לגדלו ־ לאומן וצריך להניקו לאדם וצריך וצמא רעב והוא / למקום ממקום
 פ עד לו עולם הליכות ושימסור ומלאכה ודעת ובינה חכמיה ללמדו לתורה צרץ כן אחרי בחושיו/

 ובכל עת בכל טרך הוא כחו ובכל ובדעתו בנופו שלם והוא כשכתגדל ואף , איש ל^ל ויבא יגדל
 הלבוש הגיעו ועד פיו אל והבתיה המאכל הגיעו עד / זולתו אדם ידי ומעשה זרים ליגיעת שעה

 הבית בהר מעלה גב על אוכלוסא כשראה הרואה) (בפרק זומא בן אמר כאפר / בשרו את לכסות
 ועמר וקצר וזרע חרש לאכול פת שמצא עד הראשון אדם יגע יגישת כסה לשמבר אלו כל שברא ברוך
 כך ואחר ותפר וצנע וארג וסוה ונפן ולבן גזז / אכל כך ואחר ואפה ולש ורקד וטחן וברר וזרה ודש
 הבית כי אף המקום בכל לבך את תשים אס וככה .לפני מתוקנים אלו כל ומוצא משכים ואני ,לבש
 אס והיה ,ותועלתו האדם להשלמת המוכנים בתוכו ימצאו אפר הרבים והממיס בו אתה אשר הזה
צ^ היה הרון ומחשבות והתחבולות המלאכית ומן החכמות מן שכמה תמצא לפניך אשר את הנין בץ  נ
 כסה בהבנותו והבית / הזה המעמד אל הגיעך פד עצמם מיגעים היו רבים אנשים וכמה / לזה

 מחשבות וחושבי חרש חורשי רלאכוח בעלי וכמה ובלבנים בחומר בבנץ גו והשתדלו התאספו אנשים
 אומנות בכלי וכמה בחלונות אשר בזכוכית וכמה יסיס כפה לבית המלאכה ששי ובברזל ובאבן בעץ

 / וכדומה ברזל כלי כל והנרזן ומקבות צבת ואף שונים מכלים כלים המלאכות בעלי לאותם הנצרכים
 בתוכה דר שאתה העיר גס מה ,הבית תבנה לא אתה רק ואם ,בבית אשר כל ואת הבית בכלי וגמה
 אשל בגדים למיני לבך השים אס וככה . לזה נצרך היה האנשים p גדול וקהל לבה אסיפה כמה
 וזה אורג וזה שרק וזה צמר גוזז זה בהס התעסקו חדס בני כמה ועד'ראש רגל מכף מלובש אתה
 מוליכו מי סומכו מי אדס כל זקנותו ולעת מנעלים, וזה.שכה מעבדה וזה העור את מפשיט זה הופר

 לא מקברו ומי מלבישו מי סרחיצו מי וכשמת ,משמשו וסי משכיבו מי מרביצו מי וכשיחלה עוזרו ומי
 לא זה נס חיים בעלי משאר משיגים חנו אשר ההועלת אפילו ,ממינו אדם בני אבל עצמו את הוא
מ וזה עגלה וזה מרכב זה פרומבי וזה לסוס אפסר ששה זה אדם בני באמצשת אס כי נשיג  ר

 הרוח כמו חיים בעלי מהבלתי משיגים שאנו התועצת אפילו ,וכדומה לשיר מחרישה וזה דרבן זה
^ הספינות כל ומביא הרןוליך  וכמה אדיר וצי ?ספינה לבנות צריך חכמות וכמה אדם בני כסה ים ד

 ברוחות לצדד יס יודעי העלחיס חכמות וכמה (מאסראזץ) הנקראים במיס מלאכה עושי אדם כני
 יחלש שבעפיריס ועשיר שבנבורים ונבור שבחכמים מכס האדם יהיה ולו לזה, צריכים הספינה מנהיגי
 סוב לא כי ועל ,ממינו הרבה וחכמים רבים אנשים עזר מבלעדי לו הנצרך. כל אל לבדו להגיע דלאה
 הועידה ועל הדבקות על להסכים יחד שת בני כל ולהתחבר’להתקבן הוצע לכן לבדו האדם .היןת
 שצריך מה אל אחד כל יגיע זה את זה עזרם ושמשך , השדה חיות סליהם ויתגבר יתרבה שלא כדי

 אופה וזה טוחן זה בונה וזה צייד זה צורף וזה חוצב זה תופר. וזה חופר זה אדמה עובד זה :לו
 חברת בזולת געולס קיומו יתק ולא אנשים בץ מובלע להיות בסגש מלידי האדם כי וכדומה,

 ההוע^ן יומשך ולא יועיל לא הקהל את ובהקהיל באסיפתם נס כי זאחר ,ממינו יהד אנשים ׳הרבה
 ^;!ר אחת מלאכה פשית על רבים יםכימו למען ורצונו• כוונש לזה זה יודיע לא אם תזה זה ־.זהפזר

 יתברךמח העליון החכם שס לק « אליו התחפרות ומן סן:האנשים: רבה לאסיפה ונצרך גדולה :היא
 כל וידש לזה־ זה מקשיבים חברים אחד כאיש העדה הקהל1 רבים יתיעדו ידו על אשר באדם הדינור

 זץי•5וח הקולות ידי על לזולהו ודעתו האדם הרצון-של מסירת מא הדיבור עי ,מנהו דעת איש :הקהל
 למוח מחשבתו איש שולח בו אשר הלב קולמוס הלשון כי רעהו לאוזן ספה במסירה הנקנות האותיות

 המלאכות שכל ובהיות יודבקו, באחיו ואיש חברו לאוזן באויר הפורחות אותיות ידי על לנו וגרשון זולתו
 שונים־, מכלום כלים והחבילות ובינה הכמה בלתי לעשת יאפשר אי הסיעל אל האדם צרש השציאיס

 חיים בעלי שחר כן שאץ מה מלאכה, בכל דעת למק ובינה דעה חכמה באדם יתברך הבורא שם !לק
 ושוי יחיו רבות זבדס יזקינו כאשר כמו פבחוקם השלשת בכל מושלמים הס לשלם בואם בעת ־שתיכף

 שהוא שעסיס ימים איזה מלבד ישהס, בסוף כאשר צדכס כל תיכף להם יש מלד ט עז או כשב או
 יחד ממינס הרבה יתחברו ואל ירש אל והבקר הצאן נס לק והחושים, האברים התחזק עד אמו תחת

מ  הבורא בהם פס לא ק על ,.־ מזה זה להעזר נצרשס בהחבודד.ולא להשלמתו. מגיע ואחד אסד כל ;
ק כן נם כת.הדיבור :בהם־ שס ולא בתבונה להם סלק זלא סכמה יתברך ■ א לנו ונתאמת הדבר מדע נז

כי



דבדי׳אמת הברית־חלקג׳ ספר ו,נ■:: ,
 אדס מי ידן על t]>fr והוא:אינו:מגינניאוהס שעה וככל עת ככל רכיס לדכריס נצרך האדם כ^ זה :ני

 תמיד לשמור נמור ר.וכ על:כלאדס נותן.שמוטל השכל מעתה כלל־.׳ חיים חייו אין זה ובזולת .ובקהלם
 ומהזיק מעול להרחיק שמירתם על שוקד ויהיה • הקנון שיתקיים כדי מינו חכרת כתוך וצדק ה>ושר
 כעשותו קשורס ועבותות החכרה כרית־ קיום. למען הימים כל י ומוכתם שלומם דורש ולהיות מהם' •לאתד

 אדם כל על גמור חוב הוא השכל,שזה מצד מטאר הרי רצון, ומהם להם להסיק וראויים נאותים ■מעשים
 למי ולהרחיק ולמחס מוכה.ותועלת ממנו שקכל למי במוכה להקביל מחייב השכל כי עולם ברית בעלי ׳

 אתר מדרך גם .טובה שכפוי כמי. הקב״ה לפני שנאוי לית (כמדרש) חז״ל אמרו וכן ,סונה .שכסוי
 כמו ידם על וההשחתותיהכאיס והנזיקין בארן• האדם רעת רכה כי והוא'השכל•; מצד זה :יחוייב

,גבול והשגת ת1רע ועצות ורציחות וגזלות וגנבות :מלשינות:  הבאים ^מהנזיקין יותר לאלה וכדומה ,
 ומטוב הבריות את שאוהב מי וכל , וכדומה וההבער והתבעה והבור השור כמו אחרות •ע״י..סבות

 לו,אבל ואח רע איש כל ויען יפן הנזיקין אלה עליו ■ימעטו כלם האדם בני תקרב כי •ונמש להם
 הבריות שנאת דאבות) ב׳ (בפרק חז״ל שאמרו כמו / אדם בני אהבת בלבו שאין מי על למרבה המה

̂ , .. :העולם מן האדם את מוציאין ־ - ר
ך ד סרק אס כי השאלה זאת בתשובת נאמר לא אם הטבע עליה-מצד חייבים אנו אם לדעת א

בני בעיני. ישרים מעשים לעשות וחפן נטיה בעצמו ימצא ובטבעו בנסשו האדם יבחון. ....... ־:.
 התולה לרפאות הנמחן לחבוש האשור לפקח הנלחן להושיע דל על לחמול לזולתו ולהשפיע להיטיב .אדם

 ולהורותם אנשים להדריך לתלמידים ללמד לאחרים מחכמתו לחלוק להרג מטיס לחשוך למות לקוחים ,להציל
 . ביכלתו אשר וכל ומחכמתו מכחוצומקנינו מיטב מיני בכל לזולתו להיטיב לאלה וכדומה הטוב ■הדרך
 באת באו מות בסכנת עצמן הכניסו ארן ורוזני ■מלכים בני כמה שאפי' פעמים.רבות הנשיון העיד. וכבר

 בעיר קרה כאשר . לזה וכדומה ביתו ותבער אש תצא כי או בנהר שנפל אדם בן להציל. כדי .ובסיס
 נהר(אדער) שהתגבר בעת בו יום עשר בשבעה אייר בחודש לפ״ק תקמ״ה .שנת .דאדער) (פראנקפורס '

 על והתששט אפיקיו כל על ועלה הנהר רוחב בסדת מאד גברו והמים גבוה ,מעל גבוה ועבר ,ושטף
 ועל מפה ואלה מפה :אלה שפתו על אשר בתים עם כפרים כמה עזים במים ;נשטפו כי עד גדותיו !כל

 יומתו בו שנטבעו אדם בני וכמה הבתים מן וחלונות עצים ימה הנהר על ושטים עוברים היו העיר ■פכי
 הנהר שפת עמדו.על■ אשר האנשים אל ויצעק חי אדם ועליו אחד ען הנהר באמצע בתוכם ,דיעבור
 ■מאד .והגדול הנכבד השר ■זה־, כראות ויהי רבים מיס תגבורת מרוב בלתי.אפשר■ והיה ■ולהצילו. •לעזרו

 באניוק .שילכו ׳משוט תופשי לכל תיכף:.צוה של.העיר (קאמאנדאנט) אז שהיה (לעפאלדום) ,הדוכס
 ולא גליו והמון אדירים רבים מיס מהמון זה טל יכולתנו, אין לו. ואמרו יכלו בנפשו.ולא להצילה ;־אצלו

■ ■יישב כנפו נפשו ושם שיט אני בעצמו לקת כן הדוכס וכשמוע שיט, אני בו תלך בספינה.בל :יעברנהו
 שנהפך,הספינה עד הנהר רוחב ■לחצי הגיע ולא , ההוא האדם של, נפשו בו.,להציל.ממות והלך בתוכה ־לו

 הזה החוב מבואר הרי .ניצול ההוא איש ואין אבד ,הצדיק האני.והדוכס נכסתה גליו:־ בהמון ונטבע :שלו׳
׳ ;כן גס הטבע מצד ־ • . ■■■ — ■־,. .־•־״־.
ת פקד כי נאמר , הכתוב סן עליה חייבים אנו אס לדעת ה :®־ק א מפורש עליה פסו ה/

:  (ויקרא כמיך לרעך ואהבת כמה.שכתוב היסב, באר זאת אותנו: :׳והתורה.מחייבת ,. ■: ■ ־. ו. :
 ריבית אצל שכתוב כמו כמוך ;7לאח ואהבת כתוב כן.היה היה שאילו דוקא לישראל בו הסנה ואץ,

 תטור ולא. תקום לא שכתוב כמו כמוך עמך. לבני ואהבת או. כ״ג) (דברים כסף גשך. לאחיך תשץ ילא.
 וכל כמוך עולם של בישובו ושסק כמוך אדם שהוא לרמך ט הכונה אבל ; י״ט) (ויקרא עמך בני דאת

 אהבת זה בפסוק מרעך מעטו לא חז״ל שהרי ,יצחק רעי טס גרר רעי הרפ׳לאיש ל5ו במשמע ;האומות
 רעהו שור את איש כור יגוף כי בפסוק המצרי ומעטו דרשו דבר.כאשר מ דרשו ׳ולא" האומות ;ד?ניה:«ן

 נקוש זה כלל כי ̂■ מצרי לשור:של שמח ישראל של שור שנגח) שור. (בפיק שאמרו טאו כ״א) ■(שמות
 מבלה היה במקום,אשר אס כי על׳לטתם. ס.6לרבות;כאשרע הן ■ הן.למעט דבר לא.!ישו. שחז״ל ,נ^דך

 אפילו אחר במקום לא רב ראם אס:ממס קבלתם כפי דרשו ושם לרבות או למעט בא זה שפסוק ידס3:
 ■כסה רעה נקרא הנכרי שאף ומצינויבכסוב בתורה, .רבות פעמים ההוא ולשון ההיא תיבה נכתב, ;אס .

אתי״הגהיאשר כמו מיי.־היה מושי כי חז״ל ואמרו. י״ו) ב' (שמואל דוד רעה הערכי חושי :שכתוב

׳ ■נמצא מפורש
 ■.ידו יכתוב

•בו) ט״ז ,(פרק . ... .
 המחצה את רק אפל בביש לו ומדד. תמרים מר ארבעה אמד לנכד שמכר אחד יהודי■ לאיש אליהו שאמר

 כרעך הוא הלי' ואחיך כאחיך הוא הרי רעך י״ט) רעך(ויקרא את תעשוק לא כתיב בני אליהו לו ואמר i מתן
 ץד7ו . עכ״ל לו המיטיב עכו׳׳ס אפילו משמע רעך הלשון בזה כתב דנורא זקוקץ, בעל !הגאון ,־מכ״ל

 ■על נאסר שזה כהני) כל (בסרק סז״ל אמרו זאת סל שנאתים שנאה תכלית אשנא ה׳ משנאץ שאמר .
•י״א) זה.פרק (במאמר אסי מקום הנה גס האומות, על לא וכופרים שמכירים והאפיקורסים ■מזינים

לפרש • -



..{ t iסאמה. r קסוחךם אהבוו
 -יקשה %ולא פה וסכין שס ולכן .עיניך והץ מקרא לפי;פשועו,של לרעך.כמוך ואהכס פסוק כו ׳לפרש

כ׳) (שמוח הדכרים אלהים:אס׳כל ^ידכר פסוק על ז׳׳ל רש׳׳י דכרי נס דכר-(כי ללך יהרהר ואל ;כעיגוך  ־
 •כאלץ ההם כימים שישכו שכפה,החומות רעיס מאהכח ולשלול למפס כא אן < וגל) תשנא ולא, ;ידוע

 עוסקים היו־ ולא,דיישלא האנושי. מץ חכרה אהכת כהס ולאקיה זה זה;על. אסריס שהיו -,ישראל
̂שוכה-. ^ ל ירצחו־ ויתומים יהרגו וצי אלמנה ונאוף וגנכ כרצח עוסקים אלא,היו של;עולם .כ  צצ׳ר ׳ כ

 וכלרהפכוליופ רעיס< מכלל.אהבת יצאז; שלם כהשחתת. שהשסקיס מאמר-זה) א׳ (פרק למעלה -זכרנו
 אכואס/ לרכות גס לאלהיהס כאש שרפו וכנותיהס כניהס גס כי. העולס השחתת גי׳כ היה לאלהיהס אשר

 כפי הנשים על האנשים ויכאו וחשוך; גדול אחד ככית ■הרכה ונשים נכנסים.אנשים היו אידס וכיים
 והועכוש וזימה חמס עארן .ומלאו כדמיס הארץ והחנף כמעלליהס ויזנו כמעשיהם ויעמאו ^המזדמן

 וצוה ה' הצמיתס וכרעתם /ארחות:שלם ומשחיתים החכרה ומחכליס^כרית הקכוץ מפשידיס
 כגויס יתערכו למען.לא כ׳)־ (דכריס נשמה כל תחיה לא שכתוב כמה השמד ויאמר ,להכרית-מארץ.זכרם

 כאשר והיבוסי החוי והפריזי והאמורי החתי תחרימם החרס כי שנאמר כמה ,ממעשיהם ילמדו ולא ההם
 שמצוה המומחה־ הרופא כמו ,(שם) ככלתועבותס לעשות אתכם ילמדו לא אשר למען אלהיך ה' צוך

 להתסשע יוכל אשר מרפא לאץ רע וחלי ממארת צרעת בו בראותו,שיש האדם. אברי מן אבר■ לחתוך
 / וחי האדם גוף וכל האברים כל שאר יציל למען האדם לשבת זה, ועושה v וימית האברים כל בשאר

 והיה לך ׳ופתחה תענך שלום אם והיה כנאמר ההם בימים שהיו האומות שאר. על. ככה ה' צוה ולא
 להם ■תכרות׳ לא באמרה כונה,התורה לא כאשר .(סס) ועבדוך למס לך• יהיו■ בה; הנמצא י העם ;כל

 ־ שלמה שהרי ,■האומות שאר על לא ישראל בארן ההם בימים שיכבו העמיס על אס כי ז׳) (דברים 'ברית
; (מלכים שניהם ברית ויכרהון כנאמר צור מלך חירס עם בריש כרת ( ו'  הכונה שאין שכן ומכל. א׳

'b לא השיתוף ועל: ■ומזלות כוכבים שבדים ואינם השמינו אתאלהי שיודעים הללו שבדורות העמים 
 חגס ביום עמהס ־ולתת לשחת הזה בזמן ומותר הס ע״ז עובדי לאו לארץ שבחוצה וגויס ,נח בגי ■נצשוו

 .במו הבא לעולם הלק להם יש מצות בשבע ולמחזיקיס קמ״ח) (סימן עכו״ס הלכות דעה ביורה מזכר
 דרהמצא יודע הוי כותב ה') (בדף הרמב״ס ובאגרת ;ח׳) (פרק מלכים בהלכות ז״ל- הרמב״ס שכתב

 ככהן הוא הרי בחורה ועוסק נכרי אפי' חז״ל אמרר כן ועל הדברים. הס הלב ואהסכוגת בעי לבא
 במע^: והם הם בניגיהנס לא כלל התירה שמלו שלא הראשון.ונח האדם כי ספק בזה ואין גדול,

 הס מגן לעשוקים משפפ ועושים , חסדים וגומלי רחמנים לי וישרי אדם אוהבי וכלס .עכ״ל העליונה
 :שאמרשסוך שלם,זירמיה של בישובה ועוסקים למכסה.עתק בארצם הגרים ולכל החוסים:בצלם ̂לכל

 י') (ירמיה מראו לא בשמך אשר משפחות ועל ידעוך לא אשר ואסר בעצמו; מפרש׳ קגויס אל יממתך
 ^חוטו גני עמו מל ק כמו צוה אבל ,)(היידין הנקראים לאש.ולמיס השבדים■ ויאפאן) (הודו יכאנשי

 רעהו את ירצח אשר איש בחוכס ימצא אם כמו הקטן המשחיתים און פועלי כל ה׳ מעיר ;להכרית
■למגע תקחנו דמזבחי מעם ואמר ההברה המהיר.ברית וכדומה נפש והכהו עליו, וקס לו וארב .זגזדון

... . ןןח53( ־- ■ ; ; • ׳ . ..
 יצא ה׳ מסי נשמה.לא כל תחיה לא מצות כי האומרים אפיקורסים אנשיה איזה, בשם שמעתי והנה ■

 כי תצא-הרשת לא עליון ומפי מאד, גדול אכזריות הדבר כי ביען ,אכזר שהיה מלב.משה ׳רק
 אפי׳לרשס הוא לכל ושב כדבריהם אס חדא להם אשיב זאת ואני / מעשיו כל על ורחמיו לכל ה׳ •סוב

 השלס בכל: כאחד ונשים: סף וזקן נער הרג למה־ .והועבותיהס במעשיהם האנושי מין חברת המפסידים
 בארן אשר, המקושת ובכל וגגבשת בהרים אותם וצוה,להריג נוזלים חיל עליהם ושלח המבול גדור כלו

 אשל היקום כל: אס וימח באפיו חיים רוח נשמתי ־ אשל כל את חיים בעלי שאד אפילו פמהס ׳ ולהרוג
 אשל אך.נח־ וישאר האין מן וימחו ועד־:עיף,השמים רמש עד בהמה עד מאדם האדמה. פני כל ;על

 גבולי מלאכח את שלח ומדוע ,גדול יותר איום משפנו לא זאת וכי המין לקיום לפניו צדיק איש :היה־
̂כח  לבנותיהם ובניהם: הס אחד ביום וצבויס אדמה ועשרה סדום יחד. ערי.הככר את ,לשחת ויצום ■

 דתס לא אתעד־הככר אלהים בשחת ויהי הייס; מנעלי להם אשר כל ואת ושיבה זקן עם. ויונק ׳.שלל
 האלה המרים את ויהסך האדמה צמח שאר ועל הגפן פרי ועל הנק על הפילות ועל, הארן על אפילו ־
 בזכות ובמחיו. לוס מהם.דק:• השאיר ולא אחת בשעה האדמה וצמח הערים יושבי. כל ואת הככר כל זאת ן

 רעיס הינ:;יכ האומות: שבעה ומעשים:של הנהגת והנה <יותר הדין סךת אינו זאת וכי לאברהם
 מארן:זכדס להכרות אלה. שלשה על גזר־ לק המבול ודור סדום אנשי כמעשה אדם ולבני לה׳ "זחעאיס

 ־שלח סככר ערי ועל,• האדמה׳ פט מעל לכליסם אדירים מיס שלח המטל דיר על למקום שלוחים זהרבה ’
 .־ז ־• :1בל.זרכיומשש כי נשמה כל תחיה לא ויאמר עמו את שלח ז׳אושת ועל להשחית מלאכיו : ך ׳;;

ש , בכל:האק אשר־ נשמה כל תחיה לא נצשו דוקא לאו כי בעצמו וכזב שקר; הזה הדבר כי מצוד ז  ג
 לארץ והושע שלח ברירות) (ר״ל פרססיטות שלשה דשביעית) ששי בירושלמי(סרק חז״ל שאמרו : ־ :־
 ,לעבוד סלא ישלים(ויקכל;מליו להשלים שרוצה מי יפנה להפנות שרוצה מי.; לארן נכנסו שלא עד •שראל ;

 שרוצה פרק,ח');,ותי מלכיס הלכות ברמב״ס כנזכר הראשונים הרעים במעשיהם להתנהג -ע״זושלא
ללחום י ״,•׳..



' אמת דברי ב׳ חבריח׳חלק ספר :
ק וילחם יכוא ללחום מי הרג< ולא שליסו5י נכעורס ̂ לו(לאסריקא) והלך סנה גמשי היה ו חסי  או

 כל החיה לא ישראל גני קיימו ובהם ,כסלו השלח וכטד ״מלחמה פשו מלכים ואחד, ישראל^שלשים
 דר^ע ' ומלכוחא אוסוס, הז׳ מן ישראל נגד שילחום מי י טל אם כי זו מצוה צוה ה׳^לא ט <שמה#

 המבצר אנשי ילחמו אשר מגצר עיר כל טס ככה מהגיס המלכים כל היום שנס לארעא, מלמתא בעין
 ,׳ בהוכה ימצאו 'אשר לכל (פערדאן) חנינה נוהניס שלא (שפורעס) יד בחוזק ויקהו וילכדו בנגדם

 גאהגס הרמתי שמואל אה משבח שהכתוג מצינו גס . הנשבר כחרס גמלו האסיקורסיס דברי איסוא וא״כ
, א׳ (שמואל אנשים טס נס ה׳ טס גם וסוג וגדול הולך שמואל והנטר כנאמר רפים (  נתבאר הרי ב'

:כן גס והכתוב ההורה מן ההוב זה עלינו מוסל כי : : ; -
ל י פרק ב , פה שבעל וחורה השמועה מעתיקי מחז״ל המקובל מן עליה חייבים אנו אס לדעת א

האדם לו שיבור ישרה דרך איזה אומר רבי ,והוא בדגריהס, כן מפורש שנמצא נאסר ' ,-
, סרק (אבות ההדס מן לו ותפארת לפושיה תפארת שהיא כל ( ׳  האדם ממעשי מטבה שכל כלומר ג

 הוא כי לנצח בו יבוש ולא לעד בו שישמח דכר והוא וצדה יושר שהוא בברור שעדע מה שיהות צריך
 ולתהל־ה ולתפארת לשם ומקובל געיניהס וחביב אדס מ בעיני וטוב מרוצה ויהיה ולתפארת לכבוד לו.

 כי לעזבה או לעשותה התורה מצות מצד שראוי מה המצות ■ מעשה על בזה הכונה ואין ,הארץ בכל
ם/ לו שיבור נתונה והרשות -ברירה ואין התורה מן עליהם ומוכרחים חייבים אנו המצות מעכה ד א  ה

 והמיות ,הבריות עס בהס עצמו שנוהג במה תיו מדו עפ״י הנעשים הדברים כשאר בזה הכונה אכל
 שבעל התורה מחכמי חכמים חכמת על בהם וסמכה מאד רבים פרסים להיותם בתורה מפורשים אינם

 ועשית כמו כלל בדרך אותם מזכור ימינה אחור השיבה לא זאת בכל ,נעם המשכילים בינת ועל כה
 י״ס) (ויקרא כמוך לרעך ואהבת וכן הדין משורת לפנים ז״ל רש״י ירש5ו? ו׳) (דכריס והסוב הישר

 <5ת יושבי וכל אדס בני כל בזה כוונתו עמו מכני לו וחסארח אמר ולא האדם מן לו ותפארת ונאמרו
 האלם חכיג עקיבא רבי שאמר מה דאבות) ג׳ (בסרק הוא וככה ,אחר עם בני ובין עמו בני בין

 ̂ למקום בנים שנקראו ישראל חביבץ שאמר יוכיח והסיפא האומות על האדם במלת שכונתו בצלם, שנברא
ק  הראיה שהיא כמו עקיבא רבי אמר אדם בכל ידו יכתוב וזה ז״ל סוב יום תוססת הגאון פירש ו

 ג^דאכות) אמרו(כפרק גדול כלל עוד עכ״ל. לבדם ישראל לבני לא נח לבני נאמר שהיא הביא שממנו
 ת1ל אין הימנו נוחה הבריות רוח שאין וכל הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח הל

 אופן על הבריות מס מדוחיו שי על במעשיו האדם בהנהגת ג״כ בזה הימנו^והבונה נוחה המקום
 ̂ בתורה הנאמרים והעבירות המצות על לא ומגונה נאה החת הנופלים בדברים אצלם ומרוצה *אות

 הברץת עם האדם הנהנת כי הימנו נוחה המקום רוח ;הימנו נוחה הבריות שרוח כל זה במאמרו והסנה
 ואפר המאמר את ובהפכו ספק, באין למקום נ״ב רצוי אוחו עושים אצלם וצים המ ומדת פסעשיס

 והמעשים המצות שכל נתן להורות הימנו נוהה המקום רוח אין ־הימנו נוחה , הבריות רוח באין וכל
 «י עס המדות ממעלות ישרוסוב באופן מתנהג חינו ־אותם'אס בעשותו למר,*ם האדס שבין ,הסוביס

 לו יועיל ולא ספק ובלי כודאי הימנו נוחה המקום רוח אץ הימנו• נוחה הבריות רוח שיהיה עד אדס
 שתוכל לא מה' רצון להפיק השלמות יחל להגיע המקום לבין בינו יעשה אשר המצות וכל התורה .כל

 משסססתהק• הוא כי הימנו 'נוחה המקום כלזה־רוח ועם הימנו נוחה הבריות רוח אדסשאץ •למצא
^‘הימנו נוהה הבריות שרוח אדם לפעמים נמצא הרי בלבבך וטתאמר :כללי ושולל כללי .מחייב ד י  ו

 בשר אוכל ישראל אפיקורוס לפעמים, רואים שאנו■ כמו ,היגמו נוחה המקום רוח שאץ ;נפח
 יעשה אבל חכמים דברי על ומלעיג השבת יוס את ומהלל סאוה שוס מניח ואינו ונואף והפכבל ;והשקץ
 ויעדה להרג לקוחים ויציל ולאלמגות ליתומים ויושיע לפנים :דלוה ^:ענים על דרחס גדולות ־,*דקיס

5rטיםtעל הבריות; את ויאהב אמז לבוס רעה יעשה לא Pbf אץ ההוא שהאיש וריעי ידידי דע אביב 
m׳ i בהתקשרם אומתו הברת חבל עדשויומנתק קהל מפיר׳־גרית הימנו־מסני-׳שכוא־ נוחה עמו בר 

 דותר והרעיבל, נרחיס הר׳ ישראל הרי ה׳-פל מעבוהת העבודה •ועל התורה על זה אל זה :דהחערבם
 ^־ו שמחת ביוס לה התערב אשר ותנאים ביום־חתונתו לאשתו־ כרת אבר הברית שמסיר מי שאפילו .!מזה

 מלל אינו הוא אף מזאת חוץ לכל סוב והוא רפים אהבת־ •הובא ידי יוצא הוא אדס בני ולכל ;בלבד
 (קאנסראקס) הנקרא קיימא של קשר המתיר שכל־ מפני הימנו; נוחה הבריות רוח בכלל ולא רעיס :אהבת

ק  ן2דע אין העמיס יתר אף הימני; מחה הבריות רוח כבר'אין רבים עס הן אהד אדם עם שעשה מה ג
 לשחת ותקרב עת ולא קמסו אשר התאות בריב, ימיו ומקצר •עצמו אה משחית שהוא בעבור הימנו ;.נוחה,
/ בלא כלס עמים ממנו ̂ימשכו אשר התועלת ויעדר התאוה בקברות ונקבר זמנו קודם וסת ׳נפשו תו  ע

 בץ הבריות וכל אדם בני כל בו הכונה עמו בני ־ רוח אמר ולא הימנו נוחה הבריות שרוח כל ונאמרו
ה יחלוק.בדבר שאץ חז״ל אמרי ומפורש רבים, בין יחיד בין אחר עם בני בין עסי ־בר  אנו אשר ^

 דאביי בסומי קורא)מרגלא היה כדצרסינן(בפרק אחר לבני־עס ישראל בני בץ הזה במאמר ;מדברים
^ ונחמד אהוב/מעלה כדי■שיהא־ בשוק למבו״ס אפילו אדם כל עס מרבהשלום אדם יהא 'למולם  ל

עמים אפילו ןןעולס שלום ל אדם הקדימו שלא זכאי בן יוחנן ר' על עליו אמרו הברות על ומתקבל ;־
מיין , ד :



קסזמדם: ^זבת מאמר..מ
ק  הל< של W סראמסי יוסף ל' הרב היה! צסת .סה ,ז״ל ט) ח׳ (כפרק חרדים ספר יגראשית / מי

 עשה העמיס וגץ בישראל אדסלחכרו וכץ פתר לא איש כין, תמיד שלום משים שהיה זמרא בן דוד ר
^ חז״ל כי הרי. .הנביא אליהו את לראות וזכה נ״כ וה ר  רפיס/■ אותם'באהכת •וכללו טיס ק

 מפעם הכריות כל רצון אדם,להפיק כל על מופל. חוג הוא הזה הדבר כי משנתם ואמת חכמתם לכו
ס, בני כל מהכרת תועלת ומקבל אנשים כין מובלע אדס הווחו  מאמר ג׳ (פרק למעלה האמור כדבר ג

W( אהבת־ בברית עברו נועדו המלטס ■ ־גס כף תקעו העסיס כל כי , ותדענו שם תביס בעיניך רק 
 אחת וחברה אחת אטדה כלס יעשו יחפצו קרבוס ימירו ולא יחד להרע נשבעו האדם מין והברת יעיס

 בפוב האדמה משפחוח וכל אדם •יעס״כל להתנהג מחוויב איש כל כן" ועל ג״כ, *לט נרפא וכהכרתם
 נ:באר הרי .הימנו נוחה כנס ות הבר ורוח אדס בהוא מי לכל ורצוי נוח שיהיה עד ובאהוה וניזשר
 P גמור חוב שהוא התבאר כבר כן ואס , ג״כ שכע״פ תורה היא המקובל מן עלינו הזה החוב סמוסל
 והאהבה והאהוה הרע למדו יעקב בני זאת שמעו ומעתה ,המקובל ומן התורה ומן העבע וסן השכל
נתחכמם הבה "ומעתה . :שלוס ידבר האלז עמי כל חזקועס יאמר ולאחיו יעזרו רעהו את איש האדם כמין
ו.......... , :והוא , והמדע החכמה אהבת חובת או קדמה החוב זה אס לדעת ל

ה ז פרק פ ד ר צנ ^ ^  אהבת חובת או האנושי מץ המון חברת אהבת . חובת אס קדמה מי לדעת כ
קדמה האטבי סין אהבת שחובת השאלה זאת בתשובת נאמר והמדע. ;החכמה • •־ ־ •-

מאד ויפליג המדעיס כל וישיג החכמות כל איש ידע אס גס אף כי ,והמדעים החכמות אהבת למונח
 בלי להכס חפוז החכמה ואץ ,והצדק הפוב המעשה אליהם יצרף לא אס שלם איננו ולהשכיל, להבין גהס

 הוא המדרש לא דאבות) א' (בפרק הז״ל כמאמר ,כלס החכמות מן התכלית הוא זה כי המעשה השרון
 בחכמתו וכל מתקיימת חכמתו מחכמתו מרובים שמעשיו כל ג׳) פ' (שס עוד ואמרו המעשה אלא עיקר

 ומודעת ,חכמיו הכמת ואבדה הבל הכל פיביס מעשים בבלי הדי ,מתקיימת חכמתו חין ממעשיו מרובה
 המעשים וכאשר החכמה, מן קרה המעבה ק והס דבר בכל הסבה מן קרה שהתכלית הסרן בכל זאת
 לאהבס קדומה האנושי סץ חברת אהבת p על יהיה לסחר יוצא פועל והוא זולתו באנשים יהיו הרוב פל-
 : יומר סוב לדבק ואמרו הרע למדו וידועיס חכמים אנשים לכס הט ^ובכן / ומיע החכמה .

H ח פרק T i p n i i y D l החמס, השגת חיבת חובת או האדם.קדמה:"; בני חיבת• חובת אס לדעת
בחכמה במחשכחו ומתבוק המחהכס חכם באיש־ המאית שעינינו נאמר ........ , , ■

 ומסילוסס והקפתם לזה זה בץ אבר והמרתק וכוכבים ירח שמש ־כמוס למדוד כסו החרון בעמק גדולה
 בה ולהגיע הוא כאשר הדבר דעס למען מחשמסיו עמקו מאד לבו ברפיון עצומה בתשוקה בה עוסק והוא

 אש שנפל או בנהר שנפל כגון מות בסכנת אחד אדם היות וקרה נזדק עסקו נפוך והנה , אל-האמת
 ואמ כנפשו להצילו: החלון בעד נעליתו./צועק והוא קש לשריפת היו והמדרגות הסולס נשרף והנה גביתו

 ילון מהרה ־ועד עיונו כל תילף עוזב הוא; ממוח ולפדותו להושיעו ובידו־ וכדומה האש מתוך שסע קזלו
כיל .עצמו.מל.האיש מזסר1 מסתכן ולפעמים / אדס נפש להציל  ובמים יבא באש עזי׳ס כמיס או האח אש̂ר

 אמת אסרי הפלו ט ־לה ו^דס עזה.מאהבת'האמת האדס אהבת כי הרי■ . נסשאדס להציל אדיליס
 בסרק עליה לך והודענו לעיך וכבר'אמרנו , החדס לאהבת יפסיקו שמיס ימח אם. נפש,ואף כאהבת
ס ד  לזולתו ההפבה עצ מיוסד. רעיס אהבת כי החפן על תתמה אל ,ג״כ החכמה לאהבת קודמת שהיא ^
■־'" :^חיד וזה לרבים זה והנה עצמו־ תועלת על טוסד ההכסות ולמוד האמת דעת ואהבת -

 אותם רק ^:שיג־ אליהם ^;גיע המשחדליט:כלזיסיהס האמת־ ומהושקי החכמה מאיהב• ט ךק0
יpהאנ מץ קהל שאהבת אף:־סהס,ראיה״נדולה ;7תמ ומדע חכמה בכל מסקס ע״י ׳ ־ :•

ם אשרזדרו■ תוחם כל ט ,ולאמת לחכמה קדמה ת ליי  דדיעות האמתות להשתדלות.הגעת.הדעות כ
 וסעמידיס ישימס כמזזיקיס לאחביס ומוסרוס-השכסס׳ חכמתם סלמדיס ככלס שרובם ראינו־. מצאט *p ,האמשי מין קהלת מהשחןלבהזעצת עצמן את בלתי.מפפיטס המה גס זולתה עסק הכיר כלי החכמות
 להולזמס אס נחבלו אדס טן גמשספיסאשר. אס־ הדתות בחוקי ־אס המדינה בהנהגת אם הרבה פלמידיס

ט־ רב,־ כקהל שנות השכל.חכסתס.בחון.תלונה.ודסיהס כמוסר אם בחכמות אש פדות.ישרות  י5ה
^ ותשוקה גמלה מויס להם .יש: הסכמת ולדעת האמת, לבקשת לזייהם b נדלו אשר האנקיס

ן ־ ’’׳ . ״ ״* האטשי מץ כקטן.ובתקון־הנהגא:התקשרות כתועלת לה^מל , . ; י
 כקהל יבאו לא נפשם בא לא בפודם סחברסס ומרחיס האדם המון כל השמאים מאותם י ןףק■

לאיה טעמת, ויושבים בסדברוה ומסמח־יס מהס מחרחקיס bא רעיס דישו ולא אישים י , : *
 כוסבים אם כי בכול יושבים אינם הרוב המה.על נס ט ,קתזה האדם רץ קביז אהנת סתובת, «קה•
 וזה כתכמות , וזה בסגולות וזה• רפואות בפנץ זה סטריס וסתבטם סוסל בשבע מושכים ספרים ©מיז

 J אדם לבני אס ט ספר ידעו לא אסר יפר לטסו לא פתביס הס •למי עיהיה במה ויהיה ,כמסר
 זכחן זאת דבריהם שמו. כן על אשר ־הדולות־ קל םץ» :עד ולבניהם להם למעיל הלא כותגיס הס ולמה
^: סקוקה סשוקה שיס מסט צסשוכ עצמן את משריסיס הס ומדוע , מסר ח א go ו iab מידיעתם לחלוק 

לזולהס : : ״, ״ ■ • ״ ־. ־ ׳



אמת דברי ב׳ חלק הבריח ספר
 גדולה ראיה ו)ה מינו/־ נאישי לזולתו להיסיב תמיד שיהסוץ האדם נסבע הוסכע גי־ בעבור ; לזולתם

׳ י ' ׳ •'י והאמת': החכמה לאהבת קדמה האנושי מין ותTיד כי.חובת ד::׳
ף,  מה שאל לו ואמר שלמה אל ה' כשנראה בגבעון כי ̂ בעצמו החכמים מראש הלמד. דבר זאת גס ^

ושלוע' רעים אהבת בעבור אלא זה מבקש שאינו ואמר סירש חכמה כי^אס דבר ביקש, ולא לך. ,אתן
 עמך' את לשפוס' יוכל מי כי לרע עוב בין להבין ■עמך את לפסוע שומע־ לב ונתת.לעבדך כנאמר , עמו

) (מלכיס הזה הכבד ג'  אדם בין וריעות ואהבה הפלוס למען רק החכמה־ את ביקש שלא ,־הרי א'
לא שאס , בשלום מקומו'יבא על אחד וכל ורעות אחוה ונעשה הריב נשקע האמתי הדין כי־ע׳׳ו לחבירו

 אדס יש הלא כך כל ה' בעיני הדבר הושב מה ועל חכמה, לעבדך ונחת לאמר בדבריו קיצר לא למה נך
 ‘שרוצה ואמר שפירש זה רק אך ; חכמה רק גמשב כסף אין חכמה׳ולשלמה אוהב אדם ויש כסף אוהב

 כתיב לא אליו ה׳ במענה נס ק על אשר ,ה׳ בעיני שיוסב לו שעמדה היא משפע לשמוע בעבור, בחכמה
 החובות כן ואס ,(שס) משפע לשמוע הבין לך ושאלת כתיב רק חכמה לך ושאלת אויביך נפש באלת ולא

 כן■ גס לחברו אדס שבין הסובות ההנהגות כלומר מזה התכלית שהיא בני.האדם אחוות מצד הנמשכים
 ממנה היקר מפני הסחות ^ונדחה ,מהם התכלית היא אשר והאמת החכמות מן הנמשכים לחובות קודמין

׳ ■ ■■ W י r - : שניהם גס אפשרלקייס שאי בעת בנכבד והנקלה ־ ־: ■ ■ - .״ ך:
ה יא פרק ש פ ח נ ש כ  שהיא נאמר התורה, חובת או קדמה האדס אהבת .חובת אם לדעת ו

תן) (באבות חז״ל שאמרו כמו הקדושה, לתורה אפילו קדמה . ־ ׳ ׳ ; ^ דר'נ ד
ק דיו זו דרך א׳) •(בראשית החייס ען דרך אתי לשמור שנאמר לתורה קדמה ארן:  החייס׳זו p א
ק דרך זו דרך את לשמור הלשון בזה אליהו דבי תנא בריש הוא וכן < פורה  שדרך מלמד החיים ען א

 - , : עכ״ל בה למחזיקים היא חיים עץ שנאמר הורה אלא החיים עץ ואין החיים לעץ קדמה ארץ ■ ׳,
 הסוכ ועשיית רצונם מפני רצונו ובעול חברים ודבוק האדם בר אהבת כי משכיל לכל זאת מודעת והנה

 לעפות־ חיז שוכני כל ̂עם־ להתנהג הדרך זה הלא כי , אק דרך היא היא בעיניהם והיפר׳ • :;־ צ
 בכבודה והתורה ,בארץ אדס כל בעיני החביב במנהג עצמו ולהדריך .־האפשרי כתי, ואיש איש כרצון

 ליריות'וכתבה ארן דרך מללמד נמנעת לא לעפות ולמינים לחלוק דץ לבעל שיש במקום אפילו.• ובעצמה
 ולא i חז״ל בשם רש״;ז״ל ■ שמביא כמו הקסן מן /*שות ונועל נמלך הגדול שיהא א') אדם(בראשית געשה
 ותשר האדם חיי מפני סנגד לה ותשב והלך שלם בלב כבודה זיו על מחלה בעצמה שהתורה אלא עוד.

 כפור' צום ציום ולאטל השבת מם את לחלל ותצוה יעקב לבית הנפש כל לקיים ׳מצוהיה כל1• היא אסור
 ׳ J אישי ,־כפירהיאשת דם שסימנם.דכ״א■ משלשה חו! המצות כל בשאר וכן אדם־־ נפש בשביל.פקוח

 משיבת׳ צקראת כן מל אשר לנו אלהיס שלחה למחיה כי בהם שימות ולא י״ח) בהם(רקרא מי:1ואמרה:
 לחלל צותה כך אדס חיי מפני ויה״כ שבת כטד לחלל צוסה וכאשר , עד.דכ״א אנוש תשיב׳ פי גסש׳

 לחבירו׳ אדס בין ריב יהיה כי דהיינו ,לחנירו אדם בין באק שלום לשוס ארץ דרך מפני• ואס אב: כבוד
 ׳ פמו תעשה ■לא לו אומרים ואמו ואביו שלום עעי נעשות רוצה דבי איש פלוני. ואמו לאביו אתד ואסר.
 ויבוקש'הדבר ריבו, בעל עס לו יעשה שלום אך בזאת להם ישמע ולא אמו ואת •אביו את יעזוב שלום

א) ר״מ (סי' דעה ביורה ק כתוב וימצא ק א פלוני עם ידבד שלא בנו את שצוה האב וזיל ס״  שהחוב׳ הרי ,עכ״ל לצוואתו לחוש לו אץ אביו צוואת לולא מיד, להתפייס רוצה היה; והבן קצוב זמן. עד i ימחול ו^
 ,למקום אדם שבין למצות קדמו מזבירו אדם שבץ המצות עצק התורה במצות וככה / לחורה קדמה, הזה

 כי• מסר דורש ה' עוב־ומה מה אדס הגיד.לך. ,שמן נחלי ברבטס אילים באלפי ,־הירצידצה' כגאמר
) (מיכה אלהיך פס לכת והצנע ואהבת::חסד משפע אס;משות: ; ו'  הלוקץ הן אלו חז״ל(בסרק ואמרו ,

 ,׳ המת והוצאת כלה הכנסת׳ זה לכת והצנע ג״ח זו חסד ואהבת הדץ משסע.זה ׳משנת וערבה) לולב ופרק:
 התורה יסוד זה כי במצות;אגשים מכם עצמי אסתפק התורה מצות b.דגציסל-לקייס פתס אץ אס״ ?לומר
 כמו , לאקוס אדס המצות'כבין מעל יותר המצות אלה על Tמקפ והקב״ה והחוקים המצות כל נעיקר:
o ־,חז״ל(בסרק שאסרו r אדם שבין ועבירות מכפר פכסוריס יום למקום אדם שבץ הכפודס).עבירות 
ק את;חברו, שירצה עד מכפר הכסוריס יוס׳ אין לתבירו ד פשעו הפלגה דור ו  למעלה ופנו בעקר י

 לא מלחמה עמו ונעשה לרקיע נעלה הפליורס, את לו שיבור הימט כל לאו געבדנו כי שדי, ואמרו,מה
 מפר העולם, מן ונעקרו העיקר יד לא,עשעו המבול ודור בלבד, כעולם ה' הסילס אלא העולם מן געקרו
 אחדים(בראשית ודברים אחת שסה האק כל ויהי כנאמר. ואחדות רפים אהבת ביניהם היה הפלגה שדור
) חמס(שם הארץ ותמלא כנאמר רעים אהבת המבול־.פזבו ודוד צ״א)  פסוק על ז״ל רש״י שמביא כמו ו'

 החבילה ויתפרד קשורס חבל וינתק האדם חברת ברית יופר אס כי והעפס ,י״א) (שם ומשם.הסיצס
 הסילץ ־ לכתוב יוכל איש כל לא כי / למקום אדם בץ אשר מצוה שוס לקיים אפשר אי הקבוץ ויושחת
 אסר ולעשות קרבנות להקריב יכול היחיד ומכש״כשאץ וכדומה ציצית לעוות או לעצמו הבתים ולתקן

 כל יבעלו בכה חה בכה זה ויפן לבם חלק ואס / ישראל ובארץ ה׳ במקדש אשר המצות בכל וכדומה פרה
 לק ,יחד רבים אנשים ננעדו אס בלתי התורה מצות להשלמת אפשר אי כי בהכרח, החוקים וכל ,■המצות
 ועבדו עמו אל גלילה שהלך למלך משל . למקום אדם שבין למצות קודמץ לחכירו אדם שבץ־ המצות

נאמן ,



nopרעים־ מאמדי׳ג׳אהגת
p fe ולך״אשה כבודי על מוחל אני המלך לו ואמר• למלך להאיר ־בידו דולק ונר אחדו־ הולך ביתד־ 

 אשד נועם אמרי סהודס ,:וכמה להורה קדמה אק דדך לכן אל.ענד, לבא שאוכל כדי הדרך לי להאיר
 ■עמם אץ אס מתקיימת התורה ־אץ ל״א) ככלתו(שמום משה אל סמק.דיתן על רבה) יגידו(במדרש חכמיס

 אהבת הוא; מהס אחד בהס נקנית שההורה דבריס מ״ח כי זולתה, נקנית אינה אף / עכ״ל אק
 ק התורה ־צותה וכך רצונה שכך כי-אחר להודה שקדמה :דבר א^-יש על החמה ואל , הבדות

 המבע מצד גמור חוב הוא רעיס שאהבה די שלא אלהיס בישע הרי:נהבאר . זולת דבר לא תורה נוסי הן
 יקרי והיא המדפיס י השנות ולכל האמת דרישת לכל שקדמה אלא ;המקובל ־ומן הכתוב ומן השכל וסן

 אהובי ואתה . חכמה ואין הורה־ אץ אין דיו אין ואס להם וקדמה הקדושה התורה ומכבוד מחכמה
 הזה־ היוס מן הדבר על־ לבך חן ובכן ,מעלתה ורס רב ומה הזה . החוב נחון. כמה ראה נס ׳ ראה ואבי

 הסוב הדבר־ את והקימות החברה ברית להס וזכרת הבריות עס והמהוה הרע: אהוב פה בכל ומעלה
׳ ׳ ־ : מערכך הוא מך ואס ממך הוא ריק ואס הוא ריק דבר לא כי אדם/" לכל הזה •
ך יב ®*ק  שתזהר׳ מה שהוא נאמר ,־ רעיס אהבת מן הנמשך התכלית שהוא הזה החוב־ מהות לדעת ■ א
־  הברית שתשמור ומה האהבה בעבותות אמין בקשר האנושי מין •התקשרות קיום על לשקוד ־ ■ - • נ׳

 לו• להמשיל יאשר.נוכל המשל מה לדעת אמנס , •האנשיס ההתבדות ומן הקסץ ;מן לך. :המגיע י והחסד
 נאמר׳ ,וכנכון כראוי הזה החוב ידי לצאת איך בוריו על ונדפנו דבר מתוך דבר נלמד למען להחבירה

 איש כמו הוא בכלל האנושי סין שחברת הקדמוני במשל קדס חכמי כל שהסכימו מה היה משל אמת כי
 אחז הלק או אבר כמו הוא ממינו שרנוי איש וכל רביס. ומחלקים רביס מאברים המחובר ממש אחד
 הנצרכים הדברים כל אדם לפעולת בעצמו להשלים יכול אינו שבאדס שהראש. וכמר , אחד איש נוף מכלל
 חוש׳ וכל אחרת לסעולה מיוחד אחד כל אשר רב־ס וחושים אברים בגוף מחוברים אבל הנוף,־ כל לקיום
ד ועל , אחר למוחש  יושלס־ אדם פועל כי בכלל האיש להשלמת הנצרך תועלת כל.מיני, מניע יחד כלס י

 מכומ.־• ׳על־ בעולם בכללו האדם מין משלימים בפעולתם המין אישי כל כך , יהד החברים כל ידי. על לו
 האיברים כמנהג והמנהג , לו כראוי הזה החוב תשלום להבין נקל לנבון דעת ■ ומזה לפעולתס, שכר ויש.

: בסץ זה עם זה להתנהג האישים מחוייביס כך באיש זה עם זה האיברים כאשר.יתנהגו כי:
ם יג םדק: נ מ  ■ החוב יד.י יוצא ויהיה הזה אתהדבר עדישליס להשגיח האדם צריך .פנים. כמה. על א

ז׳,:■ ואס.רע מוב אם פנים שפי על ־ תמיד להשניח .לו שצריך ;־;נאמר לו: כראוי הזה ־ ־ ד .: ־
 בי: לבות התקרבות הדא אשר. החברה ברית המסיר נזק ומכל אדם מלהרעילשוס בהזהר האחד הפן

 וסוב: שמח ־ אך ויהיה יכלתו כפי. במינו אחד לכל ולהיעיב להועיל בהשתדלו ־השני והפן תבל, יושבי אדם
 המץ: י, מינים לשני׳ ונחלקים הן רעות רבות כי היא רבה מן.הרפות השמירה והנה . אדם צל לכו־עם
 ׳ הצורך; ק אין ולפרסם וכדומה תגזול לא תגנוב לא כגון לכל והידועים המפורסמים, הרעות המה־ האחד.
 עצלותי׳ או גאותו מחמת בשלום שהקדימו למי בשוק שלום משיב שאינו: כגון לכל ידועים ־בלתי השני וססץ

 אולאשמח,׳ חבירו הצסער.בצער שלא או אדם מבני. להשליצז או גרגרן או .כסיל הוא אדם על לומר אז
 וכלא. ממישים אינם אדם בני אצל,הרבה מאד שתילים מחמת• האלה,וכאלה ודברים , וכדומה בהצלחתו

 fומי'החיש,אשר. אותם נדע בלבבך,איכה תאחר וכי . במספרם מאד הרבה והמה רעות שהמה יודעים
 המס: אנשים’שנים אמרתך לשוני חק עלזה , המה וכמה נודשת הבלשי הרעות מד;ימה.אלההמה6י

 לאיש: והיית חביב.,־וחזקת, בעצמך.קורא הוא אהה והשד הזקן הלל. הוא האחד; אלה אשר.ילמדונרכל
ל כי מהלל וגס בנופך אשר׳ האיברים מן זה ותלמוד אהה .גס  :סדלקץ) •במה (בפרק ; הלל ;אמר גדול ^
 rוהוא,־תשגיח אראך.ואאלפך אשר, באופן בד ךTב זה.נקוכו .:וכלל תעביד לא לחברך סני דעלן מה

 זהמ־ גדול, ועד למקסן מזולתן*. לך הנעשים הדברים מן דבר כל על ולבך .והיו:עיניך עצומה. בהשגחה
 לג/יסוף׳ וזכרם לבך לוח על: מון,כתבם למזכרח לך יהיו באפך יריחון ולא לפניך יערב לא יס.אשר5המנג

 ;תמול ולא תקום דלא לאו על שתעבור בד אותך מחשוד לזלילה.לי מחברך תנקום: אשר; למק לא ,מאתך.
 ׳1שלא בלבך ותסכים המה רשת כי ותדעס תכירס אשר למען פשה אך,זאת , )p«״ (ויקרא עמך. בד אנד

f- ■•״■ .•: . , . . •; : בעולם אדם לשוס כאלה י תעשה ; - •:־״:־׳• ק:׳.
■וישרה.בזה קצדה דרך מחכמי.האושתהורה קדמון אחד חכם גס כי אמת והן,  :היותל נאמרו.העצה ,

׳ :  ,;אפס׳ לנגד,מידו. התלמיד ־ שעשה מה^ המעשה בעשותו הוא תלמידו להקז׳סעוות למורה נכונה ד
כי; ,אמת־ כי הזה, בדבר התקנה וסוף הענץ עד־.תכליס להגיע ותקצר.עצתו.־ חכקתו: נסרחה א.  הו

 t ,זולתו.לזולתו.סבסעשה׳עצמו;לזולתו עמל.במעשה .אל והנס השות־והחסרון למצא לאדם קל יוסר
 •רגיל:. לא עדיין אס, ׳זה ,כל / לו יחסר אשר ומחסורו עצמו ובולסיס.'יותר:משמי ננליס ושמי:,זולתו.

 ו המעשה כזה ואז.כשיראה או,שהים אחת פעמים או עעס אלא עשה הרע.ולא: מעשה באותו
א. לזולתו,יתיעיהיכףכי-׳ברע מזולתו  מי בה־ ושנה עבר ■דבר באותו .הורגל כבר אס ■אמנם הו
•:סוב לרע דאמר ההרגל פ״י הלב ונתסמסס לעץ יתמיל. לכי בדעתו. כהיתר לו עגעשה  אף ואז־: ,

 ,.,אדרבה- הוא מעשה.רע שזה כלל מרגיש - אינו לעלש. מזולתו כזאת.המעשה יראה' בעיניו אס
 וחכם בני תראה הלא כשהו,, כן גס ששים שאמרים .שרואה במה סוב, מעשה שזה לט גססזק

אדס ’ .



אמת דברי כ׳ חלק הברית ספר רד;:
 ויפכ שמחהעמהם ישלו כגווהו לצים הם גס אשר אנשים כין כשכא אדם מכני ללוצן ש^רגל אלם

 אחרים נס שהרי רע ולא טוב מעשה שזה לחשוב לגו: את ויחזר, עמהס, ילץ הוא וגם ^:כתוכס
 ודקה הוא קטון דנר כי אף רע דבור אליו או.מדבר רע מעשה לו עושה כשזולתו אבל ,כן עושים

ק הוא, ברע כי האדם היכףמרגיש ק.הדר,ה  הדיטר או המעשה רע ט מרחוק מכירו והלאה אז ו
 חכמתו עמדה קדושתו וברוב בעצתו הלל עשה ק ,אדם לשוס כזאת לעשות שלא בלבו וגומר ההיא

■ • • :תכליתו עד זה דיר בתיקון להגיע ׳ ׳ : י
ם  האברים על הנקיה ודעתך עיונך השים אס מעצמך זה כל וללמד ללמוד תוכל וראש אחי אתה ג
 שכל סטר לזה, זה יזיקו שלא למשמרת משמרת ויעשו עצומה שמירה ישמרו איך אשרבגוסך, ■:

 צריך.שתרגיש ממש ככה . בכללו הגוף בריאת תוקף שומרים ובזה , חבירו בצער .מרגיש אחד
 אעילו אדם לשוס להרע שלא גדולה נשמדה עצמך שתשמור : מד באמת בצערו ותשתתף חברך במכתוב
 תונו ולא הזהב) ♦(נסרק חז״ל שאמרו *כמו ,מזולתך עליו מקפיד שאתה לבנך ידע אשר קל בדביר־
 גדול ואמרו בו, מצטער שהוא דבר .לחבירו לומר שאשור מדבר הכתוב דברים באונאת כ״ה) (ויקרא
 שהאבריס וכמו ,מ נאמר לא וזה (שם) מאלהיך ויראת ט נאמר שזה ממון מאונאת יותר דברים אונזת

 רעהו ♦ד איש זה את זה איש בני גס אדם מי גם ייטיט ככה זה את זה ומחזיקים זה עם זה מיטיבץ
 אתר בגוף ומצורף מחוכר אחד חלק או אבר כן גס היותו בעבור ,רע ואל סוב דרשו יזירך לא יהרקו

, :גליד) (מיש הנר,רא האגושי מין כלל הוא עמו . .. ־ . : ■ ;׳:
^n r.בני  איך היטב להשטל בגופך אשר האיברים על ולבך עיוגך והיה לי שוסע אתה לו וחכם .

 לעת על אדם בר עם להתנהג חייב שאתה ההנהגה אושני כל תבץ אז ,זה עם זה יתנהגו
 לרעך ואהבת באמרו הכתוב לנו רמז זאת כי רש.ונקלה איש אנכי ואחזה .זו בסצוה התורה ודת השכל
 אשר החיבטס כמו כלומר ממש, כמוך האופן באותו לדעף תה*ה ור״ל.האהבה כ״ס), (ויקרא כמוך:

 עצמך שתשמור במה די שלא תשכיל ואז רעיך, עם אתה תתנהג כך זה עם זה סתנהג־ס המה כאשר בך
 סקשיכ אי י״כימ אתה אשר מרעך רע כל למנוע שתשתדל צריך אך לרעך ;רעה תגרום שלא

 לגנוב ריציס כגנבים תדע אם משל דרך ,אחרת סיבה או אדם איזה ידי על עליו לבא ומזומן שמוכן
 די ולא ויכולתך/: כחך בכל מעמו זה ולמנוע הדבר לבטל, ותתאמץ .בסשתדל 7צל בלילה ביתו את־

 השמר ואתה ביתך^ אל הזה הלילה׳ יבואו גנבים כי אחי דע לו ותזמר .לוזברך. זה במה־שתודיע
 דס על תעמוד לא כל בלאו תעבור תעשה לא זאת גס' אף אס כי ,רטשך ואת אז׳־ביתך נא

׳רנקת־(ויקרא;כ״ס)  • מאומס יודע: רעך־.אמו, אף.־אס זאת למנוע כחך בכל שתתאמץ צריך אלא,
 את ישמור אחד שכל די לא זה .זה־עם־ האיברים מתנהגים ככה כי מגנבה;׳ אותו הצלת שאתה
ר אחה ירגיש אס שנס־ אלא אחר אבר לכוס להרע כלא מהד: עצמו.־  מג פגע או רע שמקרה מ
 שיציל; עד ימתין ולא מרעתו להצילו בעצמו ירון מהרה עד בגופו אחר אבר איזה .על.׳ לבא מעותד

^, את האבר אותו. צ p. ע  שסה מונח אחד נגף ואבן במסילה בדרך הולך ,כשהאדם מכל 7
 הדרך מן מכשול ולהרים האק לקיח היד ירוץ מהרה פד רג^ את ט לנניף שיכול. דגלו כף. לנועדו
 פד היד ימתץ ולא המל אל פתאוסיית הכאה יקדה ואילי. p בחכט. הצדדים אחת אל ׳אותו ולזרוק
 ■ חם לדחוף כח יש ברגלו גס כי אף י הצל,־ אל משש ולזרקו לסלקו האט אס בצדו ידחוף כעצמו שהמל

 שהטע אח״כ שמעת חך בתחלה יטעה. לו היה לא ואם־ הצדדין, אחת אל ההוא. • המקום האק;מן
ב כי עד־ מאד לך .גצערו.וימר להשתתף: מחוייב־:אתה דעה לא^ך. ^  יפשק כה ט ,באמת עלז לבך י

 כי׳: או־ תשמע שמוע אם בהפך וכן עמו:בציה, זמשתתטם חבירו בכאב מרגיש אחד שכל vהאינריס
 .לבבך ככל הצלחתו עם לשסומ אתה מחוייב וכדומה לגמלה פלה או שנתעשר כגו חברך במיבת חלאה

ji איזה שממיס.בהניע שכלם ג״כ ־האיברים יעשון ככה ט לך:־כלל, סנע: אינו אף״אס־-הדבר jT p 
 התעגו; אותי ט cp כחס בכל הסוא הדבר על אבר לאותו שעוזרים אלא עוד -ילא ,מהס לאבר-׳אמי

 מפולסש צייר איש ועשה פעל אשר יפה ציור לראות העמים אססופקים כגון כלל^ לי» נתגג אינו
 תיכף והידיס שמה הנייר אשר המר,וס אל הולטם הרגלים מיק» ואז אחד, נייר על צבעונים מיני בכל

 לידים אין ט אף ההיא סיפם כציוד העינים שיהענגו כדי עיניו אל אותו ומקרטס הנייר אח לוקיזים
r לא אס אף חברך והצלחת .בטובת שתשמח 7צי כך בזה, שוס-תענוג ליס0ור r מאומה מזה: 

 אל השמד רב, והק נחל תועלת זלי.זה על להשיג תוכל אס אפילו לרעך מלהרע ׳בתזהר שכן ומכל
s > וחיר, לרעהו איש ירמא אס כי זולתך; בהזקת שופלתך סאנה ואל השמע אל און אל הסך 

 .כי יודע בהיותו שנס או וצדק ליושר זה שמרחיק או פנים משני מאחת ימלט לא תועלת:עצמו כעשר
 עחר רעה היא וממסירו שמכחוט לו יחשוב רק ומגונה עול הוא אכל וצדק ליושר ומתנגד זימפשהו

 כך חשטסגץ והולך היושר ונתיב •השכל מדרך תועה הוא והנה ,זולתו בהזיק רעה מפעולה עצימה
 ומקשה דרכיו מעקש הוא וביסן יען כלל תשובה לו להשיב וראוי כדי איננו הראשון כי, ’;כך או
ן מ אצל זמסורסס לעל מחזיקים שכלם מה וצדק ליושר■ שמוזזיק במה־ חגל יושיי כל נגד לט ^ ר כ  שו
מו השופט ©המצווה ואיש להשיב, ואק טענה אץ עקש ועם אדם כל אצל דעתו ובטלה ומגונה לרע ל^

מעל ־



קסטרעים: י״ראהבת מאמר
 מנוף אבר לחתוך הסוב הרופא שמצוה כמו הרעים.׳ מדעותיו אחרים ילמדו לא למען האדמה פני מפל

 כשאר יתפשס שלא וירא ־(כראנד) הנקרא הנגף החל הנגע פשתה והנה חולה רעה כו כשרואה האדם
 את להרוג התורה צרתה וכאשר י עוד; יזידון ולא וייראו ישמעו העם וכל מות שערי עד ויגיע האיכרים

 כי זה שכח הלא השני ומסן הקפוץ.׳ את ומכלה־ החכרה את משחית שהוא כעכור נפש גונג הו המצח
 הוא המין דר כי יחידבה; יוכל פרשי איש כל כשמירת תלוי ההתחכרות קיום ושמירת הכלל סופלת ■

ק עצמו תועלת כן גס הוא כהם והצדק היושר שמירת זכר'כי ולא ,אהד ממין פרסיים אישים קכוץ  ו
 •כי ולגופו לעצמו גדול נזק נ״כ הוא החברה ברית _ מוסרות ונתיקת נזקם והתרת בהם השדר קלקול
 שאלמלא מלכות של בשלומה ׳מתפלל הוי דאבות) נ׳ (בפרק חז״ל אמרו כאשר / רעהו את איש מחית

 בשלומה, כי אתכם הגליתי אשר העיר שלום את דרשו הכתוב ואמר ,בלעו חיים רעהו את איש מוראה
 המעשה כי ,ג״כ נפשו משתית הוא גופו כליון הוא שזה מה ועם ,)כ״ע (ירמיה שלום לכס יהיה

 נפשו שנאה המס ואוהב שכתוב כמה הדעת ובלבול השכלי וקלקול הנפש השחתת היא והעול החנונה
 איש כזה נמצא וקיומה שרפה המעשה כשרון וכל והצדק הנפש חיי הוא היושר רק ואך / י״א) (תהליס

 הגוף כאב מכל יותר גדול נזק לו זה והנה ,בעצמו יכלה בשר עד מנפש בלבו הזה ששית רוח אשר ־
 פרנסתו אחר ולרדוף להשתדל אדם לכל נתונה ־ שהרשות והגס ,תועלת לא לו יחשר אפר מחסורו ומכל
 יקדמנו שמא בחששו חיירו קודם אליה יגיע למען לבניו ומזון ולחס בר לביתו שרף לשרוף עצמו ולזרז
 ,חברך לחיי קודמין חייך כ״ה) (ויקרא עמך אחיך וחי נשך) איזהו (בפרק חז״ל אמרו כאשר ,אתר

 שני בזה והמשל ,למזונו הוא אף להגיע כחו יחליש ולא לחברו ירע שלא למעשה קודם בתנאי זה בל
 עושר המלך יעשרנו שמה להגיע יקדיס אשר ומי ידוע מוגבל מקום עד אחד ממעמד הרצים אדם ^

 למען הרגל את האחד שיושיע לא .אבל כחס ובכל בזריזות ההיא אורח לרוץ לשניהם נתונה גדול,הרשות
 וילך לילה בעוד כבוקר שיקום לאדם לו מותר כך ,קודם שמה הוא יגיע כך ובתוך לארץ חברו יפול
 רע דבר שידבר לא אבל השמאלי צדו על שוכב המשכב על חנירו אשר בעוד הקונה אל סחורתו פס

 פת על■ ולא לחמו יבא בנפשו לא לזה וכדומה הקונה לפני חבירו סחורת על חסרון או. חבירו על ׳
 חברו ובפני בגלוי כזה יעשה שלא ומכ^ש בסתר, רעהו וסכה נסתרה דרכו אשר לגבר גבר יפשע לחם

 נמלה אל לך כעולה, מלהרויח דבר לאבד פוב שמו, קדמון(חילא) פילוסוף אמר וכב־ , ריע גצדית
 לך שקדם ידעת אשר סחורה עס הקונה אצל מלכת רגליך שתמנע הוא שהיושר והכס דרכיה ראה גר

 בקיץ תכין הנמלה כי ’,ההיא בפעם המכירה נגיר שלא אף הסחורה כאותו זה קונה אצל והיה מירך
 ונגררת נשאת שכבר בה ומרגשת חסה של אחת גרעין על בהריחה כי באיסור, ולא בהיתר לחמה

 אשר נמלה אותה תבא בחשבה כלל תקחנה ולא ההוא במקום הגרעין אותה תניח אחרת מנמלה
 נמלה פוס בה נגע לא אשר אחרת גרעץ אחר לה מחפש והיא לה ותקח זה גרעין לגרור התחילה

 ' בץ שפיע ישפוש אשר ומושל שושר קצין לה אץ כי העונש יראת מחמת זאת תעשה לא והיא ,עדיין
 אמר כאשר ,ממנה ללמוד לנו וראוי ,מינה קיום ותיקין וצדק היושר מאהבת זאת תעשה אסם , שניהם

ועריות, מנמלה וגזל מחתול צנישס למדץ היינו תורה נחנה לא אלמלא תפילץ) המוצא ר/יוחנן(בפרק
'■ • : מתרנגול ארץ דרך מיונה . י ,

ק6 ת יד י ו ל ה ק מ ב  תעשה שלא במה די לא הקדושה התורה דת פי על ישראל בית עם ריבות ו
אס אפילו אלא חלילה חנם שנאת לשנא נגעך לא אשר רעה אדם לשוס , י ,• , ,,

 כי ,דאבות) א' שאמרו(בסרק כמו זכות לכף אדם כל את ק והד רעה לו תשלם לא רעה לך עשה
 הזה הרעה שיצא מתכוין או.בלי דעת בבלי בשוגג ק עשה אולי תמיד שתחשוב הזה בענץ גדול כלל וה

 , ברגלך שחבל מידך תנקם נא כאשר ממנו תנקוס לא לכן לי, הוא שונא ולא רעתי לא.מבקש והוא
 המשפש לעשות לדיין אחד כונות שתי הכולל י״ס) (ויקרא עמיתך תשפוש בצדק שנאמר עשה מצות והיא
ת, לכף השתס מן אדס כל לדון בלב תלוי ואחד נצדק ט  'כל שאמרו מה יענן יוסף ר' החסיד וכתב ז

 אחר אבל חשד לידי יכא שלא כדי רכושו ממנו לשמור למעשה קודם היינו כלסשים בעירך ■יהיה דס6
 הדבר לך ברור אפילו אלא זה די ולא זכות,' לכף אדם כל את דן הוי וכדומה מביתך חפץ שנחסר
 תסור ולא תקום לא תורה אמרה להזירד וכמתכוין הדפך בשנאה בזדון ההיא הרעה לך ■שעשה כשמש

 די ולא ,כ״ד) (משלי כמפעלו לאיש אשיב לו אעשה ק לי עשה כאשר תאמר אל וכתיב י״ש) (ויקרא
 ורע ה׳ יראת פן לבך יגל על ובהכשלו תשמח אל מעצמו אויבך בנפול גס אלא רעה לו תשלם שלא גסה

 , מעולם רעה לך עשה לא כאלו לגמרי מלבך השנאה שתסיר צריך אלא די לא זאת גס ואף בפעץ,
 יכנו ־ולא יסשרנו לא יכול י״ס) (ויקרא אחיך את תשנא לא רבנן תנו בערכץ) יש (בפרק שאמרו כמו
 השבע נגד היא באמת הזאת המצוה והנה . מדבר הכתוב שבלב בשנאה בלבבך לומר תלמוד יקללנו ולא
 . שכר לנו אלהיס עשה זה לעומת אבל ,לקיימה האדם על ׳מאד קשה היא אמנם השכל, נגד לא אך

 . כמו. , מדה כנגד מדה חסא מאשר עליו וכפר עונותיו כל זה כעבור לו שנסלח והוא זאת על מאד גדול
 שעובר למי עון נושא לסי ז') (מיכה פשע על ועובר עון משא' השנה) דראש קמא (בפרק חז״ל שאמרו

 על לקבל מצה האדם קשים ודברים סגופיס וכמה תעניות מזה'כמה יותר שכר יש וכלום ,פשע על
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אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר
 אחת נשעה עולמו וקונה ברגע נקי יוצא הוא הזה ונדכר נקי ויצא עונותיו כל לו יתכפרו למען עצמו

 הנזכר כל שמלכד היא חסידים ומנהג צדיקים וארהות וצע^ יסוריס שוס בלי עליו לכפר לו ונרצה
 קשה לא הצדיקים אצל כי ,לאחיו הצדיק יוסף עשה כאפר כרצונם בשונאיהם ויעשו טובות להם עושים
 ומכש״ע ,בידם מסור לבס וצדיקים לבס ביד מסורים רשעים חז״ל שאמרו כמו ,לבבם טבע להפך
 חכס שעשה כמו , רצה ולא הדברים מן לך.בדבר שייטיב מעמו בקשת אשר רעה רעך על תחרש שלא

 התרסיס ואת אותם ומאס בהם שהיה בימים אלילים העמיס אלהי בכל כופר שהיה שמו (דיאגינוס) קדמון
 בגבורתו מושל הכל בורא לבדו לה' בלתי להרע ולא להיטיב בידם שאץ כרבים אומר והיה הגלולים ואח

 ופעס ,בגויס ומושל המלוכה לה׳ כי במישריס ועמים בצדק תבל ישפוט והוא תצפינה בגויס עיניו עולם
 ויתחנן בכה וישתחוה. פניו על ויפול ברכיו על ויכרע העיר ברחוב עומד שהיה הע״ז לפני עבר אחת

 זה ראו כאשר ויהי ,אליו ויתפלל נפל אחיו כל פני על העיר ברחוב כי ברבים אליו פרושות וכפיו לו
 ̂ תמהו כן ראו המה מקצה העם כל זקן ועד מנער עליו ויר!בצו העיר כל ותהום עליו התפלאו האנשים
 ויען 4 להושיע בידו שיש מאמין אתה שאין ידענו הלא עושה אתה אשר הזה המעשה מה אליו ויאמרו
 ואנכי פרנסה שוס לי ואין ואביון עני אני כי שמעתם לא אס ידעתם הלא אחי נא שמש אליהם ויאמר

 ואינו אחד מאדם מבקש אני ולפעמים ,מועט דבר צדקה לי שיתן אדם מכל ומבקש הולך רש איש
 לרעהו גס אס ואמרתי.בלבי אצלי רעה מדה שזו והרגשתי עליו בלבי ויש אני ומתרעם כלום לי נותן .

 מתפלל שאני במה בזה עצמו את מרגיל אני ע״כ ממני רעה המדה זה להסיר רוצה ואני רש ישנא
 ’ הרו .ואכן עץ על יתרעם אשר האיש זה מי כי וודאי אתרעס לא ועליו לי שיחן הזה, מהאליל ומבקש
 רעך על רעה תחרש שלא לומר צריך ואץ ,רעה מדה הוא שזה הרגיש העמיס מחכמי חכם שאפילו

:ברע טוב אוחו תמיר ולא תחליפנו לא עוד עמך הטיב ולא פסק ובאמצע טובה לך שעשה
י טו פרק מ  -•J (בפרק באמרו הבריות, עס האדם הנהגת בענין מאיר רבי יען מה נא זכור ע

 הוגן מך ואס אדם לכל בז תהי שאל ומכ״ש אדם כל בפני רוח שפל הוי דאבות)
 אל ומד״ק) מד״ס א' (סרק חרדים ספר לשון וזה ,)י״ד (משלי חוטא לרעהו בז כנאמר מאד מערכך

 בקלון תתכבד פלא לומר צריך ואין עכ״ל, ישראל ולא נכרי לא קטן ולא גדול לא אדם לכל בז תהי
 או מעשיך נגד מעשיו העריך לא דהיינו בושת לו מגיע ולא מעמד באותו חברך שאין אע״ס חברך

 האדס הביב וכמה ,הבא לעולם חלק לו אין חבירו בקלון המתכבד חז״ל אמרו כי ,חכמתך נגד חכמתו
 הזהף בני מהמה ויותר .רבך כמורא חברך כבוד ואמרו הבריות את המכבד מכובד איזהו שאמרו עד

 ויאה^ן אדם לכל רע מעשות עצמן ישמרו אשר אנשים יש כי , בריתך ואשת חברתך עם הזה בדבר
 ואשקז האשם בעל אני כי שן בזה אץ ואומרים אותם ויבזו נשותיהם את ישנאו אבל אותם ויכבדו
 לאדס ק עשו מאם יותר מנשוא כונס גדול ט יבינו ולא ,ממני הון אדם לשוס מצער אני ואין כגופי
 לרעך ואהבת ובכלל י״ס) בלבבך(ויקרא אחיך את השנא לא נכלל מהיות הנשים יגרש למה כי אחר,
 ענשס אך ,ורשת שלום ואחוה באהבה בעליהן עם חיי בעי לא נשי חיי בעי גברא וכי (שם) כמוך

 לצער ואסור אכזרי, שארו ובשר׳מבשרוועוכר מעצמיו עצם היא כי על מגונה יותר ומדותס יותרחמור
 על יד המרים שכל כתב ז״ל לוריא והאר״י ,ח״ו עליה יד להרים שאסור ומכש״כ בדברים אשתו את

 שיעשה עד ובשפתיו בפיו ברה״ק לדבר יכול אינו הקודש רוח עליו שתשרה ראוי הוא אפילו אשתו
 מעליה עצמו להרחיק שאסור לומר צריך ואין ,שלו הרךדש בכתבי כתב אשר ידועה כוונה ויכוין תשובה
 ובלי ומחיה מזון בלי נשארת שהיא ולפעמים ,רוח ועצובה עזובה כאשה לה מר והיא רחוקה בדרך
 יגרע לא ועונתה כסותה פארה אומר והכתוב כאחת ושנתה כסותה שארה ממנה ומונע ושלמה כשת

 אשקן תשטה כי זה יגרום ולפעמים .נ״ד) (ישעיה אלהיך אמר תמאס כי נעוריה ואשת ס״א) (שמות
 יסבוללבעבור הוא לה,.ועונותס קרה וממזרים יבעלוה זרים ולפעמים החטא ועליו אישה מעיני ונעלס

ב  אשוג ילא לאים והיהה מאתי והלכה ויצאה אשתי את אשלח הן אוסרים ויש , הדני את «
 דבר ערות בה מצא אם אלא כריתות ספר וכתב^לה תורה אמרה לא ט ידבר בדעת ולא / עול חטה

 דבר ה' בעיני רע זה בזולת אבל כ״ג) כטתות(דברים ספר .לה וכתב דבר ערות בה מצא כי שנאמר
 בריתך. ואשת חברתך והיא בה בגדת אתה אשד אשם ובין בינך העיד ה׳ כי מאד הגרושין

 ישראל(מלאכי אלהי ה׳ אמר שלח שנא כי יבגד אל ובאשת:נעוריך ברוחכם ונשמרתם הנביא אמר כאשר
 לא שני בזיווג אלא אמרו לא נאה.הימנה אחרת מצא אפילד שאמרו הלל כבית דפסקינן מה כי ) 3

 הדבר למה חבץ בין אס והיה קי״ט), העזר(סינץ אבן בע״ע כמבואר נשרים שהיא,אשת ראשון נזיוג
 קדוש במקום שלם של ברומו העומד הזה הפגם גודל סבץ אז ואשתו לאיש יערך דמות ומה דומה
 ונרק ה' יראת אשה חיל אשת היא אל ושכינת הכבוד סלך הוא צבאות ה' ששיך בועליך כי ,שמו ונורא

 באשת\ ודבק אמו ואת אביו את איש יעזוב ע״כ וידמט, יבין והמשכיל הגרושין, בעת ח״ו אלוף מפריד
 ויקשר לכו שמחת וביום חתונתו ביום כחובתה היא (קאנסראקט) עמה ועפה ברית עמה כרת אשל
 ורשת אהבה דברי בכל תוריה כגפן אשתו זאת גפן ברחמים יפקוד והוא האהבה בעבותות בנפשה נפשו

ששי (בס' חז״ל אמרו וכבר רשותה, בלתי גדול או קטן דבר יעשה ואל ממקוש איש יצא אל ושלום
דיבשת



קערעים אהבת י׳־ג מאמר
 בלא שורה אשה בלא השורה כל ואמרו / בנינו את ומגדלת החסא מן אותנו שמצלת לנו די דיבמות)

 אלא שורה השכינה אץ אמרו ובזוהר / בפרק) (בו שלום בלא שמחה בלא מובה בלא ברכה בלא חומה
 חכמים לדברי ושמע אזניך המה הזה לדבר פניך ושיס זה נא השמר וראש אחי ואתה .ומקנא בדכר

 שלום כי וידעת אומר הכתוב עליו מגופו יותר והמכבדה כגופו אשתו את האוהב פרק) (נאותו סאמיו
כעלות קבר אלי בכלח תבא הארץ כעשב וצאצאיך זרעך רב כי וידעת תחמא ונא נוך ופקדת אהלך

' :ה׳) (איוב בעתו .גדיש
 ויספר בלבו ושמח וראה אביה לה והחריש בעלה את תבזה בתו כי באזניו שגלה לאב אוי אמנס אך

שאלת בלי תעשה לבה חפץ כל ואת ממנה מתירא והוא בעלה על מושלת לבת זכינו ויאמר לאשתו
העמיס השילום ימי יגיעו מר יוס בידה נכון כי רעה אשה לבתו ואוי ,בעיניו רע אס סוב אס פיהו
מחללת היא אביה את כי לאב לו ואוי ,דא סביל מוחא כל לאו כי מבעלה ולפעמים השמים מן ה' מאת

בלבבה בעלה את לאהב בתו את ללמד אב כל חייב ובכן / גידל שזו וארור ילד־ שזו ארור ואומרים
 לאו ועל הן הן על עמו תסכים רק בדבריו תמרוד ולא אדון כלפני לפניו ושתכנע הכבוד בכל ולכבדו

 וראי בת שמעי אליה ויאמר חלילה/ מסיה קללה תצא פלא מאד אותה'במאוד שיזהיר ומכש״כ לאו/
 אותו ולאהבה בו לדבקה בעלך על הזה היום מן לבך ותן אביך ובית משפחתך שכחי לעצתי אזנך והעי

 תעשי וכן פקודיו לכל תשמע שמוע אם וה!ה / אדוניך הוא כי ולכבדו אותו, וליראה עולס אהבת
 עמו תתנהג ואס ,בו תמשול ואת ימלא חפציך וכל לבבו את תמשוך ובזה עזה אהבה אותך יאהב אז

 אב כל חייב זה וכל / ודעותיו מדותיו פי על כרצונו חי את כרחך ועל בך ימשול והוא אותך ישנא בהפך
 בא שהפרנסה הן / לביתי שתבא עש בכל בעל לה שיש בעת בפרע / ונערותה מקסנותה בתו את ללמד

 אותה.ביום אביה הניא ואס / הבעל ידי על בא שהפרנסה הן ומתן/ למשא חיל אשת והיא ידיה על
 ואנשי התורה גדולי צדיקים בניס בני ועל בניס על אותה יזכה עי״ז כי לבתו ואשרי לו אשרי שמש'

- ̂ :בניס בני זקנים ועשרת השס , -
ן טז פרק כ  את שונאים אבל כלס הבריות את ואוהבים אדס לשוס מלהרע עצמן ששומרים אנשים יש ו

הברס בלגותס יאמרו כי עון בזה אין ואומרים , ולהקניטס אותס לצער ומכוונים בניהם • .
 נתח אלא אדם לשוס מצער אני אין כי כלס הבריות אהבת חובת ידי יוצא אני וכבר בנותי והבנות גר

 התורה סי על וקשורים אסורים והמה / למשמעתי לסור והכריחם בידי יתברך הבורא נתנם אשר מנתחי
 כנאמר / בעיני כעוב עמהס לעשות בידי עליון מאל נתונה הרשות לבבי יחפץ אשר וכל רגלי כפות סחת
 עם,זה מכוין ואני י״ע)/ (ויקרא ואביו,תיראו אמו איש ונאמר כ') (שמות אמך ואת אביך את כבד

 שלמה / התורה פי על ולא בהשכל לא דבריו ובאמת / מחשבתי לפי חייס אלהיס בדרכי ולהוכיחם לימים
 שבענק כמו ואמנם ,)(שס כמוך לרעך ואהבת ובכלל אחיך(שם) את תשנא לא בכלל להיות הבנים יגרעו

 קרובו את המצער על עונש יותר יש והרעות השנאה בענץ כך קודם קרוב הקרוב כל והצדקה ההסבה
 הכתוב מטעם ושד / הזה מסעם ביותר הדין את ליתן עתיד חנם על בניו את והמצער / אחר מאדם
 שהאב יחיד לשון תירא כתיב ולא רבים לשון תיראו ואביו אמו איש ז״ל תקס״ה) (סימן חסידים גספר
 ואביו אמו איש שד ,בהס וימרוד להתאפק יוכל שלא עד כך כל הבן את יכעיסו שלא תיראו בכלל והאס
 ויקללם להס שיענה עד יקללוהו וסן יכוהו פן שייראו איש לכלל הבן בא שאס שזהריס ואס אב ,תיראו
 הקב״ה הכביד לא ל״ז) (איוב כח שגיא מצאנהו לא שדי כתיב תקס״ז) (בסימן כתב עוד / עכ״ל ויכם
 תורים השקל מחצית מנחה קומץ היכילת לפי מועע בדבר אלא הבריות כפרת שס לא ישראל על מצות
ר  עליו וכבדים קשים דברים את.בנו האב יצוה לא כך / ויחמור ראס לבקש סרחס ולא וצאן נקר יונה ונ

 הורש ועל ה' על יתרעמו עליהם העבודה תכבד אס כי .עכ״ל מחסיאו ונמצא מלעשותם ימנע פן לעשות
 .לאהובי אנותס על והחטא ימרדו ובהכרח קום נוכל לא בידי ה' נתננו לראשנו אנוש הרכבת ויאמרו

 על עולו להכביד לאדם אסור וז״ל סקי״ס) ר״מ (סימן דעה ביורה כתוב שנמצא מה ראה גס ראה ואבי
 כבודו על שמחל שהאב מהס עיציו ויעלים ימחול אלא מכשול לידי יביאס שלא עמהס בכבודו ולדקדק ברו

 גס וידעתי .עכ״ל מכשול תתן לא עור לפני על עובר שהרי אותו מנדין גדול לבנו המכה / מחול כבודו
 אך משלם צווי בלשון ובנותיהם לבניהם בכתב הן בפה הן דבר יאמרו שלא משכילים צדיקים אתה ידעתי

 בלשון וכך כך תעשה יאמרו לא ומשלם וכך כך זה דבר שתעשה לך ראוי בני יאמרו וכה ראוי/ בלשון רק
 בזה זהיר והיה בתמים ה' אחר נמשך אב זכור / חלילה ישמעו לא אס בעבירה יכשילס שלא כדי צווי
 אלא הוכיחן שלא מלמד ז״ל א׳) (דברים שנה בארבעים ויהי פסוק על חז״ל בשם ז״ל רש״י שמביא כש

 מה מפני לך אומר בני ראובן אמר למיתה סמוך אלא בניו את הוכיח כלא מיעקב למד ממי למיתה סמוך
 מתירא היה יעמב ואס ,עכ״ל אחי בעשו ותדבק ותלך תניחני שלא כדי הללו השנים כל הוכחתיך לא

 בניו את לייסר לגבר סוב לכן . וכמה כמה אחת על הללו בדורות אנו כזה רחוק דבר הצדיק מראובן
 / תציל משאול ונפשו תכנו בשבט אתה הקטנים מגניו שבט יסור לא !׳ה בדרכי וידריכם קטנים כשהם

 / י״ג) (משלי בט שונא שבטו חובך כנאמר רכים הילדים בשד אסורות לא ידיך מוסר מנער המגע אל
ומדוליס / חטא בך והיה חלילה רבה מכה להטחו תוסיף פן באפך אל עברתך בשבט לא מוסר בשבט אך

יוכיחם .



אמת - דברי ׳ ב׳ ‘זזרק וערית־ סבר י י
 בדברים ־ויוכיח, השכל מוסר תוכחות ימלא וסיו כלשונו חלילה עון על ובהוכחות דשמיא; במילי• יוכיהס

 ותוכחווז כל ואת טעם של בדברים בנו את איש ייסר כאשר והישרה הטובה בדרך ■ה^ושילכו לתורת להשיאם
 בחכמה יתן והוכחות שגס הכלל זה ,חמה ובהוכחת בכעס ביותר יקניסס שלא נכונה ובמדה השכל במשפט

■' ' : שבלב בשנאה לא מסותרת ואהבה מגולה בתוכחת הכל אך הראוי ובשיעור ■ * - ג
א ו  הועיל לא הגדולים בתו •או בנו לב־ על ידבר השר השכל מוסר וכל התוכחות רואה'שכל האב 2,

 זה לדבר עצה ואין חכמה אין ושוב ,הציל נפשו ואת שלו את עשה־ הוא רע מדרך או־.ס למנוע י
 שלא מאד • האב יזהר כי , והוא לי שומע עמי ולו ועמי אחי לעיני אערכה ואותה עמדי היא אחת אם כי -

 ושלא ידים בשתי לדחוהם שלא ג״כ יזהר וכנה , גדול ועושר רג הון לאב יהיה רב'אף■'כי ממון ליתןלהם
 על ■ימינו להס ותושיע ממון להס רקיתן , ללבוש ובגד לאכל לחם להם יהיה שלא יעד מאומה להס ליתן

 כי הממוצע,• בדרך הארץ כל כדרך יגיעתם בוע״י להתפרנס יוכלו אשר אחת פרנסה או אחת מלאכה
 שלמה אמר כאשר הרע לדרך הטוב מדרך סרה יוסיפו אבל הס טובים לא זכרנו אשר קצות שני v אלה גס

 ותפשתי וגנבתי אורש ופן ה׳ מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן חקי לחס הסריפני־ לי תתן אל ועושר רש ע״ה
- . • . ■י ■ • ■ : ל׳) (משלי אלהי שס ■ י י

 שהממון השאלה זאת בתשובת נאמר . לגנים מסוכן יותר האלה קצות משתי איזה נחקורז: אס' והנה
 הדלות שהוא השנית הקצה מן הבן את להחטיא יותר ומוכן מסוכן הוא הגדול והעושר הרב^ - ■

 אשר צ״ע נמצאים ועניים דלים אנשיס מאה שבין ויגיד יעיד היותי הנסיון א)' . פנים והמחסור
 בדרך והולך יסבול לא אשר בהס ואחד טובים בדרך והולכים ומתנהגים והדוחק הדליה לסבול יכולים

סובה רוב לסבול ינוליס אינם בהם צ״ט גדול עושר להם כיש אנשים מאה בין הדבר והפך חטאים
שכת^ כמה טובים בדרך והולך ומתנהג סוב רב לסביל יכול אשר בהם ואחד רעה בדרך זה ע״י והולכים .

 מיזמת שאם ב) .ב׳) לבעל(הושע עשו וזהב להס הרביתי כסף וכן ל״ב) (דברים ויבעט ישורון וישמן
 העשי(• אס הבל , נפשו למלאות וכדומה ממון וכופר גנב נעשה עושה הוא מה רע איש נעשה דוחק
 ומוציא בעיקר וכופר ה' מי לכם הזאת העבודה מה אומר הוא ומה רשע נעשה ותפנוגיס ממון מרוב
 ההיא בפעם יענש וענש ימצא ובמחתרת פעם ונתפס גנב נפשה דלות מחמת שאס ג}' V הכלל מן עצמו

ןה5יע עשרו מרוב אם אבל ,ומכות ביסיריס אדם גני מעונש ירא כי עוד יגנוב לא שוב ומהלומות 'במלקית
ת פל כי , ודם בשר מורא ולא שמיס מורא לא עיניו לנגד פחד ואץ יום בכל ברעתו מוסיף רע ^ ה

 רשיכ:ל איש ד) . ושופט משר עונש עליהם שיש וכדומה וגזלה מגנבה י־וץ הוא-עושה ואדם בעיניה׳
 מקל ה' גם , והרעב הדחק אלא.ע״י אינו .באמת וזה וכדומה כחש או גזילה או גניבה המה מה רעותיו
 רמוק כל אגל , ירעב כי נפשו למלא יגנב כי לגנב יבוזו לא ויאמרו בזכותו יהפכו מדם בני גס נענשו

שיהק אחד ואין נחשב כסף אין בביתו• אשר רב וזהב אדם גני העטנות רוב ע׳׳י הוא פושע עשיר איש
הרי פושע יאמרו הכל אך בזכותו   ולחרפתם:!ל לרעתס ומזומן מוכן יותר הנזכרים קצות משתי איזה לחקור ונשובה דרכינו נחפשה nT\f\ • : פנים מד׳ מהדלות יותר לבנם מסוכן הגדול העושר כי הוא,

י ויבואר לבניהם שנותנים רב העושר נ״כ שהוא הזאת השאלה בתשובת ונאמר , האבות ׳ י- ^ ה  ז
 מגיא והדוחק שהדלות ורניסממה גדולים רעות לעשות בניהם את מביא הרג הממון כי א) פנים".

 עלהאצ העונשיכן יפרוץ וכן ירבה כן הבנים של פשעיהם וירבו יגדלו זכרנו,וכאשר כאשר לפשות בניהם את‘
 שהצן כשרואים העם כי ב) . אביו-ואמו מקלה ארור ברא כך ואמא אבא מזכ-ה סבא שברא כמו ־כי

 1אי־ן־!ל ג״פ שהאב אפשר יאמרו כי , האב ארי צו על הקולר יתלו במהרה לא ודוחק דלות מחמת רע ̂$ועל
 לאביו 1ל יש בוודאי הבריות יאמרו גדול עשיר שהוא אותו מכירץ אס וגס ,זה'לפרנסתו לבנו ליתן

 בזזרך ההולך• גדול עושר* לו נתן אביו אשר לבן כשרואים אפס ,ממון לו נותן' כאינו על •עמדו במוס
^1לג וזהב ופסף ממון כך כל לו סליתן ידו את לקפוץ ,־־כי זה לו גרס פאגיו יאמרו חיפף ממאיס■ מ  י

-5יפש ימזל לז הרבה וזהב־ :כסף ואומרים האב בצואר הקולר ותולין וברשותו האג גיא יש בוודאי זה לו
י ____________ . י . .......... , ״ _____________________•'^r .:.-■•י

׳•עסית ׳-״׳•p ׳״־•״ ׳.־י- •י < י־— ״ ̂ ...........
 די יפריעו ותוכחות בס אמון לא בניס עם היעוצה עצה לכן .נקבר בטרם בבית המת אביו גוף בו

 סוג דבר בממונו יעשה רק העושר־ כל אותם יוריש לא במותי אפילו אלא רב ממון בחיים להם ־יפן שלא
 'בה למחזיקים חיים לעץ ידו ישלח או יבחר אשר צדקה מין לאיזה קיימת לקרן עשרו ויתן לנצח המתקיים
 יקח במותו לא אך ,לגד סרנשתו כדי רק רב ממון לגנו יוריש ולא הנשמות בעולם מאושר־ ותומכיה

 יעמול אשר בעמלו ממוצע בדרך ומחיה פרנסה ליו שיהיה בערך לבנו יוריש רק צדקה בהם ויעשה הכל
 לפניו ירויח,צדק באחד־ אחד ואז ,עון משכחת פרנסה יגיעת כי עולם של בישובו אדם כדרךכל בה

 משכבו/ טל בשלום וינוח חטאים בדרך בניו ילכו שלא יבטח גם ,עדן בגן ויניחהו - פעמיו לדרך וישם יהלך
 מותו בשעת אבל במייו הוא זה מחומש יותר יבזבז אל המבזבז האשה) מציאת (בפרק הז״ל שאמרו אף כי

 קנץ לעסות כי רמ״ס), סימן זעה ז״ל(ביורה הרמ״א כתב כאשר שירצה, מה כל צדקה ליהן אדם לpו
קיימת , י - ־ ג



קעארעיס• אמגת מ מאמר̂ 
 יכולה אשר אדס שכל מאוד ונכון : ראוי מותו: קודם יבחר אמר צדקה, מץ לאיזה עולס לדורית קיימת
 אחל בעושר ה׳ אותו ברך אשר ברכתו כעי ישר בדרך והולכיס מהוגנים בנים לו שיש מי־ אשילו ק *עשה

 אל תשוב אשר כנעי^־וחו על וידא אתו חלקו את הוא ויקח עצמו .את ישכח לא כראוי בניו את שהוריש
 בעבורי סובים ומעשים גדולות צדר!ות יעשו בגי בלבו ויאמר בניו על יבסח ולא ,העליון לעולם עמו אלהיס

 הערש שיש ־הדא / מעמיס משני כן יחשוב- לא ,■אבא מזכה ברא כי החיים בארץ חלק לי והיה זה, \ע״י
 שיעלה מהי יודע ,מי. ועוד ̂ הבנים ממעשה לו המגיע לזכות בעצמו וצדקה ביוב זכות,העושה בין גחל

 ויזכו בעבורם גיוביס ומעשים צדקות יעשו שהם בניהם על ככה יחשבו הבנים שגס אפשר בניו לב על
 בחוץ הוא נשאר ונמצא ן בחייהם והנדקות המוב מן. מאומה יעשו לא בעצמם והס הבא לשלם אותם

 ידך לאל בהיות צד^ת׳-בעצמך עשית לא מדוע לו באמור העליון המלך מאת לו אין ושומע לו מושיע אץ
י : מוחך וקודם בחייך -

 בבית אחת לינה Jל אס אף, בדרך, הולך ישר איש מכל תראה כאשר / ארץ מדרך הלמד דבר והוא
 האושפיזא בבית אשר, ולמשרתיס לעבדים ממון מחלק משם יצא בטרם הפרידה בעת למחר ׳.;אושפיזא, ;. ׳

 1שראו שכן מכל לדרכו,; הולך כך ואחל בו זכרון להם שיהיה כדי ההוא בבית אשר לאביונים־ מתנות ונותן
 הרבה שנים בה עמד השר הזה העולס לעניי ,קיימת לקרן מרכושו ויעזוב כן •לעשות אדם לכל ונכון
 באו יסוףמכל לא וזכרו הזה. בעולם הטוב שמו רכים ימים יעמוד למען ;ואיננו ילך הפרידה.בטרם כעת

■-> הבא: בעולם מזה לו הצפון שכר מלבד. עולם . ־ ־ ל־ י ל ־ ;
 והוא ,יסה*מרסה עס במסד וטוב רך עורה שערות אשר בארץ אחת החיה הלמד'מן דבר הוא ואף(

 כשמרגשת ודרכה ̂ ימצאנה מי עמוק עמוק המדבר באמצע ומדורה אדם בני אצל מאד יקר■ , ־
 אדס אשר/בני הדרך חס על ותעמוד המדבר מן יוצאת אזי למיתה סמוך והיא עתה שהגיע כעצמה
 חית וחת ;את.עורה ויקחולהם אדם בני אותה שימצאו כדי שמה דוקא למות עליה ושביס עוברים

 מעשה גדולים וכמה ; החיה זאת גס זכרתי ראשון) חלק י״ד מא' ג' (פרק הבאתי.למעלה אשר השדה
 ארן מבהמות מלפנו כנאמר מיתתו בעת והונו מעשרו אדם לבני להיטיב האדס* •ממנה ללמוד זו חיה• .

 מה בראשונה שילם אס עד זו נדבה יעשה לא מלונו מבית שהנוסע כמו אמנה אף • ל״ה) (איוב
 כך אחרונה.; פרוטה לשלם,לו-עד חשבון עמו ועושה ; וכדומה ושתיה אכילה הבית לנעל שחייב
 נאמניס חנשיס בפני •ויאמר, חייב, שהוא מה אדם לכל לשלם צדק חשבון בקאשונה: יעשה למות הנוטה

 וכן . לנדבה קודם החוב כי אחרונה פרוטה עד להם לשלם ויצוה כך ולזה כך חייב אני זה לאיש
 אחד'שאמר סוחר ̂ .עשה כאשר .יעשה לא אך ;ויורשיו בניו שיגבו• כדי לו שחייב מי כל בפניהם יאמר
 אחרי . אחד לו'כל חייב וכמה ממון חייבים,לו שהיו האנשים שמות ארץ נאמני .שני כפני מותו.■ קודם

 חייג אתה אשר ■החובות גם לפנינו בפיך גא קרא לך :חייג מי לפנינו אליו-חמרת הנאמנים אמרן כן
 לפני הס כך לי שחייב מי מותי. לפני אומר ,שאני כמו כי הצורך מן אינו זה ויאמר ויען ,לאחרים

 בבריאות וקים חי בעודו ,צוואה יכתוב ישראל איש שכל ונכון ראוי ובכן . להם שחייב מי מותם.יאמרו
 ליתן בו* יכתוב ידו,משנת ואס ,לו חייב אשר מכל ולגבות חייב הוא אשר כל לביסו:לשלס ויצו גופו.

p ^  צדקתו להיות קיימת ,לקרן או בישראל־ פזרונו צדקת להיות יבחר אשר סצוה לאיזה מעות ו
 תצוה ואתה ומתן,; לעסוק:,במשא כשתתחיל תיכף שתעשה ראוי וראש חחי זה וכל־ ;לעד עועדת
 לא אשר עד. בחרותיך בימי בוראך את וזכור ; חולה אינך וחתה גבורתך גחרותיך.וכאיש בימי אפילו
 איזה בו וישנה אחרת צוואה האדם יכהוב שנה בכל אך חלדו; ימי יודע כי.מי. הזקנה ימי יבאו

 וינינו ;לצו צו לצו צו בשנה שנה מדי יעשה וכה .ההיא בעת בניו ורוב ועשרו מעמדו לפי דבריה
 יותר בטוח דבר לאדם אין ט פתאום ימות פן דבר סתרsובר בסוד אצלו ויהי נאמן איש ביד הצמאה

 כמו יאמר ימות כי וירגיש יחלה כאשר והיה ; שעה ובכל עת בכל לבא ומזומן מוכן והוא המותה מן
 ;בו בחר אשר המצוה מן סור לבלתי ויזהירם בכתב יצוה אשר ככל פה בעל ולבניו אשתו זו לניתו .ק
 איש וגס ; יסוח־ בטרס לעשותה ומצוה בצדקה מדבר הוא בעצמו אם בכפלים יהיר ההיא מצרה נר. ט

 ויחזקם בעולם יתנהגו איך ולבניו לאשתו צווחה יכתוב הוו/ אף צדקה לעשות משגת ידו אץ אשר יש
 הכתובה לסלק יראה ולכל,הסחות , העבודה ועל התורה על ויזהירם עליו והבטחתם ה׳ על,אמונת

 עני איש יאמר ואל ^ עגימ כסי ושגה שנה בכל בו דברים ישנה הוא ואף דחסשר מה בכל לאשתו
 מאה; כדין פרוטה ודין לו וחייבים חייב העני גס ט צוואה; לי צורך מה כל אץ ולרש אנכי זאביון
 . זאת בעבור חיים שנות לו ויוסיפו ימצא ורחמים הסד יתברך כסאו לפני ומישור זכות הזה והדבר

 רק אינו עצתך כל אך ; ישרים בלתי הבנים בענץ מאד ומב צדק עצתך משכיל קורא אלי תאמר וכי
 ידו אין הוא לל אס כי אבין בקול שומע איננו אשר בן לו כשיש עני איש יעשה ומה עשיר לאיש

 אודות ע. כי אליך אשיב שוב זה על ,ממוצע בדרך פרנסה פל ממיז לו ולישן לבנו לעזור מפנס
מ0  ;לעצתי הוא צריך לא לזה יחטא שלא כדי גדול ועושר הון לבנו יתן שלא אמרתי אשר ד

 ומלאכה אוענוח בקט^תס בניו לכל שילמד אמונה עצתי הפרות ק הכא מעבירה ננו להרחיק כדי
ב ־י׳ למעלה:(פרק זה זכרתי כאשר בה .סיססרנסו ה). חלק פא׳יי  מיאה,^■המקום טנין שא ז
ההוא ־ .



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר
 זו והלחץ המחסור ע״י יחסא לגלחי ובכבוד בההר רש איש כן ולכלכל נפש למשיג לך ויהיה ההוא
 כאשר , החנוא אה יכירו במרס לפרקן סמוך ובנותיו בניו את להשיא איש כל תהר גס . הדחק

 נסיבנא הוה ואי בשיתסר דנסיבנא מהבראי דעדיהנא האי נקנית) האשה (בסרק חסדא ר׳ אמר
 את שמעגניס אנשים יש כי ;בצוארו תלוי הקולר לאו ואס ,בעינך נירא לשמן אמינא הוה בארביסר
 לעשות שרוצים והגאוה הגאון מחמת ולפעמים התרגלות מחמת לפעמיס רב זמן ובניהם בנותיהם
 לא ובנותיהם ובניהם לכשירצו בעתם אותם להביא ידם לאל ויש שכיח לא וזה במעלה גדולים שדוכיס
(פלילי עון והוא רעים ובהרהורים בזימה ועוסקים ומהסיאיס וחופאיס הבושה מחמת דבר להם יאמרו  

 ועוטתס אביהם צוארי על עלו השתרגו הבנים חמאת ולכל עון ל^ הרע היצר של תקפו מעשה וכל
 המשהה זה ערום רשע עני איזהו עקיבא רבי משוס הנשרפים) חז״ל.(בפרק שאמרו כמו יסבל, הוא

̂ : בוגרת בתו ’
ם יז פרק  מקילים אבל אותם ומכבדים עמהס ומסיביס הדס לשוס להרע שלא שנזהרים אנשים יש ג

 ושלא ברצונם רכושם ואת' ממונם את ויקחו בחזקה משלהם ושותים אוכלים באבותס
 ולברנו הוא לנו הלא לאבינו אשר העושר וכל הבנים שאנו בעבור עון בזה אין ואומרים , ברצונם

 לאביו ויאמר ידו תמצא אשר כל את גונב אחד כל וע״כ ̂ אותם לרשת לבא הללו הזקנים ימותו מתי
 בא השבת וביום ימים שבעת אבל לאביו ויעש פשע אין ואומר ואמו אביו גוזל אף ראיתיו לא ולאמו

 ומקיים אביו עם בזה עושה הוא וחסד צדקה לו ויחשוב ברכני לאביו ויאמר רחשו כאגמון לכוף יבא
 על שעובר די לא כי , כ״ז) (דברים ואמו אביו מקלה ארור בכלל הוא ובאמת , במאד אב כבוד
)כ (שמות אמך ואת אביך את כבד של החמורה עשה מצות  תיראו ואביו אמו איש מצות על וכן ,׳

 דעתו ועל ,אחר מאדם יותר בעיניו קלו כי אלא , המקום לכבוד כבודם הוקש אשר י״נו) (ויקרא
 3שכתו כמה אדם לכל מחוייביס שאנו רעיה אהבת חובת ומכלל (שס) תשנא לא מכלל יצאו הנלוזה
 אמו ואת אביו את איש יעזב כן על אותו וגדלו הולידו שהמה בשביל וכי ,(שם) כמוך לרעך ואהבת

 בלבו ואמו אביו המבזה שאפילו עד להחמיר אלא באמת הכלל מן יצאו ולא ,רעים אהבת מכלל
 ואחות אח או יחדו אחים ישבו כי גם ,)כ״ז (דברים ואמו אביו מקלה ארור בכלל והוא יענש ענוש

 זה את זה וישנאו ומדון ריב ויהי ולב בלב אחיו מעל איש ויפרדו בינם גדולות קססות יש,לפעמים
 עובריס אין יצאו אחד מבסן כי על וחושביס ;לזה זה ולאבד להרוג אחיו אל איש ופניהם שנאה תכלית

 כל אס תבונה בהם ואין המה לב חסרי וכמה ,תשנא לא לאו ועל כמוך לרעך ואהבת עשה מצות על
 גדולה כי אלא עוד ולא ,אחים ברית בהם שנתוסף אלה גס מה רעים אדם בני וכל אחים ישראל

 שנא עוד ויוסיפו זה אל זה קרב ולא לאדם אדם בין שהוא ממה יותר יפריא אחים בין אשר השנאה
 לאחיו לעשות זמם כאשר הפועל אל מחשבתו להוציא אחד כל וימהר בלבותם יום בכל זה את זה

 יולד לצרה ואח אב ומצער ומחפיר מביש בן יש לפעמים ואס . דעתא מהאי שזיב רחמנא פרוק רחמנא
 ובק . הס אחד אב בני כי האחים יזכרו לא ולמה רעים אהבת לו אין ואח בן גס כן אס הוא אף

 אנשים יש וכן .שלום רוב על והתענגו אהבו והשלום והאמת במריבה לבבכם תקשו אל אחים אנשים
 על לעשות להם שצריך מה כל עושים אס גס אף , חנם על אותם ומביישים ואמה בעבד שמקילים

 ובאמת ,הוא כספי קנין כי עון בזה אין וחושבים ׳ ,בסוב עשיחס לא להס אומרים וכראוי הנכון
 יתומים גר^ם המה המשלתיס רוב כי ושד .מדה כנגד מדה להם ישלם והקב״ה מנשוא עונס גדול

 לאו התורה הוסיפה כי הבית בעל של עונו ונכפלה ואלמנה יתום גר ממה,משפע והוא ואלמנות
 חענון לא ויתום אלמנה ונאמר כ״ב) (שמות תוגה לא וגר שנאמר קשים בדברים אפילו הגר באונאת

׳עינוי הוי בקושי להם הדיבור ואפילו (שם)  אתכם והרגתי בהריה דכתיב מיתה זה על הכתוב וענש ,
 ויהץ אחרים אדם לבני וישרתו , מדה כנגד מדה (שם) יתומים ובניכם אלמנות נשיכם והיו בחרב

 על ה' ישקוד למעלה ופנו ה' אל עיניהם את ישחו כי והיה הזה^ הצער שערי עד ויגיש למו עבדים
 הדברים בכל נאמן עבד לו שיהיה הוא אדוניו חל העבד חובת אמנם .לעשותו אלהיס וממהר הרעה

 אדוניו ממון על חס ויהיה בשלו עושה כאילו 'עוכ היותל צד על הכל אבל ׳ רמיה מלאכתו יעשה ולא
 ־ במלאכתו יתרפא ילא דבל בשום יתעצל ולא ;קסניס פכים על אפילו שלו על כמו

 ויאהב ,ממלאכתו יתבניל לא ליען לו אסור יתירה דיבור אפילו אז כי יום שכיר הוא אס בפרס
 בעת בפרע כנפשו בארצו גר הוא אשר הפיך את איש כל שיאהב שכן ומכל ,כנפשו אדוניו את

 יתפלל דבר באיזה יצליח לא או ״״י י״לל / מאוס ובכל נפשו בכל ויעבדנו עליו ימסור ■המלחמה
 ־הוי בשלום ויוצאים המכס את כשמכריהיס השמחים אנשים יש כי ,ויצליחנו שירפאנו השמים לאל עליו

 ואדון המדינה אב הוא הרי אדרבה רעים/ אהבת בכלל אינו מלך שהוא בשביל וכי בעיניהם חכמים’
ולהפיר הקטן הזדיס ומכניע ארצו יושבי כל בץ וריעות השלום ברית־ המקשר ההברה

 הגוזל (פרק אמרו.בפירוש וחז״ל ( בצלו היושבים לכל הוא מגן לעמו מחסה והוא החברה ברית’
 דאבות) ג׳ ואמרו(נס' ^ לעא דמלכותא דינא (שם) עוד ואמרו ,המכס את לגנוב אסור 'ומאכיל)

 ומדינה מדינה ועיר עיר בכל ישראל כנסיות בתי בכל נוהגים אנו וכן מלכות של י בשלומה מתפלל׳ ■הוי
. ־ . אשר ' •



קעב1רעיג אהבת י״ג מאמד
 וממשלה למלכים תשועה הנותן אומדם ואנו שבת ככל מלכות של בפלומה להתסלל בה דרים אנו אשל

 וירומם ויעזור וינצור וישמור יברך הוא דרך ביס הנותן רעה מחרב עבת דוד את הפוצה לנסיכים
 מכל וישמרהו יחייהו ברחמיו המלכים מלכי מלך פלוני ורוכס שר או המלך אדונינו את וינשא ועדל
 עשינו וככה . יצליח יס:ה אשר ובכל לפניו שונאיו ויפיל רגליו תחת עמים וידבר ויצליחהו ויגון צר?

הקודש! כתבי עם איתו מחברים האומות אשר (ברוך) ספר על כתוב כנמצא ראשון בביש אפילו מעולם
 קרבנות תקנו המעות בזה להם וכתבו לירושלים מעות שלחו בבל במדינת היו אשר היהודים

 וכן . ימים שיאריכו בעדם ותתפללו בלעשאצר ובנו בבל מלך נבוכדנצר לחיי המקדש בבית להקריב
 מהקריבץ להוץ די שכתוב כמה האומות מלכי חיי על ולהתפלל קרבנות להקריב שני בנית גס עשיע

) (עזרא ובנוהי מלכא לחיי ומצלין שמיא לאלה דחוחין  שהיהודים כתוב מ״ז) ביוסיסון(פרק וכן , ו'
 וכתבו אגרת וגס בירושלים אשר יהודה ושרי המלך הורקנוס אל מנחה שלחו (אזיאה) בארן דרו אשר

 אדונינו חיי בעד והתפללו אליכם פזורינו את שיאסף לאלהינו בעדנו והתפללו המנחה את קחו בתוכה
 (מכבי) ספל על כתוב נמצא כן וכמו ,חבירו אנשונינוס חיי ובעד רומי מלך הקיסר) (אגוסעום

 הראו לירושלים נקנור צבאו שר את (דימינוריאוס) המלך שלח שכאשר ז') (קאפיסל האומות אצל אשר
 ואס .קרבנות בעבורו שמקריבים בעת ה.מלך על מתפללים אשר התפלות נוסח בספריהם ישראל זקני לו

 אשר והאומות ישראל על מלך במלוך אדמתנו על בשבתנו קיים היה המקדש שבית בזמן כן עשינו
 יושבים שאנו הללו בעתים שכן סכל , אלהים את ידעו ולא ומזלות כוכבים עובדי היו ההם בימים
 והמה וכתובים נביאים בתורה ומודים האלילים בעבודת וכופרים אלהיס את יודעים אשר האומות החח

 שריהם ועל עליהם להתפלל חייבים שאנו ,אתנו חסדים וגומלי ורחמניס לבב וישרי אדם אוהבי
 דל על יחוש לו עוזר ואין ועני משוע אביון ויציל עושק וידכא אביון לבני יושיע המלך כי , ומלכיהם

 לאהוב אדם לכל ראוי לכן ,יברכנהו היום כל תמיד בעדו יתפללו תחתיו היושבים כל לכן ,ואביוך
 חובת כי ,ארצו מאנשי אחד לכל שיאהב ראוי בעצמו בכבודו המלך וכן . עזה אהבה שלו המלך את

 או ועם מלך ואדון עבד יהיה כמוך לרעך ואהבת נאמר כלם ועל אדם שהוא מי בכל נוהג רעים אהבת
 שמפקירים אנשים יש גס . לכלס אחד משפש ותושב גר או ורחוק קרוב או ואחות אח או ובן אב
 נפשך ושמור לך השמר דכתיב בתורה לאי נכפל זה ועל ,בכעסם עצמם את ומקללים נפשותם את

 !רעים אהבת בכלל הוא זאת גס ואף , (שם) לנפשותיכם מאד ונשמרתם וכתיב ד׳) (דברים מאד
 ימשיך שלא אדם שאין כמו הדברים מן דבר באתה אדם לאיזה תועלת ממנו יומשך שלא אדם אץ כי

 שליבוה כמו זה עם זה וקשורים בזה זה ותלויס לזה זה צריכים אדם בני כל כי , אדם מאיזה תועלת
 מי ידבקון וכה בזה! זה ודבוק אחוז אחד לחבל* והיו בקושרים אחת אל אחת המושלכות השלשלת

 הנה ועד .עצמו את איש ולא האחד את האחד ישחיתו ולא ירעו שלא להזהר צריכין לכן , האדם
 חובת השלמת על להשגיח האדם שצריך מה פנים השני מן האחד הפן באור על רחמיו פזרונו
 כה עד שמעת ולא / מרע סור בהיותו והוא זה) מאמר י״ג (בפרק למעלה זכרנו אשר הבריות אהבת

 בעשה ממנו השני בפן אדוגי באזני עבדך נא ידבר ומעתה .אדם לשוס רולהרע בהזהר אלא
לו אתה אס אך ! נרי בהלו עלי ה' חסד של חוע כפי מינו אישי לכל להועיל והשתדלו סוב

: והוא ,שסעני
 ירע ולא יזיק שלא עצמו שישמור נמה רעים אהבת חובת ידי האדם יוצא לא כי ידידי יח סרק

 המשחיתים משוד אלא נמלע ולא המזיקים מכלל אלא בזה עצמו הוציא לא , אדם לשוס
 לא עדיין לזולתו יוצא פועל ואינו לבד כליו אדם כל אוהב אם גם ואף ! בא לא רעים אהבת לכלל אך
 יכלתו כפי ובמאודו בגופו אדם ולהיעיבלכל לזולתו סוב צריך'להשפיע רק , האדם אהבת חובת ידי יצא
 מי לכל וחשד בעובה להקביל השכל כך-מחייב כי נדיבה! רוח נקרא וזה לכל! סוב ויהיה שמח בלב

 גס התורה חייבה וכך !שם חביב הקורא עץ זה) מאמר ג׳ (בפרק באר נדי זכרנו כאשר עמו שהיטיב
 !שמה וראה ימין הבע ז׳) מ' ה' למעלה(פרק כמובא י״ע) (ויקרא כמוך לרעך ואהבת שכתוב כמה ק

 זה •להועיל כדי שנברא האדם חביב כי בעבור עולים! אחד בקנה שניהם השכל וטעם התורה וטעם
 שני על הוא הזה הפסוק כונת והנה .העולם לתקון הנצרכים הדברים מן בדבר מזה זה ולהעזר לזה

 שלא הוא והשלילה טובות רעך עם שתעשה הוא החיוב ושלילה! חיוב והפוכו דבר רע ועד מטוב פנים
 עצמו בין הבדל אץ השלילה בענץ כי הוא האלה פנים שני בץ אשר ההפרש אך .רעה עמו תעשה
 דיבור אפילו כגדול כקטן לאחר הוא יעשה לא אחר לו שיעשה רוצ% האדם שאץ דבר כל ר״ל כלל! לזולתו

 בין הבדל יש החיוב בענין ואולם מקומו! על זה)*והסבוננת מ׳ י״ג (פ׳ למעלה זכרנו כאשר קל
לאהוג מחוייב והוא ,לעצמו מודד אשר במדה לא אך לזולתו להיטיב מחוייב שהאדם והוא לזולתו עצמו

 כלשון להאמר ויוכל כלל לזולתו עצמו בץ בו הבדל שאין השלילה הוא !בו הדברים מן בדבר לחלוק צריך
קצרה ..



אמת דברי ועדית:תלק־ב׳ ספר , .
■ארוכה נדרך. רכים פנו.הכדליס החיוב גס ילמדנו לאחר.שיתגייר ט עלמו. וסמך קצלה , : : • - ' 

ה הנ  כי אפשר אי וזה ממם, כמוך רטך את פתאהונ מפמט היה כמוך רטך. ואהבת כתוב היה אס ■ ו
 האל יפקוד ולא ממש טצמו את שאוהב ושיטור מדה כאותו זולתו שיאהב האדם ע3ס בהק אינו

 הוא אני עבדך לדטת והכונה כמוך לרטך ,ואהבת כתוב לכן ,,הטבע נגד שהוא דבר התורה תצוה ולא
 שהוא לרעהו יטשה מאהובו לקבל לו שראוי בלבו וגומר בדעתו מסכים שהאדם והחסד הטוב אופני כל
 הנאור מן בו שיש מה בעבור משל דרך על זה דבל לאדוני להגיד לבי אנכי,אשית ואחזה .אדם כל

̂נלוי  הדברים בכל נאמן כאוהב עמו שיתנהג אוהבו מפמטון רוצה ראובן והוא, .בוריו על זה לבינין זה
i בזיוף לא באמת אותי שיאהב א) ,עמו להתנהג לשמעון לו שראוי והאופנים הדברים אלה בלבו וחושב  

 שלומי שידרש ג) ,רבך כמורא הברך כבוד מז״ל וכמאמר להיות ראוי כן כי תמיד. כבוד בי שיתנהג כ)
f בצערי שישתתף ד) ,רעהו בשלום איש ולדרוש תמיד בפלוס להיות אהובים לרעים ראוי כן כי תמיד  

 בגופו שיתנדב ז) ,דבר בכל זכות לכף טדין'הותי ו) לביתו, כשאבא יפות פנים בסבר אותי שיקבל ה)
 להושיע שיתנדב ח) ,הרבה בו יעמול כלה בדבר לפעמים בעמלי ילוני והוא בשבילי קטנה טרחה באיזה

 שאלה מדני ימנע ולא קטן דבר במתנה או בהלואה בה שאצטרך בעת לפעמים מממונו מועט בדבר לי
 עול בלבו וגומר בשכלו משכים והוא עלי, יתגאה ■שלא ט) , ומלוה חונן ■איש טוב כדרך אהה.קטנה

 באהבתו רכושו וכל ביתו וכל שלו הממון כל לו יהן ששמעון גפכלו יסכים לא אבל כאלה רבים דברים,
 כל והנה כן, יחייב לא והשכל זה יסבול לא הדעת כי מאתו יחפוץ ולא מעמו ראובן ירצה לא זה אוהו

 שיעשה^ צריך בעצמן אותן אוהבו במעון לך שיעשה ראובן לבב יחפוץ אשר כמשפטם במספרם ־האופנים
 לשמעון,כל למסור שצריך לא ,גמור בשלמות שמעון אהבת חובת ידי יוצא הוא ובזה לשמעון ראובן
 , רעהו משמעון כזאת רוצה אינו כהרי ,אותו באהבתו רכושו וכל ועליותיו סדריו עס ביתו וכל ממונו

 שאתה כמו .כמוך האופנים אותן בכל יהיה לרעך האהבה כלומר כמוך לרעך ואהבת הורה שהמרה וזה
 איך הפשוק עלזה מפרשים כמה שנתקשו מה בעיניך יקשה לא ומעתה ;מרעך האהבה מבקש.את

 ונפלו ברחו הזה המצר מן ולברוח ,לקיימו יכול ■ האדם ואין המבע נגד שהוא דבר התורה תצוה
 אומרים ויש ,ז״ל הרמב״ן דעת הוא וגוזמא הפלגה דרך על כמוך כי אומריס יש כי , עמוקים בדחוקים ,

 קן כלב אתה אס סוס לו תן כוס אוהב אהה אס לו התן הנאה מקבל שאתה בדבר בהנאה כמוך כי
 לדעתנו כי , ודחקיהס לחציהם מכל אלהיס בישע נמלטנו ואנחנו ,אשכנזי מתרגם דעת הוא כלב לו
 על שתצוה כוונתה היסב באר הפרש התורה כמוך במלת ואדרבה ,כלל כמוך מלת לנו קשה לא

 האדם שאין מה הטבע נגד שהוא דבר על לא לקימה יוכל אדם שכל הטבע.מה דרך שהוא דבר
■לקיימה יכול ■ , ■ ■ ■ . : ■

 דברי לפי המצא זה בפירושי היטב ולהשכיל להבין לבך את תכין אס חביב קורא ה׳ ברוך אתה ועתה
 כל ט זאת מודעת , והוא , כמוך במלת הורה ,של לשונה החת גדולה טובה מרגלית עוד ־

 בלבו ישוה לא זאת בבקשתו אפס ,העולם אנשי כל אותו שיאהבו ורוצה אדם מכל אהבה מבקש אדם
 ולא ,אותו שיאהב מבנו יבקש אשר מדה באותו עבדו אוהו שיחהוב יבקש ולא ,אדם בכל החת רדה

 מסס אשר מאיש אהביד יבקש ולא ,אותו שיאהב מאחיו בקש אשר אהבה בחועי שכנו אותו פיאהוב
 מקרובו יבקש אשר האהבה לו קרוב איננו ספר מאיש יבקש ולא ,מעמו אשר מאיש יבקש כאשר אחר
 ודמות צלם בעלי הלבנים הדס מבני יבקש כאשר השחורים כושיים אהבה.מבני יבקש ולא ,ממשפחתו אשר

 דע ,־ועתה היא ק חקרנוה כאשר כי ויגידון יעידון שניהם והשכל והטבע ,כמותו הדס פני פניהם
 למעלה כתבנו כאשר במשמע אדס שהוא מי וכל שת בני. כל לרעך נמלת התורה כללה אס גס אף כי לך

 אשר מדהושיעור באותה כלומר כמוך; במלת האהבה מדת לשיעורין דבריה נתנה זה) מחמר (פרקה'
 מדק רב אס הוא המעכן רפה או הוא החזק ממך, האהבה את לו תמדוד מאתו אהבה מבקש אמה
 מי כל לאהבה היוע מצוך התורה אשר רעים אהבת חובת ידי יוצא אתה ובזה , יותר ולא מדה כנגד
כסדר רחוק או קרוב שהוא מה לפי מאותו.האדם יותר אהבה מבקש אתה אין .שהרי ,אדם שהוא

.־ דוחק כלי
 אס שונא החייט ,אומנתו כן שונא אומן ל5b זאת מודעת הוא,כי עוד הפסוק כזה אותי אלהיס חנן ואשר

 לא כלומר זו אף זו לא הורה החייט/וחמרה את לא הסוהר את שונא והכוהר הסוחר את לא החייט
 מעולם פרנסתך מקפח ואינו אחת כאומנות כמוך שאינו לרעך שתאהב מה הכריות אהבת בחיבת דל

 בלב אוחו לאהבה אתה מחוייב כן אעס״י לפעמים פרנסך אח ומקפח אחת באומנות כמוך אפילו אנא
 איכה בלגגך תאמר וכי לרעך ואהבת תורה אמרה הוא זה בפסוק עוד עבדך אל יראה וחפר . שלם

 כי פלוני מגונה מעשה או פלוני מדה פתיחת בו יש הלא ט חסר והוא שלם אני אותו לאהוב לי אפשר
 וחכהץ אדם שהוא מה לפי הכל רב עם מעס אס אדם בכל ופחיתות חסרון־ שרואה האדם עיני מטבע

עיניו ■



לועגרעים אהבת ־ דג מאמר
 1ב כל החכר לא לנפשו חסר ואיננו• כלמוח מיני ככל נדפסו כלס והוא מפולס עצמו נגע מראות עעיו

 השלמות בענין כמוך שהוא בדכר מעיד חני כלומר ה׳ מני כמוך תורה אמרה לכן והשלמות; המעלות מן
 כך יש זה חסרון בך והין ההוא כאיש ומחסורך פחיתותך מין הס שלם אתה אין כך שלס הוא שאין כשס

 אכל רואה אהה אי שלך ממהסורך יודע אתה שאין אלא חסיד אנד נקי מי'הוא נא זכור אחר ־חסרון
 תבק זה דבר מוצא ומן .הפחיתות בענק כמוך שהוא מעיד הוא אני אך ,חהריס של מאה אהה

 זה - יהיה ולא שלו ההברון על תקפיד שלא כלומר ,שלו הספרון עה אדה כל לאהוב שצריך והשכיל
 ואהבת מצות לרףס תוכל לא למחסור אך והקפיד כן לא שהם ; האהבה את ומכבה הדבקים בין מפריד

:חסרון בכוס יחסא ולא טוב יעשה אסר בארן צדיק אדס חין כי לעולס לרעך :־
חסלוכו עס הוא כאשר סתס לרעך ואהבת אומר שהכתוב ; הוא זה בפסוק עוד לי אחזה אני .ואשר

בית רעיתי הת באהבתי זו במדה נוהג ה׳ אני כמוך כי ; שלו החסרון על תקפיד ולא -
 שמוצצין הוא הדרך ז״ל רש״י ופירש ה׳) (שיר דבשי עס יערי הכלת• ישראל לכנסת ית׳ כאמרו ,ישראל
 כלומר ,עכ״ל הראוי. עס ראוי שאינו הדבש עס הקנה אכלתי חיבה מרוב ואני העץ ומשליכין הדכש

 עס אותס אוהב אני אגל אחריהם מדקדק ואיני שבהם החכרין על מקפיד שתיני לפני ישראל חגיגין
 ה׳ בישראל עמל לאה ולא ביעקב און הביט לא פסוק על ז״ל רש״י פירש וככה רבה; באהבה חסרונס

אלהיו ה' שלהס געבירות להתבונן אחריהם מדקדק אינו ז״ל כי׳ג) (במדבר בו מלך ותרועת עמו אלהיו
כך ואס ;עכ״ל ורעות חיבה לשון בו מלך ותמעת מהוכס זז אינו לפניו וממרים מכעיסין אפילו עמו
 קייס והכס בני אתה אף באהבה ישראל בעמו המחר דדך וזה פדהו עס ה' ינהג אשר המדה היא

, :כמוהו זו במדה רעיס כאהבת ולך נהג כ״ה) (דבריס בדרכיו והלכת :
; חסרונו על הקפיד ואל כהוא כמו לרעך ואהבת בו שהכונה ,הוא זה כפסוק עוד אחכוב ואשר

רבות פעמיס כי חסרונך; על מקפיד ואיני אותך אוהב ה' אני כאשר כלומר ;ה' אני כמוך ׳ : -
טוב כל אתך גומל אני זה כל ועס השלמות בכל זתמיס זך לח מחסרון נקי אין אתה שגס לבך ידע

: אותך ואוהב . ■ . :
 לא כלומר ;ה' חני כמוך לרעך ואהבת אומר שהכתוב ;הוא זה בפסוק עוד לי אומר לבי ואשר

בעבור רק אך זה מחייב והשכל יחד וכוללם השכליות מצות כל שורש שהוא כעבור זה שתקיים .
 שכשם' .זה) חלק פ״ג ה׳ (במאמר עיניך לנגד ידי כבר כאשר זה על חותך ומצוה לך עהייב ה' אני כי

 נותן טבעי שאין מיומת חזיר בשר בפי ליהן יכול וחיני בחלב כשר לאכול חפשי חי לומר לארס שאסור
 על שמה וראה ימין והבס ;לומר אסור ג״כ זה נותן אינו :שכלי מחמת ולגנוב לגזול יכול חיני כך ;זה

 והמצוה והתורה הסוקיס פל את ולקייס לאשר חייניס שאנו כמו כי ; שמה הנזכר טעמו בהר וזיל מקומו
 לאשר הלאויס השכליות המצות אף ככה ; זולת מטעס ולא ה׳ דסpפ בעבור רק למקוס אדס בין אשר

 ה' אותנו צוה שכך כעבור רק לפשוהס חייבים .חנו חלה גם ; בהורה כתובים היו לח אס חף והקייס
׳ בפרק יוסי ר' כיון ולזה ;זולת מטעס לא  והתקן כשלך עליך הביב חבירך ממון יהי באמרו דאבות נ

 השכליות מן שהוא חברך בממון הנוגע בדבר בין כלומר ;שמיס לפס יהיו מעשיך וכל תורה ללמוד עצמך
 שמיס לשם מעשיר כל יהיו למקום אדס שבין המצות מן שהיא הורה ללמוד שהוא בנפש הנוגע .בדבר בין

 וישרים למבין נכוחים וכולם זה במקרא פירושים ששה לפניך ערכתי הרי . זולת מטעם לא בזה כמו בזה
' : דקרא פשטא הוא ני עיקר והראשון האלהיס/ בעזרת

 ; הבריות עס להיטיב בהס להתנדב אדס כל שצריך הנדיטה מתחלק מינים לכמה לדטת אך יט פרק
ללמדו דהיינו נפשו בנחות עמו להיטיב שיתנדב •א) ; מינים לשלשה מתחלק כהוא נאמר ׳ ,,

 לפי עובה עצה לו נותן או לימוד באיזה יתירה בינה או יקריס מדעיס או מוסר או חכמה או תורה
 ממש ובכחו בגופו עמו להיטיב שיתנדב ב) ; וכדומה לו עולס 'בהליכות הנצרך בדבר יתנהג איך מכמתו
 מקוסמוצא ובמאדו;והנה ברכושו אליו שיתנדב ג) וטורח; עמל בו שאין ומכתב ונכתב כפתיס בדבר מכש״כ

 כי לכל ומובן זאת מודעת והנה .במאודו וזה בגופו וזה בנפשו זה כי נפרדים הנדיבות מיני אלה כלש
 השתים ק חשובה ויותר הנבחר הנדיבות היא לרעהו הכמה או התורה מסירת ר׳יל הנפש מכחות העזר

^ (פתיחה עיניך לנגד ידי כבר כי אדם; להיות משלימו כזה כי האחרים  אשל האמתית שהצורה ד') סי
 ימין הבס ; והחכמה השכל הוא אדם אינו מאתו כבסירו עד אחר מעצס ט ונבדל החדס מהות הוא

 באדם אשר והדבור הדעה כי באדם אשר הדיבור כח כהוא תחשוב ולא / יהכיז ייקי״י מל שמה וראה
 אלא הדיבור wנהנד ולא הדיבור מן הדעה לא הדעה מן נמשך הדיבור כי לה מפל והדיבור מיקר הדעה
 ׳ ר ג״כ; הדיבור כת בו אין דעת באדס שאין עוד כל לכן ;בלבו אפר והחכמה הדעת לרעהו בה לגלות

 המה. אשר האחרים השתיס בין חשוב היותר מי ולחקור לדעת כשנרדסה אפס ;שנתיס חו שנה בן קסן
 מהנדיבות משובח ויותר מפואר יותר שבגוף הנדיבות האמתי המיון כאחר נאמר ,ובכיסו בגופו הנדיבות

 ואשר ;למתיס בין לחייס בין נוהג בגוף ואשר בחיים אלא נוהג חינו בכיס אשל הנדיבות כי ,שבכיס
 לולב (בפרק חז״ל שאמרו כמו ;לעשירים בין לעניים בין נוהג בגוף ואשר לעריס אלא <ומ אינו כיס3

ואשר העשירים מן תלא נוהג אימ בכיס ואשר ;הצדקה מן יותר ג״ח גדולה דבריס נשלשה וערבה)
בגוף ׳



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר
 בץ נוהג בגוף ואשר בנדיבים אלא נוהג אינו בכיש ואשר , העניים מן בץ העשירים מן בין נוהג בגוף

 וכן ,צרורות וכססס אסורות וידיהם סגורות לבם אשר והקמצניס הנבלים מן בץ בעם המתנדבים מן
 מתברך הנותן השותפין) (בפרק חז״ל שאמרו כמו ; הרכוש נדיבת מעל יותר הוא הגוף נדיבת טל השכר
 באמת כי ,׳הב המין איש יעזב מפואר יותר המין שזה בעבור ואמנסילא .בי״א והמפייסו ברכות בשבע
 לאבץן להעניק ואדם אלהים בעיני מוב ויותר ;האנושי מין של הקהלה לתקנת נצרך יותר הב׳ המין

 לרעב לחמו הפדויס כסף את יחוש ולא נפשם פדיון ונתון אסורים להתיר מממונו דלים לחונן ביתו מברכת
 ,הראשון ממין יותר לקיים האדם על קשה והיא ,לזה וכדומה עני את ילוה כסף בנד יכסה וערום יחן

 ולתועלת העולם לתקנת עובים כאחד שניהם כי אף הזה השני במין הוא רעים אהבת חובת תשלום ועקר
 שתתנדבו צריך בגוף נדבותיכם כל ומלבד ,שניהם ידי לצאת חייבים אנו לק ,האדם מין התחברות
 יותר כי ובהיות ,זה בענין והקמצנים הנבלים כאחד לב נדיב כל יהיה כן לא שאם כן; גם במאודכם

גדול פכר זה על והבעיחה רבות פעמים בתורה המין זה מפורש לכן כיס חסרון שיש במקום לזרז צריך
אלהיך ה׳ יברכך הזה הדבר בגלל כי לו תעניק הענק לו תתן נתן ידך את תפתח פתוח ;ברכות ורב
 בכמות הוא נכבד בגופו אשר בם; ידובר נכבדות שניהם וגם ;סו) (דברים ידך משלח ובכל מעשיך בכל

:(קוואליטעס) באיכות בכיסו אשר הוא נכבד והכי (קוואנסיסעס)
 מעלות שלשה יש מאלה אחת שבכל ונאמר ; ההסבה מיני אלה בשלש יש מעלות כמה נחקורה ועתה

 או וכחו בגופו .מה ושירות עבודה לו שעושה ליחיד שעוזר א) ;הן ואלו זו על זו קובות
 אחת בעיר היה פלא כגון לרבים כזאת שעושה ב) .ודעת חכמה או תורה שמלמדו או ממון לו שנותן

 רב ממון פזר או מים מצא כי עד באר להם חפר בכחו והוא רחוק ממקום מים לקנות והוצרכו מים
להס שהראה עד באדמה המקום סבע על חקר חכמתו ברוב או ; מיס באר לחפור מלאכות בעלי על

גשר וכחו בגופו שעשה כגון העולם אנשי לכל שמיסיב ג) .מים ומצאו שמה לחפור בעיר אחד מקום
 השוכר היה שהוא או ;מפה ואלה מפה אלה הארץ מקצות שמה עוברים רבים אשר הדרך אס על
 העולם לכל הסוב חדש כלי איזה המציא שכלו שברוב או ;מכיסו ושילם הנשר לעשות הפועלים את

המזכה או ;ומובו העולם תיקון המשלימים כלים שאר וכדומה בעולם המחרישה כלי שהמציא כנח
.השכל מוסר או תורה או בחכמה ספר שמחבר כגון ;ותבונתו מחכמתו להם ומשפיע אדם לבני י

ובגופו ב;פשו המה אשר ההסבה מיני ג׳ בכל מינו לאישי לעזור להתנדב אדם כל שיתאמץ ראוי ובכן
לכל ולהושיע לעזור בידו יכולת שאם ;כחו לפי במעלות מאלה אחד כל עם לעלות וישתדל ובמאודו

במה עצמו את יספיק לא לרבים לעזור כחו ואס לרבים; שעוזר במה עצמו את יספיק לא־ העולם
הדעה אמנה וגם .וכחו יכלתו כסי זכרנו אשר שלשה במעלות לעלות יתאמץ אלא ליחיד שעוזר
 סובה להחזיק צריכין שיהיו בו ומעלה הסבה מץ מאיזה יהיה הסוב את המקבלים כי נותן הישר

 כגון העולם אנשי לכל שהיסיב ומי ;ההסבה מעלת ערך כפי דאפשר מה בכל המיטיב לאיש וברכה
 שיקנה הסחות לכל רעים אהבת דבר על משכיל לכל ראוי סוב ספר או לעולם הטוב הדש כלי שהמציא

 חכמי כל שאר וכן . בעולם סובים כלים עוד להמציא עי״ז לבבו את האיש ויאמן שירויח כדי אותו
 כל ולכן .ולהשלמתו העולם לתקנת נצרכים •וכלים טובים דברים להמציא כן גס וישתדלו יתאמצו לב

 הרבה ססריס בעולם יש כבר קונה איני אני חדש ספר או חדש בכלי לי מה יאמר אמר אשר איש
 לו רעה גורס שגס אלא פעל טוב לאשר בטובה מקביל שאינו די לא ;שונים מכלים וכלים קץ אין

 עוד ירצה לא לב חכם כל כי גורס העולם ולכל ממון היזק גורס המיטיב לאותו כי ;העולם ולכל
 כל ומונע לעולם טוב שוחרי כל בפצי דלת נועל זה ידי על ונמצא ;טוב דבר ושום כלי שוס להמציא

 שאס וחכם בני לבך את נא תנה ; הדורות כל סוף עד העולם באי מכל והשלמה ותיקון יופי וכל סוב
 אומנות וכמה נצרכים כלים כמה ספרים או כלים מחדש אדם שוס היה לא עתה עד שנים אלף «ז

 ק האומר לכן .חסר העולם היה הנפשות המצליחים ותורות חכמות וכמה הגופות המצליחים ומלאכות
 ואס / חלקו אל המגיע כחו כפי ה^לס את המכלה הוא האנושי מין המשחית הוא הבריות שונא הוא
 נבל אמר ואם . מגעת שידו מה כל הזה לכליון עושה הוא הלא כי יותר משחית היה יותר בכחו היה
 כי לו ראוי ;קונים אחרים הרי קונה איני אני אס אף כי ;כלל בזה האנושי למין מפסיד אינני בלבו
המשחית רע איש ואנכי העולם את המקיימין והישרים הסוביס המה כן אס תיכף לבו אל ישיב זאת

מאיש ולמד צא .הקוהלת ומפשיד מפריד נרגן ואני האנושי מין חברת מחזיקי המה העולם; את ומכלה ,
 אף ממות נפשו את להציל והסוהר האסורים מבית לברוח רצה שלא (סוקראסוס) האמתי וחכם טוב

 אהבת בעבור מחיים מות ובחר ממשגר להוציאו השומרים כל שפחדו תלמידיו ע׳׳י כנפשו להצילו שניתן
 ■לא אם לכן נפסד ;קיבוןf המדינה חוקי אחד כל ישמור לא אס להם באמור ;העולם ותקנת רעים
 גא אל יקיימו שאחרים ׳בעבור שמתקיס־הוא ומה חלקי, לפי הכלל תקנת מפסיד אני עלי באהבה אקבל

 . עכ״ד ■העולם; וממכלה הקיבוץ ממשחיתי אהיה ולא חנם על בידם למות מוטב ותלמידי אחי
 יעשו,כזאת שאם מה עשות יחיד איש לב על יעלה שלא הנזכר חכם איש מן ללמגד לנו ראוי ובכן
 קנה ספר או כלי לאותו נצרך לא באמת הוא אס' אפי׳ אדרבה העולם; לכל טוב מניעת יהיה רבים

יקנה ׳ ̂ .



.קעדרעים אהבת י״ג מאמר
חכמה ויאדיר חורה יגדיל ולמען עולס של לתיקונו היסה ואת הסוג את להרבות כדי ,הממציא מיד יקנה

רעים אהבת בעבור בעולם
 שהיא השלישית שהמעלה ספק אין זכרנו 'אשר זה על זה סוסת מעלות שלשה כי זאת מודעת והנה

 שהיא האדם ישפוס עיניו למראה לא אך , שבכולם ומובחר גביהן על עולה העולם לכל להיסיב
 להמציא חכמה בסוחוש למי כי לקיים שבכולם הקשה שהיא לו יחשוב אדרבה כזאת לעשות שבכולם הקל
 היותר היא אבל כן הדבר אין ובאמת באלף אחד לאדם תורה חידושי או חדשים ידישת או חדש כלי
 עולם באי לכל סובה עושה בזה הרי מחדשו מיד הדבר קונה כשהוא חיכף כי ,בה להחזיק שבכולם קל
 צריך ולא ,'הג במעלה אוחזת ידו ובזה העולם לתיקון סובים דברים עוד להרבות גורס זה ידי על כי

 גס שבכלס הוא נכבד שהכי היות אם הג' שהמעלה ונמצא ,בספר ישמיע וחדשות כלי ימציא שבעצמו
 דבר בידו אין בממונו או בגופו לרבים או ליחיד בהיסיבו שהרי ,מכולם יותר לקיימה האדם על היא קלה
f העולם לכל בזה סוב שעושה מה מלבד בידו הדבר נשאר החדש דבר והקונה והכושר; היושר מעשה זולת  
 בנופו מעס עזר לזה ועוזר העולם בטוב בוחר אם לקנות-בכסף משנת ידו אין אשר עני איש וגס

 על יחושו ■שלא אדם בני שיש די לא הזה ובדור \ הוא הג׳גס במעלה אוחזת ידו כבר אפילו,בדיבור
 יכולים אשר אחד כסף וחגורת לחס פת על אשר אנשיס נמצאיס גס אך ;ולאמצו להחזיקו הכלל סובת

 ותיכף 7 עינם אלהיסלנגד פחד אין אף כלי; העולם ולכל למיסיב בפועל רע לעשות למו יבחרו להרויח
 הרנה ממון זה על והוציא רב זמן בו עמל אשר הממציא מן בעולם יוצא חדש כלי כל או ספר בראותם

 ועושה ; הממציא רשות הספדייבלי אותו מדפיס או הכלי אותו הוא אף ויעשה פניו רשע איש יעיז חיכף
 ;העולם מכל הרבה סובה עי״ז ומונע שלו את לסכור יכול אינו כי מרובה הפסד לכל המיסיב לממציא בזה

 כל בו ושידבקו בימיו יצליח לא גבר שיהיה אותו מקללין אמן שבמעי שבריס אפילו כזה בליעל ואיש
 למעלה כזה און חורש לב זכרנו וכבר ; הדורות כל סוף עד עולם באי לכל רע גורס יען מחלה; וכל '<גע

 קורא שמה עיין משפעו ומה פנים משני ומשונה מגונה דעת הנלוזה דעתו איך זה) מאמר י״ג (סרק
 לכל כחו לפי לעזור המחכה ואשרי ; תראה רשעים ושילומת תביס בעיניך שניה) (בהקדמה גס משכיל
 הדעת ותרבה חכמה ויאדיר תורה ויגדיל בעולם ותיקונים הסוביס והכלים הדברים ירבו למען מזכה

: הבריות את ואוהב ה׳ אוהב ■ההוא האיש כי האות לנו וזה ; מפוארים ספרים ידי על
ם כ פיק נ מ  היא אבל לא אס ההטבה שהיא הנדיבות אל 'מיוחדים וגדריס תנאים יש אס לדעת א

. הס ואלס מיוחדים; תנאים וחמשה ידועים מצרים לה שיש נאמר ; מוגבלת בלתי '
 ונכנס הנדיבות גדר העובר׳ למותר לא ידוע ובשישר במדה שתהיה צריך במאודו אשר שהנדיבות א)

 עוד כל כי ; הנדיבות יד; על יפסק והנדיבות מקורה ויכזב מעס מעט מבועה יחלש כי הבזבז בגבול .
 שיוכרח אופן על טוב דבר מעשות גדולה יותר אולת ואין ; יותר לבזבז יכלהו ימעס עוד 'לבזבז יוסיף אשר

 האשה) מציאת (בפרק באמרס חכמים דברי גדולים וכמה ;בו להתמיד יוכל ולא עוד מעשותה לפסוק
 שמו קדמוניות(דיאגינוס) בשנים האומות מחכמי באחד מעשה היה וכבר .מחומש יותר יבזבז אל המבזבז

 תן אדוני לו ואמר ידו את ופשט גדול פזרן שהיה באדם פגע אחד פעם וקבצן חכס מסכן איש שהיה
 יכולים הס אליו ויאמר ויען ;זהב אדום וממני פרוטה מבקש אתה אדם מכל מדוע לו אמר זהב אדום לי

 אינו הגדול והבזבוז הפיזור תוספת הרוב ועל . עוד לי ליתן תוכל לא ואתה רבות פעמים עוד לי ליתן
 הבריות דעת בו לצוד או לב לנדיב בארן בס לו לעשות או כמום וטעם כוונה לאיזה אך לב טוב בסבת

: כחש למען ורכושם מאודס את לו יאמינו פד לבבם את ולנגוב
ל ל כ  דבר בכל לך להיטיב מאד ומתאמן אליך מתקרב אדם תראה שאס וחכם בני לך מוסר אני גדול ו

 אליך יבא ופתאום לגימה וגדולה ושתיה באכילה בפרס עליך ממונו את ג״כ לפעמים ומפזר חנם
 אשיבנו השמש בא עד ותיכף ושתים אחת שעה על בהלואה מעות וכך כך מהרה לי תן אחי לך ויאמר

 המתן יאמר כי עולם עד עוד לראותם תוסיף לא כי תתן ולא והזהר הזהר בו האמין אל מפניו השמר לך;
 לי/ אין יסשן או יכחש או בשכרי בא אני ובזה חנם ועבדתיך אתה אחי הכי יאמר מחר ולאחר מחר יש

 אדס של דעתו לסוף לירד אפשר אי כי חדשים; כמה או עשור או מימים אותו אני מכיר הלא תחשוב ואל
 עד לך. שהיטיב מה וכל ונסיונות־רבוח; הבחנות עם שנים כמה אחר עד באמת כאמן לבבו את ולמצא

 הרמאים של דרכם כך כי זולת לא כספך את ולצודד לבבך את לגנוב וחרמים מצודות הצעות היה הכל הנה
 ■; ומנוסה בדוק הדבר זה כי תאמר לו תתן ונתן לעצתי תשמע לא אס והיה ותחבולותס; חכמתם וזה
 חדשים מקורות אחר תמיד יחפורו אלו הרוב ועל רב עי״זשררה-וממשל להשיג האנשים אלה כוונת או

 ־; בחברתה שמפזרים מת אחת ביד וחומסים עושקים הס הרוב על כן יעל / ממונם פיזור מהס לשאוב
 צריך אבל ; רעים ואהבת הכשרון מדות בין לא התרמית מדות בין נמנים וכאלה אלה תחבולות ועניני
 לפתוח יוכל לא הנדיבות גס אשר עד אסיר במסגר עצור לא ממוצע בדרך ומאודו ברכושו הנדיבות לכלכל

 איזה תדע כי ממדיה שם הקדושה ותורתנו ; ואיש איש כרצון לעשות וחפשי פתוח לא גס אף מאסרה;
 הבזטז בגבול נכנס ממנה ביתר אשר הששר ואיזה והקימון הכילות בגבול נכנס ממנה בפחות אשר השיעור
;הפיזור בגבול נכנס החומש מן יתר והנותן הקימון בגבול נכנס המעשר מן פחות הנותן ואמרה ־; והפיזור

ור״ל -



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר ,- -ד
 ממשר ממנה נוחן תיכף אחרת י בסיבה או ־מציאה או בירושה פעס,ראשונה ממון סך איזה כשמשיג־ ור״ל,

: בחומש הדין מעשר,והוא ופנה שנה בכל שירויח ממה נותן והלאה אז ומן '
י כא פרק ת י א ר  כמו ושיעור גבול בו נתנה והדה רעהו בעד האדם יעמל אשר עמל כל אה אני ו
. לאיהנדב כפיו בפועל בעמלו בגוף. אשר בנדיבוה כלומר ,במאודו אשר בנדיבוה י . : ■ ך•,-:

 נפשו והקצר וייגע ייעף אשר עד מאד רחוקה בדרך בעבורו ברגליו ■ ללכת או מאד כבדה בעבודה
 לאדם ■יתרון מה כי , בגופו לאחרים עודיג״ח לעשות יוכל לא כי ויחלה אחת בפעם גופו ויחלש בעמלו

 ממוצע להינת צריך רק , אדם לשוס בגופו לעבוד.עוד יוכל שלא באופן רעהו תחת שיעמול עמלו בכל
 במנוחה בחרו ובעבור עצלות מהמת אדס כל לסובח דבר בשום מלטרוח עצמו את ימנע שלא בדבר

 לא כי על אדם הקנת על יחוש ולא עצמו לצרכי השעוה וכל הימים כל שיקח בעייר או כבודו בעבור או
 ומחליש הגוף את המשבר רב ועמל קשה עבודה שהוא בדבר עצמו יתנדב לא גם אף , אצלו אנוש -חשוב

• ועיוניות בלימודיות ושכנו בחכמתו ר״ל נפשו בכחוח יעמול אשר בעמלו הדין והוא אחת, פעם הכהות כל  
 גס ,-אבל לאחרים וללמד ללמוד עוד יכול ולא אחת פעס מוחו את יחליש שלא יזהר מינו אישי בו לזכות

 לדבר או חכמתו לפי עצה ליהן אבל ,נפשו וכחוה מוחו את יזיק הממוצע,שלא בדרך שיהיה צריך זאת
 בכלל והוא וגבול שיעור להם אין דברים אלז אדם איזה לתקנת מכתב לכתוב או דברים ובלשונו בפיו.
 מונע ואין גופו בהס יחליש לא כי ,לו כראוי ואיש איש בו אדס כל רצון למלאות רעים איובת חובת

 ממני יותר העולם חמדת כל למי בלבו ויאמר ,וגאון גאוה מפני או הבריות ושנאת לב •רע אס כי זה
 והצדקות המעשים כשרון וכל כמדות סוב וכל אהד במקום וגדולה ״תורה יחוס אתי וכבוד עושר הן

 ביתי הסגטס ואת ההורים את ארן נגידי עם התחתנו כבר ובנותי בני תמיד, עושה אני אשר 'הגדולות
 יותר הארן בקצות מפוךסס יש וכלום ידם. על בעילם שמי יצא וכבר אורח עובר לכל לרוחה ',פתוח
 בהסכמה ממש ידי כתב אכתוב איך או כזה אדם בשביל דבר לדבר כבודי אין כמוני ישראל וקדוש ,ממני

 חותס שמי את ולחתום ממני הערך פחותי אנשיס. בין החתום על אבא או (רעקאמנדאציאן) או
 ישראל מבני קודש יהיה ולא היא קדשים קודש וידי אני קדוש כי כמיני גדול אדם יד תבנית תכנית
 שלא נדרתי ומעולם ,כזאת נקלה ענץ על כבוד בהיכלי דיו תשתפכנה ואיך כזה קטן דבר על כמוני

 שיודע אעפ״י ,האשפה על שמי יקרא ולא מכספי שאתן מוטב אדם לשום דבר שום על ידי חתימת אתן .
 לבבו ומס גאות^וגאונו .בעבור רוח ונכה עני, אל זה,יביס על לא האיש וישר הדבר כפר כי בעצמו

 משחית לאיש הוא חבר אבל האנושי למין הבר אינו כזה איש כי ורעי אהובי תדע ונאמנה מאד, גאה כי
 מר כעונש ונענש איוב של דינו גזר־ נחתס זה דבר על , ינקם ונקום לו סלוח ה׳ יאבה לא אף הקבוץ

 תמנע ומרעב תפשיט ערומים ובגדי מנס אחיך החבול כי רבה רעתך הלא התימני אליפז לו שאמר וזה
 כזבן לא אליפזאף היה דעה הסר לא כי ,כ״ב) (איוב ידוכא יתומים וזרושת ריקם שלחת לחם,אלמנות

 הלא , הרעים המעשים אלה שעשה איוב אל באמור. להכעיסו שיכוין שלשום מתמול לו שונא לא והוא
 לגלי פתי ואוכל אכלה אלמנה ועיני דלים מחפץ אמנע אם שכתוב כמה אלה כל הפך איוב עשה באמת.

 כבשי ומגז חלציו ברכוני לא אס לאביון כסות ואץ לבוש מבלי אובד אראה אס ממנה יתום אכל ולא
 תס שהיה הכתוב עליו מעיד היה לא אליפז שזכר הרעים מעשים עושה היה אס כי ,ל״א) (שם יתחמם

 וגומל צדקה בעל גדול צדיק היה בממונו ותרן שאיוב אלא , א') (שם מרע וסר אלהיס וירא .וישר
 אורחים ומכניס לרוחה פתוח ביתו ערומים מלביש בביתו יתומים מגדל אלמנות מפרנס דלים עוזר וזסדיס

 לו אמר מעמו האורח או והאלמנה היתום הלך כאשר אך החסדים, וכל כל,הטו<ות בביתו להם -ועשה
 . שיהיה מה או פלוני לעשיר ידך כתב לי נא תנה או בעבורי פלוני גדול איש באזני דבר אדוני נא ר5־*ל

 ויען , עושה היית כאשר ותהיה-מעשה ממך: אחרים וילמדו בביתך. אותי שכבדה מהימנא לראיה ^פידי
 נדרתי ונדר גדרתי גדר כי הזה בדבר עוד אלי דבר תוסיף אל עמך שעשיתי מה לך רב ייאמר 'אייב

 ואת אני בעולס ומפורסם וקצין אלוף ויפר תם ונגיד גביר הן בלבו אמר כי ,משלם .כזאת עושה שאיני
 אתת אות אפילו לכתוב או שמי חת לחתום יאה ולא דבר חצי ולא דבר לא לדבר נאה לא כמוני הקדוש

 כי רבה רעתך הלא לו ואמר אליפז אותו שהוכיח וזה , הוא נחשב במה כי קסן ועד למגדול הדס לשוס
 די לא רגלו כף ידרוך אשר המקום בכל כי לו שהיעבת מההטבה יותר רעה הדם לאותו גרמת הזה נדבר
 לכתוב או לדבר כאיוב חשוב אדם רצה לא חנם על לא ויאמרו בהפך שיחשדוהו אלא לו יאמינו שלא

 ' לחם בלי נשאר כן וע״י כתב שוס בידו יתנו לא הם ואף יעמו אדם שום עוד היטיב לא ולכן ;בשבילו
 שלחת ואלמנות תפשיט ערומים ובנדי חנם אחיך ותחטל לחם תמנע מרעב כי הרי כל, ובהוסר ובמרום

 פחים סביבותיך כן על ג') (משני לעשות ידך לאל בהיות מבעליו סוב המנע אל אומר והכתוב , ריקם
 המנע ומרעב וכן מלובשים כגדי ולא חפשיס ערומים ובגדי בפסוק מדוקדק ובזה , סתחוס פחד ויבהלך

 תדע וידוע , ללחמו הסיבה מנע ומרעב להתלבש הערומים מן הכבה ימנע כי לחמך תמנע ולא לחס
 מסי מעשה להיות ריצה שאינו מי עונש גדול כך בשכרו מהעושה יותר המעשה כגדול שכמו וראש אחי

 מכתבים כסה למרחקים והולך נוסע הנזכר הגדול האדם של בנו היה שאס בעצמך .הגע , ששה שאיט
 בעניו גדול כלנ קדם חכמי אמח וכבר , בעטרו ארץ לקצות כותב היה אגרות וכמה בידו נותן היה

אהבת '



מאמד ר!עהרעים אהבת ו״ג ך׳̂־
 עמה&־:־-'לע^ כמו עמו ותתנהג ־ורחם ואהוב כבד ואח ובן אב כמו יהיהבעידך אדם כל רעים אהבת

 דצל ־בכל ידך לאל בהיות מבעליו סוב המנע כית־וכשילכו־אל תביא ועניים לחמך .לרעב פרוס אחי
^ כצהרים ואפלתך חורך הפביעחרח,בחושך נענה נפש וחפץ ענין ודבר אצבע שלח אף ענץ ובכל נ ו

:נפשך בצחצחות והשביע תמיד •־ה׳ : י ־ ■ ■ , ־ ־ ־־-'־ג ־ ־. . .■ • .
י כבי‘שרק א נ ת אחר; לאדם יזיק לא בשכלו או במאודו או בנופו־ לאדם שעושה׳ שההסבה הב' ה

מתנגד כי-הוא אחר; לאדם ורעה זה לאדם סובה שהוא דבר יהיה שלא כלומר . . ־■ ;
 6'א ומכ״ש נפש מפני נפש דוחין ואץ •להרע לא לזולתו להיסיב משתדל שהוא מפני משתדל שהוא בתה

 יעדיף ־שלא כלומר לעצמו ההיא ההסבה יזיק שלא •הג' התנאי הרבה. אדם לבני רעה ההוא הדבר
 גופו יחלש או הוא יתרושש כי ,ברעות עמו ואחר עצמו מושך. בזה כי הרבה המיסיב ־יכולת על ההסבה

 קודנרן חייך ־ נשך) איזהו (בפרק חז״ל ואמרו כ״ה) (וייןרא עמך אחיך. וחי שאמרה התורה נגד וזה
 יוכל שלא מה מצד בעצם טוב לא ומעשה אולה שזה מה מלבד כן, לעשות רשאי •אינו כן על חברך לחיי

 ■אדם לאותו ההיא הנדיבות יזיק שלא הד' התנאי הקודם. בפרק אמרנו כאשר לאחרים עוד להיטיב
 ידועה לעיר ונסע פחורתו ולקח שמעון בל בסחורתו לגירות עצמו התנדב ראובן משל ודרך ,אליו שמגדב
 עובר כסף שקלי באמונה הריוח עם שמעון ליד המשת והביא יפה ריוח עליו־ ותהי בשבילו שס ומכר

ששם ראובן במה אשר אחרת לעיר סחורתו עם שמעון ילך. שלא כדי בזה היה כוונתו אבל לסוחר
̂ל ביוקר הסחורה וכדומה משמעון הגדול הריוח את לכלוא והסכוין יותר כפלים כסלי ירויח ושם גד

 סוב איש זה ,מסיב לא לבריות ורע לשמים רשע הוא בה לו הזיק בעבור לזולתו המיסיב כי לזה,
 בין בדבורו בין במאודו בין בגופו בין לזולתו שההסבה הה' התנאי ־ .וצדק באמת לא כחדק נמשל

 השכל• במשפס דברו שיכלכל צריך אמנם .ורחוק קרוב וגדול קסן ומשוה לכל שוה יהיה לא במכתבו
 מכלם יותר ייסיב ובניו לאשתו ומדרגתו, ותכונתו המקבל ערך ולפי אדס שהוא מה לפי והכל וההבחנה

 לעניי קודמין עירך ועניי ־ אחר עם לעניי קודמין עמו ועניי אחר מאדם יותר ממשפחתו אליו והקרוב
 כסף אס נשך) איזהו (בפרק חז״ל שאמרו כמו ,לזה וכדומה חכם לשאינו קודם והחכם עיר־אחרת

 עניי קודמץ ענייך עירך ועניי ענייך עמיקודס וכותי עמי ל׳ב) (שמות עמך העני את עמי את הלוה
 בסול או סרתה לו יש או המסיב בו שנחשר בדבר זה זכל ־ ,קודם עירך עניי אחרת עיר ועניי עירך

 להדלינן או כלו הנובע ממעין מים לחפוף כגון כלל חשר לא וזה נהנה שזה במה אולם וכדומה,־ זמן
מ יהיה שלא לדעת ראוי .גם . שוה אדם וכל שוין אפץ כל שכלו,בזה לפי סובה עצה לתת או מנח נר

(בפרק הודעתי כזאת מראשית כי ק לעשות נכון לא לאתרים, ולא אחד לאדם רק בהסבה נדינוחיו
 אחד שכל הראוח ועינינו ,בגופנו אשר האיברים מן רעים באהבת הנהגתנו כל שנלשד זה). מאמר י״ג

 ־ולאזריס לעינים כן. כמו משמש לאף משמש היותו עם היד׳ כי כלס; עם ומיסיב כלס את משמש מהם
 להביא הולכים הרגלים וכן ואחד, יאחד לכל הנצרך ..כפי מבודסס לכל האיברים שאר ולכל ולרגלי®
 ך5 ;לאחרים ולא לבד אחד לאבר רק •שמש אשר אבח תמצא ולא ,האיברים לכל הנצרכים הדברים

 לאשר דאפשר; מה בכל ימינו לו שתושיע עיניו לנגד שחדמן הנצרך אדם כל עס להיסיב האדם צריך
 וכל וצדקה במעשר הדין והוא ־אחד תרומותיו.לכהן כל אדם. יתן שלא הדר) (בפרק חז״ל אמרו

■ - • ־ . , / ,r■..־“■ :• ־ ■- V .־ ־. :־■ : דמיסב מידי. :׳ ■ז‘■׳■• ..־ \ . -־
? כג פרק מ ה1ו ר רש לזה ונצקך אחת סובה לעשות לאיש pמזד אם ונחקורה דרכינו נחפשה ת ^ 

■ ראוי לאדס׳ל^ כן וכי־יקרה # לשניהם לא סהס לאחד אם בי לעשותה אפשר ■ואי ־ . ז . . :
 להועיל מהריב ואביון עשיר. יחד לשניהם לעשות באפשח הוא אם. כי מי, מפני נדחה ומי לעשותה

 להושיע אפשר שאי אחר אך ,לעשירים בין לעדים בץ ׳ג״ח וערבה) לולב (בפרק חז״ל כמאמר לשניהם,
ם, ישיבנו ומי י באחד והוא לשניהם ק  לעשיר להיטיב שיבחרו זה בענין האדם בני סבע והנה וארח ר

 תופי® האמיתי העיון אחר אמנם ,החלושה דעתס לפי מהעשיר להס בסוח יותר והגמול שהתמורה יען
 ירו ־השיג לא כי נס הרש כי ,לעני חסד אותו לעשות לבחור ראוי יותר כל ישכילו חכמו ולו בדכי/ י»ס

 לפניז ■בתודות עצמו• את ותובע המסיב לפני הכניעות בנפשו מראה הלא תמורתה, ולגמול עליה להקביל
 ביח.להושיע •היכולת חד^ אשר ״לגומלים ומקים העת ,;ובהגיע לנצח בלט שמורה השבה והכרת תמיד
 ובישועתו חפצה ובנפש שלם בלב השלמתה ומשתדל.על־ על־עשיתה אלהמסיכהואממהר סךהדבריס כדבר

 להמסיג אין ועשיר גדול לאיש האדם יעשה אשר וחשד שב אך ,הגמל״־סובתו ביום מאד יגיל מה
̂ 5עצ לתבוע וחסד סובה .בהכרת מתרציס כלתי העשירים ט ,תמורתה מל יליוייח תידתי על ליחל

 ■קבלתם ידי על שהשיג הכבוד מהם תגמול לדי למעיב זאת שמיש. הם אבל /■ עליה כתודה או כקבלתה
 אחי ו?כן. וגמולו. שבו יחיל לא ק על זולתה הגמול מהם■ המטיב יקוה זועפים,אם והס מעמו סובה

 השיב •כאשר ,העד רעך את חסדך. זה -עשות לבחור שראוי־ תפפוס גבצדק הזך. בשכלך נא הכר ואהובי
 •ובלתי או,לעשיר וישר מסכן לאיש בתו .את יתן אם אותו.עצה ששאל: למי העמיס. מחכמי קדמון ניע©
 אלמח ,וכן ,איש להם ישפר אשר לממון אותה משתתן משן לו יחסר אשל. לאיש בתך את שתחן שמב ישל>
ק על ,קודם ענו ועשיר עני נשך) איזהו (בפרק מנייש מז״ל  בחסדך.נסחתי ואני נסובךי הוחיל ־

שתעשהו -



אמת דברי ב׳ חלל! הברית ספר
 ק גם באים גומלים והנה ;העשירים לא יביעו סובך רב זכר שמך יהללו ואביון עני כי לרש שתעשהו

 יסכלו בעשירים ומהללים הגומלים כלו כאשר ויהי העשירים; מן לא בידם היכולה אשר בעת העניים מן
:מסיבים המה להם ולמה משיבים אץ גמול לעובדיהם הן עמהס; המתחסדים •

ה ת ע  אני ולזה ,לישע הנצרכים בין והאיחור הקדימה להודיעך וחכם בני עמך איסיב היסיב אמרתי ו
קרוב ■אדם כי לכל קודם הוא ובכן קודם; קרוב הקרוב כל א' כלל .כללים ששה לך מוסר

,הקסנים בניו כל כל החיים מקור היא גס והיא כגופו אשתו כי הקסניס לבניו קודם ואשתו ,לעצמו
כי לאמו קודם אביו עצמם ובהוריו גדולים; נקראים ומעלה שנים ומשבע הגדולים; לבניו קודמין הוריו

וכאשר עבירה; בה יעשו שלא לפדותה קודם אמו בשבי ואמו אביו אם אך בעלה; בכבוד חייבת היא גס
רבו לישע נצרכים הנס שלמדו ורבו אביו ,לפדותו קודם האב כן גס בזכור עבירה עיברי ביד המה
קודם אביו מאביו שכן מכל מאחר אפילו לימוד שכר רבו קבל וחס לנפשו; אב וזה לגופו אב שזה קודם
 קודמין וקרוביו אס; מצד לאשר קודמץ אב מצד וקרובין ואחיס לקרוביו; ואחיו לאחיו קודמץ ובניו לרבו;
 לך שעשה מי ;אחרת עיר לאנשי• ׳ עירו ואנשי עירו לאנשי ושכיניו לשניניו ביתו ואנשי ביתו לאנשי

יסור למען טובה לך שעשה למי קודם רעה לך שעשה מי מעולם; סובה לך עשה שלא למי קודם שובה
ק; שלום וירבה לרעהו איש בין האהבה ויגדל השנאה א מעות ממך להלוות מבקשים ושונא אוהב ואס ב

 תקח מאשר אהובך מאת כפול ומשכון ערבון קח וחכס בני איפה זאת עשה לשניהם להלוות אתך ויש
 האוהב ואצל לבד מעות לאבד תוכל השונא אצל כי השונא מאצל כסל האוהב אצל לאבד יש יען ;משונאך

 וילד גדול אדם לרפאות כגון ;וקודם עדיף ברי ושמא ברי ב' כלל .אוהב גס מעות נס לאבד תוכל
 אשר חלאיס מיד הרבה ע״י להתגדל יזכה אס הוא ספק עדיין הילד יתרפא אס כי קודם הגדול קסן

 אבל ;לזה וכדומה (מאזלען) הנקרא והחלי (פאקן) הנקרא האבעבועות כמו קטן כל על יעבורון בהכרח,
 גדול אדם למים נפל אם זה ומסעם ;אדם כל כשאר ובהקפו בחזקתו הוא הרי כשנתרפא תיכף הגדול

 והחולה יתקיים אם ספק יש התינוק כי ולחולה לתינוק קודם הגדול חולה גדול אדם עס או תינוק עם
ק וקייס חי חזקתו הוא הרי המיס מן ינצל אס תיכף וזה המיס מן ינצלו אס גס יתרפא אם ספק יש  ו

 יצא שבזה שנים שש לאחר נער לכן ;קודם חלש חלש ושאינו חלש ג׳ כלל .ושמא ברי לשאר הקיש
 לכל •לאיש קודמת אשה ולכן ;וזקנה ילדות בו שחין לאדם קודס זקן או קסניס ילדים סכנת מכלל
ונקבה זכר אס לבד ,וכדומה משבי לפדות או להנשא או כסות או מזון הן ורחמים ישועה דבר

;ואמו אביו אצל הזה הדין משורש לפנים זכרתי כאשר קודם האיש פודים זכור במשכב הרגילים ניד
 (סיק ביו״ד והמ״ז ;קודם האיש מיתה סכנות בשאר וכדומה בנהר שנפלו כגון נפשם ממות להציל אך

 אפילו ששייך סבעיי סעם ג"כ לזה הרואה ואנכי ;במצות ספי חייב שהאיש בעבור שהטעם כתב רנ״ב)
 שנמצא דבר שכל וידוע גלוי וזה יקר לשאינו קודם יקר כל כי סומא;והוא; כגון ׳המצות מן שפסור 'למי

אץ וברזל רב הזהב שם אשר במדינה שאפילו עד ;בעולם מעט הנמצא כדבר יקר אינו בעולם הרבה ;
במדינת וכן הזהב; p מעס הוא שמה כי על הזהב מן חשוב יושר הוא ממדינותנו לשם הברזל.המובא '

 לרוב הזהב כי מלח מדה בעד זהב נותרס,מדה שם קאנטין) (קאפו אצל אשר הגדול) (מיל״יי מלכות
 מקום בכל הזכרים מן בעולם הנקבות מספר מרובה ט הארץ בכל זאת ומודעת ;אין והמלח להם
 ידענו וזה ;מבנים יותר בנות שנולדות היצירה בסבע אלהיס שם כך כי אחד ;טעמים משני זמן ובכל

 המקומות בכל המלך מאת זאת על הממונה לשר להודיע לנקבה או לזכר היולדות תורת זאת כי בנסיון
 מסעם והשרת .זמן ובכל מקום בכל הזכרים על הנקבות ורבו נמנו שנה' ולסוף יכתבו כלס ספרו ומל:

 או זה בחלק או ודור דור בכל המתגרות מלחמות ע״י הנקבות מן יותר זכרים העולם מן וכלים שמתים
 נפשו ממות להציל קודם ואיש חיי בעי גברא זה ומסעם בחוש; ידענו וזה העולם מחלקי בחלק.זה

 חק בשומו ה' ישר כי להגיד אכלא לא שפתי על זה נגע והנה .האשה מן במציאות היא יקי כי
 מצוה לכן ;האדם בעבור אס כי נברא ולא היה לא שהעולם בעבור מנקבות פחות זכרים שיולדות בסכע

); (בראשית הארץ את ומלאו ורבו פרו הוא בתורה הראשונה  מספיק ורביה לפריה כי זאת ומודעת א׳
 וזכרים הרבה נקבות שלח אחיו לעשו מנחה בשלחו יעקב כן על אשר בהפך; לא נקבות להרבה חחד זכר

.p w חכמתו וברוב ;ל״ב) (בראשית עשרים ואילים מאתים רחלים עשרים ושישים מאתים עזים כנאמר 
 ושלח וסבש כדרכו ומין מץ בכל התולדה צורך כפי בצמצום זה מספר לכוץ ידע ביצירה יעקב של

 להצילו וניתן הוא במציאות יקר זכר כל ולכן ;ורביה לפריה כמשפטם במספרם ולפריס ולגמליס צאתומת
 ויתום ליתום קודם אלמנה לכן לחבירו קודם יותר ונדכא נשבר לב כל ד' כלל . הנקבה קודם בנפשו
 קודם מחבירו גדול יותר בצער השורה כל ה׳ כלל .הנדכאים לשאר תקיש לזה וכדומה יתום לאינו

 האיכרים בשאר לשמש יכולים המה כי אבר מחוסר שאר או יד שבר או לפסח קודם עור לכן לחבירו;
 מצער ראשיחך וטה כאלה שאר לשער תקיש לזה וכדומה ;כרצונו אבר בשום לשמש יוכל לא וזה

 חכם ותלמיד חכם לתלמיד קודם גדול וחכם .שט והתורה החכמה רוב לפי שהקדימה ו' כלל .היותר
 כראי חזקים איבריו וכל בגופו שלם החכם אפילו ע״ה לכ״ג קודם ת״ח ממזר אפילו לע״ה קודם

והסעם ;חוש או אבר ומחוסר מופו שלם שאיט אחר לאדם ורחמים ישועה דבר לכל קודם מוצקים
אשר -



קעורעים אהבת r מאמר
 וכדומה פסח או עור או יד שכר בראותם בו מוס לאיש צדקה וליתן לרחם מהעוררים אדם בני אשר

 כבר ;פרנסה מחוסרי לת״ח ליחן שמתעוררים ממה יותר ותורה חכמה מכל וריק נעור הוא אפילו
 מעם כי לפניך ותערב מקומו על שמה הקורא עין זה) חלק פ״ז סוף י״ב (במאמר עיניך לנגד ידי

 שויס ובלתי במהותם חלוקים אדם לבני הנצרך ושוה אחת ישועה בדבר חקרנו כה עד והנה .הוא אמת
 אשר אדם לבני הנצרכים שוות בלתי והשובות חלוקות בישועות נחקרה ומעתה קודס^ מי ^כערכס

• :והוא ,קודם מי אחת וערכם שווים במהותם .
. הס ואלו והשוב הישר הדרך יורוך המה אשר כללים ג' בידך ואמסור הזה בדבר גס שמע ומשכיל קירא

 מי לכן ,שעות לו שיש למי קודם הוא קצו וקרוב שעות לו שאין מי תבחננו ולרגעים לשעות א)
 כשובע וזה אותו לרפא שנוכל ושהות שעות לו יש החולה כי למות המסוכן לחולה קודם במים שנפל
 חולה ולרפאות שבוי לפדות כן על וקודם עדיף ברי ושמא ברי ב) . יומת במים תעזבנו רגע אם נמים

 כפנפדה תיכף השבוי אמנם לא אס לו יועילו והסמים הרפואות כל אס ספק החולה כי קודם, השבוי
 והשקות הרעב את להאכיל כמו ישע מיני שאר הנצרכים לכל גס קודם והשבוי ;וקייס וחי ממות ניצל הוא

 יש ישע מיני שאר והנצרכיס קצו וקרוב שמות אין להשבוי כי מכעס , וכדומה ערומים ולהלביש הצמא
 הכרחי היותר לדבר הנצרך ג) .למות הלקוחים ושאר שבוים בפדיון אחד רגע לאחר ואסור שעות להם
 למלאכה נצרך או ממנה להתפרנס ולשמרה לעבדה לשדה נצרך ואחד לבית נצרך אחד אס כן על קודם הוא

 לכן ,מהבית יותר לאדם הכרחי שזה מפני לבית שנצרך למי קודם הוא ממנה להתפרנס כדי אומנות או
 החולה ולרפאות הרעב להאכיל , המעות באותן בית לקנות שדה מוכרין שאין דין עורך ערוך בשלחן
 הסמים והנה ,לחולה הסמים כמו לרעב ורפואה (מעדיצץ) חיים סס הוא הלחם גם כי קודם הרעב
 באכלו תיכף לבא קרובה ורפואה לרעבונו ויועיל שירפא נו ספק אין והלחם לא אס לחולה יועילו אס ספק

 יוכל הרעבון כי לרעב כמו ושהות שעות לצמא אין כי קודם הצמא הצמא ולהשקות לרעב להאכיל . הלחם
 ונמצאים מזונות ממיני יותר רבים מיס בשלמו יתברך הבורא ברא לכן ,מהצמאון יותר זמן לסבול אדם
 יגיעה, ובלי בחנם תמיד והמה מתחת בארן יחפרו אס בבורות ביאורים במעינות בנהרות המקומות בכל

 קוצר ולזורע לחורש צריך כי מעצמן גדלים ולא מעסיס במקומות אם כי יגדלו לא מאכל מיני ואולם
 בכסף אס כי בחנם אינו ובכן כפו ויגיע אפו בזיעת אוכל ואח״כ ואופה ולש וסוחן בורר זורה ודש ומעמר

 בכל נצרך הוא כי מהמים יותר לו נצרך שהאדם האויר והעד , לרעב קודם שהצמא האות לנו וזה מלא
 כן ועל ,ממנו ריק מקום שאין עד הארץ כל מלא והוא מהמים הרבה יותר יתברך הבורא בראו רגע
 ואינו אמו מדדי מעצמו לשתות הוא יכול הולדו ביום התינוק ר״ל לאכול, שיכול קודם לשתות האדם יכול
 באמרה לאדם והשתייה לבהמה המאכל הקדימה התורה כן ועל ,ושנתיס שנה אחר עד בעצמו לאכול יכול

 .כ״ד) (בראשית אשקה לגמליך וגס שתה ואמרה י״א) (דברים ושבעת ואכלת לבהמתך בשדך משב ונחתי
 מהרעטך, יותר זמן הלבוש חסרון לסבול יכול האדם כי קודם הרעב הערום ולהלביש הרעב להאכיל

 וכדומה ומשי גפן’וצמר ופשתן צמר המה אשר הכסות ואת הלבוש את שעושיןמהס הדבריס כי \העד
 ר״ל ללבוש שיכול קודם לאכול יכול האדם כן ועל , מזונות ממיני פחות בעולמו יתברך הבורא ברא

 אפילו שנים וה' ד' בן היותו עד עצמו את להלביש יכול ואינו בעצמו לאכול יכול שנים וג׳ ב' בן תינוק
 להתקיים יוכל האדם כי לבגד'קודם הנצרך בבית ולאחד בבגד לאחד להושיע .לפניו מונחים בגדיו כל אס
 ליקח צריך ואחד בית לקמת צריך אחד ושלמה, כסות מבלי להתקיים יוכל מאשר בית בלי יותר רב זמן

 שיהיה כדי בהפך לא אשה יקח ואח״כ תחלה י בית שיבנה האדם תורת זאת כי קודם, לבית הנצרך זה אשה
 אפשר אי ולפרסם כאלה דברים לשאר תקיש האלה הכללים פי ועל , אשתו את שמה להביא מקום לו
 כפי אלהיס בישע פה ישנס הדברים ראשי כי ,עוד ויחכם לחכם תן מרובים עמך וצרכי הס רבים כי

ץ עם והמסיב הסוב לבך בנדיבת להתנהג איך תדע למען והחכמה התורה ממקור בעזרתו שאבתי אשר  ר
 לו אוחיל כן על ,חכמה ודעת תורה דין כפי לו הראוי מקימו על ונדבה הטבה כל ויגיע שיבא בכדי

: ולהפך במאוחר מוקדם ימיר ולא יחליפנו לא כי להקורא ' . ־
ר כי פרק ח א  ותנאיו ואופניו דרכיו כל עם הזה החוב תשלום להודיעך אלהיס רצה כבר כי ו

א. אחד דבר אס להודיעך.כי עלי נשאר לא ו ה ו  למעלה ועלית לכך זכית ,אם ,
 אוהב ושהוא הזה בדבר כמוך אדם כל שלבב החשוב לא הזאת הסובה במדה והורגלת הזאת הרסה

 הס האדם שבני כמו כי ,מעמו הרכוש כל ואת מאודך ושמור בהפך חשדהו אכל אתה כמו אדם. כל
 האדם של והמותה והנזיקין הרעות רוב סיבת הס אף ככה בעולם וקיומו והצלחתו האדם חיי סבת
 בעינד יהיה אדם כל לכן , בארך האדם רעת רבה כי וכדומה מלשינות ורציחות גזלות גנבות פ״י
 קניניך רק פתוח ופתח מגולה במקום חתן לא כספך אח אך ורחם ואהוב כבד ואח ובן אב כמו

 על אשר ואש עצים למדורת דומה הדבר למה משל . ומסוגר סגור במשמר ותניחהו לך קח והרכוש
 אפשר אי האש לולא כי האש מן האדם מקבל גדולה שהנאה קור עת החורף בבית בתנור או האח

 סמוך יותר לו יושב היסב עצמו את לחמס וכשירצה יעמוד מי קרתו לפני כי בחורף להתקיים לאדם
אז כי מאד עד האש ׳ אל או התנור אל עצמו יקרב שלא להזהר לו צריך אך יותר הנאה ומקבל לאש

ישרוף ' י



אמת דברי י׳ חלק ספר:הברית
לו חגלה ולא מממונך יוחר תשמור שסחיך ומוצא . גדולה ויקיל:רעה בגדיו אותו.ואת ישרוף  לשיס סו
 הרי כידו' ממוגך כי . חיקך מכת ו}ו כנפשך אשר רפך שניס מכמה שלך נאמן לאוהב אפילו אדם
 מאודך ובכל בך ימשול ־והוא 1T3 כספך נס אתה גס סודך לו מסרת אס אבל כספך את אומזת ידו.

ס 'כי  • לשונךמאד,פן את ושמור לך השמר לכן ; יוכיח :שמכון אשת דללה ו בידו מעותך גס ראשך ג
 הדיר. הגיד והוא יאמר בכל לארס סודך את שגלית כזה וראש אחי לך קרה ואס ̂ תדבר.ותתחרט

 יכולת לא שאתה כמו כי ,כלל בליו אפך יחר אל גדולה רעה ̂:זה לך וגרס לאחר ואחר אחר לאדס
 הדברלאחר; וסיפר הגיד ולשתוק ברוחו למשול יכולת מבלי הוא אף כך לו והגדת ברוחך.לשתוק למשול

 עכר הוא כך השכל פקודת על עברת שאתה וכשם השכל •בפקודת יאמר בבל הדבר היה אצלך, גס גי
 שאתה ממה יותר לך אוהב הוא יהיה מדוע הזה הגדול אף חרי ומה לך. חרה זה ולמה , פקודך על

 שמאוהב בידך נקוט זה וכלל ...עליו אדוני אף יחר ואל עליך קצוף לקצוף תרצה ואם לעצמך אוהב
 לו אפר וכל עניניו כל מעמו ומסתיר עצמו מרחיק האדם השונא מן כי משונאך יותר עצמך השמור
 תנקש פן לך הכמר ,בשכל ממנו ולהשמר מעמו להסתיר. צריך לכן ,לאוהבו וידוע גלוי והכל בסכע

 יראה האדם כי ארבו ישים ובקרבו ויאהבך יכבדך בפיו כפיו לבו אץ שמא בעי מיהו למיחש כי
 y בבריתך נאמן ולא עמך נכון לא ולכו פנימיותו כי ואפשר ימצאנו מי עמוק עמוק ולב איש וקרב לעיניס

 ויכנאך ממך לבכו יתהפך אשר באים ימים שמא לבו ובכל באמת כעת אותך אוהב הוא אס גס ואף
 אוהב נהפך אשר רטת פעמים זה על הנסיון העיד כאשר ,שונאך על הוא גס ונוסף■ שנאה תכלית
 כי וזכרו אוהביכם את אהבו ,שמו קדמון(ביאס) פילוסוף אמר וכבר .אותו שנא עוד וייסיף לשונא
 ושמור לך השמר לכן , לאוהביכס להתהפך יוכלו כי וזכרו שונאיכם את אהבו לשונאיכם להתהפך יוכלו
 ואס / כרחוק כקרוב כשונא כאוהב כרשע כצדק והיה אדם מכל והזהר בינה קנה קנינך ובכל נפשך

 שהכניס יהושע בר׳ מעשה חז״ל שאמרו כמו האיש את שמור ביתך תוך אל ואספתו אורח הכנסת
 'נטל הלילה ובחצי מתחתיו הסולס ונטל לשכב לבג והעלהו ושתיה אכילה לפניו ונתן אדם אצלו

 יהושע ר* אמר מכאן .רגלו ונשבר הגג מן נפל לירד שביקש כיק בטליתו וכרכס הכליס כל האיש
 אמח לדבר זאת מודעת כי ובהיות . גמליאל כר^ וכבדם כלסטיס בעיניך אדם בני יהיה לעולם.
 תחת רעהו על יחשוב וכך חברו את ידץ דון ככה מדותיו סי על בלבבו הוא כאשר אדם שכל ובדוק

 לאיש לא זה פרק בראש זכרתי כאשר הבריות את ואוהב סוב לאיש זה על להזהיר הוצרכתי כן
 ולא האזכרה על ימתין ולא מעצמו ומבין חכם הוא ברע כי ,הבריות את שונא ואדם רע.מענליס

■ ' ' ; לאזהרה .צריך . • ׳, ,־
ה ת ע  כי דהיינו , כזה מעשה לך קרה כבר שאם היום מצוך. אנפי לאשר ושמע אתה קרב וחכס בני ר

אכילה לו ונתח ביתך אל ואספתו כסות ומבלי ללחם לעב בחוץ ואביון עני איש ראית ראה . ־. ,
 ימיש איזה אחר לך עשה או בביתך מצא אשר כל את וגנב בלילה עמד ללין,והוא ומקום ובגד ושתיה
 בדור וחטאים רעים כלם כי אדם לשוס להיטיב ראוי אץ הללו בעתים תאמר אל .אחר רע מעשה

 ארחיק מעתה ותאמר משם, האדם אותו אשר המדינה אנשי כל על בלבך שנאה תשריש סן או •y הזה
 תאמר,כן אל , מהס לאחד סובה לעשות נכון וחטאים.אין רעים אנשיה כל כי ההיא המדינה אנשי כל

 יושביה שכל בעולם מדינה אין כאשר כלס^רעיס יושביה שכל בעולם אץ.מדינה כי ככה החשוב ואל
ם כלס  אשר האנשים חבור ־כללות כי ובינוניס ורעים טובים נמצאים ומדינה מדינה בכל אבל מבי
 בארץ צדיק■ אדם אין־ כאשר ואיש; איש בכל אשר והמעשים המדוה כמחברת הוא ומדינה מדינה ככל
 כן גס בה ימצא לא אשר בעולם מדינה אץ כך מעשה או מדה באיזה חסרון בו נמצא לא אשר עד״

 על נקפיד שלא כלומר בו הנמצא החסרון עס אדם כל לאהוב חייבים אנו ואס ( רעים אחה;אגשים
י״ת (סרק למעלה זכרנו כאשר האהבה את י ומכבה הדבקים בין מפריד ־זה יהיה ולא שלג ►שגזסמן

ם כמנהגו עולם כי כזאת דברת מחכמה לא כי הג.ג  צדיקים אנשים עומדים ודור ובכל.דור נגתה, נו
ם חדש כל ואץ ובינונים ורשעים נשמע כבר תאמר וכי • לעולמים היה כבר לא אשר הללו בעזי

עמו ואתו רע חיש ע״י לסטל צריך הטוב החיש ט דאינשי בפומי, ומרגלא כל כפי המפורשם מאמר
 לשוט תען זה. על ,ההיא המדינה אנשי כל ארחיק כן ועל משפט :בלא ונספה בנחלתו נכוה הוא

 אדם כל והלאה אז מן לקרב אתה צייך נסשך ממה לך ואומר ואען , טהלכה משיב רך מענה אמרתך
 תחת רעה לך עשה שכבר האדם חוחו עם ומדינה עיר בן שהוא בין ניתך לתוך, ולאספו לישע הנצרך

 איש ג״כ לך נזדמן כי כראשון לך פשה הוא. גם אף אם אחרה^ וסריגה ממקום בין-שהוא ובה0
טר אחרים ושלא.לדחות באהבה ולקבל לסבול לן־ ראוי רע ע  מאמר,המפורשם נניח אם כי .זאת נ

אנשים ג״כ בה ימצא פלא בעולם מדינה שאין זאת מודעת הרי כן.■ לעשות ונפון ויציב אמת לכלל הנזכר
/ בעינ^ ישר איש דרכי יכל כי סוב איש אתה כי בעצמך ידעת וכבר ,הרבה אס מעט אם טובים

ואס ׳ .



לועזאהבת׳רעיים׳ מ מאמר
ל P ואם  שגס כחשכך רע אם שוב אס לבבו אח ומצאת תדע בסרס מסוכה איש לדחות לך אפשר א
 אתה גס רע איש ע״י שתסבול וצריך סוב איש חתה גס הרי רע איש ע״י שיסכול צריך הוא סוב כי אס

 צריך המוב איש ואין נכון ובלתי אמת אינו המפורסם שהמאמר מיח ואס ̂ אהה ולא הוא יסבול ולמה
 שנזדמן לישע הנצרך עולס ועד מעתה אדס כל עס להיסיב אתה מחוייב בוודאי צ;רע איש בעד לסבול
 דרכיך בכל שתחכם גם צריך מדותיך וכושר לבבך סוב עס אפס ,הוא וישר צדיק כי אפשר כי לפניך/

:זכרנו כאשר כרשע כצדיק קניניך כל מעמו ותשמור
י >“כי פרק ד ו  כפי יתברך הבורא חובת א) .הן ואלו אדס חייב'כל חובות שלשה כי לך דע ורעי ד

חקר אין עד בנוובות וחננו מהאפס והמציאו שבראו מצד ושבע״ס שבכתב התורה - ־
 ועמהס בהם וחי בועידה להס ומצורף בחברתם התאחדו מצד האדם חובת ב) .מספר אין עד וחסדים _

 אפילו להתקיים אפשר אי שבזולתס עד סופו ועד מתחלתו חייו ימי כל מהם והעזר התועלת והשגתו
 חובת ג) . הוא כן כי ותבין שם חביב הקורא עין זה) מא' ג' (פרק למפלה כמובא בעולם אחת שעה '

 ימי מדת נפשו את ולהחיות עצמו את לפרנס בעסק לעסוק או מלאכה לעשות־ מחוייב שהוא ר׳׳ל עצמו
 להתמדת הנצרך ובמשורה במדה ובמשתה במאכל גופו את שיכלכל במה כפו מיגיע השמש תחת חייו

 מהנזקים עצמו את ולשמור יחרים/ והתאוות והמותרות יום בכל באדם הנתך תמורת למלאות כחותיו
 להפיק ישרים ובמעשים בחכמה לעסוק בו אשר הנפש שיוכל כדי וכדומה ופחים צנים רעים ופגעים

 וגדולה קסנה תעשה לא אשר־בלעדו הנפש שמוש כלי הוא אבד דבר היותו עם הגוף כי מה' רצון
 את אני ושמתי , ד') (דברים לנפשותיכס מאד ונשמרתם ונאמר , י״ח) (ויקרא בהם וחי שנאמר כמה

 כי ואראה וכה כה ואפן ,נמרץ בתכלית בו יוצא אדם כל עצמו חובת הללו בדורות והנה ואראה לבי
 למקום אדם שבין במה יתברך הבורא וחובת הזה החוב ידי לצאת ולילה יומס ישקוד לא אשר איש אין
 אהה אדוני אהה , בו שיוצא מצאתי לא מאלף אחד האדם חובת אמנם , חוצתס ידי יוצאים רבים ג״כ

 כלתה כי עד וחשור הולך הזה הגדול והדבר רעים אהבת תחרב לדור מדור אדבר ומה אומר מה י
 לא והוא מקדשנו בית יבנה ואיך הזו הנכונה במדה להחזיק מתעורר אין באומתנו והאחוה הרע
 יהיה מתי ועד רעהו את איש וישנאו ריעיס ביד החזיקו לא אשר המדה בזאת חסאינו מפני אלא נחרב

 כי ידעו לא והס הם לבב חופי עם ואומר נקבל לא הרע ואת מהם נקבל הסוב את למוקש לנו זה
 ואהבת התורה צוחה כאשר כן גם הבורא מחובת היא כי ,חובות הג' מכל ובלולה כלולה באמת היא

 אין הימנו נוחה הבריות רוח שאין, כל דאבות) ג׳ (בפרק חז״ל אמרו וכאשר י״ס) (ויקרא כמוך לרעך
 שם תביס בעיניך רק זה) מא' ו' ה' (בפרק די בו שיש במה שבארנו כמו הימנו נוחה המקום רוח
 יזיק אבל האדם מין חברת אהבת ברית ישמור לא אס כי ג״כ עצמו מחובת והיא ,ותבין מקומו על

 ובהשחתתס שלום לו יהיה בשלומם כי נפשו ומשחית לעצמו מזיק כן גם הוא בזה המין לאישי וישחית
 כמובא באיש הדבקים האיברים כמו הם במין המין’אישי כל כי אובד עדי הוא וגס בשחת הוא אף

 מקיים שלא מי נמצא הנה .ותבין ההוא המקום מן וראה עיניך שא זה) מא' י״ג י״ב (פרק למעלה
 .פי על מצוה הזה החוב פריעת כי ראיתי כאשר ויהי .הנזכרים חובות מג' אחד שוס מקיים לא זה

 / הקדושה לתורה ■ואפילו אמת ולכל חכמה לכל קודם ושהוא והסנע השכל סי ועל והמקובל התורה
 מפורש בארנו כאשר אליה שיקדם מי סוב מעגל וכל ישר ומעשה נשגבה ומעלה ^נכונה מדה בכל ושאין
 המחברים בדברי הזה הנכבד, הענין לחפש פני את אני ושמתי ,'ה ישועת את זה במאמר שכל נשום

 בקשתיהו, ישנים גס חדשים גדולים עם קסניס בספרים ובינותי והאחרונים/ הקדמונים ישראל מחכמי
 השלש שבכתב בתורה הוא כאשל־ תיטת וג' ב' פי על כלל ובדרך בעלמא בזכרון מצאשיהו.כ״א ולא

 מזה ונמצא ואבקשהו העמים חכמי ספרי על חקרתי. גם . י״ס) (ויקרא כמוך לרעך ואהבת תיבות
 ואפרש הדבר אפרס הזה הספר עם ואמרתי ולבבי כחי ויער / (ציצערא) בדברי ישרות סברות איזה

 כדי עצמו בפני מאמר לו ואיחד בזה קצת ואאריך וגדריו ואופניו ודרכיו בו הכוונה כל ואבאר הענק
הזה. הגדול החוב על ולעוררם האנושי מין וחברת הקבוץ קשר קיום שמירת על עמי בני לטת להעיר

 עיני תפקחנה אז או זאת ישכילו יחכמו ואז עמי ביעקב לרעות לאחוק הדרך ולהורות הוא רב כי
 שמרו עמכם ה׳ יהי צדיק גוי אתם גם בצדק העירותיהו אנכי ועמי אחי לי שמעו כן על .העברים

 לבבכם נא ושימו רעהו את ואיש לאחיו איש רעו ולכו זאת נא בינו אתכם הערותי אשר ככל ועשו
 תרעו אחי נא אל / תשמרם כי נעים כי הזה במאמר הכתוב כל את ןלקיים לאשר ומעלה הזה היום מן

 זה כי , שהוא שבס מאיזה ויהיה שהוא מדינה מאיזה ויהיה שהוא עם מאיזה יהיה אדם בני כל פס
 ־ ההנועאה כי האנשים ידמו ואשר ז') משנה י״ב פרק (כלים המשנה בפירוש ז״ל הרמב״ס לשון
תי/ בלחי ודעת סעוה הוא הנכרים ■עם  לעכו״ס עצמו במוכר קנינו בדין אמר יתברך ה' כי אמ

 יגלום בחשבון(וענין עמו ידקדק וחשב ת׳׳ל עליו יגלום יכול י״ג) (ב״ק חז״ל ואמרו הקונה עם וחשב
 אין וכן / ידך תחת שאינו בעכו״ס ק״ו ידך שתחת בעכו״ס תורה דברת א״כ ואמרו ויסעהו) עליו יערים
ר צ״ב) (חולין ואמרו העכו״ם על והעקיפין והאונאות הרמאות ומיני והתחבולה הבדוי מותר סו  לגנוב א
 חלד יושבי כל עם ואחוה ואהבה בשלום תחיו למען . לשונו כאן עד , עכו״ס דעת אפילו הבריות דעת
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אמת דברי ב׳ דולר) הברית ספר ־ ׳ ,
 חמודה מדה והיא ואנשים אלהיס בעיני והישר המוב הוא זה כי ואדם אלהיס בעיני• עוב ושכל חן ותמצאו

•" ״ : מלבדה עוד אין אשר ' '
 מהחוב ידיעה חשרון 'בראשונה . הס ואלו ,המה דברים עשרה רעים אהבת מפסידי אך כו פרק

,עצמו בעבור אלא היה ולא האדם נולד שלא וחושבים כלל מזה ידעו לא’ רבים כי ■הזה■ י
 אדם כל בעבור גס שנבראו להם יאמר ואס ,לבניו רב הון ולהוריש אשתו זו לשארו אס כי נברא ולא

 נפשו את והרוה וישתה שיאכל לעצמו יולד לעמל אדם כי לא ויאמרו ויענו פיהם שחוק ימלאו למו ילעגו
 על יפתרו י״פ) (ויקרא כמוך לרעך ואהבת לאמר כתוב בתורה ימצאון כי אף ; ובניו אשתו עס עוב

 גס אף אבל לקיים זה לבבס והיה יתן ומי ,תעביד לא לחברך סני דעלך מה הלל כדברי השלילות
 ולא ,אני חסיד לא יאמר אחד וכל נביאים ומנהג חסידים כמשנת בעיניהם הלל ודברי יקיימו לא זאת
 והראוי לו האפשרי כפי ואיש איש כרצון ולעשות אדס כל חפץ למלאות ־אלא אדם כל נברא שלא ידעו

 ■ די בו שיש במה המאמר בזה בארנו כאשר ,החובות כל משאר יותר אדם כל על מועל חוב ושהוא
 כסף כל היה הבריות לולא כי בחשבו רעה עין לו שיש מי שנית . נפשי בסומכי אדני היה אשר כפי

 רעה עינו ואס בעולם, לבדו הוא ישאר למען אחיו הבל את שהרג קין דעת והיא שלו שבעולם וזהג
 ׳ אשר הגדולה הרעה לבו אל יתן בצדו ותשובתו , כמוך לרעך ואהבת לקיים יוכל איך אחרים בשל
 בתחלה לו שהיה חלקו אבד גם אף הבל מות אחרי בעולם דבר הוסיף שלא די לא ,לקין זו מדה גרס

 ' בבוקר אחת לינה שמה לן אשר המקום בכל כי בקביעות לו היה לא בו לנוח בארץ אמות ד' אפילו כי
 מכל לגרשהו למקום שלוחים הרבה כי משם גרשו אשר •אחרת סיבה או יגיעו אליו רבים מיס שעף

 שיש מי שלישית . כידוע קין ויוקס נהרג ולבסוף לגבע מהר ונד נע וילך ויקס עליו שכב ̂אשר מקום
 ותשובתו ,ושבעו מזגו כנגד וזה הבריות את לאהוב יוכל ואיך לכל רע והוא' מגונה ושבע רע לב לו

 וגבורה כק ובידו אחר לשבע הראשון שבעו את לשנות בחירה בעל הוא שהאדם זאת מודעת כי בצדו
 יותר מעש ויום יום בכל והולך מוסיף לאש לאש רב זמן בדבר ההרגל ע״י הקצה' אל הקצה מן להפכו

 הגדתי כאשר , שני שכע ונקרא שבע נעשה הרגל כי ,ראשון מבע של הפכו בנפשו יוקבע עד
 • הוא מפורסם כי ראיה צריך אין זה דבר ואמתית ,)זה חלק ה׳ מא' ה׳ (בפרק למעלה זאת והשמעתי

 : רע לב על לרעך ואהבת מצוה התורה היה לא כן לולא כי מענינו, הלמד דבר ̂ הוא גס היומי בנסיון
 ־ אפשר פאי דבר התורה תצוה לא כי בתולדה בעבעו וקמצן כילי לאיש תתן בנתן ולא עין רע ולאיש

 ■ שבעו אשר לאיש זה וסרק כך שבעו אשר לאדם זה פרק הורה נתנה פרקים פרקים לא אף , להתקיים
 תולדתו יהיה ואיש איש כרצונה לעשות ומזג שבע ולכל אדם לכל אחת אחת.ותורה חוקה אבל ,כך

 ̂ עצמו להרגיל יחפוץ אשר כל אל הראשון שבעו להפוך הכח האדם שביד יען , שיהיה שנע כאיזה
 שבממון כדבר לרעהו ויושיע יעזור שאם חושב הוא כאשר הדבר שאין וכילי נבל לכל התורה הבשיחה גס

 אלהיך ה׳ יברכך הזה הדבר בגלל כי בהפך הדבר אבל זה ידי על תיכף שיתרושש אחת כסף אפילו
 רע איש כל לכן ,שתתעשר בשביל עשר תעשר עשר וכן , ש״ו) (דברים ידך משלח ובכל מעשיך בכל
^ כמות ,הרגל ■ידי על מבעו את לכנות ירצה לא אשר כילי או לב רע או עץ  יאבה ולא ימות נ
 בתשלום כך כל תמיד שרודים אדם בני רוב כי , והוא ,שבכלס הגדולה והיא רביעית .לו סלוח ה'

 מתי ויאמרו תמיד וידאגו בעיניהם חשיבי כלא זהב דינרי אלפים אלף ישיגו שאפילו עד עצמן חובת
ס כשפל מינם אישי שאר על העובר בכל לב לשוס ימנעם וזה עצמנו חובת נשלים ח ם. לבני זולת כ ד  א

 עד ההמתנה יומשך עצמו חובת נשלם עד צבור חובת בתשלום וימתין יאחר אס כי בצדו ותשובתו
 סוף אין כי על הארץ, על השמים כימי ימים יאריך כי אף כלל בחייו זה יקייס ולא מותו אחרי

 ̂ בידו תאושו וחצי מש אדם אין חז״ל שאמרו כמו , חציו ולא הכל יקח ׳ במותו לא כי אדם לשאות
 מי שכל הקודם) (בפרק עיניך לנגד ידי וכבר , ה') (קהלש כסף ישבע לא כסף אוהב אומר והכשוב

 בו בני וראה עיניך נא שא שמה, הנזכרים חובות משלשה אחד שוס מקיים אינו זה מרןייס באינו
 בל הנפל ממנו שוב לעולם בא ולמה בעולם פעל מה ק ואס , כלשהההובוש אלה המה מי: בפרק

 רעה מדה בו יש הלא זה לאיש לאהוב אוכל כא״יי י מזה האדם התנצלות 'חמישית .שמש חזה
 באמת עשויס לעולם אצלו מחיקן והכל בעיניו ישר איש כל דרך כי ,כזאת מגונה מעשה או כזאת
 אחת בסקירה ומכיש מבין אבל שבו החסרון מרגיש ואינו דעתו לפי מוס כל בהם אין אשר וישר

 והשעס , הוא חסר כי ידע ולא בעמיחי מוס כל ומרגיש ופחיתותו חבירו חסרון ראשונה ובהשקפה
 ילבישנה עד מגונה מדה באיזה להחזיק או עבירה לעבור לאדם מסית אינו הרוב על הרע היצר כי

 כסתה והנה שמיס ויראת אהבה יכסה פשעים כל ועל נקיה בכסות ויכסנה מצוה בלבוש מחלה
 מום כל .את רואה אין כלל ירגיש לא בו מוס אשר האדם לכן .לנצח ראה בל פניו הסתיר הצרעת

 ואת הלבוש את והפשיש אדם כל שאר לפני המכסה את יסיר הרע היצר ר״ל בעצמו והוא ,בידו
 הס כי יכירום רואיהם כל בתחלה כאשר רע ומראיהן שהם כמו הדברים את רואים העם וכל הכסות

 רעים שאהבת זה) מא׳ י״ח (בפרק היה פניך נוכח שפתי מוצא ידעת וכבר ,ופחיתות מנואיס'רעים
, האהבה את לכבות ולסוקה למכשול זאת לך יהיה ולא שלו החסרון עם אדם כל שתאהב באופן הוא

שאס. ■



קעחרעים אהבת מאמר:י״ג
 ולא סוב יטשה אשר נאיץ צדיק אדס אין כי לעולם לרעך ואהבת מצות לקיים תוכל לא ק לא שאם

 התערב בלתי סוב באמרם מזה האנשים התנצלות ששית .בזאת התנצלות אץ וא״כ חסמן בשום יחסא
 ׳ בקרבם במגורס רעות כי בלבותם חשד לידי.־ נבא שלא כדי מובתם על להשתדל ולא אדם בני בעניני

 ראמרו חדה חרב ולשונם וחצים חנית שניהם אדם בני ורוב ,יחשכון מרמות דברי ארץ נאמני ואל
 להשיג לאו אצלו הכמוס סעס לאיזה האנשים ולבב הבריות דעת לגנוב שירצה מי אלא בזה עוסק לא

 ־ כאת למען ורכושם־ ממונם לו־את יאמינו עד הבריות דעת בו לצוד או כאבשלום וממשלה שררה
 זרה מחשבה כי בצדם ותשובתם ,ממחשבותיהם ולהמלס בהם לנגוע• שלא טוב לכן לזה. וכדומה

 בתורה כתוב הפכה נמצא למה , כן לעשות ונכונה ישרה דעה היתה שאם ; זו היא בסלה ודעת
 הענק תתן נתן , י״ס) (ויקרא כמוך לרעך ואהבת בתורה , בכתובים ומשולש בנביאים ושנוי

 וזרח תשביע נענה ונפש נפשך לרעב ותפק בנביאים כאלה הרבה ועוד . מ״ו) (דברים תעניק
 ידך לאל בהיות מבעליו סוב תמנע אל ובכתובים , האלה הרבה ועוד, נ״ח) (ישעיה אורך בהופך
 ובעלי המשנה חכמי רבות פעמים זאת על אותנו הזהירו ומדוע , כאלה הרבה ועוד ג') (משלי

 שלא הס חששו לא ולמה וכדומה יאיר בן פנחס כר' חסדים בגמילות תמיד עסקו בעצמם והם התלמוד
- • , : ירצה לא הוא פיגול ומחשב הבל אך בסלה דעת שהוא אלא הבריות; אותם יחשדו ̂ .

ת כז פרק י ^ י ב צ  דרך כי הרעה תדבקנו פן כן לעשות נוכל לא באמרס מזה האנשים התנצלות ^
׳ דע אשיב זאת; על הזאת ולצרה לי מה ובכן סובה תחת רעה לשלם הרבה אנשים ,

שוס בלי לרעהו רעה משלם האדם שיהיה בסבע נברא ולא היה לא הוא שקר דבר הזה הדבר כי ידידי
אינו ובאמת הוא כן כי נראה אך מאתו; שקבל על^הסובה תשלום זה שיהיה מה זולת אחרת וסיבה נזעם

ביום לבוש בלי בחון עומד איש שראה אדם כגון בנסיון לפעמים כזה דבר הרואות שעיננו מה אף ק;
האיש'גנב וזה ללין ומקום ללבוש ובנד לאכול לחם לו ונתן ביתו לשוך והכניסו ללחם ורעב השלג

 ;אבי כן לא לו נתן אשר והלבוש האכילה בעבור הזאת הרעה לו שעשה תחשוב לא כלים או כסף מביתו
 משיג הגנב זה כי רע הפועל של תועלתו בעבור א) .הן ואלו סיבות; משתי באחת בא זה הנה אמנם

 לו מזדמן היה אס ימצא באשר לגנוב והלך בליעל איש ובסנעו בעצמו והוא גנב אשר הכסף מן תועלת
 שפעל לא אבל מזה גנב והלבישהו שהאכילהו מזה לגנוב ידו ,מצא וכבר מאחר גונב היה אחר מאיש לגנוב

 בעצמו הגנב שזה ויתכן המבע; נגד זה כי מאתו שקבל והלבוש האכילה על לתשלום זה שיהיה מסעם זאת
 ההוא לאיש עשה שהיסיב זה לפעמים כי ב) . מזה אם כי מאחר לגנוב לו נזדמן שלא בלבו מצסער

 ' מאדם סובה שהמקבל הוא אדם בני וסבע ;כן אחרי או ההסבה קודם או אחת פעם רעה איזה ג״כ
 וכשמקבל ; הוא גדול באמת כי אף וישכחהו מלבו לאבד מהר הוא כן על קסן לדבר בעיניו אותו רואה
 ;היא קסנה באמת כי אף תמיד לבו לוה על הדבר הקוק כן על מאד גדולה בעיניו אותה רואה מאדם רעה

 עושה אשר והרעה באמת; היא קסנה כי אף מאוד גדולה לרעהו עשה אשר קסנה סובה כל רואה והמיסיב
 ושוכח בלבו ומבסלה כלל רעה נקרא לא זה לו עשיתי מה ויחשוב מאד קסן לדבר אותה רואה לחבירו

 ככה כי ;מקסנותס בה ההרגל רוב מחמת האדם בני בלבות ואדוקה חקוקה הזאת והסבע .היכף
 מאוד יקסינו השמיס מן ה׳ מאת יקבלו אשר הגדולה וההצלחה הרב הסוב את ; אלהיס ה' עם יתנהגו

 באופן לא להיות ראוי כך בלבותם יסכימו כי יתברך ממנו וחסד לסובה זאת יחשבו לא אשר עד ^בותס
 מאד גדולה לרעה יחשבו ישיגום אשר מועס הפסד או קטן צער וכל ;הטובה אח זוכרים לא כן על אחר

 ;ישכחו ולא תמיד לבס יזעף ה' ועל חטאתי ומה פשעי מה כזאת לי תעשה למה אהה ה' אהה ויאמרו
מק יחנו אשר צדקה אחת פרוסה או קצרה תפלה או קסנה מצוה בכל הדבר הפך  לנגד יראה ה' ל

 ופשע עון וכל ;הזה בדבר ה' את העשרתי היום לאמור בלבו האדם יחשוב עד מאוד גדולה עיניהם
 ומה פשעי מה בלבו ויחשוב מאוד קסן דבר עיניו לנגד יראה האדם יעשה אשר גדולה היותר ותועבה
 בני עם גס ככה ינהגו הזה רגילות וע״י ;וישכחהו מלבו ויסירנה בזה לו איכפת מה לאלהים בזה חסאתי

ם יהיה רעה איזה ג״כ אחת פעם מאתו קבל אשר סובה מאדם שקבל יקרה כי ולק .אדם ד  ההסבה ק
 המקבל בלב הדבר הפך ;וישכחהו יקסין הרע ואת וזוכרו הסוב את בלבו מגדיל המיטיב לאחריה או

 לו להרע יוכל אשר ועת סור ובהגלע ,לנקום תמיד וזוכרהו הרע את ומגדיל וישכחו הסוג את שמקסץ
 רעה לו משלם ובאמת סובה תחת רעה לו שמשלם למיסיב נדמה לכן ;לעשוט ימהר רע עליו לדבר )ו1

 ולפי המיטיב עיני ראות לפי אלא זה אץ ותמיד ; ובשכל בסבע נמנע שהוא טובה תחת לא רעה החת
 לשקר אך שאמך ודוד . זכרתי אשר סיבות משתי אחד ידי על אס כי זה היה לא ובאמת ; מחשבתו

ה סובה תחת רעה לי וישב מאומה לו אשר מכל נפקד ילא במדבר לזה אשר כל את שמרתי  דעתו לפי ט
 את שמר אשר הסובה בעבור זו רעה לו עשה כי עד עמו ונבלה נבל כך כל שהוא נבל על חשב אשר

 יקח אס בחשבו עצמו לתועלת ועשה במאד ונבל גדול קמצן שהיה בו היהה אחרת מדה ונבל ;לו אשר כל
 אחרת סעודה והכן סבח יצסרך,לסבות דוד לנערי ויהן צאנו לגוזזי הכץ אשר הבשר ואת הלהס את

 המתפרצ!ס עבדים רבו היום ישי בן ומי דוד מי ואמר לרעה פיו פתח מהנתינה עצמו לפסור וכדי / לגוזזיו
היה דוד את שנאתם סיבת סובה תחת רעה ישלמוד ואחיחופל דואג על שאמר מה וכן .אדוניו מפני איש

בעכור -



- אמת דברי ב׳ חלל) הברית׳ ספר ,
 שהיה הגדולה הקנאה מחמת גם , ואת על ומאכפלום ־משאול ומושר שישיגו:הוץ עצק תועלת נעבור
 וגדולה מאד תורה גדולי היו המה אף כי מקום ככל כמותו שהלכה ותורתו מעלתו ,על לדוד בלבוהס ממונה
 שוס להס פשה ולא עוג כל להם עשה שהוא אף לדוד רעות כל עשו לכן ̂ קנאה מחמת הבאה שגאה
 מוכיח כשער שנאו כנאמר אותם מוכיח שהיה בעבור היה ירמיה את העם שנאו .־ואשר מעולם רעת

 רעיהם עם וחשד טוב עצמןמעשות את לסמור האנשים התנצלות כן ואס .ה') יתעבו(עמוס תמים ודובר
 שלוחי כי זאת מודעת וגס .בעצמו גמל דבר הוא סובה תחת רעה לשלם הרבה אנשים דרך כי בסענת

 ייראו אס כי כםלתס יראתם הלא אחרת■ ועוד זאת ̂ לעולם רע תצא לא ומסוב נזוקיס אינם מצוה
 את מרחיקים בהיותם מרעתם לפחד להם שיש מכש*כ , להם משיבים בהיותם אדם בני מרעת לגסשס
 היסיב לא מעולם אשר על יקום ולא שיסול לזה ראוי הבריות יאסרו אז כי אדם לשום יטיבו ולא רעיהם

 יגיע העיר אותו של השפע שכל רוצה הוא עשיר אס אדם בן מבע כי בעבור שמינית .אדם שוס עם
 על עליון יהיה לבדו הוא אך למשמעתו וסריס לפניו ונכנעים ערים כלס יהיו מקומו אנשי ושאר לבדו לו
 עצמו את יראה לא אשר למען עניים יהיו עירו אנשי שכל ג״כ רוצה הוא עני איש ואס , עירו אנשי כל

 העשיר כי ,ומזה מזה גדולה ואולת מגונה דעת והוא , כמוהם כמוהו ויהיו המדריגה בשפל מהם פחות
 יתמעט זה ידי על אדרבה / במקומו אחרים עשירים עוד יהיו שלא במה בביתו ועושר הין ירבה לא

 לילה שודדי או עיר לאותו יבאר גנבים אס א) . סבות משתי מאוד ידל כי עד והולך פוחת ויהיה יעשרו
 נושא יהיה מי ב) ,רכושו את יגנבו או ויבוזו יבואו ביתו אל אס כי עניים אצל לא ילכו מי אל וכדומה

 מחוסרי דלים כלס כי אחד גס אין עמו אתו העיר הצטרכות ושאר וארגוניות ממסים הוא המקום בעול
 אשר לאיש אחד חכם השיב כאשר , קצר בזמן הוא גס ויתרושש מגפן עלה כנבול יבול ונפל פרנסה

 רב וממון לאשה בתו את לי ליתן רוצה גדול עשיר אחד איש לו באמור שידוך דבר עצה.על מאתו שאל
 ואז אביה יתרושש אשר באים ימים פן תקח לא יחידה בת החכם והשיב ; יחידה בת היא גס לנדוניא
 ואתה זו מדרך כלך לכן , חותנך הצטרכות כל לבדך תשא ואיכה צרכו כל את לו שתתן אליך בא.יבא

 לפרנס במשא אתך ישאו ואחיותיה אחיה כל אזי כה יקרה אס והיה ואחיות אחים לה אשהשיש לך קח
ס . חותנך את  כמוהו יהיו עירו אנשי כל אס לו יהיה סוב שיותר בחשבו מאוד משתבש העני האיש ג

 הוא מלאכה בעל אם לעשירים הוא צריך דבר בכל כי רע יותר לו יהיה ספק בלי אז אדרבה , ענייס
 בץ יתן מי מתפרנס הצדקה מן אם קונה אין עניים בין הלא במקומו עשירים אין סס מידו יקנה מי

 היה אז כי לו יחשב לחכמה עני לבדו והוא עשירים יהיו עירו אנשי שכל לצו חפן לו , כסף אין עניים
ח מתפרנס ■ ■ ־ . : דו ■ •• ספק בלי גדול ב

ה פויק ממדינה הוא הלא הזה לאיש לאהוב אוכל איך באמרם מזה אנשים כמה התנצלות כ
אץ ומרמה תוך מלאים רעים כלס ההיא המדינה אנשי כי ידעתי וכבר פלוני - • ־
ד, גס אין סוב עושה ח  שיהיה מדינה מאיזה> יהיה ג״כ_ אחרת ממדינה אשר איש על אומר הוא וכך א

̂ עליהם שנאה ויטיל אחרת מדה פחיתות בהם ויתלה אחרת הרע לשץ ידבר ומדינס מדינה כל על כי.
 וכל מכל בלט ומבטלו מבזהו שלו במדינה אשר עמו כלשון מדבר אינו אשר רחוקה ממדינה ,וכשהוא '

 לתושבי זו ארן תושבי בין אשר הזאת השנאה ובאמת ,דבריו ועל מלבושיו על אותו ■ שנא עוד ויוסיף
 על אתפלא מאוד ומה . מאוד׳במחשבותס ויכשלו בלבותם איבה סמנו חנם היא חנם שנאת אחרת ארן

 בץ אפילו ולפעמים ככלם רובם כמעט עמט מבני אדם בני ברוב הללו שר,בדורות א הזה מנהג;הרע
 כלם ■ פלוני מדינה אנשי מלא יאמרו.בפה זו בארן היושבים ישראל בני אשר הטם ושרי התורה תופסי
 מדינה טי טל ככה הס אף יחשבו המדינה בד. ואלה ,כוזבא ואנשי ■ המה רשע אנשי מרמה ומלאו רעים

v אנמי בתוכה ראינו אפר העם וכל היא יושביה רעת ארן אנשיה כל גדולה ברעה במדינה שם ויאמח 
ת ממת מו ת, המחלוקת זאת י ח א  בני ישנאו הספרדיים אבותס לבית משפחוסס על עתה לבם חלק אף ה

 כי לנו משפחה שבח ויאמרו האשכנזים עם אחת ישבו בי אף גמורה שנאה ופולין אשכנז ארן
 ופולץ אשכנז אנשי יאמח ובהפך ונבזים, השפלים (דעדעסקי) אנשי עם לנו. ומה אנחנו יהודה ממשפחות

 ממשפחת אפרתיס בני אנחנו אבל ומרים הרעים ובמעשיהם במראיהס מררי משפחות הס חלה עליהס
ממשפחתו אשר לאדם אדם שבין חנם משנאת קשה עתר הוא הזה חנם ושנאת , ■אפרים מסה משפחת רם

 רכה ארן על שנאה המטיל אך / לזל וכ״ימל וימאן טובה איזה ממנו ביקש או רע עליו דבר או רעה
 חלושי לבות מרעיון אלא בא זה והין מראשיתה חנם שנאת וודאי זה אחר שבט. או, ■ רחוקה ומדינה

 במדינה רק בלבותם וישרים טוניס אנשים בעולם נמצא שלא בהסכמה מחשבותם עלי שיעלו ההשכלה
) , המדינות בשאר לא שמה דר הוא אשר  זה אשר במשפוזתו או במדינתו לרעהו שונא איש יהיה כי נ

 לאוהבים והיו זה את זה ויפייסו זה חל זה יתרצו מועט זמן אחר כי באסשר סיבה בזולת אינה הרוב על
 ארן על וידבר אחרת מדינה אנשי ישנא אש אכל לשנאו, יאחר לא ־כן ואם איכה בטלה דבר בבטל כי

לא -



קעטרעים אהבת י־ג מאמי
 גניהס ני3ו בניהם גס עולם הוא.איכמ כן ואס מראשיחה חנס הוא אמר שנס או משפחה או ידע לא

 : סוף לה אין תחלה לה שאץ וכל חמלה לה אין סיבה לה שאץ וכל סינה לה אץ כי אחר ;נצח עד ישנא
דולה. סכלות ק נס נו הזה,יש בדבר־ שיש הגדול העון ומלבד  מימץ־ הראית וראש אחי לי אמור נ

,אפשר אי זה הלא רשעיס כלס תושביה שיהיו מימיך הראית או צדיקיס כלס אנשיה שיהיו מדינה
 וככה ̂ ואמצעים דמים ואנשי שם אנשי , ובינוניס בליעל ואנשי חסד אנשי. יש ומדינה מדינה בכל ואמנה

 כל ולמה בה דר אתה אשר מדינה. מבני יותר זו מדינה בני הרשיע מדוע וא״כ ,שכנו או משפחה בכל
 ארן וישפוכו רבה ארץ על כזאת לחושב וכלימה סכלות לו היא אולת כי הרי ; שנסך זולת מאסת שבס

 חנס שנאת ואס , לרבים הנם שנאת של סלילי עון שהוא מה מלכד חוב לכף מישראל שבס או ומלואה
 דרביס חנס שנאת‘ שכן מכל בה' הדבקים בץ ומפריד האנושי מין חברת ומפשיד העולס מכלה דיחיד

 ,)י״ו (ויקרא שונאיכם בכם ורדו מדה כנגד מדה בנו ומקוייס הגלות נתארך זה ידי ועל , שלמים וכן
 הזה ובדבר רעיס מאהבת לבבנו את ולהסיר בינינו האהבה את לכבות הרע יצר מעשה אס כי זה אין

 אב בני בו ומפוזרים דרים שהם מקום בכל כלס אלה ה' עם הלא באמת כי ;יפריא אחים בין הוא
 אנחנו ולו אלהינו הוא ואחד אבינו אברהם היה אהד כי אביכם אברהס אל הביטו ועמי אחי ,נחנו אחד
ם. אחיכס עס תלחמו ולמה ישראל משפחת אברהס חלהי עם התיחסו ישראל וכל בארן אחד גוי עמו  חנ

 הוא אס אפילו לב בכל אחיו את איש וקרבו באזניכס דברי ויכנסו לעד לבבכם יחי צדיק גוי ומעתה
 אל הפנים ככרובים זה, אל זה וקרא בזה זה משולבות יהיו הלבבות ארן בקצוי מאד רחוקה במדינה דר

 אלי הסה בני ועתה , זאת על מורים במשכן היו אפר הכרובים ט יהיה האדם אל האדם לב כן פנים
 אותך אצוה אשר כל את העדות ארון על אשר הכרובים משני הכפורת מעל אתך ודברתי ושמע אזנך

. . ׳ ׳, והוא■: , זה בענץ הזה במאמר י
ט פרק ן כ ו ר א  אמנס ,בתוכו מונח התורה כל הכולל העדות לחות כי כלה התורה על מורה ה

 חלק סל יורה אחד כל הכפורת על אשל והכרובים מלמעלה עליה אשר הכפורת י
 אשר והחוקים המצות חלק על מורה הארון את הסוגר הכפורת ,אומר כאשר התורה חלקי משני אחד

 לחלק מודה מלמעלה הכפורת על אשר והכרובים , האנושי משכל והנעלמיס הסגורים למקום אדם בין
 למעלה הכרובים'שמדים ולכן ,להם אדם פני ק על רעים• באהבת הכלולים לאדם אדם בין אשל המצות
 זומרא־ אפי הכרובים והנה .לכל'משכיל וימעים הנגלים אלה מצות סעמי כמו מסוגרים לא כל לעין נגלים
 על המורה ענין להזכיר בא זה גס ,להם תינוק פרצוף דמות ז״ל רש״י פירש כאשר רברבא אפי לא להם

 הלא , בטבע מקטנותם אדם בר כל בלב ונסוע קבוע זה הוא כי עליו ירמוז אשר רעים אהבת חיזוק
 מה יהיה בו עצמו ומפנה בידו שנותרס נאה דבר באיזה כשמשחק הקטן התינוק דרך- וראש אחי תראה
 כנגדו המובא לתינוק עצמו את ויקרב שבידו מה יזרוק כמוהו אחר תינוק כנגדו כשמביאים היכף שיהיה
ש לו אשר.היה מחמדיו כל פס שסח מאשר יותר גדולה שמחה עמו וישמח בידו אותו ויחזק כ  ק מקדם,ו

 ששון זהברךל אל זה ומשונות שומת קולות וירימו לזה זה פניהם ויצהלו עסו אתו השני הילד ישתעשע
 אשר קסן ען ■מחתיכת תינוק פרצוף דמות לו ויעשה •יבחר לו שני תינוק אץ ואס , רבה שמחה וקול
 ויחבקהו לתינוק.קטן נדמה שיהיה בראשו כובע וישם פשתן או צמר בגד בחתיכת סביב אותו יכרך

י שאר מכל יותר בו וישמח  שאהבת איך. סבעיי האות לנו זה באמת אשר ,בעירו היקרים דבריס מ/
 זאת' על אותנו ומזכיר ממז הכרובים פרצוף ודמות , מקטנותו אדם כל בלב והוטבע הוקבע רעים
ת הכרובים לפרצוף, אסר־ סעס שאין לחשוב אחי לך וחלילה . האות  לשדות שף אין כי ,שכתבמ מה ^

שסיס בפנירס דק פה מדברים אנו אץ אך , עליון בסתר הכרוכים בענין אשר הגדולים  לנר ■הנגלות פ
 ושלם שלם בכל מתחת האדן ועל ממעל בשמים השלשת בכל הטוב ריחה את תתן התורה כי ,ולבנינו

ת, עם קטנות מספר אץ רמז שם הוא ובאשר שהוא מה כסי  אחד־ ■לא היו כרובים שנים ולק גדולו
 ,־ הצבור ומופרשמן יחיל באחד והוא בעולם להתקיים לו אפשר ואי לבדו אדם היות סוב לא כי להורות

 הכציר כל אל לבדר להגיע וילאה יחלש שבעשירים ועשיר שגגכוריס גבור שבחכמים חכם הוא אס אפילו
 לקראתד שרה זה) מאסר ג' (סרק למעלה זכרתי כאשר בטבעו סדיניי האדם מינו.כי אנשי עזי מבלעדי לו

ב, באר זה נאמר.ענץ ושם פרק כאותו ס ט מלמעלה על.הכשרת המה אשר ואת הי מז.  המצות־ מעלת רו
 באר זה , כאשר.בארנו למרךס אדם בץ אשר ומצות לשרה קדמה רעים ואהבת לחנירו אדם בין אשר■
 הכפורת. על בכנפיהם סוככים: אשר ואת . והבץ שם מקוש על והתבוננת זה> מאמר י״א (בסרק ר\מב
 לא' זה ולולא למקוס אדם בץ אשר המצות על ומגינים סוככים לחבירו אדם בין אשר המצות כי מורה

 אדם אשרבץ שוסמצוה לקיים אפשר אי החבילה ויתפרד האדם חברת ברית יופר אס כי , זה יתקיים
 כ, מכש , וכדומה ציצית למוות או לעצמו הבתים ולתקן תפילין לכתוב יוכל אדם כל לא כי , למקום

 - אשר: המצות בכל וכדומה עצמו נגע אדם.רואה ואין פרה אסר ולעשות קרבנות להקריב יכול היחיד שאין
 למקוס־ אדם בץ אשר המצות כל יבטלו בכה וזה בכה; זה ויפן לבס חלק ואס , ישראל וגארן במקדש
ס עיניך. זה) מאמר י״א עיניך(בפרק לנגד ידי כנר כאשר בהכרח  הכפורת אל אשר ואת .ותנין עליו ט

ה, הכרובים אשר תמצות אלה אותנו.שגס ולהורות להכין הכלובים פני היו  כמו־ אצלנו יהיו עליהם שר
. המצות ̂ . - ......



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר
 נעכור רעיס ואהבת לחבירו אדם שבין המצות נרףם שלא כלומר / עליהם מורה הכפורת■ אשר המצות
 תחייב שהתורה בעבור רק אותם נקיים אך , אדם בינת פי על וידוע גלוי ומעם אותם מחייב שהשכל

 הסנוריס והמצות החקים כל את מרךימים אנו כאשר , וכדומה תגזול לא תגנוב לא עליהם וצותה אותם
 מצוך ה׳ אני כי בעבור כלומר ה׳ אני כמוך לרעך ואהבת שכתוב כמה ,האנושי השכל מן והנעלמים

 מחמת חזיר בשר בפי, ליתן יכול וחיני בחלב בשר לאכול אפשי אי לומר לאדם לו שאסור וכשם , זה על
 מראשית כאשר זה נותן אינו שכלי כי מחמת ולגנוב לגזול אפשי אי לומר לו אסור כך זה נותן ניבעי שאין

 למען רק מעשותם ימנעו אבל , זה) חלק ג' פרק ה' (במאמר הרשום את כתוב וימצא הודעתי כזאת
 לא אחד זהב מחתיכת יסד הכפורת עס הכרובים היו מקשה אשר ואת .לעשותם שלא צוה הוא כי שמו

 אחד ממקור מורה וזה זה אשר המצות כי להורות ,הכפורת על כן אחרי להעמידם עצמן בפני שנעשו
 אין ובאלה, הטעם משיגים אנו שבאלה בחינתנו לפי אס כי בינם הפרש ואין ,אחד מרועה ונתנו יצאו
 אחד היו אשר ואת .הולך הכל אחד מקום ואל אלה לשתי אחד שורש באמת אמנם ,הטעם יודע אתנו
 וכרוב מזה מקצה אחד כרוב ועשה כנאמר אחיו אל איש ופניהם הכפורת על מזה מקצה ואחד מזה מקצה
 ותברך זו במדינהי דר אתה אס שאף נתן להורות ,)צ״ה (שמות אחיו אל איש ופניהם מזה מקצה אחד
 מאד רחוקה ממדינה הוא הלא לזה לאהוב אוכל איך תאמר אל ארן בקצוי ממך רחוקה ממדינה הוא

 לבבך בכל ותאהבהו חרהמהו אלא ככה לומר לך חלילה , ההיא המדינה אנשי כל אני שונא וכבר
 וכרוב מזה מקצה אחד כרוב בתכלית מרוחקים שהיו אף הכרובים כמו ,יפות בפנים ותקבלהו ותקרבהו

 אנחנו אחיס אנשים כי אנו גס נעשה וכן > רבה באהבה אחיו אל איש פניהם זאת בכל מזה אהד.מקצה
 שבט וישראל יהודה וכל עליון אל בני משפחת יקראו אחיהם פס על ומדינה מדינה בכל אשר. ויהודים

 יאהב אחד וכל אפרים את יצור לא ̂ ויהודה יהודה את יקנא לא אפרים כי ראוי כן תחת ,יתברך נחלתו
ק אפילו שיהיה ארן מאיזה או שיהיה שבס מאיזה יהיה ולארצו לשבטיו ישראל את דקרב א  רחוקה מ
 אחרי רע דבר שבט או המדינה מאותה אחד לך שעשה לידך בא מעשה כבר סf< אפילו < הכרובים כרמז
 ותאמר ,ההיא המדינה אנשי כל על והלאה אז מן בלבבך שנאה מלהשריש לך השמר ,עמו היטבת .אשר

 וצדק אמת מטעם הזה כדבר מעשות לך חלילה רעים אנשים כל כי ההיא המדינה בני כל ארחיק 'מעתה
 מעם טוב ותמצא ההוא המקום מן וראה עיניך נא שא / זה) מאמר כ״ד (פרק למעלה דברתי אשר והוא
ה, ודעת איש' כי אבטח ובך אשנה^ ולא דברתי אחת הדברים להכפיל שלא לקיצור שמתי ברית כי לז

•’ י' .* הנזכר הענין כל הכרובים שני סבק אתה משכיל ^ . . .
ת ל סרק י ר י ר  בדבר החיל אנשי והחעותו התורה ותופסי החכמה מאוהבי אנשים איזה התנצלות ע

מרק לפעמים־ג"כ, הזה , , ־ , י תורה ותלמוד ובתורה בחכמה תמיד עוסקים אנו ואו
א, עולם לחיי עמלים ואנו שחת לבאר עמלים הס העולם אנשי עם לנו ומה כלס כנגד־ ב  ואפילו ה

 קרה/ ביום בגד חסרון ומחמת רעב זלעפות מפני ארצה ברחוב נופלים כמה.אביונים יראו בעיניהם אס
ל, ובחוסר ברעב ימותו ושם יתמו קריה וברחוטת בשוקיס אדם וכמה;בד  האוהל מתוך ימושו לא כ

 רק ריע דרשו ולא לרחם האנשים משם ויפנו ישגיחו לא חף נפשם את ולהשיב חסדים בגמילות לעסוק
ו, תהיה וצדקה בבתינו ׳שלום לאמור.אך בלבותם מתברכים  ממקומם יעמדו לא אנשים ינצו וכי לנ

 מיד המוכה האיש להציל ביתס מפתח יצאו לא רעהו את איש והכה אנשים וכי.יריבון לתווךהשלום,
 המצוה מן פטור במצוה והעוסק ובחכמה בתורה הוגים אנו. באמרס ; כלל לבבם ירע ולא מכהו

 מפירין אלה כל והן באהלינו, צוחה ואין בארמנותינו שלזה; אך שניהם גס־ ימותו אדם בני טס לנו מה
 הבריות לבב דבקות ומשחיתים האדם בני קשר ומתירים רעיס אהבת עטתות ומנתקים. החברה ברית

 '5לאחשו ידעו לא רעים אהבת כי על ובהו, לתהו העולם יסTוסחז בכללו האנושי מין קבוץ וססבליס
 מעשה־ ןאל ה' פעולת אל יבינו לא כי בעידהס סלה כל:אדם הבל אך וילדים ונשים אנשים אצלם אמש
ס, ולא יהלסם ידיו בנ ע כי זה אין ובאמת י ^ו ^  גם ואס ,הנפל ממנו סוב מגונה וטבע מזג ורוע לב ל
ל» עוזבים יש שבהם החכמים בין ת־פו חו  לפני■ (בפרק חז״ל שאמרו כמו הזין', אש, ליק יןrועת אר

 חמשה על שנתפסת אשריך שמזפסו בשעה פרמא ק אלעוד לר' חרדיון בן חדנא ר' שאמר אידיק)
 לא ־ואני ובג״ח s:תורר עסקת שאתה ניצול ואיני אחד דבר על שנתפסתי לי ואוי ניצול ואתה עלילות
א וכדרג בלבד בהורה אלא עסקתי  אלוה לו שאין כמי דומה לבד בתורה העוסק כל הונא רב דאמר סנ
ם, ובגמילות בחורה אלא ע״ו) ב׳ הימים (דברי אמת אלהי ללא לישראל רביס וימים שנאמר די  ואם׳ חס

 .זכרנו אשר ה^תות שאר גס מה כדבעי לא אך חסדים בגמילות עסק אשר p תרדיון בן חנינא ר'
 מלעסוק הניח סובא זמדס הבריות את ובאהבתו יאיר, בן פנחס כרבי ובחסידות ־בתורה גדול לנו ומי

ם, לבני היה ומושיע צדיק יושיע אביונים ונפשות חסדים בגמילות ועסק בתורה ד  הלך הרוב ועל א
 פמו- והרבה אסורים להתיר פדנה וילך ויסע ־מעודו עליו רכב אשר חמורו אס ויהבש רחוקים בדרכים

ם‘האף ־ ,כנודע הבריות עס ג״ח ושאר כלה להכנסת לססעיו וילך שבוים נפש בשלום פדה אשר פדות  ג
ה, בטול בלי לדרך אפשר שאי זאת מודעת כבר בתורה עסק לנסעו ויהי בדרכו ר  ליו המלך ושאול תו

 לרבים נרות מדליק שקיה אבץ קיש אבי אביאל זקנו בלב שהיה רעים אהבת בעבור אלא למלוכה זכה
בלילות ׳ ,



קפרעים אהבת י״ב מאמר
 ,נר שמו קראו כן על אשר ואפלה לילה כאישון הליכהן בדרך יכשלו שלא וברחובות בשוקיס בלילות
 ג׳ (פרק בירושלמי חז״ל שאמרו כמו בראשו מלכות כתר ויושם למלוכה שאול זכה זקנו של זה ובזכות

 יופסד שלא תמיד חושש שהיה רעים אהבת מחמת אלא כהונה לכתר זכה לא אהרן ואף ,)דשביעית
 פרשת (ריש בזוהר שאמרו כמו ̂ לאשתו• איש ובין לחבירו אדם בין שלום רודף תמיד היה ולכן הקבוץ
 ובגין בעלמא שלמא לאסגא משתדל הוה דאהרן יומוי דכל להאי ליה סליקו אורחוי בגין .ז״ל אמור)

 רעים כח_אהבת גדול כי עכ״ל; דלעילא בפמליא שלמא למעיל להאי קוב״ה ליה סליה כך דאורהוי
 כמו ,יפנו אשר בכל ומצליחים בעזרם הקב״ה אחאב של כדורו ע״ז עונדי הדור שאפילו עד ואחוה
 ובהפך ,׳)ד (הושע לו הנח אפרים עצבים חבור פסוק על ל״ב) פרשה רבה (בבראשית חז״ל שאמרו

 חעא ומפני רעהו^ ואת אחיו את איש שנאו כי בעבור אלא שני בית נחרב שלא עד הבריות שנאת גדול
 העוב כל ושורש התורה כל עקר היא רעים שאהבת כשם כי ̂ לנחלתנו שבנו לא ועדיין מארצנו גלינו זה
 העולם דברים ג' על אמרו דאבות קמא ובפרק הרעות^ כל ושורש התורה כל עוקר שנאת.הבריות כך

 הוא "אלה שלשה כל ששורש ו') (פרק דשקליס בירושלמי ואמרו השלום, ועל הדין ועל האמת על קייס
 ובזוהר ,השלום נעשה האמת שנעשה וכיון האמת נעשה הדין שנעשה כיון כי יהד כוללם והוא השלוס
 ומי והריעות האחדות במקום שורה הקב״ה שר״ל כ״ג) (חיוב ישיבנו ומי באחד והוא פסוק על אמרו

 שלום לעשות אלא בא אליהו זה פנחס ואין ,משם לסלקו חפא בשום אפילו כח אין שאז כלומר ישיבנו
 .אבותם על בניס ולב בנים על אבות לב להשיב הנביא אליהו את לכם שולח אנכי הנה שנאמר בעולם

 אשר אלה דברי ויהיו .הזה הגדול לדבר פניך פיס ומיודעי אלופי חמודות איש ועתה .ג') (מלאכי
 אהבת של הנכונה בזו־המדה אחוז הזאת הנכבדת המעלה ותקרב תבחר אשר אליך קרובים התכננתי

 רעים ואהבת ולפענותיו ליצר תפן ואל הבע לברית תזוע לא ומנה עליה שים ועיניך היד בחזקת רעים'
 לנגד ידי כבר כי חלילה בו להתנצל בלבך העשרה מן אחד להביא חלומותיו עשרה בעבור תשחית לא

 לעולם יקום אלהינו ודבר ינקה לא להעשר ואץ בהם המחזיק לכן הנשבר כחרש ובשל שוא כלס איך עיניך
 לא הימנה שובה מדה לך אין כי תזוע לא ומנה בזה אחוז ,)י״מ כמוך(ויקרא לרעך ואהבת באמרו

את אוהב שלום ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידו והוי האדם ומעלות, מדות בכל כבושם.הזה בא
פוב דרוש ארן ושוכני תבל יושבי לכל רצוי והוי כאח כריע שלום בלב קרבות מיני בכל ומקרבן הבריות

 והאנשים ריעיס והס ריעיס אחיך הלא כי כן גס ופובתס שלומם ותדרוש כלס עמים חבב אף לעמך
 .שמשותיך וכלס בהם כמו בהם האל שם לשמש כי אותך שמשמשים השימוש תחת מאד לנו פוביס

 לישראל תתרועע לאומים התרועע לכן זה), מא' ג' (פ׳ למעלה שזכרנו אוכלסא כשראה זומא בן כמאמר
 האדם כאחד והיו כלס האדס בני לבבות ויתיחדו יתקשרו רעים אהבת ידי על כי אדם לכל ואהבת

 זיווג חיים בעלי מיני׳ כל כי חיים בעלי שאר כל ליצירת האדם ביצירת בראשית במעשה השנוי פעם וזה
 אדם 'נשתנה ומה רגע באותו ג״כ עמו אשתו ויצאה הוא אשה בעל אם האדמה מן יחד _יצאו ראשון.
 עמו ואשתו פר ויצא עלה .תיכף שור עלה ה' באמור כי ,אשה לו יתן אדניו אס עד להמתין שצריך

 עמו יצאה נקנה סוס היא גס והיא האדמה מן חרץ עלי הסוס בצאת וכן ממש רגע כאותו פרה היא
 חית את אלהים ויעש שכתוב כמה למינה כלס אצל נאמר יחד'לכן בראם ונקבה זכר היה נפש כל וכן

לזה רומז למינה ומלת א') (בראשית למינהו האדמה רמש כל ואת למינה הנהמה ואת למינה הארץ
רק •בראשית יוצר כן'עשה לא האדם ביצירת אמנם שנים, רבים ומישס רבים אלא מין נקרא לא כי

 כנגדו עזר מצא ולא בעולמו יחיד מה זמן וקיים חי והיה לבדו בתחלה האדם את יצר אשר אחר באופן
 בראשית. יוצר לו ברא כן ואחרי האדמה, פני על אשר חי לכל שמות וקרא יחידי דן היה השעה ובאותה

 אדם אין כי האדם יצירת אצלי למינהו נאמר לא ולכן האדם אל ויביאה מצלעותיו מאחת זיוגו את
להבין לנו אלהיס עשה זה ומה מה על והנה מין, אחד ואין באחד והוא איש אלא חיה מין הראשון

לעזור נצרכים צא כי על לעולם ונאה םsלר נאה והפירוד הרבוי חיים בעלי שארי כל כי ולמרות
 להתקיים לו אפשר אי זה וזולת לכלס נצרך ואחד אחד כל כי בהיות האדם אבל ,זה את זה ולהושיע
 הדבר ותבין שם תביס בעיניך רק זה) מאמר ג' הודעתי(בפרק כזאת מראשית כאשר בעולם ולעמוד

ק !בוריו על  כי בזה לנו רמז אשר האדם יוצר ברוך ובכן .לעולם ונאה להם נאה והחבור האחדות ל
 להתנהג חייבים דור בכל הם רליס הי אף האדם בני גס ככה אבינו אדם היה אחד בתחלה כאשר

שהאיברים כמו לאחד והיו ההוא הדור אנשי כל בלבותם יתיחדו עד זה עם זה ורעות וחיבה באהבה
חד. לאיש יהיי נגיף מתייחדים הרבים אבר הוא כאלו עצמו את לראות אדם חייב ודור דור ובכל א

א. הדור כללות שהיא אחד איש בגוף מחובר אחד  וחוה אדם נבראו פרצופים דו דאמר ולמאן ההו
 נבראו שכלם ב״ח כל שאר מיצירת ג״כ בזה 1עלי בראשית סדר נשתנה אחד בגוף ומחוברים דבוקים
 בהנהגתם זרעו לכל ואחדות חיבור ג״כ זה ומורה ,מין אז •נקרא לא זה ובעבור בחיבור והאדם בפירוד

 כל עס האדם אחד כל ויתנהג ,במחשבותס אחד לגוף והיו יתיחדו עד לבבותס וקרבת זה עס זה
 במאד עצמו את ישמור אבר כל אשר ,שבגופו האיברים כל שאר עם אבר כל יתנהג כאשר דורו בט

מאז כאשר ,מהם אחד לכל הפוב את לעשות ירוץ מהרה עד אך מהם אחד לשוס רע יעשה לכל מאד
הגדתי , -



. אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר
 אדס בני גם יימיגו ככה ;והבין שס ולבך עיניך והיו זה) מאמר י״ג (סרק למעלה הזה הדבר לגדחי

 שלום זה והיה זה אל זה ירדפו וחסד סוב אך יזיקו לא יחזיקו רעהו יד איש זה עס זה איש בני גס
רב^ ושלום הוא חסד. חסן כי סנה שוכני ורצון העולם וקיום האנושי מץ כלל תקנת והיא בארן^

 :אמן עולם ועד מעהה הלבבוח וקרבוח חבה ורעוה אחוה ובאהבה בשלום עמו את יברך וה׳ ־
 האמור כדבר רעים באהבת הנכללים לחברו אדם בין אפר המצות שכל וראש אחי לך לא &רק

למפלה כאשר'זכרנו , הקודש לרוח האדם אח המגיע אמת דרך הוא הזה המאמר בכל. ^
מחזיק היה זמרא דוד'בן ר' הרבי של רבו סראמסי יוסף שר' חרדים ספר בשם זה) מאמר ח' (פרק
 הוא ז״ל אליהו של טהור פנים ראות והנה ,ז״ל הנביא אליהו אס לראות וזכה רעים אהבת במדת

 (פרק למעלה כמובא הקודש רוח ממדרגת הד' מדרגה הוא בעצמו וזה ,'ה ומלאך אלהיס פני כראות
 שבץ המצות זכרתי בו אשר אליו הקודם הקודש ■ דרך למאמר סמכתיו ולכן ,)זה חלק י״א מאמר ד'

 אשר הן כלס המצות כל היסוד בהיות אמנם ,הקודש רוח להשיג האדם את המצליחים למקום ־אדם
 כמו ,המחפביות מצות הס האלה מאמרים בשתי הנזכרים לחברו אדם בין אשר הן למקום אדם בין

 עקר זה אשר וכדומה בו ולדבקה אותו וליראה ולאהבה ובאחדותו ה' במציאות שלמה באמונה להאמין
 רוב כי שתדע אחי לך ראוי ז״ל הנפש} חשבון (בשער הלבבות חובת בעל החסיד שכתב כמו / הכל

 שעליהן מפני ובמצפונים בלבבות תהיינה ח:ר המצות על להעיר הוא שבאיברים במצות המכוון הענין
 בלי מלכנו ישראל מקדוש הקודש לרוח האדם מגיע ידס ועל ,התורה,עכ״ל שורש והס העבודה תשען
 לפן ,)זה חלק י״א מאמר ז' (פרק למעלה הנזכרות והפעולות השמות וכוונות היחודים דרכי בזולת ספק

 סביבותיו ועל ואמרותיו דבריו קיום בגלל כי ואחר הזה למאמר וסמכתיו עצמו בפני מאמר לזה יחדתי
 כוונתי ותכלית מגמתי כל וזה בה למחזיקים ממרום רוחו את ה' יתן כי האדם על הקודש הרוח שב

 לקיימה היא דזוסרהא מילתא לאו היראה כי להיות אך .המאמר בזה הספר חתמתי לכן ,הזה בספר
 מאמר מני ותקשיב זה בענק הדבור להרחיב אמרתי לכן ,תמיד בו הדבקות וכן האהבה וכן תמיד
 ידובר ונכבדות ,לקיימן האדם על נקל יהיה ידו שעל קדוש אחד- ואופן נפלאה תחבולה בו אשר שלם
_ במאמר אומד כאפר ,לקיימן וקלה נקיה מלאכה שהיא בצדק ישפוס מבין שכל עד האלהיס בעזר בה

' והשמחה האהבה על הטבעו אדניה כי ובהיות ,בו ישועתנו האל לנו יעמוס אשר כפי ה' בפס הבא
, :והוא ̂ והשמחה האהבה מאמר קראתיו לכן ' '

־ ' והשמחה האהבה י״ד מאמר . ״
 במעשה אשר מצות א) .מחלוקת לשלשה נחלקת התורה מצות כי לך דע ורעי אהלבי א פרק

 העומר וספירת והפלה כתורה בדבור אשר מצות ב) .וכדומה ותפילין לולב כסוכה
 בפרט כוונה צריכות מצות כי המחשבה אליהם לצרף צריך המצות מן המינים אלה פתי ועם ̂ וכדומה

•נשמה בלי כגוף כוונה בלי התפלה וכן כוונה בלי הוא נחשב במה כי התורה למוד  אשר מצות ג) .
 עשרת הם ואלה יותר לא עשרה שם ימצאון כי יכתבם נער במספרם מעט והמה לבד ובלב במחשבה
 שהוא להאמץ ב) .כ׳׳ן (שמות אלהיך ה' אנכי שנאמר ה' במציאות להאמץ המחשבייס..א) הדברים

. תירא(שם אלהיך ה׳ את שנאמר ממנו ליראה ג) .ו') (דברים אחד ה' אלהינו ה' שנאמר אחד ( '  ס
 אלהיך ה' את וזכרת שנאמר אותו לזכור־ ה) .ו') (שם אלהיך ה' את ואהבת שנאמר אוהו לאהבה ד)

 הדבק חז״ל שאמרו מה כי י') (שס תדבק ובו שנאמר רבה באהבה במחשבתנו בו לדבקה ו) .ח') (שם
 שאמרו מה לחכמים אלה גס ̂ בפיהם היתה המת חורת רחום אחה אף רחום הוא מה במדוחיו
 וישיא ת״ח בת ישא ובחלמידיהם בחכמים הדבק קי״א) דף וכתובות מ״ט דף וססחיס דייני ̂שני (בפרק

 ר׳׳ל דקרא פשטא אמנם אך ̂ נאמנו מאד עמהס פרקמסיא ולעשות vמנכס ת״ח ולההנות לת״ח בתו
 בנפשו קשורה ונפשו אוהב אשר בנו את 'במחשבתו האיש ידבק כאשר תמיד במחשבה בו לדבקה כמשמעו

 בכל בינותם המקום ורב ארץ בקצוי ממנו רתוק הוא בט אס נם אף אותו באהבתו תמיד עליו ודעתו
 לדבקה הכתוב יאמר ככה ,מעמו דעתו מסיח ואינו אותו בזכרו ומשתעשע תמיד בו חושב הוא זאת

 תמיד אותו לזכור שאס / לכנו ישמח בו כי בו והחשוקה והשמחה האהבה מרוב תמיד מחשבתנו בו
 תמיד ט הזכרון שיהיה תדבק ובו מקיים אני מה ,')ד (דברים אלהיך ה׳ את וזכרת נאמר כבר לבד
 אשר מצוה של שמחה מתוך אליו בעצמה ונטותה הנפש וכלות והחשק האהבה מרוב אבל בחובה לא

 כן איש מתני אל האזור ידבק כאשר ה׳ אמר כה כי ;סוב לדבק אליו אותם לדבק בעמו ה' רוצה
 הרמב״ז מכובד ה^ לקדוש כן כתוב וימצא הדבר ויבוקש .י״ג) (ירמיה ישראל בית כל את אלי הדבקתי

 ממנו מחשבתך תפרד לא ■ תמיד השי״ת זוכר שתהא י') הדבק(דברים ובו ז״ל. ההורה כל בפירושו ז״ל
/ לפני הוא איל עמהם אינו ולבו בפיו אלא אדם לבני דבריו יהיו שלא עד בדרך ובלכתך בביתך  ויתכן ה
 .עכ״ל לשכינה מטון בעצמן הם כי החיים בצרור צרורה בחייהם גס נפשם ההא הזאת המפלה שאנשי
 אחד ,תעשה לא מצות שני ה' צוה לעומתם אשר מצות שני יש החלה עשה מצות חושב מעשה השש ובתוך

שלא ־



מפאוהנמחה האהבה י״ד מאמר
 והשני ,׳)כ (שמות פני ־על אחרים אלהיס לך יהיה לא שנאמר זולתו אלהיס שיש הלב על להעלות שלא
 הוסיף וכה ,')א (דברים אלהיך ה׳ אח תשכח סן לך השמר שנאמר ועדן זמן בשום ית' אוחו לשכח שלא

 להתגאות לבבו את ירים שלא האחד , הלב אל המסורים תעשה לא מצות שני עוד לעמו לצוות ה׳
^ סן שנאמר כאזוב ושסל עצמו אצל נמאס בעיניו נבזה יהא תמיד אלא  / (פס) לבבך ורם ושבעת תא

 זונים אתם אשר עיניכם ואחרי לבבצס אחרי ההורו ולא שנאמר בזנות או במינות להרהר שלא והשני
, זנות זו עיניכם אחרי מינוח זו לבבכם אחרי ב׳) סרק (ברכות חז״ל ואמרו ס״ו) (במדבר אחריהם  

 : תעשה לא •מצות וד׳ עשה מצות הנה שש המחשבייס המצות המה אשר האלה הדברים עשרת כי נמצא
ה ב סרק ג ה  וספירת תפילין כסוכה ידועים לעתים אלא תמיד חיובם אין ודבור במעשה אשר המצות ו

שאינה הורה תלמוד אפילו ,^גרמא שהזמן עשה מצות נקראים והס וכדומה, העומר ־ ,
 ההכרחיים עצמו בצרכי או במצוה שעוסק כגון ממנה שפעור שעות ויש תמיד חיובה אין גרמא שהזמן מ׳יע

 לו אין שאס בנו את למול כגון מזדמנים אינם ולעתים לאדם מזדמנים עתים אשר ומהם לזה, וכדומה _
 המחשבייס מצות עשרה אולם , לזה וכדומה פעור הוא בית לו אין שאס מזוזה לקבוע או סניור הוא בן

 הרי תאמר וכי . מהם פעור שהוא חיי'האדם בכל רגע לך ואץ תמיד חיובם הקודם בפרק שזכרנו
 חיובם ג״כ זה י״ע) (ויקרא כמיך לרעך ואהבת כנאמר רעים אהבת כגון לחבירו אדם כבין המצות
 בין נמצא שהוא ועידן זמן כל כלומר המציאות על נסמך שהוא הזה התמיד עולת על אשיב שוב ,תמיד

 לבדד לבדו נמצא כשהוא אך לאהבם חייב הוא ובחברתם בעיר והוא אצלו נמצאים אדם ובני אדם בני
 ,בו חייב אינו העיר מאדם מאד הרחק והוא שם אדם ישב ולא איש בה יעבור לא בארץ במדבר ישכון

 אין כלס וכן אותו ולאהבה ובאחדותו ה׳ במציאות להאמין כמו שזכרנו המחשבייס מצות עשרה אבל
 רוצה שהוא עוד כל האדם מן זה לבטל שיוכל בעולם וסבה מקום ואין מהם שיפער האדם היי בכל רגע
 , עמו בל ולבו הדעת של מושבו ויפקד במוחו אירע שפגע מי לא אס בדעתו שלס כהוא עוד וכל

 שאר וכן קיימת. לעד ואמונתו אהבתו לכן קייס ושמו קייס הוא תמיד נמצא יתברך שהוא מפני והעעס
 לבבו'להתגאות. את ירום שלא הוא שהאחד תעשה לא מצות שתי אפילו תמיד ה' לפני אשר המחשבייס המצות
 מובדל במדבר ישב בדד לכדו האדס היות אס אפילו תמיד נוהג ובזנות במינות להרהר שלא והפנית

 ומעלה רב לגמול וראוי גדול צדיק שהוא בלבו ה'^ולחשוב לפני לבבו-להתגאות את ירום שלא אדם מבני
 וידע חסרונו שיכיר צריך אבל ,בלבו יאמר כה אס ה' לפני עשה גאות כי השמים מן ה' מאת גדולה
 הוא וכן ,בעיניו נבזה יהיה ואז יתברך מאתו עליו העובה רבות לערך האל בעבודת קצורו ויבין מומו

 ולא תורה אמרה ולכן גג על בודד או במדבר ישכון לבדד אס אפילו בזנות או במינות לפעמיס מהרהר
בזולת אבל , שעה ובכל עת בכל תמיד נוהג הס אף כי הרי ,ס״ו) (במדבר‘ לבבכם אחרי תתורו
וימצאון התורה •מצות כל על חזרנו כי רגע בכל תמיד נוהג שתהיה מצוה תמצא לא האלה מצות עשרה

■ ׳ : יותר לא אלה עשרה שם
ה ג פרק ת א  מקיים אתה ובזה ̂ וזמן עת בשום אותם תשיח ואל תזכור אלה את חמודות איש (

על חיובס צתורה ומן ונעשים נזכרים המה כי על לבבך בתום יהיה אס אותם •
 בספר הלוי אהרן ר' הרב כתבי כאשר , תמיד מצחו על והיו רגע בכל אותם לזכור ישראל איש כל

 כי, , לי מזדמן ולא מצוה איזה עתה לקיים רוצה אני האדסלומר שיוכל רגע יש לא כן ואם , התימך
מצוה כל כי רגע בכל לעשותם העשרה המצות בא^ה אוחס צוה לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה ^!ה כבר
שזה ואפשר , מקום ובכל עת בכל עליו יכול אדם וכל לבד לבבו ואמונת אזכרתה אח נעשתה מהם

 השם את תזכרו מצוה שוס לקיים אפשר שאי בעת כלומר ב׳) ביראה(תהלים ה' את עבדו הפסוק כוונת
 היראה כי אותו עובדים אתס עת באותו גס כן ואס מפניו ותיראו תמיד אצלכם הוא אשר והנורא הנכבד

 פר״ל בעבור אלא היראה זכר ולא מחשביים ה' מצות לשאר הדין והוא יתברך לפניו חביבה עבודה היא
 הגדולה והיראה האהבה מכש״כ הראשונה והמדרגה שבקדושה דבר ראשית שהיא הקטנה היראה אקילו
מכל קליס יותר הס עצמן מצד כי היות ועס , הדבקות או זה) חלק ד׳ (במאמר למעלה זכרנו כאפר
בלב תמיד אותם לזכור רק דבור ולא מעשה ולא סורח ולא כיס חסרון לא ■בהם אין כי התורה מצות
 ,TO רגנל בכל תמיד לקיימן זאת בכל , קיומן וזה היא מהשבת מלאכת כי השם את ודעת באמונה שלם

 בין כשהוא מאד׳לקימו כבד אבל בהתטדדות קל הוא אותו לפכח ה'ושלח זכירת כי , מאד‘ עד קשים
 תעשה לא ומצות , אנשים בין כשהוא וכבד בהתבודדות קל יתברך בו והדכקות ואהבה יראה וכן אנשים',

 לבט ירום שלא תעשה לא מצות וכן אחריהם זוניס הם אשר -הדבריםאחרי והעיניס הלב יתורו פלא
והאנשים עיניו לנגד הנחמדים הדברים אפר אנשים בין כשהוא נס מה בהתבודדות אפילו לקיים קשה
האדם על נקל שיהיה עד נכונה ועצה חכמה החבולות לזה צריך לכן לפניו עליהם מתנשא לבבו אשר

 סובה עצה ה' ישועת את לזה ומצאתי ויגעתי האופנים כל ילגל הצדלץ כל על וחזרתי , תמיד לקיימן
 בישע הבא בפרק אומר כאשר לקיימן מישראל אדם על'כל ונוח קל שיהיה באופן נכונה ותחטלה
^ ■ ■ : והוא אלהיס, ' ■

פרק ־ י י י •



דברי-אמת ב׳ חלס הברית ספר :■ .
( *

א ד פרק ר ו כנפשך סדמה עמך^ אלהיס ויהי , איעצך אוחך מראה אני אשר לכל לכך שים חביב מ
־ מאיר בתורה נכתב שהוא כמו בד'אותיותיו ב״ה הוי״ה ששם שבך המדמה בכח -

 אל מלו עליך חשים שוס הלילה וכל היום כל עליו חגפף אוכלת אש כמראה פס הוא זורח ראשך על
 ומלך חייס אלהיס הוא הוא באמת ב״ה הוי״ה שס כי שמעת לא אס ידעת הלא כי ,תמיד וקיס חי

 לדעת הראיה כאפר נצחים נצח עד ודור דור בכל וממשלתו עולמיס כל - מלכות מלכותו אשר עולם
ק ש״ו (פרק למעלה ל ח כ׳ א׳  היוצר והוא הבורא הוא כי ותדע פרק באותו, • לקראתו עורה ראשון) מ

 קודש מרבבות ואתא ממעל בשמים כבודו משכן ויעש ישראל אלהי ונקרא העולם והיה אמר אשר
 מבקש ;כמוך ושפל דכא את לשכון והחיות כרובים . ואופנים שרפים צבאות מלאכי מעלה המוני

 ולתהלה לשם בך להתפאר תשוקתו ואליך רעיתו אתה בסודך להיות דודך חשק חברתך, מתאוה אהבתך
 אשר טובה שהיא עוה״ב בטובת ואחריו עוה״ז בטובת לך ולהיטיב עליך ולשוש בך ולשמח י ולתפארת

 וישועתה נצחיית הצלחה הצלחתה כי הצלחה אחריה שאין הצלחה והיא השיגה לא ורעיון ראתה לא עין
 לבטח שלם כלב עונותיך כל על וחרטה בתשובה שתשוב אחר בנפשך תדמה כזאת ואס , תשועת,עולמים

 ועליך ונאמר ,')ט (זכריה יראה עליהם וה׳ כנאמר ,יוצרנו הבטיחנו כך כי כפועל הוא שכן תדע
 לעין רשות נתנה אלמלא ז״ל מנוחה ברית בספר וכתוב ,')ס (ישעיה יראה עליך וכבודו ה' יזרח

 הנה אשר והחיות לו ממעל צדיק כל ראש על עומד הכבוד כסא איך נראה בעין עין היה לראות
 תאמין אבל קלה בעיניך זו המדמה כוז יהיה אל ולכן עכ״ל. הכסא,, את נושאות פנים מרובעות

 ■ חסדו לעולם וכי טוב כי לך ממעל ראשך על השורה אלהיך ה׳ את וזכרת והקדושים הנביאים בדברי
ד, עולם ימוט בל עליון בחסד עליך גבר ע ה. אהבה אותו שתאהב ספק בלי אז ו  שתדע. ראוי כי עז

 מהצרות והמלסו הרעות מן הצלתו בעבור א) . הם ואלה ,פנים מז' לבוראו שיאהב לאדם שיתכן
 בדברים בין מהם הצלתו ומכיר בו יודע שהוא בדברים בין אלה מכל אוחו ומציל שומר והוא רע ומכל
,לבדו יתברך הבורא זולתי בהם יודע ואין בנסו מכיר הנס בעל שאין מה והוא ,כלל בו יודע שאינו

ועתיד בעבר עמו והנהגתו דרכו וזה , בהס מכיר שהאדם ההצלות ממין הזה במין אשר המה ורבים
 מכל ישמרך ה' ימינך יד על צלך ה׳ שומרך ה' שומרך ינום אל רגליך למוט יתן אל • כנאמר ,והוה

 לחת עמו והתחסדו לו הסבתו בעפיר ב) .קכ״א) עולם(תהליס ועד מעתה ובואך צאתך ישמור ה' רע
 ומשביע ידך את פותח כנאמר לו יחסר אשר מחסורו כל את לו ומזמין מחסדיו לו ומעניק צרכו כל לו

 המגונים פשעיו מכסה והוא הבריות מן עונותיו את מסתיר שהוא מפני ג) . קמ״ה) (שם רצון חי לכל
 ורעיו וקרוביו ביתו בני בפני _יתבזה ולכל אדם לגני יתנגל לבל רב קהל בפני מעשיו יגלה לא אשר;

 חס אינו שהוא היות עם כבודו על חס רחום והוא פ״ה) סלה(שס חסאתס כל כסיה כנאמר ושכניו
ד על ט  חטאותיו כל על לשלוח ומרבה פשעיו על ועובר עונותיו נושא שהוא מפני ד) . מעלה של כ

 וחונן ודם לבשר מחכמתו שחלק בעבור ה) .ז׳) (מיכה פשע על ועובר עון נושא כמוך אל מי כנאמר
 ונר תורה בחור הישראלי את זכה וביותר , אדם בני לכל חנן אשר, והמדע השכל הוא דעת לאדם
 מטעם ולהטמימו נצחיית בטובה לו ולהיטיב ולקדשו לרוממו כדי גוי לכל כן עשה שלא מה מצוה
,הנשמות בעולם הקודש והחיות הכרובים את מלאכותיי בטובה השכינה מזיו ה׳ בנועם לענגו המלך  

 המשיח בימות נפשו בצחצחות ולהשביע ,')ג (זכריה האלה העומדים בין מהלכים לך _ונתתי כנאמר
ה' ולאור ר' או  , י׳׳ב) (דניאל עולם לחיי אלה כנאמר , החיים בארן ה' בטוב לפנק המתים בתחית ב

 החיים צרורהיבצרור אדוני נפש והיחה כנאמר , ונורא קדוש במקום הבא בעולם כבוד מנוחתו ולהיות
 וכל סגולתו ואנו אבותינו ואת_ אותנו אוהב שהקב״ה בעבור ו) .כ״ה) ב' (שמואל אלהיך ה' אח

 ולשון, עס מכל באהבה ישראל בעמו בחר והוא מעלה צבא מכל יותר אותנו לאהבה מנעתו.וחשקו
כאשר כנאמר ,בנו לדבק וקרבתנו בחברתנו חפן וה׳ ,')א (מלאכי ה' אמר אחכם אהבתי כנאמר
לעס לי להיות יהודה בית כל ואת ישראל. בית כל את אלי הדבקתי כן איש מתני אל האזור ידבק
 הגדול וחין-ערכו’ מצד'עצמו אותו לאהבה שראוי מה בעבור ז) . י״ג) (ירמיה ולתפארת ולתהלה ולשם
 השש ואס האמורים הטעמים בזולת׳ אף השכל סך הבא האהבה והיא שלמותו מצד לו שנאות ומה

ה, עד הנזכרים נ  והמרות והמעלות החכמות לו אשר חמודות איש לכל לאהוב מחייב השכל כי ה
 הברכות מקור שהוא יתברך הבורא גם מה אדם מבני החמודות לבעל כזאת נאות ואס ;הנעימים

 שאין זאת מודעת כלומר ,')ו (דברים ה' את ואהבת אחד ה' כנאמר מחמדים וכלו ישורש,המעלות
 מצד אותו לאהבה ראוי כן ואס לבדו ה' אלא זה ואין האמת אהד שהוא מי אלא המעלות בכל כאמת שלס

 , מאז כאשר הרומסות אהבת הנקרא הגדולה האהבה היא וזו ה' את ואהית ובכן הגדול. ושלמותו עצמו
־ . : .זה) חלק ד׳ מאמר י״א (בפרק השמעתיך

ך ה סרק ן ד  הנזכרים יתברך אליו האהבה סעס משיבי משבעה להודיעך אלהיס רצה כבר כי א
,ובעצמו בכבודו ראשך על שורה אהבתך שברוב ידעת גם וידעת הקודם בסרק ■ - ,■

ובכל לבבך בכל אלהיך ה׳ את ואהבת יתברך אליו האהבה את בהם לעורר בלבך אלה שבעה לך סקח
הוקד תמיד הגדולה אשו ואת לבנך חדרי בכל והנעימים הנאהבים יה שלהבת יתגדל ובכן .נפשך
בקרבך י י



הפבוהשמחה ־ האהבה י״ד מאמר
ח וחפן העולם הכלי כל מאהכה חנוס דרכים ונשכע יתכרך; לכוראך רכה כאהכה קדוש בר,רכך  ג
 חבלי יפה ומה גורלי נעים ומה ■ חלקי טוב מה לי אשרי בלבך וחאמר , יתכרך אותו לאהבה אהבתך

 נושא אהבה ומכר,ש פשע מכסה ומרחם מפרנס ומציל הסודה שמחתי ראש על נחלתי הוא ה׳ כי אחר
 זה הלא ; אלה כל על אוהו לאהבה לי וראוי מחמדים וכלו ממתר,ים חוקו התורה ונותן הדעת וחונן עון

 אתקשר אס הבא בעולם ממני יותר יקר לעשות המלך יחפץ ולמי הזה בעולם ירצני בן את וכאב ינחמני
 על השורה ואצי אהובי את בשרי אף כבודי ויגל לבי ישמח לכן .רצונו לעשות .אהבה בעבותות עמו

 נפשי תאות סכרי-ותר,ותי תוחלתי הוא וארוממנהו אבי אלהי ואנוהו אלי זה דודי זה כי ראשי
 אותי ה' משח יען הזה הגדול ■הכבוד לכל אותי זכה כי באלהי נפשי הגיל בה' אשיש שוש , וחשור,תי

 שאל אבר,ש אותה ה׳ לפני ואתחנן אתפלל זאת ועל . באהבתי ובהר קדשו לכסא שרפרף להיות
 את תעורר ואס ,נצח עד ה' יזרח ועלי ראשי על לעולם ה' כבוד ויהי לעולמים אהבתו ממני יסור

 אך והיית אלהיך ה' לפני ושמחת המלך בך בחר כי על בגורלך ושמח שש להיות שתחסן עד האהבה
 ידי מצא כבר כי . באמת.ובתמים אותו לאהבה השעה באותו הגעת כבר כי האות לך זה לב וטוב שמח

 לה המרוצה בדבר ושמחתה הנפש הרחבת היא האהבה ענין ׳ כי זה) חלר, ד' מא' ב' (בפרר, לך לבאר
 בך בחר אשר אלהיך ה' את הזה מצוה של בשמחה ה' ברוך חזק לכן ,החפצים מכל יותר בה וחסצה
 קצרה הבשריי שביכולת ושמחה ששון כל באמת כי ,עליך נקרא שמו ולהיות ראשך על כבודו לשכון

- . . הזה הנכבד ענץ על כראוי להיות ־ ׳
ק ר - י פי ה1ו  במחשבתו היא אף שתבא ליראה מנוס אין רבה באהבה אלהיו ה' עם שש כאשר י

 החטא יגרום שמא עושה זו מה ולשמחה בלבו יאמק כי ,שעת בכל רבות פעמים
 אלהיכם לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם כנאמר ואלי אבי לבין ביני ויבדיל הדבקים בין ויפריד

 הרבה טובה יאבד אחד וחוטא הר,הלת אמר וכאשר ,נ״ס) (ישעיה מכס פנים הסתירו וחטאותיכם
ט׳)  רצונו נגד גדולה או קטנה לעשות ה' פי את לעבור שלא יזהר ומאד .ה' את ירא הוא ובכן (

 -׳ידי מצא כבר כאשר בהכרח כן גס יראה למצות הזה והשמחה האהבה מצות יביאנו ונמצא , יתברך
 אחותה אל אשה משולבות והיראה האהבה כי , זה) חלר, ד׳ מא' וי״א ח׳ (בפרק האלהיס בעזר לבאר

 שזכרנו ־,השביעית מטעם אשר האהבה מחמת באה ואס y לעולם האהבה בעבותות קשורה והיראה
ת, יראת היא ז') מא׳ ד' (פרר, למעלת  (בו הנזכרים הראשונים מששה.מעמיס באה. ואם הרוממו
 מקיים והוא המלט באין עמה להיות היראה תסבב. האהבה כך או כך בין , הקטנה יראה היא בפרר!)

 מאמין הוא כבר זו • במזימת :מחשבתו את שירגיל ואחר ,')ט (דבריס תירא אלהיך ה' את מצות
 הוא כבר רבה אהבה אותו אוהב שהוא ואחר , כ׳) (שמות חלהץ ה' אנכי מצות ומקיים במציאותו

 .האהבה לו שנאות באמת החמודות כעל האמהי השלם. הוא כן על אשר האמת. אחד שהוא מאמין
 ה׳אלהינו כנאמר היחוד מצות ומקיים כמוהו רבה לאהבה ראוי שיהיה אמת אחד. ואו^זולתו השכל מצד

 תמיל במחשבה אליו הדבר,ות מצות מקיים הוא •כבר מזימותיו כל אלהיס כי ואחר ,ר) (שס אמד ה'
 אחרי נמשכים האלה עשת מצות חמשת״ כי לך הרי ; י׳) (שם תדבק ובו־ כנאמר לבב ובטוב בשמחה

י ,שבה השמחה אחר ונגררים האהבה מצות  בדבר,סן שמחתה וענינה בנעש נטוע כח היא האהבה ג
, והרחבתו אליו הנפש וכלוח הדבר.ההוא ■אל ברצונה ונסותה הדברים ו  לצאת תתעורר כאשר והיה ב

 במזימתה■ לו ותכסוף בשמחה^פצא כי .האפשרי בכל בו ותתמיד תאריך ותצא הפועל אל הכח מן
 יפסיק ולא אחר לדבר תפנה ולא הפוגות מאץ נמרץ בחשק ד תמיד תדבר, ובו ברעיונה לו והתאוה

 הדבקות ומצות התמידי הזכרתו מצות לסבב. שמחתה ובכח האהבה Tב לכן .אחרת מחשבה אותה
ת, בסבה ולא אחרת מצוה ביד ק שאין מה גדול בחשר, התמידי חר  בהכרח הסבב היא גס והיא א

 בגלל הרי . עמה האלה עשה מצות חמש את ותחבר כמדובר ויחודו אנכי גס,מצות היראה מצות גס
 שאתה ואחר ,הנזכרים המחשבייס עשה מצות שש עמודי והקימות המצות אלה מר,ייס אתה האהבה

 אמרים אלהים ואין ■ בהכרח פני לו שאין מזימה לך יבצר לא אחד שהוא ותאמץ אחדותו מצות מקיים
 וזכרו - תזכור לעד אל כי ואחר ,כ') (שמות אחרים אלהיס לך יהיה לא מקיים אתה ובזה במציאות

 תמיד- ידבק בו כי: ואחר ,ח׳) (דברים ה' את תשכח פן לך השמר. מקיים אתה •'כבר מרעיונך יסוף לא
 איפוא ואיה הכבוד במלך משמחתו קטן אפילו.רגע ופנוי ריר, לבו אץ ושמחה ובאהבה בחשק מחשבתו

ת, אחר. מכש׳*כ הזנות אחרי לבבו יתור שבו והזמן העת מינו  אוחו ימיר ולא שלא.יחליפנו ועוד ה
 לשס■ משכן־ להיות נפשו חשקה כבר כי אסר בעצמן והמגונות רגע כסו הכלות התאוות מן תאוה בשום
 ה־׳: על יתענג לעולם כי סוב כי באהובו מפנר, באלהיו שמח במלכו שש בראשו עיניו תמיד אבל קדשו
 אחרת ותאוה זר יתערב לא ובשמחתו חושך יושבי אדם בני תענוגות מכל יותר למתור, כדבש בפיו ותהי

 שוס יאהב לא אשה החושק כי ,עמה ושותפות ריעות תדח שלא חשק הנר,רא שלמה אהבה כל כדרך
 מקיים ונמצא ,ידים בשתי הדברים שאר כל ידחה אבל זולתה דבר בשום יתרצה ולא עמה אחר דבר־

, (במדבר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו לא של תמשה־ לא מצות זה ע״י ( ו ״  חשקה כי ואחר ט
 בטוח לבו נכון וכבר . הלילה וכל היום כל עליו חופף ולהיות עליו לשכון הגדול שסו שיתמיד נפשו

׳ בה׳ * ־



אמת דברי ג׳ חלק הברית ספר. - -
 מרום שמו וקדוש מד שוכן ונשא רם אמר כה ט רוח ושפל דכא אה אס כי שוכן שאינו ודרכו ה׳5

 לכב ורחב מינים גבה אומר הוא וגאון גאה כל ומל ,)נ״ז (ישמיה רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש
חד, במולס לדור יכול והוא אני אץ אומרת מה ושטנה , (תהליסק״א) אוכל לא אותו  כי ויודמ ה

 גאותו וישפל קומתו ישח ואנשים אלהיס לפני מאד יכנמ אז ,דכאו חפן וה' לב גבה כל ה' חומבת
 ונשמחה באהבה הזה הקדוש הציור ידי מל מקיים ונמצא ,אדם כל בפר רוח שפל ויהיה יתברך לפרו

 השם בציור התמידי והשמחה שאהבה הרי ,ח') לבבך(דברים ורם ושבמת תאכל פן של המשה מצות;לא
 מצות ארבמה גם תמיד לקיים יביאנו ז') מא׳ ד׳ שזכרנו(פרק בלבו החקוקה ראשו שמל והנכבד הגדול

 ’ שחיובס המחשביים מצות המשרה כל קיום מסבב סובה המחשבה זה כי נמצא הנה . אלו תעשה לא
 מה קיומן מאד ־ עלינו נקל ועתה .ז׳) מאמר וב' א' (בסרק ^:שמעתיך מאז אשר האדם על תמיד

כי תזוע לא ומנה בזה אחוז וראש אחי לכן . האדם על הקשה ועבודה החמורות המצות מן הס שבזולתו
, : בה למחזיקים היא חיים מן

ה1 ז פרק נ  הקדושים מן לקמאי קמאי עליה צוחו כבר הזה הקדוש והציור הזאת הגדולה התחבולה ה
הרמ״א עליכם יעץ ככה אבל מלבי לא כי , הצדיקים ובמעלות בתורה גדול כלל שהוא ׳

 מורה בספרו ז״ל הרמב״ם הוא עליו יומן הוא אשר והראשון , א״ח ערוך משולחן הראשון בסעיף ז״ל
־נ״ב) פרק ג' (חלק נבוכים  האדם שיצייר סובה המחשבה זאת על מאד מזהירים אחד פה כלם אמנם .

 .י״ז) (תהליס תמיד לנגדי ה׳ שויהי באמרו ע״ה המלך דוד עשה כאשר עיניו לנגד ב״ה הוי״ה שם תמיד
 ,יחסא לבלתי פניו על תמיד יראתו בזה שיצייר בו שהרצון ואומרים עונים כאחד כלם ורק אך

 מפני כי ופחד אימתה עליו ה' פחד ויפול אימים עליו יהלך בזכרו כי בו היראה שער אחזו וקדמונים
 הדרך זו לא כי לעולם אגיד ואני אחשוב כן לא דמה להבל אדם ונבזה אנכי וצעיר , הוא נחת שמו

 יד בחוזק ואס בה להתמיד מאד במאד עליו יקשה כי מפני בו מחשבתו את האדם שירגיל שאפשר
 ירון מהרה ועד ממנו ונעלם תפרח פרוח תיכףומיד אזי רגע כמו בזה להרהר מחשבתו יפנה י בחירתו

 מהרה ממנו בורחת כפורחת והיא עומד זה. הנה ועדדס סדן בה לו ומאריך במקומה אחרת מחשבה בו
 בחירתו בחיל איש יגבר בכח ואם , ואיננה בה עיניך התפיף אבל יפה זמן משך בה יעמוד לא מושה <

 אוחזת וידו מעמו יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד האחרות המחשבות ידים בשתי ממנו לדחות
 וישכח מועס זמן אס כי יתמיד ולא בה לו יאריך לא שבה והנה לקחתה לשוב היראה מהשבת בעקב
 כן שאין מה ,יתמיד לא ההכרח ט תברח ברוח מידו תקום ולא בה מחזיק היה לא כאלו מהרה אותה

 ותעמוד תקום היא בסבעה כי בנקל עצמו את להרגיל האדם יוכל שבה בו ושמחתו ה' אהבת מחשבת
די והקדוש .תברח ולא *שירצה זמן משך כל בה לו ומאריך ומדנים עדן במחשבתו א  שיצייר שכתב ז״ל ה

,נאמנו מאד ודבריו אמת ותורתו אמת הוא אהTה לענץ גדול תועלת והיא יראה בנקוד תמיד הוי״ה שם  
 בה להתמיד א^לס היא דזוסרהא מלתא שהיראה ז״ל והרמב״ס הרמ״א ולחבריו לו הזה הדבר ויפה וסוב

 אס כי אפשר ואי להתמיד הדבר קשה כמוני אדם־ ולבני גגות כחציר אנוש לי אבל , הלילה וכל היום כל
ה, ידי על ב ה א  מפחד אחור ותסוג אליה כחותיה מקבץ י שהנפש מה הוא ענינה׳ היראה הי והסעם ה

 המרוצה בדבר ושמחתה הנפש הרחבת שהיא האהבה ענץ הוא ונהפך , החרדה מרוב כחותיה ומצמצמת
 מאמר ב' למעלה(פרק כמובא השמחה מרוב ומתאוה החשק מרוב כחותיה מרחבת והיא , בה והפצה לה
 ' היראה אל חפנה אשר והנפש לה ומוב ושמחה צהלה היא. באהבה הבאה הלסש כל כי נמצא . ז׳) ח׳ ד׳

 הדברים אחר ולחפש להשתדל הברואים כל בסבע שהושבע זאת מודעת כי , לה מר והיא מחרדת
 חיים בעלי כל .הראה הלא , מהפכם ולברוח בהם ולהתענג־ להתקיים עליהם והערבי להם המועילים

־ רו  יורידו הארן מוצא׳פי. כל על מזונם אשר החיות ובלכת , תמיד שרפס אחר •ויריחו מזונם אחר מ
»pt על במים אשר והדנה להם הערב השדה׳ עשב וכל הנצנים אחר. תמיד לחפש אכלם לבקש ראשם 

 תמיד אנה.ואנה אכלם את לבקש יש-יססו ובנחלים בימים מימיהם מקדה כל ועל אגמיהס ועל אסרותס
̂^ו זמן בשום ינוחו ישבותוולא לא  דבר יריחו ומרחוק נפשו שאהבה אמ אכ׳לו לפי אחד כל ממנו ־ וילר

ס אדם בגי׳ גס , בהחבא ויברחו אותם המפחיד  וחשוקיהםכסף־ הממון איזר תמיד משתדלים איש בני נ
 שמפחיד. ממה ובורחים הכסף הזהב.ואת את סך מחשבוחס כל לכן אדם גני ותענוגות קיומם בו כי פל

 ימצא ושמחה והרחבה ושנג ערבות בה שתדע למה אלא גסבעה תתנדב לא היא אף הנפש ככה / 'אותם
 , נפש מרת והיא חלהיס מפחד אליה כחותיה ומצמצמת מחרדת היא היראה כשתצייר. ולק i בה

 כחית יתפשס למען קסן רגע אחר יעזוב שדי ויראס המחשבה מזאת מהרה ־לפסור שרוצה בסבעו והאדם
 ואסריה נדריה כל חיים אלהים למען בה לחזק ומתאמצת ביראה הבוחרת הנפש אף לכן , ויתרחב נפשו
 יעמוד מי יראתו לפני כי שלם שעה אתה איש עתד ולא יסה זמן משך יקום לא נפשה על אסרה אשר

ך, זמן ם־ בה להתמיד יקימנה ולא טרח הוא ה׳ מלפני ליראה איש יגבר בכח אס' גס ארו א  זמן כי,
 ולתהלה: לשם יה ולכס למרכבה לו להיות בה בוחר הוא וכי ה' אהבת כשתצייר הנפשי 'אמנם , מועם

 לה ^וצה הדבר וזה סונה אחריה שאין וסובה הצלחה אחריה כאין הצלחה ־לה שזה ויודעת ולתפארת
בזכרץ תגיל בו לדבקה כמחשבתו אליו ותסה במזימתה לו תכשוף עזה באהבה אליו תפנה אז , בא וחפצה

שמו



קפגוהשמחה האהבה י״ד מאמר
 כתענוגיס^* אהנה פל והשמחה החשק מרוב וחהרחב כהותיה וחשפשנו בו להרהר ותשמח יסברך שסו
 נוובה ממחשבה להסרד .רוצה שאינו עד רב זמן הזה במחשבה לו ומאריך באדם בו מעמו עמד לן על

 ונשא רם לכסא שרפרף להיות שזכה ,מצוה כל בשמחה לב וטוב שמח ה' חי.לפני יעמוד בו כי על הזאת
 ויבא מעונם ואת אותם ועזב מעלה המוני קודש מרבבות ואתא ביקרו חפן המלך ואשר ; ונורא גדול
 לזה עצמה תתנדב והנפש , במקומו וחדוה בה ימצא ושמחה ששון והנה ,ראשו על לשרות הכבוד מלך

 עת בכל לפניו משחקת המחשבה בזאת כי והרחבה,; ושמחה ועונג ערבות בה שתמצא מפני בסבעה
 והיא כ״ס (ישעיה נפש תאות ולזכרך לשמך כנאמר ה' בנועם לחזות תתאוה ואליו תתענג שדי יעל

 ■להתעלס מתעסק שהוא שבעוד הקודם בפרק עיניך לנגד ידי וכבר ,׳ה כגן וערבתה בתענוגים אהבה
 שאחר ;כזכרונה עמה להיות אצלה לשכב היא אף שתבא ליראה מנוס אין מאהביה את ורדפה באהבים

 זכרונה על יעלה בשעה רבות שפעמים בהכרח לנצח האהבה זאת לה שיתמיד ורוצה היא אהבה חולת כי
 אלי לבין ביני ויבדיל והנעימים הנאהבים הדבקים בין ויפריד החמא יגרום שמא עושה זו מה ולשמחה

 ב') (תהלים ברעדה וגילו ומקיים ה' את ירא האדם ובכן , מעלי כבודו כסא את לסלק ויגרום ואבי
 המודעים מן כי , יתברך רצונו נגד גדולה או קמנה לעשות מאד ונזהר והיראה השמחה בין עומד והוא

 היראה כי אהבה בלי יראה ואין יראה בלי אהבה שאין הודעתיך כבר זה) חלק ד׳ (במאמר ולפנים
 האהבה אמנם ,לעלמין מתפרשין דלא ריעים והם היראה בתוכה מסותרת ואהבה אהבה רצוף תוכה
 עבדך אל יראה כן על לה קודמת שהיראה הקדמונים חשבו כאשר לא בעילה לה וקודם היראה את הסבב

 בהכרח האהבה את תעוררו ואס תעירו ואס ; הנכבד שמו בציור אהבה לבקש היעוצה העצה זאת
 לעד עומדת אבל תברח ולא תקום היא יעצתי וכאשר בהתמדה היא אף פניכם על ה' יראת תהיה

 שהאהבה האלהים בעזר לבאר ידי מצא כבר כי , באדם תמיד יהיו ויחדיו אהבה בעבותות קשורה
 שתסבב אלא האהבה תסבב בלבד היראה שלא ועוד , בהכרח עמה תתמיד היא אף כן ואס תתמיד

 פרק למעלה כמובא ויתמידו כלס יתקיימו ידה ועל תמיד שחיובס המחשבייס מצות עשרה כל שאר גס
 /■ מהס מצות ככמה עלינו ידו קשתה שבזולתה מה כלס את לקייס מאד עלינו נקל ידה ופל הקודם;
^' והדבר  כי ועבירתס ;רגע בכל תמיד אותו ולזכור והדבקות היראה היא עשה ממצות סהס יקשה א
 את תשכח ופן לבבו ירוס ולא עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו לא הוא מהם תעשה לא במצות קשתה

 שאמר בעצמו דוד הוא דברי ועל עלי ונאמן אמת ופד והשמחה האהבה; ידי על אלה לכל הנקל והיה ;ה'
 ׳ בזה שהחזק הרי ; מ״ו) (תהלים כבודי ויגל לבי שמח לכן חמוס בל מימיני כי שמיד לנגדי ה' שויתי

 וינל לבי שמח לכן אמר אבל ; ואירא אפחד לכן המאמר לגמור ראוי היה ליראה שאם אותו לאהבה
להחזיק חכמה לבב נביא הודע כן כי ואחר ;היראה מכת לא האהבה מכח הס והשמחה והגילה ;כבודי

■ ■ : חיים תוצאות מסנה ט רבה בשמחה אותו 'לאהבה בזה ...............
ה5ו? ח פרק ה', הדבקים לכל ה' סוב כי וראו מעמו בזאת נא בחנוני יה לו בחר העם ישראל ת ב

עת בכל אלהיכס ה' לפני זשמחתם רבה באהבה תמיד זכרו והנורא הגדול ה' את . ־
 בעת אלהיכס ה' לפני ואמרתם ועניתם ;פ״ס) (תהליס היום כל יגילון בשמך שנאמר כמו שעה ובכל

 ותרועת אלהיו שה׳ הפס אשרי לו שככה העם אשרי גורלנו נעים ומה חלקנו טוב מה אשרינו השמחה
 רבים־ונכבדים; ודברים יקרוס ומדות המחשבייס מצות העשרה כל להיוס זה יביאכס לא אם בו; סלך

 כל.התורה לקיום הברכה מקור הוא כי מדרגה; אחריה שאין למדרגה האדם את המביא זה הוא כי
 היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כי בו: מחשבתך את שתרגיל ראה גס ראה ואבי אהובי לכן .כלה

 לא בו אין לעשותו ובלבבך ברעיונך מאד הדבר אליך קרוב כי היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא
 להתמיד רעיונך את ולהרגיל זאת לזכור מחשבתך את ללמד רק ,כיס חסרון ולא מעשה ולא עמל

 ממך זמן באיזה המחשבה ׳סמוס לעת ולהזכירהו לחזקהו וקלה נקיה המלאכה לרגל הזה קדוש גזכרון
 ימים. בזה עצמך שהרגיל ואחר ,לאשך על המאיר מפורש כתוב הגדול שמוי ממך למעלה מה ודע

 .ולאהבס שמר: את נזכור ממך הזה הסובה המחשבה יסור לא שוב רבות פעמים לבבך אל והשבות רבים
 וגדוליו המלך מטעם למסעמותיו.לטעום תתאוה נפשך אות בכל רר! רבה; בשמחה בו ולדבקה אותו

א; את הנושאות הקודש והחיות ואופנים שרפים ס ת' לחאוה מעצמו בו שהרגיל מי כי הכ ש;:וסאו  יבק
 אויתיך נפשי ישעיה ואמר ל״ח) (תהליס כל-תאותי נגדך אדני דוד אמר כאשר היא הראשונים צדיקים

 הנכבד הענץ את תרחיקו לא הרחק רק ;(שס) נפש תאות ולזכרך לשמך ואמר כ״ו) (ישעיה בלילה
 התהלך האלהיס אח סוד וזה ;גדול סוד הוא אבל קטן דבר הוא מלתא ויציבא הדבר נכון כי הזה

ה; זכר שלא רגע עליו עבר ולא המחשבה בזאס חמיד שהלך שר״ל ו׳) (בראשית נח  הוא ריק ואס ז
ה ומחשב זה־בדמיוני מצייר שאני בשביל וכי בלבבך תאמר וכי .מערכך הוא מך ואם סמך  במחשבתי ז

 הדבר זה תצייר כאשר שתיכף וראש אחי הדע נאמנה אשיב זאת על ;באמת כן הדבר יהיה תיכף
 אלהיס וממהר הדבר נכון יהיה.ותיכף כן לזה עצמך ותכין לבנך בכל תשובה שעשית אחר במחשבתך
 ה' מחסד לצייר יכול שהאדם ממה ויותר ;להיניק רוצה האס לינק רוצה שהתינוק מה יותר כי לעשותו/'

עליון מלאכי מכל יותר להתפאר בעמו ה׳ רוצה כי האחד ;מעמיס משני וזה ̂ באמת ־עליו חסדי גבר
בעבור ־



. אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר :
 לא כלל רע לעשות יודע אתם ואין הניוכ על ועומדים .מועגעיס המה אבל בחירה בעלי שאינם בעבור

 מלממה עצמו ומקדש בסוב בוחר הוא אס לכן רע לעשות ועלול הננויה על מוסבע שהוא האדס .כן
 .סבקרבתס יותר בקרבתו ורוצה מעלה צבא מכל יותר ה׳ בעיני יקר הוא בו ולדבקה יתברך אותו לאהבה

 אביך(דברים הוא הלא כנאמר באמת בניו והנו אבינו שהוא מכני ממש בנו שהוא נשמתו מצד הוא והשני
 אמכם שלחה ובסשעיכס כנאמר אמנו היא והשכינה ,י״ד) (שס אלהיכס לה׳ אתם בניס ונאמר ל״ב)

 אלהים בני ויבאו כנאמר אלהיס בני שנקראים שמצינו אע״ס לו בניס בחינת המלאכים ואין ,נ׳) (ישעיה
 כמה מלך של סלנוין בני שהם הוא הכוונה כי ,)ל״ה (שס אלהיס בני כל ויריעו וכן א׳) (איוב להתיצב

 אבל מלאכיא/ כתי שמתרגם התרגום הוא לזה ונאמן אמת ועד ,פלוני של בית בני אומר דאת
 .זה) חלק ד׳ מאמר י״ח ופרק א׳ מאמר ט״ו (פרק למעלה שזכרתי כמו אתון בנין מתרגם אתם בנים

 ואל .ק״ד) (תהלים לוהס אש משרתיו רוחות מלאכיו עושה כנאמר ומשרתיו שלוחיו באמת והמה
 העליונים בעולמות הנעשים הגדולות הפעולות כל שהרי קלה בעיניך המדמה וסוד המחשבה ענין יהיה
 למעלה זכרנו וכבר ,מחשבת מלאכת רק המה והלא התחתונים של ויחודים כוונות ידי על נעשה הכל

 רוח סוד כל גס מנמעשה, יותר ובדבור מבדבור יותר במחשבה כח שיש זה) חלק ח׳ מאמר ש׳ (פרק
 אלא ונגמר נעשה לא הנבואה אף ,)י״א מאמר ז' למעלה(פרק כמובא מחשבה ידי על נמשך הקודש

 נוכח עיניך לנגד ידי וכבר ,)י״ב (הושע אדמה הנביאים וביד שנאמר כמה והמדמה המחשבה ע״י
 רואים היו לראות לעין רשות היה שאם תנוחה ברית הקדוש סאר בשם זה) מאמר ד׳ (בפ' היה פניך
 אבות ומעשה המרכבה הן הן האבות ז״ל אמרם סוד וזה ,צדיק כל ראש על עומד הכבוד כסא איך

 ושכנתי מקדש לי ועשו נאמר הזה הגדול הסוד ועל ,בידיהם אבותיהם מעשה האוחדס בניס יירשו
 עליך וכבודו ה׳ יזרח ועליך נאמר הזה הסוד ועל בתוכם, אלא נאמר לא בתוכה כ״ה) (שמות בתוכם

 ראשך על השכינה אור קרן כי אדם. בני כל ירגישו רבים ימים בזה התמיד ואם ס') (ישעיה יראה
 שנאמר כמו בך לנגוע העם על ה' פחד ויפול חזו מזליהם חזו לא שהם אע״פ כי אליך מגשת וייראו
 עליך נראה זה יהיה לבא ולעתיד כ״ח) (דברים ממך ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עאי כל וראו
 עטרת תפארת רבה צדיקים בעלון ה' בגן הנשמות בעולם וכן נגלה ה'■עליך ממש.וכבוד בעץ עין

 על ועטרות אמרו לא בראשיהם, ועטרותיהם יושבים צדיקים חז״ל שאמרו וזה ולההלה, לשם הזה ראשך
 ובמותם בחייהם ראשיהם על מאיר תמיד שהיה והנורא הנכבד ה' כלומר ועטרותיהם אמרו אבל ראשם

 ומזה יראה עליהם וה' בראשם מלכם ועטרת עליו עדיו איש אבל הזה תפארת עטרת מיקר נפרדו לא
 ובמותם נראה בלהי הוא שבחייהם מבחייהם יותר במיתתם צדיקים וגדולים השכינה מזיו נהנים עצמו

- זרח עליהם וכבודו ה' נראה בעין עין
ה ט פרק ת א  ובכל עת בכל עצמך את שתרגיל ומעלה הזה היום מן הזה לדבר פניך שים אדם בן ו

במחשבתך ולצייר בדמיונך לדמות ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך שעה ,
 בחסד וסעד הכבוד כסא תחת עומד אתה וכאלו לראשך ממעל הוא זורח תמיד עלץ נקרא ה' שם כי

 לדבר לבך נתת אשר היום מן תיכף עלץ ובחמלתו באהבתו לראשך ממעל כסאו את ויחן עלץ כסאו
 בהם ולדבק באהבים להתעלס אחריהם בזרעם ויבחר אבותיך את אהב וכי אלהץ ה' אהבך כי הזה

״ג), (ירמיה ישראל בית כל את אלי הדבקתי כן איש מתני אל האזור ידבק כאשר ה' אמר כה כי  י
 רב אם מעט אם בבחינה היא בכללה אינה ואס בפועל מלתא ויציבא אמת בל מדמה הוא הזה ׳,והמדמה

 על כבודו ומדבק שכינתו משרה היה כאשר גמור בפועל נעשה זו,יותר במזימה מתמיד שאתה ויותר
דך, פלגא מיהו ונקוט מחצה עושה כמוהם כלו עושה אץ ואס הנביאים ועל האבות  הזה עיד ועל בי

 רפאל ומאחורי אוריאל מלפני גבריאל ומשמאלי מיכאל מימיני השכיבה קודם לאמר קדמונינו לנו תקנו
 וככל לבבך בכל אלהץ ה' את ואהבת אליו האהבה את שתעורר ספק בלי ואז אל שכינת ראשי ועל

 את אותך זנה אשר אלהץ ה׳ את לב וטוב שמח אך והיית אדוני את אהבתי ותאמר מאודך ובכל משך
טהור הלא ותאמר הזה הגדול הכבוד כל  אשר ונורא גדול מלך כה׳ קדוש אין טהורים ומשרתיו הוא'

 הערפל מן ירד דודי וחסידותו פנותנותו וגרוב אותי אהבתו וברוב יכלכלוהו לא השמים ושמי השמים
 את להשרות היום כמוני ושפל •דכא את לשכון מעלה המוני קודש מרבבות ואתא השפל כאדם שכן ואהל

 מה מלבד ונמצא כאלהי, נפשי תגיל בה׳ אשיש שוש כן על ראשי על והנורא הנכבד שמו את ושם שכינהו
 לשמוח ג״כ יביאך זה) מאמר א' (פרק למעלה האמורים המחשבייס מצות עשר לקיום האהבה שיביאך

 האהבה שענין זה) מלק ד' וכמאמר זה (במאמר היה פרך נוכח לבך ידע רבות העמיס כי בהכרח בו
 הלא כי המצות כל של שמחה היא כי מאד עד גדולה מצוה היא הזו השמחה והנה הנפש. שמחת היא
 ההורה. וכל המצות כל משוש הוא הן זאת מל שש כאשר והיה ה׳ עבד שהוא במה ועלץ שש הוא

 לא אכר תחת כנאמר הרבה עליה ומקפיד ביותר אותה חובב אף מאד ה' בעיני יקרה היא הזה והשמחה
) (דברים לבב ובטוב בשמחה חלהץ ה' את עבדת ח  ה׳ את עבדו כנאמר עליה מוזהרים ואנו ל

ל ושמחו גילו ונאמר ק׳) (תהליס בשמחה א (יו ה׳  והיא זכרם שיארך מה בכתובים הרבה וכן ב׳) כ
צ״ו) (ההליס בה׳ צדיקים שמחו כנאמר חסידיו ודרך ענוים ותאות צדיקים ואורח נביאים מנהג

ונאמר



ספדותנומחה האהבה י״ד מאמר
ענויס ונאמר ספו,  ישעי כאלהי אגילה אעלוזה בה׳ ואני אמר וחבקוק כ״כו) (ישעיה שמחה בה׳ וי

 אמוס בל מימיני כי חמיד לנגדי ה׳ שויתי ואמר הזה הקדוש בציור שמח דוד וגס ג׳) (חבקוק
 או לנבואה האדם ^את שמביאה בסגולחה הזאת והשמחה ט״ז) (תהליס כבודי ויגל לבי שתח לכן'

 רזי לו שנגלה שזכה מה שכל ז״ל לוריא האר״י שאמר מה ומפורסם זאת מודעת כי הקודש; לרוח
 מאד ושמח שש שהיה השמחה רוב בעבור אלא היה לא אלוה בסוד לו נפתחו השמים וארובות תורה

 אלהיו ה׳ את עבדת לא אשר תחת באמרו הכתוב כוונת שזה ואמר י,לעשותה כשזכה מצוה כל על
מכל בני כל-תענוגות מרוב יותר פירוש כ״ח) (דברים כל מרוב לבב ובסוב בשמחה  זהב אדם'ו

 שמחה דבר מתוך אלא שורה השכינה אין קי״ד) דף ופסחים מדליקין במה (בפרק אמרו וחז״ל ;רב ופז
 ותהי המנגן כנגן והיה מנגן לי קחו ועתה אמר והנבואה השכינה עליו שתשרה כשרצה. ואלישע שלמצוה

; ב׳ (מלכים ה׳ יד עליו (  נבל ולפניהם מהבמה יורדים נביאים הבל כתיב הנביאים פאר אצל וכן ג׳
 לו יזמרו וכנור ובתוף עוסקים היו ה׳ אהבת של בשמחה כי י') א׳ (שמואל מתנבאים והמה וחליל ותוף

 שמגעת עד סגולתה רב ומה הזאת השמחה מעלת נכבד ומה ; וקדוש ממרום הרוח עליהם שהחול עד
 מקפיד הוא וכמה עליו חביבה כמה ה׳ בעיני הזה יקר'המשוש ומה ולנבואה הקודש לרוח האדם את

 ישפוע משכיל כל והנה ,היא ה׳ חדות כי באהבתו לב ועלז-בכל שמח ה׳ משוש אתה שוש לכן ;עליה
 האהבה ע״י יושג אבל המצות מן מצוה שאר מתוך ולא היראה מתוך לא להשיג אפשר אי שזאת בצדק

 וא״כ התשוקה; בחבלי ואחוזה האהבה בעבותות ■קשורה שהיא בהכרח ולכן אהבה מקורה כי על 'בטבעה
 ג״כ לך תגרום האהבה לך שתגרום האמורים מחשביים מצות העשרה שמלבד ראה גס ראה ואבי אהובי

• : באהבה לשרתו ה׳ על הגלויס אשרי לכן ;ה׳ וחדות השמחה מעלת ' ;
ה1 י פרק י  אלהיכם ה׳ את לאהבה היום אתכם מצוה אנכי אשר מצותי אל תשמעו -שמוע אס ה

 למצות גס זה יביאכס במלככס ולהשתעשע באהובכס ולשמוח ראשיכם על השורה
 שיעלה ספק באין ביום רבות פעמים ה׳;כי אל וישוב מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזוב ידו ועל התשובה

 ישר אשר הוא ואני יודע אני ופשעי נעורי חטאת הלא עושה זו מה ולשמחה בלבו ויאמר האדם דעת על
 תעשה לא מצות כמה בטלתי עשה מצות כמה הזה היום עד היותי :מיום הימים כל לאבי וחטאתי לעויתי
 אמונה חסרון מחמת מהם בוראי את להמרות כדי ומהם לתאבון־ מהם במזיד ומהם בשוגג מהם עברתי
 ,עצמי את שהפקרתי מחמת ומהם בעיני המצות קלות מחמת מהם בדתו ידיעה חסרון מחמת ומהם

 'מחמת ומהם ועוני דוחק מחמת מהם לחבירו אדם שבין ומהם למקום אדם שבין מהם ולעלוקה לאבדון
 התגברות מחמת ומהם התרשלות מחמת מהם ברצון ומהם באונס מהם הטובה ברבות יתירה הרחבה

 קלות מהם רעות מדות ומהם רעים מעשים מהם און פי דברי ומהם רעים הרהורים מהם השכל על היצר
 שידעתי מהם ה׳ חילול ומהם ינקה לא בהם שנאמר מהם כריתות ומהם ב״ד מיתת מהם חמורות ומהם
 שובי אחרי אך עליהם ששבתי ומהם כהיתר שנפשו עד רבות פעמים שכפלתי מהם ששכחתי ומהם

, להם הנאותים התשובה אופני ממני שנעלם ומהם התשובה עליהם שקשה מהם לעשותם וחזרתי נחמתי  
 עושה זו מה ולשמחה תקותי איפוא ואיה לעומתי קן ואין רבה רעתי הלא הבל אנחמני איך איפוא כן ואם
 כבודו לכסא שרפרף אני לאמר בלבבי אתברך ואיך לאהבה לא לשנא עוני למצא החטאת הורת זאת הלא
 מה על והצטער בלבך תמיד שתתחרט ספק בלי אזי תחשוב כה ואס ; והחיות ואופנים שרפים ■אצל

 הסליחה על ותתבונן המהילה ותבקש בפיך ותהודה לבבך בכל אליו וחשוב והמרי העונות מן לך שקדם
 פעלתי און אס ותאמר העזיבה על ותסכים הוא רב כי עבדך לעון נא סלח העויתי וישר חטאתי ותאמר

 עונך וסר תשובתך הקב״ה יקבל תפשה כה ואס ,עולם ועד. מעתה עוד לה׳ מחטוא לי חלילה אוסיף לא
 ובתקנתך בטובתך רוצה הוא כי באמת יקראהו אשר לכל לסלוח ומרבה רחמיו רבים כי הכופר והטאתך

ב; לדבק עמך כבודו ולהתחבר אוקך לאהבה לטוב עליך לשוש תשוקתו ואליך  המלך דרך ככה כי טו
 במקום עומדין) אין חז״ל(פרק כמאמר יותר השביס חובב אף ;הפרש באין פשע ולשבי גמורים לצדיקים

 ממנה המסתעף והשמחה האהבה יביאך נמצא ;לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי
,שלמה תשובה של אחד ברגע הבא עולם מחלין ויש חרטה של אחת בשעה עולמו קונה וי& ; לחשובה  

 שהזדונות מיראה השב על היא ורבה כזכיות נעשים שהזדונות מאהבה יהיה שתשובתך אלא זה די ולא
 אשר המצות שאר כל גם אף מיראה; כאן מאהבה כאן הכפוריס) יום (פרק שאמרו כמו כשגגות נעשים
 וזה דור לאלף תלוי שזה מיראה העושה מן יותר ־מאהבה העושה וגדול ,מאהבה יהיה כלס יעשה

 וכבר .המצות בעשותו רוח ור\רת עונג שיקבל אלא עוד ולא ;שהאיס) כשס (פרק שאמרו כמו לאלפים
 אפשר אי הנפשות בעולם עדן לגן אלהיס ה׳ וישלחהו רבה צדיקים כננליז הנא עולם כי זאת מודעת
 גס עצל וכל ה׳ ובעבודת בהורה והחמדה יגיעה ידי על השיגוה רודפיה כל / עמל ידי על אס כי להשיג

 הדרך על שפגע אחד באיש מעשה היה וכבר .אותה משגת- ידו אץ בעמל נפשו ותקצר במלאכתו מתרפה
 מורח אני לו השיב ;בעולם ומעמדך ערנך איך אחי לו אמר הרבה שנים אותו ראה לא אשר אבירו אי;

 אוכל מעט השיב ;כן ידי על בביתך. הרבה העולם זה מטוב לך יש אמר ;בתמידות הרבה עצמי ומיגע
מולח ואתה בדבר יגעת אשר לך היה כן אס לו אמר ,עמלי מכל חלקי היה וזה מאד מצומצם ופרנסתי

בו .



' אמת דברי ב׳ חלק ספר,הברית
 ולילה יומס בהתמדה עמל אתה אשר בויבעמלך וממובו העולם מזה מהיות הבית ימעט ואם ̂ הרבה בו

 לו שיש ובעצלתיס ברפיון ,.זאת גס ואף בהזדמן לפעמים אס כי בו עוסק ,אתה אין אשר בדבר גס מה
 האהבה וע״י .לדרכי אלך ואני לך אמרחי אשר בדבר בין וחברי אתה אחי והכי המעט מן מעט שס
 עמל יראה ולא יגיעה בשום ירגיש ולא במצותיו שיעמול עמלו בכל העבודה האדם על יקל ה' את

 ממשלת תחת ונכנס עצמו מרשות יצא האהבה שאחזו סי כי ,ייגע ולא ייעף ולא מאהבה העובד בישראל
 לעצמו רוח קורת ימצא העבודה ובזו שלם בלבב ולעבדו חפצו לעשות ומשתדל לו עצמו וישעבד .הנאהב
 מן תשבע לא ונפשו הקודש עבודת לעבוד אומן ויוסיף תשוקה יוסיף תאותו שמרוה וביותר בה ותאוה
בנועם האמתית וההצלחה האושר . לחזות' ' אוחזת זה דבר אל משכיל אשרי לכן ה ה׳ באהבת וידו.

 ילכדון הטובות המדות וכל הטוביס המעשים כל נלכדו זו ברשת כי רבה בשמחה בו לדבקה הנכבד ׳
 ואיזה כיובות מעלות _ כמה מעתה ואזכור . נותר לא מהם אחד כלס ויתפשום והשמחה האהבה בחבלי

:והוא לקח ויוסיף מעצמו יבין והמשכיל הנשארים אל לך.לדוגמא שיהיה כדי מהם חמודות מדות

ק י יא פי ח ה' לאהבה תפנו אס ורעי א ת.  שהוא ידעתם גס וידעתם ̂ ראשיכם על אשר אלהיכס א
כל של התקנה אופני ממנו נעלם ושלא , אוהב מכל יותר ישראל. איש כל את אוהב ' ־

 f בעצמו הארס בהם שיודע ממה יותר אותם יודע שהוא מפני הבא ובעולם הזה בעולם להצלחתו אחד
 כל על להשגיח אוחו מטריד בהם ואשר השלמות כל על השגחתו ושאין יכול כל שהוא מאמינים וכל

 מרבבות ואתא ̂ יתברך זולתו הברואים מן בריה שוס ביד ונזקיו תועלותיו ושאץ ;ורגע עת בכל אדם ,
ש ד  לידי יביאכס זה , אבותיכם עם היה כאשר ראשיכם על שמו לשכן השמים ושמי בשמים אשר ^

 יודע והבוטח אהבה ביניהם שיש לא אם האחד על האחד שיבטח יתכן נא כי ,אליו והמסר עליו הבטחון
 אהבתי כנאמר אלהיכס מה' הודע כן כי. ואחר ,שלו אוהב הוא גס והוא אוהבו הוא בטח שעליו שמי

 ־ ̂ בטבע עליו הבטחון ימשך הזה אותו לאהבה אליו תפנו אתם נס ואתם ,א׳) (מלאכי ה' אמר אתכם
 בעבור עליו יבטח אבל ממנו ירא שהוא בעבור האחד על האחד יבטח כי.לא היראה ■מן זאת יומשך ולא

 ■ מבטחם שמיס אשר ככסיליס לא הזה העולם בענץ מבטחו .ה' שם אפר הגבר ואשרי ,אותו שאוהב
 וטוב אותו שומר שהוא מי על אבל אותו שומר שהאדם מי' על לבטוח ראוי. לא כי עשרם ורוב כספם על

בד לקדוש כנזכר ג״כ הבא העולם בפנין בה׳ להבוטח מכו  י;טוכ הבטחון) (בשער הלבבות חובת בעל ה'

 חיים תוצאות ממנה. כי ית׳ בו ולשמוח אותו לאהבה בזה תאחז אשר טוב וראש אחי לכן ,ודעת טעם

^ האחוז את אחוזים כלס הטובות והמדות ז  לבו שמחת ביום וגיל בשממות תובלנה טובות מעלות וכמה ה
: והוא ,נרי בהלו ה' חסד כפי הבא בסרק .אזכיר כאשר אלהיו ה' את ׳ ־
 עלץ ישיש אשר ככל ה׳ באהבת התמידי הזה הקדוש הרעיון איך בינה להשכילך יצאתי״ .?!תה .יב סרק

ק על להתענג ויחפון י־ ■ . פנ ל  מלמעלה עליו אשר אפודתו וחשב ראשו שעל זיו בנועם ה'ו

 ■ מהם מסתעפים שכלם בעבור הטובות המדות לכל הראשיים המה אשר טובות מדות הארבעה לכל יביאנו
ד׳ מהפכק ינצל ידם ועל ם. ה ת מדות ש ש  השמעתיך, מאז אשר הרעות המדות לכל הראשיים המה אשר ר

 לתענוגים והתאוה האדם שבנפש האש שביסוד הרע מן הנמשך, הגאוה והס זה) חלק ב'• והגרתי(במאמר

 , הנמשך והעצבות הרוח שביסוד הרע מן הנמשך הבטלה ושיחה האדם שבנפש המים שביסוד הרע מן הנמשך
ש ר ה עפר; שביסוד מ  • ושמחתו באהבתו נתפסת וגס נמצאת אשר נכונה מדה כל להזכיר אמרתי אס כי ה

 מדות. ראשי הד' כל ילכדון אשר איך אבאר לכן ;הס רבים כי אפשר אי המאמר.ולפרטם יארך ה' עם

 הארבעה מאלה מסתעפים כלס כי על כלם את לכד אס בלתי מהם ימלט לא אחד שעד תדע ובזאת הטובות
 והשמירה התאוות מן והפרישות הענוה שהמה הטוטת מדות ראשי ד' איך שמעני ■אדוני ואתה ראשים.;

ת' של.אהבתו זו במזימות יתפשו במשנו והשמחה בטלה משיחה  כבר כי ;יתלכדו כלם הזאת ובמחשבה י
מ מ  איש בלג יתחבר לא ככה יחד והאש המיס אחד בכלי שיתחברו אפשר שאי שכמו משכיל לכל זאת מ
ה אחד. וכל נופל זה קם כשזה כי והמותרות התענוגים אהבת עס ה' אהבק ישראל ח  האחד את ח

ם לחזות נפשו שחשקה אחר והנה ; ויגישהו ע  והשמחה האהבה כי על קדשו בשם ישמח.ויגיל וע״כ ;ה' מו
מר (פרק למעלה כשבא האהבה בעבוהוח והשמחה.קשורה יצאו אחד מבטן א מ ) ס'  נמאסו מעצמן אז ז׳

 תמוט לעת לעתיתיו יארנ שהיצר אס להם הכוסף ונעקר הלב מן התאוא ונמסו הגופניים התענוגים אצלו

 ויקשט עיניו לנגד אותם וייפה וחטאת שן להזכיר אצלו ויתגנב רגע כמעט מלבו הזה הקדושה המחשבה

 בתחילה כאשר רע־, מראיהס ושבעצמותס .שבפנימיותם תארס שחור. ומביט מבין הוא מיד ככלה אותם

 אשר הקדושה מחשבתו אל ומיד תיכף חוזר והוא להם; יאמר וצאו קשות אתם וידבר אליהם ויתנכר ויכירם

,קונהו עם ומשב עושהו את וגיל בשמחות תמיד חשב  יש כי קדושים ומשרתיו קדוש שהוא יודע ובהיותו ;

 לשער, זה יביאנו וא״כ המותרות מן לו במותר עצמו יקדש כבודו כסא תחת האלה העומדים בין מהלכים לו

 מדבי מחסום לפיו וישים והמותרות התאוות מן חושיו כל שיחסום ר״ל הגשמיי והרוחניי; הגשמיי הפדשוה

 הכרחיים שאינם דברים לשמוע וימאן לו נצרך שלא במקום מראות עיניו ויעצם שלא.לצורך ודבור בטל דבר

 במיתת הפילה חללים רבים כי המצוה אופן מל כשאינו המשגל ומן והמשתה המאכל ממותרי ויפרוש לו

שה״ז וסלקס הגושת  עד מנפש ההיא התאוה כי מעוה״ב וסלקם הנפשות במיתת הרוגיה כל ועצומים מ
בשר י



קפה והשמחה האהבה י״ד מאמר
 לו הכרחיים שאינם במלים בדברים להרהר שלא לבבו ומורשי עשתנוחיו שינצור ר״ל והרוחניי ;יכלה בשר
 ותשב בו וי?!נק לו ה' יחשוב בזכרו להשתעשע יכסוף מחשבותיו כל לכדו לה׳ בלתי ידמה כן לא והוא

^ ;ראשו על עולם ושמחת ויגיל ישמח כן על רבה באהבה ה' על ויתענג ראשו על אשר קדשו בשם לו  ו
 אדם בני בין בפרנסתו זה עם יתעסק בחיצוניותו אבל האמת/ בסניסיותרוהוא'פרישות הוא הפרישות אלה

סקי/ לפסור ורצונו אליו והדוחק הלחן 'מחמת ע  ולא בפיו אותה ישתה אשר המרה הרפואה כשותה מ
 מוג כי מעלע^ והחולי הנזק לדחות מרירותה סכל עצמו על מקבל אבל לעצמה שתייתה מואס והוא ברצונו

 המףימאנשי והתבודדות מפרישות העולם אנשי בין הגוף היות עם ותענוגיו העולם מעניני הרעיון פרישות
 בזה תאחז אשר מוב אמנם גס ;בתענוגיו וחושב ברהביו מחריש העולם בעניני דבוק לבו ורעיון העולס

 גדולה סגולה היא ההתבודדות כי ממש מיוחד בחדר להתבודד לך שאפשר בעת ידך תנה אל מזה וגס
 ל̂ך דודיו את יתן ושם יתברך בו לדבקה רבה ושמחה ורנה בגילה האהבה את תעורר ושם אלהיס לקרבות

 ג״כ ידו על וינצל / שבנפשו המיס שביסוד הרע מן הבא התענוגים מן לפרישות האדם את מביא שזה נמצא
 כ״א ישיח ולא בחקותיו אס כי ידבר ולא שבנפשו הרוח שביסוד הרע מן הבא במלים ודברים יתרה משיחה

 על■ עולם ושמחת בה' תמיד שש כאשר והיה ,שירותיו כ״א ישיר ולא תהלותיו כ״א ולא,יזמר בנפלאותיו
 קדשו לכסא מרכבה להיות וברצותו שבנפשו העפר שביסוד הרע מן הבא העצבות מן בהכרח ינצל ראשו
 ממדת ינצל ובזה מאד יכנע אז רוח ושפל דכא את כ״א שוכן איננו וכי לב גבה כל ה' תועבת כי ויודע

 המה אשר נזיקין אבות הד' כל ה' אהבת מחשבות הניא כי הרי שבנפש/ האש שביסוד מהרע הבא הגאוה ׳
 האלה; הסומאת אבות לד' כשדוחה הזה הקדושה להשחבולה ועוז כבוד וכדי רעות המדות לכל ראשים ד'

 גדול חלוק יש הרי כן גס היראה ע״י לדחות האדם יוכל במלה ושיחה והתענוגות הגאוה את לכבוש הגס
 שהמיס) כשם (בפרק שאמרו כסו לאלפים וזה דור לאלף תלוי שזה מיראה להעושה מאהבה העושה בין

נטבעה^ האהבה ע״י תבא אבל היראה ידי על שתבא אפשר שאי העצבות נדחה שע״י השמחה עליהם נוסף
זה)^ מאמר מ' למעלה(פרק כאמור אהובו עם ישמח אבל ממנו ירא שהוא האחד חת האחד ישמח לא כי

 ערבים על ולילה יומס ה' אהבת ומחשבות בחרושת יושב והוא הזה הקדוש ברעיון תמיד שיאחז אשרי לכן
י קדוש זכרון לנפשו ומתוק בה לבו ויגיל שמרגיש בתוכה ,

מנ/ והכלימה מלפניו הגדולה הבושה היא הזאת מובה המחשבה בסבך נאחז אחר דבר, יג פרק  כי מ
 רבות פעמים לו לחסא עוד ויוסף לשמים עד גדלה והאשם והחמאת לאיש איש יחמא אס

 מה׳ עם עליו מאד סוב אותו ומצא אצלו ובא חסא לו לאיש נצרך חסא אשר האיש זה .•והנה מספר, ,אין
 אליו שנתחבר אלא זה די ולא כנפשו אותו באהבתו במאד לו היסיב גס אף לו עשה אשר כל את שידע
 מעשיו שזוכר ושעה עת בכל חסא אשר שהאיש ספק אין דוריס לדור והאהבה והחסד הברית עסו וכרת

 ברוב והוא,רחום לספור חדל כי עד רבות פעמים איש יחסא לה׳ ואס בושה^ ויכסה כלימה יעסה הראשונים
 מסיב בו לדבקה עצמו ומכין מלמסה עצמו ומקדש אליו לשוב כשמתנדב ישראל מזרע אשר איש כל אהבתו

 בזכרו האדם ולכן פניו/ כלימה ויכסה בושת שילבש כש״כ לא רבה באהבה עמו הנכבד שמו ומחבר מאד לו
ת׳ והנהגת המקולקלים ודרכיו הרעים מדותיו נעורותיו וחמאת פשעיו את  אל נתן אשר היום עד עמי ה׳י
ם ובעס בטובתו המרי גבר והוא עליו חסדו גבר הוא איך אותו לאהבה ה' בברית לבא לט קו מ ב  ב/

 לחסדו הראוי העבודה,כפי׳ להשלים היד וקצרה החולשה רבה כן אחרי בשגס חסדיו מל הראוי השבח
 אז עליו שמו את לשק ביקרו חסן המלך <)שר הזה הגדול הכבוד על והראוי הנאות עטדה בפרס עליו
 במה הפנים בושת ולי נעורי חרפת נשאתי כי נכלמתי ■וגס בושתי אלהי ויאמר מאד ויכלם בושת ילבש

ט עונותי כי הימים כל לך שתמאתי ^ כמעיל יממה ואז לשמים עד גדלה ואשמחי למעלה ר ש  הזה והבושת ט
ס כי היראה מן מסתעף לא  אך ירא^ אכל בוש אינו מזה ירא והוא לו,כסעלו לשלם רוצה הגמולות בעל א

 השפלות לאדם גורס הזאת סובה המחשבה איך זכרנו הקודם בפרק והנה וכאמור. האהבה מן מסתעף
 האדם את מביאה כן ואס בהכרח היראה.עמה מושכת שהיא זה) מאמר ו' בארנו(בפרק וכבר והענוה .

 והכלימה הבושה כתונת ילבש אשר הבגדים ואלה הס קודש בגדי אשר בגדים בארבע תמיד מלובש להיות
 יחטר והחרדה, היראה לו,ובאבנס ממעל והענוה השפלות מעיל עוסה והוא בשרו על לעורו שמלסי היא
 מכל לנפש ומרפא -הם ישע בגדי הבגדים ואלה מלמעלה עתיק למכסה ושמחה אהבה יכסה כלס דעל

 נפשם כי, אלה.הבגדים בעטר הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים חיור כתלג אותה ומצחצחת תחלואיה
 בגדיו ריח את וירח בהם המלובש לאדם אותה ונפשו הבגדים באלה מאד אפן וה' תמיד תתסמף בהם
 לפני נכנס והוא לפניו פתח שמיס ודלתי ממעל שחקים ויצו בלבושו הדור זה ויאמר ויברכהו ניחוח לריח

 רוח בעלי סגולתו ואנשי הנביאים כ״א אליה זכו לא אשר גדולה למעלה ומניע בידו מוחה ואין ולפנים
ם שמור החכם בן משכיל קורא לכן הקודש; מדי  תמיד תלבש כעדי כלס ה' בעיני החמודות בגדי האלה ה

 לעולם שמו זה לך תסבב אלה כל והן ה׳ ברכו אשר השדה כייח סלמותיך וריח מדותיך כל קציעות. כי
ולא רגע משום תנשנו לא ה' את תשכח p לך השמר לכן ,לו ממעל ראשך על אשר התמידי תכרו וזה

................. ;לו לסוב סצוך.היום אנכי אשר הזה הקדוש הרעיון מדעתך תח
̂זס חזקה 75״אחרי דבל יד פרק  ה׳׳ע״י־זכרק עץי5 הרעים הדגריס לכל יגרשם חזקה tji יש
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,אמת דברי י׳ חלק הברית ספר
 לו סוג לא דרך על להתיצג רעה לחכרו ליען ־יכא בא אם כי גאהגה לגו על ■החרושה קדוש
 דגר איזה בעגור אחר גדרך וכווגה אחד גדרך קלקל פנים לו גהראוה לשונו בחלקת לו אותו וייפה

 ואס כליות/ וגוחן לג חוקר הוא ראשו על השורה ה' כי ידע אז באמת הוא ונהפך ובעצמו בכבודו המנע
 לגבות כל כי יזכור אז מליצה ודרך הכמה בלשון משתעי והוא ברמז אפילו חגרו על הרע לשון לדבר נא

/ דורש  לראות בא ואס מבין; מחשבות וכל ה׳ דעות אל כי לו יחשוב אז חנף בפה לרעהו לדבר בא ואס ה
 : החביב הגדול כבודו ממנו סור לבלתי ועיניו ולשונו פיו ישמור ולכן זימה שונא ה׳ כי ידע ערוה ודבר שוא
 היראה ע״י ונדחים תעשינה לא מאשר הס הדברים אלה כי באהבה/הגס בו לדבקה נפשו חשקה אשר עליו
 שאץ חושבים ־רבים כי מפני היראה בעבור מניחם אינו שהאדם וזמן עת לפעמים ־ יש זאת בכל ג״כ

 וכדומה השבת ביוס מלאכה והעושה אשה ונואף וגנבה כגזל כפיו בפועל שיעשה מה אלא ועון עבירה
 מפני גמורה עבירה שמה לא יאסור 'שהוא אף שזכרנו מה כמו עין וראות ובדבור שבמחשבה מה אגל

 אלה על הבא שהעונש חושבים וא״כ כהיתר להם נעשו וכמעס בהם נכשליס העולס רוב שכמעס שרואים
 ומקיל קל לעונש עצמו את מפקיר שהאדם לפעמים היראה ע״י נדחים הס לכן ומעס קל עונש ג״כ הוא
 מפני כגדול כקסן מרע ויסור ימנע והנורא הנכבד בשמו בו לדבקה והתשוקה האהבה ע״י אבל בהם

 אל הנגשים כנאמר קדושים על אס כי כבודו את ייחד ולא נקי וכסאו והמלך כה' קדוש אין כי שיודע
 מחשבת מלאכת בכל רעה הרהור או רע דבור ערות בו ימצא כי ומיד ותיכף י״נו) (שמות יתקדשו' ה'
 פביביו כי מעליו כבודו כסא את המלך ויסיר קדשו שס מעליו שיסלק ספק בלי תיכף אזי לבו יסור ה' ומן

 כגחמורה: קלה תן,העבירה בורח והוא כגדול כקסן ית' רצונו שנגד מה מכל יסור ובכן מאד נשערה
 תעשה לא מצות לרוב יסוד היא אשר כ') תחמוד(שמות לא מצות היא הדברים עשרת חותם אמצה גם

 דוקא כ״א לקיימה לאדס לו אפשר אי הזה החתום אחר הולך הכל הדברות שבעשרת מה בפרס שבתורה
 שכתב מה לכל וידוע גלוי כבר כי היראה ע״י לא תמיד לבבו במורשי בו לדבקה והשמחה האהבה ע״י
 בחירת נגד גסגעו מעצמו חומד והלב תחמוד לא הצווי לבא אפשר איך לו פשהוקשה ז״ל עזרא אבן

 שלא אדס יהיה איך המצוה זאת על יתמהו רביס אנשים (שם) החמוד לא פסוק על דבר אשר וזאת הארס,
 לו שיש כפרי איש כי דע משל לך אתן ועתה עיניו למראה נחמד שהוא מה כל בלבו יפה דבר יחמוד

 יתכן לא זה כי ידע כי עמה שישכב בלבו אותה יחמוד לא יפה שהיא מלך פת רואה והוא נכונה דעת
 להיות יתכן ולא השמים לעוף כנפיס לו שיהיה שיהאוה המשוגעים מן כאחד שהוא הכפרי זה תחשוב ואל

 ככה לו אסורה שהיא לדעת מנעוריו הרגילתו כי יפה שהיא אעפ״י אמו עס לשכב מתאוה אדם אין כאשכ
 ה' לו חלק כאשר רק ודעתו חכמתו בעבור אדם ימצאנו לא ממון או יפה אשה כי שידע צריך משכיל כל

 ונעבור במזלא אלא מלתא תליא בזכותא לאו ומזוני חיי בני חכמים ואמרו חלקו יתננה לאשר קהלת ואמר
 מבת בעיניו נשגבה היא יותר לו ה' אסרה רעהו שאשת שידע ואחר יחמוד ולא יתאוה לא המשכיל זה

 כשהשס ידע כי שלו שאינו דבר ולהתאות לחמוד לבו אל ישים ולא בחלקו ישמח הוא ע״כ הכפרי בלב מלך
 ויעשה שיכלכלנו במראו יפסח ע״כ וגתחגולותיו ובמחשבתו בכחו לקחתה 'יוכל לא לו לתת רצה לא

 ומספיק שוה איננו זה כל כי המשל מזה קסנה כאצבע אפילו נהניתי לא לק ר. איש ואנכי /• עכ״ל בעיניו הסוג
 אשה או ונעים .יקר וחפן כסף כלי להתאוות רוצה אינו בבחירתו באמת שהאדם שהיתה הקושיא לתרץ

 בסגעו מעצנע חומד הלב זה כל עם אך לו אסרה שה' שידע בעבור חפרו אצל רואה שהוא תואר יפת
 מכל ימנע לא בסבעו הלב המשל זה האדס בשעה.שיזכור אןז וא״כ השכליית בחירתו ונגד ברצונו שלא
ט שנית שוב / כפרי כל פני ישא לא יפות נשים חמדת ועל מהמדיה כל על הדברים מן יתאוה אשר  אנ

 ויבקש מתאוה ׳שאינו הדבר היה אמת אס בו נעשה מה לדעת הכפרי במוח לנו יעלה מי מעמר אדרוש
 , ויאמר תאוה ויתאוה חומד שהוא לעולם אגיד ואני חמדה פלא וילך תאוה בלא כפרי מצאתי ־ויאמר הדבר
 וחומר קל כפרי איש שהוא ערכו יודע היותו עם עמה להיות אצלה לשכב וביכלתי והיה־בכחי יתן מי בלבו
 יודע היותו עם חברו אצל שרואה מחמד ■כל ושאר פז כלי לפעמים שמתאוה יעיד שהנסיון יהודי מאיש
 יחן לא הפשל זה יושיענו מה איפוא וא״כ סיני מהר ועומד מושבע יהודי איש והוא לו אסרה שה׳

 האריך ולכן התירוץ בחולשת הרגיש בעצמו ז״ל שהוא בעליל ונראה בעבודתו/ דבר יוסיף ולא כפרי לאלהים
 האהבה על אותנו צוה שה׳ אחר עני אני עבדך לדעת אמנם ,כדרכו עניניסשלא ולהרכיב דברים לדבר

 ה׳ את ואהבת כתוב היה אס חסר מקרא מה ו׳) (דברים לבבך בכל אלהיך ה׳ אה ואהבה נאמרו
ע שיהיה שהכוונה אלא ככל כמלת ר״ל ומה כלבבך אלהיך ב  רק בלב יהיה שלא כלומר ה׳ באהבת מלא ל
 אס כי ה׳ באהבת מלא אינו כן שאס העולם רזמדת אהבת גס ה׳ אהבת גס בו שיהיה לא לבד ה׳ אהבת

 הזה במאמר האמור וכדבר המצוה זאת המחיים איש כל הנה לבבך; בכל נקרא ולא לכס וחציו ^לה' ׳־חציו
 בכועס לחזות פת־ בכל רבה באהבה בו לדבקה וכלתה ראשו על השורה ה' על להתענג נפשו שחשקה אחר
שס ה'י  לבו כן וע״י בה ימצא ושמחה נפלא ומתיקות רב ערב וגס כבודו מזיו להתענג המלך מסעם ולס
 אהבה בעבותות עמו קשורה וליו בי .לדבקה וחושק ראשו על השורה ה׳ קדוש בזכרון וזמן עת כל מלא
מכל דגר שוס שיחמוד אפשר אי אז ה' באהבת גדותיו כל על מלא' שלבו כלומר pלב בכל מקיים ובזה

תמיד מלא למ כנל ואם אחל באבל לא בלב הוא שהחיאוד זאת מודעת כי מסגי הזה. עולס מאמדי
'■ באהבת ,■ ־ ■ ן•. ־ י :■ :׳־־



ל!פווהשמחה האהבה י״ד מאמר
 כוסות שני לפניך אם משל לך חתן ופתה ,זולתו דבר בו וירזמוד יחאוה אשר בלב המקום איה ה' באהבת

 יכול התה אין מלא שהוא בזה ונמצא יותר לא חציו יין_פד בו יש והשני גדותיו כל מל יין מלא אחד
 או ביין שתרצה דבר בכל עליו ולהוסיף אותו למלא יכול אתה יין שחציו בזה אבל משקה שוס עליו. להוסיף

 לא על לענור לאדם לו שא״א הנמשל להבין נקל לנבון ודעת ישת^ אשר משקה כל וכדומה במים או בשכר
 רק אותו אוהב שהוא אף לבבך בכל אלהיך ה׳ את ואהבת של עשה מצות מקיים שאינו לא אס תחמוד־

 מעצמו הלב ואז לבבך בכל מקיים שאינו ונמצא אדם בני ותענוגות העולם חמדת ג״כ אוהב אך לבדו לא
 שהיא בדעתו לחמוד רוצה אינו בבחירתו אס אף עיניו לנגד אשר הזה העולם מחמדי כל אל מתאוה
 עם,אהבת ה' אהבת בלב שיתחבר שא״א מפני בחירתו ונגד ברצונו שלא יחמוד בכיבעו הלב ועון ■עבירה

 י״ב (סרק למעלה האמור כדבר ויגרשהו האחד חת דוחה אחד כל אכל יחד גם אחים כשנת התענוגים
 באהבת תמיד ומלא סרוד שלבו אחר כלל זה א״א לבבך בכל אלהיך ה' אח ואהבת שמקיים מי אכל זה) מ'
 הכלים הזה העולם מחמקי כל על ישחק ה' עם אהבה בעבותות הקשור שהאיש ועוד , רבה בשמחה ה'

 ואת לו למושב אוה עליו לשבתו אלהיס חמד ואם יאוה לא נשים חמדת ועל עצמן מצד ונבזים ועוברים
 שדי על אך בהס נפשו ותגעל אותם יחמוד ולא עוה״ז תאוות מבל בסבעו הלב נפרד יבקש לתאוה זה

 ותעזוב עודפת שהעובה למה בעבעה תתנדב הנפש כי ושמחה באהבה ית' בו ולדבקה להשתעשע יתענג
 מדחה תתן צדיקים ותאות תחמוד לא למצות מלקחיים הן.המה בו והשמחה ה' אהבת נמצא .החסרה את
 במהרה לא נופל כשזה כי הדברים עשרת כל האדם יקייס ידם ועל הכפרי משל לא העוה״ז מחמדי לכל

 חמודות איש תירא אל ומעתה .תחמוד לא במצות אותם חתם כן על אשר הדברות מעשרת אחד ינתק
 שס הוא זורח כי ובמדמה בחשב לו ואפדת ראשך על המאיר ה' שם תמיד לזכור עצמך והרגל חזק רק

 ואז הזה הגדול הכבוד לכל אותך וזכה המלך בך בהר אשר על גדולה ושמחה באהבה תדבק ובו תמיד
 כשזה כי השכל בעין מוריך אש רואות עיניך מחמד כל ■והיה ;כלל זולתו דבר לשוס תתחוה ולח תחמוד לא
 בני לב להעיר המאמר בזה שזכרנו הזאת הקדושה התחבולה איך יבחן אני יקום עתה .נופל זה קם

 מדה וכל נשגבה מעלה וכל יקרה מצוה לכל מלקחיים היא תמיד ושמחה באהבה במחשבה בו לדבקה אדם
כי בה והחזקת בה וחשקת בזאת ואחוז ידך שלח לך ואומר לך סוב אבקשה ע״כ עוב מעגל וכל נכונה

. : בה למחזיקים היא חיים ען
א1 טו פרק ש  אהבת שער בפתח הלבבות חובת בעל החסיד הוא מדבר קדוש אחד ואראה עיני א

אהבת התישב עם בלבנו ה' אהבת שתתישב ממנו הנמנע מן ,בס ידו יכתוב וזה ה׳ ■
 תתישב ובינה הכרה מצד מתאוותיו ופנוי העולס מאהבת ריק המאמין לב יהיה וכאשר בנו העולס
 שא״א שאמר מה והנה . עכ״ל אותו והכרתו לו הכספו כפי בנפשו תקוע ותהיה בלב/ הבורא אהבת

 שתחלה שאמר מה אך .הקודס) (פרק למעלה כמובא ספק בו ואין אמת זה יחד אלה שתי להתישב
 יישב כך ואחר והבינה ההכרה ע״י זאת יעשה ובמה העולם מאהבת ולפנותה הלב את להריק צריך

 ימתק שלא בסח אומר איש ולא תולעת ואנכי ,המדה היא כך לא דעתי עניית לפי בלט הבורא אהבת
 ההכרה ע״י העולס מאהבת ופנוי ריק לבו שכבר הזמן עד 'בלבו ולהשרישה ה' באהבת להחזיק האדס

 ישים ולא מלבו התאוות בהם להרחיק תבונה יפיק עד ואדס הכמה ימצא עד איש יאחר אס כי , והבינה
 . פניס משני לעולם ה' אהבת מצות יקייס לא מלבו העולם אהבת הפרד אחרי עד ה' את לאהוב לבו אל

 ישיג אם אף לבד ובינה שההכרה והשנית . כזה גדולה ובינה הכרה להשיג יחכמו רביס לא כי אחד
 והתלמד בעבעו בלבו התקועה אדס בני לתענוגות האהבה את לכבות בפרץ לעמוד ידס לאל אץ אותס

 בו בערה ותשוקתו בו שיתגבר ה׳ אהבת התלהבות בעזר לא אס ,מנערותו עליו והתחנך מקסנוחו עליו
 אהבת כל את הזאת רבה אהבה הדחה אז כי ,בקרבו תוקד ותמיד המדורה והגדיל יה שלהבת ותלהס
 ממקום אותה מדמה והגדולה יפרד מרעהו ודל, הקסנה האש את המכבה הגדולה כאש הנבזים הזה עולם

 מאהבת ההדס של לבו יסור לא ה' אהבת .בזולת אמנם . שמה ותתישב במקומה היא ותשאר אחיזתה
 'כל כי ,ה׳ אהבת מבלעדי לחכס תעוז החכמה לא כי ,מבין ובן מחוכם חכם יהיה אפילו הזה פולס

 לא המה ,נמלסו ולא ברחו יכלו ולא דחו לבד וההכרה החכמה ע״י התאוות לדחות חשבו אשר האנשים
 יתכן ולא בנפש נטוע כח היא שהאהבה מפני והטעם , אותם ותדבק אחריהם רדפה והתאוה הרחיקו

 . הדברים מן דבר על שתחול ריך5 אבל ,היתה לא כאילו דבר שוס על פעולתה תפעל ולא בסל שתשב
 בו לדבקה ותחפוץ .הנכבד ה' את שתאהב והוא פשלתה ותפעל עליו שתחול קדוש מקום לה תן ובכן

 ממעיך ק ידי על שה״ז תאוות וכל ה' על התענג אז שדי באל הערב p אי הנעימות מן להשיג ותשמח
ם). זכרנו כאשר אדם בני תענוגות אכל הפרד ויבא יכלו ומאליהם ייפרדו ד קו ה ק בפר  הביב קורא לכן (
 הלב מקדם שיהיה עד תמתין ולא בשמחה אותו לאהבה עצמך ותרגיל ה' באהבת מקדם אתה אף אחוז
 בעזרך יהיה שזה ה׳ לאהבת קדם פנוס ומעלתו והצלח פפה תאחר אל / וכל מכל העולם מאהבת פנוי

 ההכרה ימין על ועומד קם כשזה כי (הלב מן התאוות שאר כל ולגרש לשרש והבינה לההכרה ויושיע ויעזור
 והנפש , והכלות המגוגות הגשמיות והמתירךת הערב ויסר וכל מכל הלב מן ובסל ועבר נופל זה והבינה

:לה' וערבה ונפימותה תשוקתה ועליו ידידותה אליו ותפעל אהבתה כח בה' תדבק
פרק



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר
י טז פרק נ נ  יהיה אס כי ,ופלא הסלא הזאת הסוכה והעצה הקדושה המחשכה את להפליא יוסף ה

כה' וידכק נחלתו הוא ה׳ כי וישמח כגורלו ויגיל כאהכה תמיד שמו חושכי מן האדם ,
 חושכ מחשכות שכל שתדע צריך כי ;רעים והרהוריס און מחשכות מכל להציל עליו תשמור זו מזימה
,מחלקות לשני היא אף נתונה, והרשות ,רשות והשלישי איסור והשני מצוה האחד ̂ מחלקות לג׳ נחלק  
 כל את דעתו לכוין התורה ועסק התפלה כשעת היא המצוה כאורן, וזה מותרות, והכ׳ הכרחי אחד
 ממני רחק ולכו ככדוני ובשפתיו כפיו נאמר זה ועל ירצה ,לא הוא פיגול לאו ואס , כהס שפתיו מוצא

 ואדס אלהיס כעיני וחסאיס רעיס הרהוריס הס והאיסור ,'ה מצות של מחשכות שאר וכן כ״ס), (ישעיה
 רעה רעך על החרוש אס או כו והקנאה לרעך אשר כל .את והחמדה והזניח אפיקורסות כהרהורי
 ההכרח , מותרות כה ויש הכרח בה יש אמנס . מצוה ולא איסור לא שאינה מה היא והרשות , וכדומה

 ,ישובח אבל יגונה לא ההכרח זה והנה .האדס צרכי ושאר המחיה על והשתדלות ומתן משא מחשבת הוא
 ותחשב המצוה בגדר נכנס הוא שמיס לשס בהס העוסקיס בלבותס הישריס התמימיס דעת על הוא ואס

 דברים מחשבות שחושב כגון הוא והמותרות ,כפו מיגיע ובניו,ונהנה אשתו הזן זה עת בכל צדקה לו
 כלל/ להועיל יוכלו בל מזימה לו נחשבו ותוהו בסלים דבריס שאר או מועיל בס אין אשר היה שכבר את
 יזיק ולא ■יועיל ולא לאו אס זה ע״ימלך ילכדו אס יחשב המבצרים ועל המלחמות ועל שמועות על או
,ישובח ולא יגונה לא כזאת מחשבה בו ויוצא נכנס קסן ברגע ובהזדמן בקרי ואם ,כלל הדבר לו  

 יגונה אבל ישובח לא צורך ללא ועדן זמן ומבלה ברצונו בה לו ומאריך בבחירתו העמוד תחתיה אס אפס
 במחשכת עוסק שהלב בעוד האיסור ■מחשבת האדס דעת על יעלה לא שלעולם תדע כי ,לו תחשב .וקללה
 בעת לבא דרכם זה כן ועל ,יוצא וזה נכנס זה אבל ממש אחד ברגע מחשבות לשתי א״א כי מצוה

 ידח לבלתי מחשבות וחושב ספק בלי יעמיק ההכרחי,לו בדבר כי , שבו במותרות הרשות דברי שמחשב
 לאסוף להרמח רק לבו מחשבות יצר וכל נחלתו את ישחית ולא פרנסתו את יפסיד ולבל מחיתו את ממנו

 כמו אשר בטליס בדברים שבו ־במותרות כשמהרהר אמנם הכסף ואת הזהב את אך כוונתו וכל ולכנוס
 במזימות ,בהם צורך אין בסלים כלס זו אחר בזו מחשבות רבות' ואנה אנה רעיוניו וישוססו לו נחשבו זר
 הרוחות כי ,רעיס והרהורים און מחשבות האיסור מחשב כל לחשוב בתוכם השען גס ויבא רעה יחשב זו

 וסבע רצונם אל מאליהם יתנועעו מיוחדת מחשבה לאיזה ויוקשרו ישועגדו לא אס שבאדם החיוניות .
מק  שאמר כמו בטלים דברים ולדבר לספר המרבה לאיש יעשה ככה גס כי ,ינקה לא ונקה להרע ח

 עושהו עס ישיש וגיל בשמחות לו ה' יחשב תמיד אס אבל י׳) (משלי פשע יחדל לא דכריס ברוב הכתוב
 על להיות האיסור למחשבת אפשר חי ראשו עלי עולס ושמחת ממנו סר לא דבק ובו קונהו עס וחשב
 ה׳ מעם בו •פונה לבבו אשר הלילה וכל היום בכל ורגע זמן שאין מפני ,כלל הרעיון על ולבא יזשב

 אותו ימיר ולא האל יחליף לא כי רהביס אל יפנה שלא וודאי ובחירתו וברצונו ,כאהבתו *מלהשתעשע
 נכריות הבל המה כי אדם מחשבות יודע הוא כי על ,לבו יסור ה' ומן המחשבות מן לזולתו לעולמים

 מחשבות מכל משומר הוא כבר כן וע״י לו גדולה ותקנה וחביבה רבה מצוה בה' ומחשבתו לו נחשב
ה . האיסור ת א  של החסא מן האדם את שמצלת מה זה דבר אלא בה אין אם והתבונן עמוד אהובי ו
 המחשבה בזאת עצמו את האדם שירגיל הוא כדי כבר , הזה המוס את רק מעליו ויסר הרעות מחשבות
^ מצחו על זהיה הקחשה  היא רבה כי לבב מחשבות ליצר לעולם זאת שמרה וראש אחי לכן .ת
 הנסב אח ומצלחת והעבודה התורה לכל הברכה מקור והיא היצר, ממשטת ׳לדחות במאד בסגולתה
 היראה כצאת תצא לא והיא ,עולמים תשועת וישועתה נצחיית הצלחה והצלחתה רב וישע. אמתית בהצלחה

 שמחה בה׳ ענויס ויוסיפו לנפש ותתוק שמחה כל וערבה בה ימצא ושמחה ששון ט יען מאד, ומהר קרוב
טן עד־ והולך מוסיף  הצדיקים שבמעלת הרמה מעלה היא שהדבקות ביהודה נודע וכבר . הדבקות נ

 ולא מאד וקלה נקיה מלאכה היא ובאמת ,בם וה' בה׳ הדבקים החסידים שבסדרגס המליוגה־ ומדרגה
 ההרגל וע״י ,ממנו סור לבלתי שעה ובכל עת בכל להזכירו .המלאכה לרגל מחשבתו את לחנך: א® כי ייסי'

 הרוח עצמיי וירגיל אחד בדבר רבות סעמיס האדם יחשוב כאשר כי ,עבע להעת ישוב וזמנים זמן ו3
העצמיים יתחברו שמאליהס עד לסבע במוחו ההוא הדבר תשוב עת בכל ההוא לענץ להצסרף שבמוחו

תיכף אחר לדבר מחשכתו כשימה אמנם .הזכירה ימין על העומד השמירה היא וזו ,בנקל דבר לאותו
 בזאת נא בחון השכחה, ימין על העומד הלב הסרת היא וזו השנית הדכר אלסמונת ויתחברו העצמיים יתפרדו

 רוח ה׳ רוח עליך וצלחה תשובה שערי אהבה שערי יראה שערי קדושה שערי זה ע״י לך יפתחו לא אס אחי
ק .אחר לאיש והיית ונהפכת הקודש :וזכרהו הדבר לך שמור תזוע לא ומנה בזה אחוז ל

רגע אפילו הזה שמו קדושת זכרון מן תסור שלא צריך חמודות איש חביב קורא אמנם יז פרק
מ״ו ממך יתעלס שאס קסן רגע אפילו ממך מתעלס אינו יתברך שהוא כמו קסן ,

 חדת ממנו מקבל אחה הנכבד שמו וזוכר מצייר שאתה זמן כל כי ,הרעה תדבק אחד קטן רגע
 פני באור כי והחיות אמתית והצלחה כאושר ויחונך אליך פניו ה׳ יאר אז כי אלהיית ושסע ונצחיות

 והארץ ממנו גדול אול מקבלח בו ומסתכלת השמש נגד שהיא זמן גל הירח הוא,כמו והענין .חייס מלך
מפחור חשך בינוהס ומפסיק המבדיל דבר ע״י בו מסתכלת ואינה ג!מגו מחרחקת וכשהיא מכבודה האירה

תארה



קפזוהשמחה האהבה י׳ד מאמר
 ■ רש שהוי/איש אוחו הכיר אשר אחד אדם על לך שמספרים בנפשך דמה משכיל בן חביב קורא .הארה
 דוגמשה אין אשר נעלה מאד והיא גדול מלך בת לו לארס שדכנים אנשים ששולח הארן מדלוח •ונקלה

 לה ולא לו והרצון תרצה לא בתו גס יחפוץ לא המלך אבל רוצה הוא ושאמר שהען ספק אין / העולם בכל
 פעם אחר פעם ונכבדים רבים שדכנים אליו שלח ההוא גדול שהמלך תשמע אם אמנם .דומה שאינו לפי

 לחמו אשר אבותיו אהבת בעבור בו נפשה חשקה היא גס והיא לחשה תהיה ולו המהוללה בתו את שיקח
 אז , רוצה אינו שהוא אמרים השיב ההוא והאיש עליק נפשם ומסרו שלם בלב אותו ועבדו המלך מלחמה
 וחמת רעים ומחליים ודוחק מדלות לו יקדה אשר צרותיו בכל עליו לרחם• אסור הדבר אמת אם תאמר
 מובן הנמשל ימצא דבר אל משכיל וכל המאמר בזה שרצינו למה הזה הדבר היה משל אמת והנה . •המלך

 בו לדבקה וכבודו שכינהו לצמצם רוצה הארץ כל על גדול מלך נורא עליון ה׳ כי ̂ יקרא ומאליו מעצמו
 לנו ושלח ,חפצה ובנפש שלם בלבב רצונו שעשו ויעקב יצחק אברהם אבותינו את באהבתו ישראל איש בכל
/ במלאכות וחשובים רבים שדכנים זאת על בה' חם כי אמר יהושע י׳) תדבק(דברים ובו אמר משה ה

 תשפוע בצדק כן ואס / י') ה׳(מלאכי אמר אתכם אהבתי אמר מלאכי (יהושע'כ״ג) תדבקון אלהיכס .
 ה' שלוחי אל שמוע לבלתי אזנו ומסיר בתבונה יחפוץ לא והוא ה׳ מעס היום פונה לבבו אשר שהאדם
 ולא הזה הדבר מן תסור לא ורעי אחי ובכן .גדול ראוי.לעונש שהוא ומחשבתו לבו יסור ה' ומן הנכבד
 ונעלס בה מחשבותיך עמקו מאד בתורה עיונך שמחמת לא אס ,כלל הקדושה המחשבה מזאת דעתך תסיח
<באחרת ערוד כשהוא האחד מרעיון בעלמה גבר ודרך האדם משפע כן כי . פשע אין בהכרח זה דבר , 
,להתעלס תוכל לא תמיד עליו דעתך שיהא צריך הבריות עם תדבר ואתה •ומתן במשא עסקך בעת אפס  
 היוצאת העלמה והיה המצוה אופן על ומתן משא עסק ערדת בעבור לפעמים תשכח שכוח אם והיה
 'ויעיר כמחז ויחזקנו יזכרנו ההכרח בסור תיכף אשר רק בלעדי ;כן גס יגונה לא ובמקרה בהכרח מזה
 בשמחה בו לדבקה קדשו שם בזכרון והמתיקות הערב את או בתענוגים האהבה את אליו לעורר ולבבו כחו
 זהיר הוי מאד מאד המצוה אופן על ומתן במשא לא אף בתורה עוסק אתה חין אשר בעת ואולם ; רבה
 כי ,ובטלים אחרים מדברים מחשבה דעתך על יעלה פן לך השמר אחד^ רגע ממנו דעתך להסיח שלא
 והנה מעליך סר וה' .הקודם בפרק האמור כדבר כן גס האיסור מחשבת בתוכם מבא המלס אין הרוב על

 לקראתו עורה רגע בכל כן על נכשלת/ ובחטא חיים מים מקור עזבת אותו עשית רעות שתים נמצא
 , לכבוד שזכה ושמח שש תמיד בראשו עיניו החכם כי , לב וטוב שמח אך והיית אלהיך ה' לפני ושמחת
טד עליו שכן כי לפניו ולשמש בשמו ולדבק לשרתו וקייס חי אל המלך בחר בו אשר הזה הגדול  חופף ה' כ

 / מראשון מרום כבוד וכסא הקודש את לשאת יתירה חיבה אותו חובב אף בו מלך ותרועת היום כל עליו
 למעלה זכרנו אשר יחד המחשכייס מצות העשרה כל מקיים הוא זאת ומצייר זה וחושב שזוכר רגע ובכל

 ולפרישות ולהכנעה ולבושה ולבטחון מאהבה עת.לתשובה בכל האדם את שמביא מה מלבד זה^ א׳מא׳ (פרק
/ ביראת התמיד עולת מלבד המאמ^ שבזה המדמים פרקים בסבך למעלה כמובא ה' בחדות ולשמחה  בין ה

 שהם גדולה או קטנה לעשוס היראה ענין בבאורס ראית אשר הפנים כפי ליראה החפצים הקדמונים דעת על
 או קטנה היראה של עמודיה תכנתי אנכי אשר כפי ונקלה רש איש דעתי על הרוממות,בין ויראת העונש יראת

' : והוא ,'ה בשם הפא בפרק אומר וכאשר ,)זה חלק ד' כנזכר(במאמר גדולה
ם יח פרק '  מפני , העונש יראת היא הקטנה היראה את יסבב הזה הקדוש הציור הקדמונים לדעת א

 יה כס על יד כי מאד נשערה וסביביו אש וכס אש רכב והנה באש ה' עליו ירד אשר
ק למלך הוא גס מוסר ושבט  ה' פחד ויפול וחרד ירא כאשר ויהן יוכיח, אותו יאהבה' אשר ואת הו
 שהיא הגדולה יראה הזאת המחשבה תסבב גם .קטנה יראה ירא הוא בזאת עליו נפלה מות ואימה בלבו

 יקר ואת מלכותו כבוד וגבורתו וכחו וגדודיו מחנהו מאד ורב אדונינו גדול כי נעבור הרוממות יראת
 כח גבולי האלה העומדים בין מהלכים לו ויש מראשו למעלה הכבוד שכסא בציירו כי ,גדולתו תפארת
ם, ויראה להם גובה אשר קודש ושרפי החיות כבודו כסא שתחת ה ע כבר ל א,ז  כסא מאימת וחל הו
 אשר ,והזרה המונה הכסא בדולת בדעתו ,הרוממות ביראת גאונו והדר מלכותו מכבוד ופחד וחרד
 של ופנה צד בכל צרורות אזורות קשורות נהירות מזהירות .מאירות יקרות. טהורות מאורות מיני כמה
 ישראל אלהי סחת קודש בהדרת הודה שמים כסה כסא סביב ונוגה אור וברק זיו מיני וכמה ,כסא
א, אלוה ר  אראלים מלאכיםחשמליס שרפים כרובים והאופנים החיות על<וקדושתו הכבוד מלך ואימת נו

 ערפלי נוגה נוצצי מעלה המוני כח גבורי אש ענני קלים ניצוצי לפידים עורי תרשישים אישים ספסרים
 שכינה מחנות ברק זקוקי דולקות חשמלי שלהבת גלגלי להביס גיצוצי המולה המוני גחלת נהרי סוהר

 גאוה בזיקי סערה סביבי גויות,תרשיש נוגה מפיקים רוח כנפי סופה גלגלי זיו מלאים שירה מרעשי
 הבזק כמראה הלפידים כמראה פרודות כנפי פנים ארבע חיות וארבע ,וברוך אומרים,קדוש נורא ספסרי
 ראשי ועל עיניס מלאות וגכוסס תרשיש, כעין ומעשיהם האופנים מראה ושוב רצוא לאש ונוגה אש כגחלי
 לרקיע וממעל מחנה כקול המולה קול רבים מים כקול כנפיהם קול הנורא הקרח כעין רקיע החיות

 ־ לאחד כנפיה שש ,לו ממעל עומדים ושרפים ;וממללות חשות השמליס כסא דמות ספיר אבן כמראה
צבאות ה' קדוש קדוש קדוש ואמר זה אל זה וקרא יעופף וגשחיס רגליו יכסה ובשתים פניו יכסה בשתים

מלא ’



אמת דברי ב׳ חלק הברית ספר
 כקול משבחים לעומתם האוסגיס וקול אחותה אל אשה משיקות החיות כנפי וקול / כבודו הארץ כל מלא
 ילונו החיות ואז ,לעולם מלך ה' וישב ה' כבוד דמות הכסא ועל ,ממקומו ה׳ כבוד ברוך גדול לעש

 מעריצים ומפארים משבחים למלכנו יזמרו והאופנים יברכו ואראלים ישוררו ושרפים יפארו וכרובים
 ■ ועד^ לעולם ה׳ ימלוך ואומרים ונשא רם כסא על היושב הזה והנורא הנכבד ה' את וממליכים ממדישים

 לפרתו דברו בקול לשמוע ושמחים ששים ירדופו^ כסופה ולמאמרו קונם רצון וביראה באימה עושים וכלם
 ופותחים. ומודים כורעים המלך לפני ובבאס משתחויס הס כסאו ולפני ,פקודתו לעשות עבודתו לעבוד,

 והודאות ברכות שירות ישמיעו תשבחות יאמרו עליון לאל תהלות ובזמרה בשירה ובמהרה בקדושה פיהם את
ס היא הכסא ואולם ,וקדוש ומרום נורא חיוקיס אל למלך יתנו  עליה היושב המלך מפחד מתעלפת היא נ
 מלכותו; הדר מכבוד וחלים זעים כסאו סביב עומדים השמים צבא וכל הכסא ויתרעש הגלגל יתרעם נאז

 נישאת נראית הכסא רק הגדולה האש ואה הכסא מפחד לאות בלי זעות לכסא מרובעות הנה אשר והחיות
 כלס נגד החיות ורגלי מהס שלמטה העולמות כל נגד החיות קרסולי הכסא; עם נשואות הם ובאמת החיות מן

 ממעל כסאו את ויתן כלס; נגד החיות קרני כלס נגד החיות ראשי כלס נגד החיות צוארי כלס נגד החיות גופי
 ושואלים כסאו מקום יכיל לא מקום כל כי יודעים מעלה צבא כל כי עד כסאו את ראשסויגדל על אשר לרקיע

 להביס סביבו לוהט אש ומשרתיו טהור הוא נקי וכסאו והמלך ;ולהקדישו להעריצו כבודו מקום איה לזה זה
 נור גלגלוהי נור די שביבים כרסיה רוחות מלאכיו ועושה במוחות חכמה שת כרוביס רכובו שביבים שלוחיו
 כתות ואגודים מחנות ודגלים מערכות וחיליס צבאות יקומון קדמוהי רבוון ישמפוניה"ורבו אלפין אלף דליק;

 וכבוד פאר וכלם ה׳ במלאכות רצונו עושי עיניס מלאות מכוסיאפיס כנפיס ופורשי מרובעי.פנים וגדודים
 עליונין וקדישי ידחלון קדישין עירין ידודון צבאות 'מלאכי ואיום; נורא לאל וגדולה יקר שבח לשמו נותנים
 שופר בתקע לה' ולהודות להלל משוררים בשירה ואלו אלו כסאו; והדרת אלהיס וחתת ה' פחד מפני יבהלון

 אף יתרועעו, ,עליון אל חהלות ,ומספרים ושירות שרים בקול יזמרו למלכנו יזמרו יריעו בו מלך ותרועת
 להמהגאה בנעימה בענוה בקדושה בטהרה ברתת באימה ומפארים ; ברעדה ויגילו ושבחים בתודות ישירו

 גדול בקול לו יריעו בזמירות המשוררים ואלה מרום; וכסא המרכבה על בכבוד הנהדר הקודש חיות על
 יפה השירה ומשפט התהלה נעימות כפי זמרה וקול שמחה קול חלושה וקול גבורה קול דקה דממה וקול
 לרומם לפאר לשבח ולהלל להודות בפיהם תהלתו תמיד ; התחתון וטעם העליון בטעם נגן ומטיב קול

 vל ■'ומשתחוים כורעים ; מפיהם ימושו לא ושבח שיר רון זמר מיני בכל ולקלס לעלה לברך לנצח להדר
 על ליושב ומהללים משבחים מחנות מול מהנות ועליונים, גבוהים קדושים בכוד ונקדש ונערץ המונים המונים
א; ס ם על אימתו גלגלים מרננים אלים מנצחים אראלים משוררים הכ בי  על פחדו אופנים על הדרתו האו
 עומדים בפחד ואלו אלו ;ה׳ יגדל תמיד ויאמרו וישבחו ויברכו יודו הס אלו שנאניס על ותהלהו גדודים
 גאונו מהדר הים מן וכטפה זה אלהיס מחנה קצות שזכרנו מה כל והן , עליהם באימה כי להם ויראה

 לגדודיו מספר היש כנאמר ;תקצה לא גדולתו ותכלית ימצא לא ממשלתו חקר כי ; רצונו עושי ומשרתיו
 בין מתחבר הוא שאף לבו על האדם וכשיעלה ,קמ״ה) (תהליס חקר אין ולגדולתו ונאמר כ״ה) (איוב
 ויירא האיש יחרד ; בפקודתם נמנע להיות עבודתה לעבוד מהחזק בקדושתם מתקדש האלה כח גבורי
 את ירא הוא כבר ואז־ .הכסא על היושב המלך אימת רב ומה כסאו כבוד איום ומה נורא מה ויאמר

 תכנתי אנכי כאשר דעת על ואס \ רצונם זה לשונם זה שאין אף הקדמונים דעת על הרוממות ביראת ה׳
 לאהבה וחשקה בו לדבקה אדם של נפשו כלתה כי אחר ;הוא זה) חלק ד' (במאמר למטלה עמודיה

 עליו חופף אשר הנכבד שמו זכרון לנפש ומתוק ועונג ערב ויהי רבה בשמחה בו ולשמוח עולס אהבת אותו
 שלא ופחד ביראה תמיד הוא כי ,היראה את תסבב אשר היא הזאת האהבה ;ראשו על זורח היום כל

 ; חלילה הדבקים בין ויפריד האהבה יעל הכורת את יעלה ושלא ממנו; כבודו את לסלק החטא יגרום
 בנו את האוהב האב כמו ;נפשו שאהבה את ממנו המסיר גדול או קטן דבר לעשות ירא היא כן ועל

 יעשה שלא שכן מכל הימנו נוחה התינוק רוח שאין מה דבר לפניו יעשה לא בנפשו קשורה ונפשו מאד
 והוא לו והסרוציס הנער לב את המשמחים דברים לפניו לעשות וישתדל יתחכם אבל ,בו שיצטער דבר

 לא בנו את אהבתו רוב בעבור אלא אינו היראה זו וכל ; התינוק אל פגם שוס יגיע שלא. תמיד מתירא
 של ידו לאל שאין זאת מודעת פי ; פגם או נזק לו כשיגיע רעה התינוק לו יעשה שלא שמפחד בעבור
 אותה ויסובבו האב בלב היראה אח יקשרו אהבה עבותות רק ;לו אדם בינת ולא לאביו להרע התינוק

 דבר מחמת לא ה׳ אהבת מחמת באה היא ה׳ יראת ככה ; האהבה זולת סיבה לא אהבה רצוף תוכה כי
 הוא ועי״כ באהבתו תמיד חפץ שהוא כעכיר בלבו יבא ורעד יראה כי ; יראה אין אהבה אין ואס זולתה

 / זה) חלק ד׳ די(במאמר בו שיש במה בארנו כאשר נפשו שאהבה את ממנו יפרד שלא תמיד משירא
 הנה אשר ;היראה אס תסובינה ז׳) מאמר ד׳ (פרק למעלה שזכרנו האהבה מן הראשונים פנים השש ואס

 אש ודת הדעת וחונן עון ונושא פשע מכסה והוא טובות לו שמשפיע ובעבור הרעות מן אוחו שמציל בעבור
 היא והסיבה העילה אס אבל ; קטנה יראה היא היראה את הסובב הוא מאלה אהד אס והיה ,ואהובו
שהוא על שלמותו מצד לו והנאוה ערכו וחין עצמו מצד לו שראוי מה שהיא האהבה מן השביעית הפנים
/ נכון ענ ותבין פרק באותו- שמה וראה ימין הבט ; הרוממות יראת היא •מחמדים וכלו הברכה סקור

בין



קפחוהשמחה האהבה י״ד מאמר
 מאמר ז' (נפרק למפלה כמוכא ויודע , היראה אח חסככ האהכה דעחי על או דעחס ועל כך או כך נין
ה תתמיד שהאהכה זה) ענע  כאדם תמים יהיו ויחדיו אתה חתמיד היראה שאף כהכרח וא״כ האדם אצל נ
זכרתי כאשר הנככד ה' את ליראה התמיד עילת היא וא״כהאהכה , נעכותותאהכה קשורה שהיא אחר
לכן פרק סוף ם.. ד וציור סובה מחשבה לחשוב תמיד עצמו ירגיל ענדו בקול שומע ה' ירא בכס מי הקו

 לעד עומדת סהורה ה' יראת היות סבב לבעבור , רבה בשמחה בו ולדבקה אותו לאהבה הזה הקדוש
 מצות העשרה וכל בה' והשמחה והפרישות bוההכגע והבושה והבעחון התשובה שתסבב מה מלבד , אצלו

 משכיל קורא ה' ברוך אתה ועתה / המאמר שבזה הקודמים פרקים כסבך למעלה כמובא המחשבייס
: חייך היא כי נצרה הזאת; ומזמה חושיה נצור

ם יט פרק נ מ  אבר בכל ושש ומשתעשע עצמו את מפנק שהאוהב שכמו שתדע צריך ידיד'ה' א
 שתשתעשע צריך אתה אף ככה ,עליו אשר ותכשיע תכשיס ובכל האוהב של ואבר

 שאמרו כמו ,קדישא דמלכא באיברים ועומדים תלויים המ^ כי באשר ;ומצוה מצוה בכל ותשמח ותפנק
 דמלכא דגופא אברים בהני תליין אינון דאורייתא פקודין תרי״ג וכל ז׳׳ל ע') ותיקון י״ח בתקוניס(תיקון

 ואבר אבר כל על דשרייא פקודא ולכל כו' באודנין ואית בעינין ואית דמלכא ברישא דהליין פקודין אית
 הן והתכשיעין עכ״ל. ,אבר דההוא נשמתא דאיהו שמאדהוי״ה איהו מיניה ולגאו ידיע שם ליה אית

 ונחמד סביב ויהיה ,לו הן תכשיעין כי וכו' אפיס ארך וחנון רחום והן יתברך שלו רחמים של המדות
מה רחום אתה חף רחום הוא מה הללו תכשיסין ג״כ לך שיהיה שתתאוה עד הללו התכשיטין בעיניך

ונותן בה ה' אותך־ שמזכה המדות מן מדה או המצות מן מצוה וכל ,כלס וכן חנון אתה אף חנון הוא
 שמחה ותשמח בה ותפנק תגיל ;הזאת סובה במתנה אותך שזכה מאד עד בה תשמח לעשותם והיל כח לך

 ה' על התענג ובהם ידם ועל יתברך ממנו מקבל שאתה הדודים • הן הן והמדור. המצות אלה כי ,רבה
 ועליך מעמך שואל אלהיך ה׳ אשר הדודים בעצמו הן והן ,לפה כדבש בהם לענג הקח ערבתם ואת

 להשיג אפשר אי כי ,יתברך עמו באהבים להתעלס ה׳ ידיד תהיה ידם ועל בך להשתעשע בעבורם תשוקתו
 האמצעים והמה ,שלו אהבה עבותות המה כי על בזולתם לא ידם על דוקא אס כי בו ולדבקה ית׳ קרבתו

 שדי על ובהם ידם על האדם אס לכן ,הדבקות חבלי והמה יר.' אהבהו אל האדם את והמגיעים המניעים
 בזכרוני אזכיר אני לאמר בלבבו מתברך והמדות המצות אלה בזולת אס אבל !נעים אף דודו יפה יתענג

 הייסב כי ,באמת ה' יאהב לא אשר הוא זה כי ,כלל מועיל בה אין לו יבוזו בוז באהבה תמיד שמו את
 אלהיס הנסה או ,הסר מצוהיו ואת מדותיו מרחיק והמדות המצות באלה עוסק שאינו מי לאהוב ה' בעיני
 בזולתם אלהיס קרבת להשיג אפשר אי הלא ̂ כל מרוב ובשמחה באהבה מקיימם שאינו מי על שהו לשכן

 לעשותם כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי ואבי אהובי כן על . יתברך עמו ודבקר.ו אלהיס נפתולי כי אף
 תפנק לכן , קדישא דמלכא באבר ע ונסו היא המלך מצות כי בה להתענג רבה ושמחה וברצון באהבה

 אמרתך(שם) על אנכי שש ואמר קי״ס) במצותיך(ההליס ואשתעשע דוד אמר כאשר מאד בהם ותשתעשע
 ולדבקה בה' לשמוח לאהובו עת אז מאד חפץ ובמצותיו האדם יעשה כה ואס ,)(שם המה לבי ששון ואמר

f יתברך שמו כבוד בו לדבק ויחשק ה' יאהבנו עתה כי ;המאמר בזה האמור דרך על תמיד במחשבתו בו  
 דודיך יפה ואז תשוקתו ואליך לך דודיו את יהן ואז ,ה' צוה אפר והחוקים המצות כל חת תשמח שמח לכן

 והוא בו לדבקה האמור הכבוד לכל באהבה התמידי זכרונו מחשבת ע״י תצליח ואז ,אלהיך את ושמחתך
 ולמעלה הקודש רוח למדרגת ותזכה ,ממך ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וידעו ויכירו (בך

 מוצלח איזהו כי p;" הזה בעולה מוצלחים חייך ימי יהיו השמחה שע״י אלא עוד ולא ,מעלה אחריה שאין
 ירמיה אמר כאשר ,הסוב חלקו שהוא באלהיו שמח שהוא כלומר ,בחלקו השמח עשיר איזהו בגילה החי

 בשחרית אומרים ואנו ע״ג) (ר.הליס לעולם אלהיס חלקי דוד .ואמר ג') נפשי(איכה אמרה ה' חלקי
.חלקנו סוב מה אשרינו , : .

י ב פרק כ  ובשמחה רבה באהבה ה׳ צוה אשר והחוקים המצות כל את אשיג ארדוף בלבבך תאמר ו
 בעסק מחשבתי ואסרד זמני חבלה למה ה' בעיני יקר כך כל הזה הדבר אס אך ,גדולה .
 •הקדושה ומזימה סובה מחשבה רק הלילה וכל היוס כל לפני במחשבה יעלה שלא מוסב ועיונה התורה
 להאבידך האורב שלך הגדול השונא ביד נפלת שכבר תדע לבסח אז תחשוב כה אס / גי לדבקה הזאת
 לך יאמר מפס עוד ט ,ממצודתו ברחת שבו עצמו דבר באותו הרע היצר הוא השסן הוא עולמים משני
 בשמו הדבקות של הזה הרמה מעלה אל אותך והמגיעים המניעים אמצעים אלא אינס כלס המצות כל הלא

 התורה וזאת המצות לאלה תצסרך לא שוב ומעתה ,פריה וזה התורה תכלית זה ושמחה באהבה תמיד
 הרע היצר נגד הקשת'שדרכת אותו נמצא והנה .במחשבתך תדבק ובו בלבבך השם אש לאהוב רק בלעדי

 ■אתה חכס אס בני לכן ,החיים מארן וישרשך כבדך חן יפלח עד לבך נגד רמיה כקשת נהפך להמיתו
 להסעות ציד ויודע הוא החבולות בעל כי ,אליו תשמע ולא לו תאבה לא מתחבולותיו והזהר מפניו השמר

 ונהפך לה' יתקרב שבו האדם ישפוס עיניו למראה אשר / מהור פנים לו בהראות ה', להדיחו'מאת נבר
 היוס כל תורר.ך אהבתי מה דוד אמר כאשר וחשק בשמחה ולילה יומם בו והגית בתורה עסוק לכן .הוא
 עצמו המרפה כי באמת ודע לפי(שם) מדבש אמרתך לחכי נמלצו מה ואמר קי״ס) שיחתי(תהליס היא

ממצוה י



אסת דברי ב' חלל! הברית ספר
 מלסכש כמלאכתו סהרסה אס גס מה ה)ה; הנככדת למעלה לזכות אפשר ה''אי מצות מכל אחת ממצוה

 בו לדבקה ה' אל המחשבה ששמת ז״ל האר״י כתב שבאמת והגם ,כלס כנגד שהיא התורה עסק היא ה׳
 כוונתו אין ,ועבודה תורה מכל יותר הקב״ה לפני חביב הוא בשמחה הנכבד שמו בציור באהבה'ולהרהר

 לו שאפשר בתורה ביוס בו עסק שכבר לאחר כוונתו אבל ,בזאת אס כי יעסוק ולא ח״ו תלמודו שיבמל
 ההיא בלילה או ביום בו למד אשל התורה סגולת ידי׳כח על בשמו מחשבתו ולדבק להתבודד למעלה ופנה
 אדם אשדי חז״ל אמרו כאשר ,ח״ו תורתו בהפרו לא תורה מכל יותר השעה אותה ה' לפני לרצון יעלה

 לא למודך שאחר שעה כל אך ,תורה בדברי ושונה וקורא ויושב למשא וכחמור לעול כשור עצמו שמשים
 להרהר לבך רץ ואם ,'בה תגיל ואתה בו וחשקת תדבק ובו רגע אפילו באהבה שמו לצייר הדבר מן חסור
 כי ,המחשבה מאותו המדמה לכח ותפסיק ידים בשתי אותה תדחה מועיל בה שאין אחרת מחשבה איזה
 שכחו ,השכל בפקודת תחתיו אחר ולהביא מה דמיון להפסיק האדם ביד ובחירה כח שיש נודע כבר

 וברצותו בה לו ומאריך מחשבה איזה אוחז ברצותו יחפן אשר אל להטותו והמחשבה המדמה על וגבורתו
 דבריס תמיד ולדמות לחשוב המחשבה ודרך המדמה סבע כי ,מלבו אותה ומסיר מחשבה איזה דוחה

 הדמיון שינוח רגע אפילו לך ואין ,באחד ומקצר באחד מאריך ולפעמים הפוגות מאין זה אחר בזה ועניניס
 עצמו לעני יכולת ולא לאדס בהירה ואין ,הדברים מן דבר בשוס ומלחשוב מלדמות המחשבה ותעמוד

 לו דמי תתן אל לק ,תחתיו אחר ולהביא זה דמיון להפסיק בידו כח יש אבל כלל דבל בשום להרהר שלא
 שובה במחשיה להרהר חיש וגז מלבך אותו תסיר אמנם ,בו תעמוד אל חושה מועיל בו שאין דבר לאותו

י :זה) מאמר א׳ (פרק האמורים המחשבייס מצות עשרה תקיים בזה אשר האמורה
ס כא פרנן א  תקיים נפשך אות בכל רק וההכרח החיוב צד על אותם תקיים שלא תרויח זאת גס ו
ואיש אתה חכס אס כי \ שבה ומתיקות ערב לפנות והיה והעונג החשק צד על אותס י ׳

 אדס בני תענוגות מכל יותר בה ימצא וששון שמחה גס ,ותענוג ערבות הזאת במחשבה תמצא אמונים
 לכל שזכה וגיל שמחות שובע הוא בה הרגיל וכצ ,ובמחשבה בכח המה אשר שכן מכל בפועל המה אשר

 לששון לי דברך ויהי ירמיה אמר כאשר ,ראשו על עולה ושמחת עליו נקרא ה׳ שס אשר הזה הגדול הכבוד
 המחשבייס מצות עשרה אה״ת חייבים שאנו הגס ,)ט״ז (ירמיה צבתות ה׳ עלי שמך נקרא כי לבבי ולשמחת

 ̂ והעונג החשק מצד בהם תאחז אשר שוב זאת בכל זה) מאמר א׳ למעלה(פרק הנזכרים בכתובים והמה
 ושמחת הערבות ע״י אס כי באדם התמיד עילת על הזאת טובה מחשבה לכונן שאי'אפשר מפני והסעם

 ושמחה אורה שיוסיף ענין, הנפש כשתרגיש כי 1 ה' כנן וערבתה ותשוקתה והשק באהבה בה וחפצה הנפש
 ותתאוה ברעיונה ותחקקנה במחשבה בו ותדבק אליו במזימתה תשה אלהיית וכת נצחיית וקיום בעצמותה

 (תהליס חי לאל לאלהיס נפשי צמאה דוד שאמר כמו חיים מיס אל כצמא לו ותכסוף מגמתה בכל אליו
 ולזכרך לשמך כנאמר לנפש מתוק כל ואת ערב כל ואת לה בטוב לחשוב הנפש תבקש לתאוה כי ,)מ״ב

 מאמר ז' (פרק למעלה כמובא בהכרח עמה להיות היראה את הסבב והיא ,)כ״ו (ישעיה נפש חאות
 במחשבת תהיה ולא הקוס לא עצמה היראה כי איש בלב להתמיד היראה ע״י נתפשה לא יהיא ,)זה

 ופחד אימתה רק ועונג ערב שס היות לבלתי בטבעה מלבו החוצה תנוס מהרה ועד מועט זמן אלא האדם
 רבה אהבה בנוסח בתקנתן חכמים הועילו קדמונינו של חכמה סובה ולכן ̂ הנזכר פרק באותו כאמור

f ויראתו אהבתו בלבנו וישים לציון ובא בנוסח לחכמים אלה גם ,שמך את וליראה לאהבה לבבנו- ויחד  
 היראה אח תסבב והיא בעילה ליראה קודס הוא שהאהבה ולהבין להורות היראה לפני האהבה את וזכרו
 (בס' הרשום את כתוב וימצא זה) חלק ד' (במאמר גליתי אותה ומלפנים הודעתי כזאת מראשית כאשר

 עשג זאת תיסוא וא״כ ,באדם תמים יהיו ויחדיו עמה תתמיד היראה תתמיד שהאהבה זמן וכל ,)בו ח'
 השש מסעם הבאה הקשנה אהבה היא אס אפילו bשכDנ בדשן ותתענג כבודה בזיו להשתעשע מאהבה

האהבה זאת התמדת ע׳׳י כי העושות^ הנפשות אל השבה זה) מאמר ד׳ (פרק האמורים הראשונים פנים

שער ד׳ הלבבות(בס׳ . .
 היא אשר בעוה״ב או בעוה״ז לתוחלת שהיא האהבה טל שמתמיד ומי שס^ דבר אפר וזאת אהבתה')

 אשר הנאמנה האהבה מל ויעזרהו הבורא בהתמידיאמצהו ומשתדל מצותיה לקיים המדברים רוב ביטלת
 ה' בסוד באו לא אשר עמנו מבני שהמתפלססיס ידעתי נח והנה .עכ״ל ית' לבורא ולרומם לגדל תהיה
 ערן טל למו ילעגו הקדושים קדמונינו ומסורת אבותינו בקבלת האמין לבלתי בלבם מינות שמץ נגע ואשר

ד ב  גס ידעתי זה כל ,בינה אין לשון בלעג ישחקו ועליו המאמר בזה שזכרט הקדוש והציור הזה מכ
 אל ודורש כותב אינני אני אף במתים תורה דברה ולא ,בס אמון לא ובנים הכשיל שחוק כן כי ידעתי

 בנביאים יאמינו שלס ובלב באמונה שמו ולחושבי חיים אלהים בה' הדבקים אל אדרוש אני אולם ,המתים
vיקנה תחבולות ונבון בו לדבקה הנכבד הענין ימר מה יבינו ומשכילים והמאמינים ,הקדושים קדמוניס 

 איש אתה אף ולכן .הימנה סובה אלהים קרבת אל תחבולה או תבונה ואין חכמה ואין בו לה' יקריב אשר
 רבה ובשמחה באהבה הגדול שמו תמיד מלצייר מחשבתך תשיר ולא בידך נקוט זה כלל חביב קורא אמונים

וכמדובר '



הפטוהשמחה האהבה י״ד מאמר
^ דבר והוא גדול סוד, הוא כי מזו טובה דעת או מכמה מעשה או מדה לך שאץ וכמדובר ק  P על ק

 אדם לך אגיד לכן ,האהבה היא בו לדבקה הזה קדוש זכדון של בה היסוד כי ועל .לעולם זאת שמרה
ת' אליו האהבה תהיה פניס כמה ועל ,אותו באהבתך ממך דורש ■ אלהיך ה' ומה טוב מה  בית מעמו י

- : והוא ̂ פניס אל פנים אלהיס אהבת אל האנשים משם ויפנו ,ישראל
ק לה׳ האהבה אופני כי ודע . האופנים בכל בני דרכו נצור אמנם חסידיו כל ה' את אהבו בב פי

דבר שאהב שלא א) . הם ואלו ,בו עשר בארבעה יהיו ובתמים באמת אוהבו מן ׳
 ותכונת בפנימיותו שהוא במה בין לאדם חוצה שהוא במה בין ה' יאהב אשר את יהיה תאהב ואם זולתו

 אתכם אהבתי כנאמר ישראל עמו, אוהב הקב״ה כי ̂ ישראל זרע לכל האהבה לו'כמו בחוצה נפשו,
) (מלאכי ה׳ אמר  ה' באהבת עליהם הגר ונלוה ,לבבך באמת'בכל ישראל אוהב היה אתה אף א׳

) (דברים גר ואוהב ,כנאמר  ,צדיקים אהוב אתה אף צדיקים אוהב ה׳ , הגר את ואהבת אתה אף י'
 שבפנימיותו במה אבל ,וכדומה גרו בין אחיו בין צדיק בין אוהב יתברך שהוא מה האדם שיאהב הוא הכלל

ב יתברך^ לפרו הרצויות והמעשים המדות אהבת הן ה או  אתה אף אהב צדקות ה' כן< אתה אף משפט ה'
 פשע על ועובר עון נושא והוא חטאים למחול אוהב הוא מה כן אחה אף לרחם אוהב הוא מה צדקות; אהוב

 אתה אף חסדים גומל הוא מה גמלוך; רעה כי אף וחטאתם אחיך פשע נא שא אתה אף לסלוח ומרבה
 עבדך אהבת כמו ומותר נתונה שהרשות במה פנים כל על יהיה אלה לזולת תאהב ואס ;וכדומה כן

 איזה או וכדומה רשע אדם כגון אלהיך ה' שנא אשר את לאהוב לבך רן אם אפם ,לך אשר וכל ורכושך
או לב גבה כל ה' תועבת והנה והגאוה הגאון אוהב אתה כגון ; ה׳ בעיני רע מעשה או רעה מדה
האל בידידות נחלה ולא ה' באהבת חלק לך חין כבר ;וכדומה זימה שונא ואלהינו זנות אוהב אתה

 ה׳ מלפני קצף עליך ובזאת תאהב ה' ולשונאי יהושפט אל החוזה יהוא אמר עליו'כאשר חמתו אבל
 ;ה' את אהבתו נגד וקטן בעיניו נבזה יהיה לאדם לו המותר האהבה שכל הוא הב') .י״ט) (דה״ב

 נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את ואהבת כנאמר ונפשו וגופו וגניו בממונו אותו לאהבה ושיתנדב

) (דברים מאודך ובכל  את שאוהב ממה• יותר מאלה אחת יאהב אם כי ;ומאודך מנפשך יותר כלומר ו'
 שהיה הזה; המשל בו תמשל ואהה . אוהבו היותו עם השונא מעשה לעשות לפעמים זה יביאנו השם
 הוא גס אף גדולה בשמירה הממון את שומר■ שהוא די ולא אוהבו אשר בנו ממון אהד איש יד תחת
 , המקום את נא הראנו לו ואמרו בליעל בני ויבאו היום ויהי בנו, ממון ירבה למען להרוית בהם ונותן טשא
 המקום להם הראה ומיד ותיכף ;רעה בחרב ראשך את נחתך לאו ואס לנו ונקח שמה בנך ממון אשר

 עם השונא מעשה לבנו ועשה ; המעות באותן נפשו ממות ופדה וילכו ויקחו הכסף צרור בידם ומסר
 גדולי' מכל יותר אותך אגדל המלך לו שאמר או .כל ובחוסר בערוס בנו נשאר כי בחמת אוהבו המתו

 בבית אהבת אפר בנך את שאתן בתנאי אבל ממך אגדל הכסא רק משנה אותך ואעשס שלי המלכות
 וכבוד רב. וממשל השררה להשיג וגדוליו המלך מטעם כן ויעש נתרצה ותיכף ;חייו ימי כל הסוהר
 באהבה בהתנדבו גדולה אהבה משיג והוא ,בנו את שאוהב ממה יותר עצמו את אוהב שהוא בטבור

 את שאוהב ממה יותר בנו את אוהב האב אס אמנם .יחד גס שרהס לקיים אפשר כשאי הקטנה
 וישיב שמה, בני מעות אשר המקום לכס מגלה איני ואני שחרצו מה תפשו בליעל לבני ישיב שוב עצמו
 אשר בני את ימצא אשר ברעה וראיתי אוכל איכה כי ;בני צער תמורת וכבוד בגדולה אחפוץ לא למלך

 שאס כדי לו אשר וכל ובניו נפשו את שאוהב מסה יותר יתברך אותו לאהבה ה' צוה כן על .אהבת^
 . בנכבד הנקלה .וינדב הגדולה וישאיר הקטנה שידחה האחד מפני האחד לדחות שיצטרך מקרה יקר

 וכאשר ;וכנגדה הפכה שהטבע מפני האדם מיכולת למעלה היא זאת ואולם ;היא וכן חקרטה זאת והנה

 אס כי איננה נפשם ונטילת גופם באבדון שמו קדושת על שיתנדבו סגולה ביחידי הזה התנדבות תמצא

תס, ועזרתו הבורא באומץ  שמתמיד ומי ;אדס כל ביכולת הוא כבר מאודך ובכל לבבך בכל לקייס אבל או

 בכל כן גס להתנדב הנאמנה האהבה על ויעזרהו יאמצהו כי בה' בטוח לבו נכון אלה בשתי האהבה את

) .הנסיון בכור לצרפו ית׳ לפרו במחשבה מלה כך אס מטא לעת נפשו  ופחד ביראה שיעמוד הוא הג׳

 ידו על יתגלגל שלא כלומר ; הדבקים בין ויפריד הזה הנעימה האהבה על הכורת יעלה שלא תמיד

 לא אשר ה' מצות מכל אחת לידו יבא שלא שכן מכל , יתברך רצונו נגד ושהוא לסכיו מתוקן דבר.שאינו
ו על אשר הגדול שמו כבוד את ממנו ויסיר רעות ממדות הבא דבר או תעשינה ש  החטא יגרוס ופן ^

 ופגם צער יגיע שלא תמיד ירא הוא בנפשו קשורה ונפשו בנו את האוהב האב כאשר ;האהבה את לכבות

^י הוא ולכן לילד ז  אהבה מחמת הבא יראה היא וזו ,רצונו נגד שהוא דבר בפטו יעשה שלא ״אד נ
 ולפנים המודעים מן הודעתיך כאשר ונאמנה עזה שהיא האהבה על היא אות כי האהבה שלמות והיא

 אהבה אהבה מכלל הבא יראה כי האהבה אופני בין זאת ידאה המנה לכן זה). חלק י״א פרק ד' (במא'

 בסרק בו ההוא המקום מן וראה עיניך נא שא , האהבה שלמות היא כי אהבה חולת נקראת כן על אשר

א. ותבין הי ) שכן ד'  יפיק נהס אשר הדברים אחר גדול בזריזות תמיד וירדוף וישתדל שיחפש הוא ה
 אהבתו ברוב האב כמו ,בעיניו והישר הטוב ואת הטובות ומדות והצדקות והחסדים המצות והס מה' רצון
כאשר עליו הנחמדים דברים לו להביא וחוקר ומתחכס אותו המשמחים דברים לפניו לעשות משתדל בט את

אהב



אמת דברי ב׳ חלר! הברית ספר
 אותו ־המנורידיס והמעשים והדיכוריס המחשכוה מן המותרות כל שיעזוב הוא הה׳) .נפשו אהב

̂ב גבל-אשר דרך כן כי ̂ בכבודו ומלהשתעשע ה׳ באהבת מלהתעלס והמעכבים  . אויאשה איש יאד
 את ולפנות מהרה מהם שיפער כדי בעולמו לו המוכרחים צרכיו בעסק מעשהו ויחיש שימהר הוא הו׳)
 התמהמהתי ולא חשתי דוד אמר כאשר ,בו לדבקה יתענג שדי ועל ה׳ אהבת אל מהם המנוחה בעת לבבו

 בדבקו לבבו ומשמחת .ה׳ בשם מהשעשוע פרידתו' עליו שיקשה הוא הז׳) .קי״ע) (תהליס מצותיך לשמור
 היא יה' חדות כי על לפרנסתו עבודה ולעבוד במלאכתו לעסוק בהכרח מזה לפסוק וזמן תור בהגיע בו

 כפרידת מכאוב אין החכם אמר כאשר אוהב כל דרך כך כי ,לחכו מתוק ופריו בה ימצא הערב וכל
 והס יתברך רצונו המפיקי® הדברים כשיעשה והששון בלבו שישים הגדולה השמחה הוא הח׳) .החושק
 וישתעשע מאד ויגיל לבו ישמח לידו האלה הדברים ובהגיע , והצדקות והחסדים העובות והמדות המצות

 לאוצרותיו קצה ואין למרבה מאופיר זהב גדולה מתנה ה' לו שלח וכאילו עוב כל מרוב יותר בהם ויפנק '
 כי יבינו אדס בני זאת ישכילו חכמו ולו ,)רב(שם שלל כמוצא אמרתך עלי אנכי שש דוד שאמר כמו
 עושה יהוא הממון לו יתן ה׳ כי ;יתברך ,הבורא מן. מקבל שהאדס העובות המתנות הס הן המצות אלה

 שרוצים בשוקא איכא אדם בני כמה כי יבין לא וכסיל הקב״ה עם בזה מימיב שהוא וחושב צדקות
 לגגך מעקה ועשית חדש בית הבנה כי וכן .להם ואין ידם תשיג ולא צדקות לעשות מאד וחפצים
 ובאו לינות והון בית להם ואין אלו מצות לקיים רוצים אדס בני כמה ובשעריך בביתך מזוזות וקבעת

 ה' אם ידך ועוצם בכחך הבית תבנה לא חתה גסי כי תדע ובכן .ענם ולא ה' אל הבית על והתפללו
 יבנה ובית היל לעשות כח לך נתן הגדול ובמובו ובחסדו ית׳ לפניו והכבוד העושר כל כי , בית יבנה לא
 ועשה לאדס ה׳ חונן אשר בגדים חליפות כמה , הפשתיס או הצמר בגד וארגמן תכלת כליל בגד או לך

 קרועי הס ערומים כי וידעו זו למצוה ומתאויס ציצית מצות לקיים שרוצים יש אדם בני וכמה ציצית להם .
 בדתו דעת לאדם חונן והוא ותבונה דעת מסיו חכמה יהן ה׳ כן וכמו , לבוש בלי הלכו ערום בגדים
רת/ בינה לאנוש ומלמד  עס מבין להיות ההלכה משפע באורח וילמדהו בלימודים לשמוע אוזן לו יעיר בתו
 ולחם ומעון ממלבוש לו יחסר אבל מחסורו כל לו נוחן והוא וחידוהס חכמים ולשון ספר וללמד תלמוד
 מה לראות בעיניו מעליא ונהורא גופא בריות לו ונותן ללמוד מנוחה לו שיהיה כדי יהיה עליו התמיד

 ̂ בתורה ועוסק יושב והוא שבו והשומר הזוכר כח יברך זכרונו ה׳ גס יחזק חושיו כל ושאר לו יקרא
 מהס ,יכולים ואינם תורה בדברי לעסוק מאד החפצים יש הדם בני כמה הרי ,שוכוה בהוראה לבו וגס

 חלק לא אשר מחמת ומהם ̂ בלבותם צפון ותורה חכמה והרבה שמלה ואין לחם אין פרנסה חסרון מחמת
 מה ילמדו ואס ההשכלה ודוחק ההבנה קשי והמה מזגם ומבע ברייתם בראשית ותבונה בחכמה להם ה׳
 ראתה לא עין מךהחושיס חוש חסרון מחמת ומהם , מוחם יצירת ׳ מטבע עוד יזכרו ולא ישכחו אלה נס
 עליה ומצטערים מאד בתורה חשקה ונפשם עוד ילמדו ולא אונס שאר מחמת או משמוע אוזן תמלא ולא

 הקדימני מי פסוק על זה בענין חז״ל דברי נאמנו מאד ומה ̂ המצות כל ותקיש'לשאר הדין וכן . הרבה
 זכית אשר אתה ה' בעיני יקר מה יבחן אבי יקום עתה . אמור) (פרשת במדרש מ״א) (איוב ואשלם
 כן עשה לא אשר ממצותיו במצוה אותך זכה אשר נכבדת בעיניו יקרת ואשר ,ולהבינה בתורה לעסוק
 תשכיל אותה ותקיים מצוה איזה לידך בהגיע לכן , לזה ומשתוקקים חפצים היותם אדם'עם בני להרבה

 פניך יקדמו ואמת חםד ורב בעיניו הטוב ולעשות לשרתו ה׳ פני מאת אליך שלוחה היא מנחה כי ותבין
 גס אף , בזה עמו מתחסד שאתה שתחשוב לא בזה עמך חסד ועשה לך לטובה חשבה אלהיס כי ,בה

 מנעם והנה משיגים ולא ומשתוקקים לזה יכספו אשר ישראל מבני הרבה לו יש כבר הס גבוה צורך שהמצות
 על נצחיית^ בטובה לך ייטב למען אליו יקרב בו יבחר אשר ואת ה׳ בהר ובך באלה בחר לא מכבוד ה׳
 או לקיימה אלהים אותי חנן אשר הזאת המצוה על מרום לאלהי אכף ה׳ אקדם במה אמור אחה אף ק

 להביא חין המלך דבר ,המלך את להשיב לו אשלם גמול ומה ולהבינה ללמדה אותי זכה אשר הזאת התולה
 בתורתך ה' שמחתני כי בשלו אף כבודי וינל לבי שמח לכן ,מצוה וזו חורה זו טוב בעשות לשמוח אס כי

 בתודה פניו אקדמה עליה הגדול שמו את אשבח לבבי; ולשמחת לששון לי דברך ויהי אגילה ובמצותיך
: בה שזכני לשמחה עד ואהלל לו אריע בזמירות ’ י

ר כג פרק ב ד  אהבתו, אל וידריכם וילמדם הברעתויזרזם כל אותו שיאהבו ויסבב שישתדל הוא הס׳) ה
 להחזירו אופן ובכל השכל ומוסר בחכמה ישתדל ה׳ מאת פונה לבבו אשר איש רואה וחס

 ואס ונאמר י״ט) (ויקרא עמיתך את תוכיח הוכיח כנאמר ,אליו האהבה בעבותות ולהמשיכו ה' לרצון
 דרדף כמאן זה דיר אחר רודפים היו הקדמונים שמו ואוהבי ,)ט״ו (ירמיה תהיה כפי מזולל יקר תוציא
 טובת באחותו שהתנדב יוחק כר' ,מאודם וכל ומשפחתם ובבניהס בגופם לזה מתנדביס שהיו עד חיי בחר

 בסרק כדאמרו לקיש ריש הוא ולילה יומס יהגה ה' ובתורת למוטב שיחזור ע״מ אחד לליסטי שתנשא מראה
 האדם שיחשוק הוא הי׳) .לשכרו קץ והין ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה וכל ,הפועלים את השוכר

 את לכבות יוכלו לא רביס שמיס עד יה שלהבת בקרבו תוקד תמיד ואש לנצח ה׳ אל האהבה בו שתתמיד
 ושימעט עת בכל ושיוסיף בכל,יום בו ושתתגבר בלבו האהבה פעם בכל ושתתהזק ; הזאת הנעימה האהבה

 ישבע לא כסף אוהב כנאמר■ לכסף כוסף שהוא במי שנמצא כענין ההיא, האהבה מן שהשיג מה כל בעיניו
כסף ■



יןצוהשמחה האהבה מאמרי״ד

 בנועם לחשוק לבו ושיתחזק חייו ימי כל בלבו הזחח האהבה שתתמיד יה׳ לפניו ושיהקלל / ה׳) (קהלח כסף
 אפ בזכרו דודים בעת גדולה שמחה בו שיחעורר הוא הי״א) . נצחים לנצח בזכרו לפנק ישתוקק שדי ועל ה'
 משסס כן כי בו לדבקה מחשבתו התבודדות בעת‘ עליו נצב ה' והנה לו ממעל ראשו על השורה הנכבד' ה'

 ה' אתה גוזי אתה אמי ממעי מבטן גוחי אתה וגיל בשמחות ויאמר ויען ̂ ומחושקיס הדבקים הנאהבים
 ולרוממני בקדושתך לקדשני עיניך פקחת זה על אף ,במצותיך וזכיתני חורחך למדע חוננתני ואתה מחסי

 קודש מרבבות ואתא בא אותי אהבתו ובר!ב בערפל לשכון אמר ה' ,כבודך לכסא שרפרף להיות באהבתך
 מלך ויבא עלי הגדול כבודך לקרב ברחמים קפן ומשם מעונך שמת כליון כמוני ושפל דכא את לשכון

 ועד מעתה לכן , אהבתך רוב אס כי זאת עשה לא בעבדך ׳מצאת ומה אמתך p על כשאן להשכין הכבוד
 התערב לבי לבי באלהי נפשי תגיל בה' אשיש שוש וזהישמחני ינחמני זה כי עבדך מעל תעבור נא אל עולם

 בקרבך תמידתוקד שאש הוא הי״ב) .שמחתי ראשי על, כי בזכרי למתוק כדבש לי ותהי אדני את נא
 ניס שהאדם ובשעת אנשים על תרדמה בנפול בלילות 'שאפילו הלילות לרבות הייך ימי כל אהבתו קדוש

 ושלהבת ה' אש בו בערה כי זכרו מתיקת הרגל מחמת ית׳ אליו האהבה בלבו יבער וייקץ וישן ניס ולא
 משכבי על שנא׳ כמו , בימים כמו בלילות משכבו על לבער והיתה יעבר כי אתמול ביוס רבה באהבה יה

 כ״ו) (ישעיה אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה אויתיך נפשי ונאמר ג') נפשי(שיר שאהבה את בקשתי בלילות
ד‘כך כל הנפש את תעורר שהאהבה הו־: הי״ג) .קי״ט) (תהליס ה' שמך בלילה זכרתי דוד ואמר  ע

 שאתה בחדר הקודש וחיבת אהובים חשק ודברי ושבח שיר ברון תפארתו תהלוה הוקף לשורר שתחפץ
 ■ שכתוב כמה ה׳ אל האהבה את המעוררים בדברים שירו ויהי בשמחה ידידות שיר בפיו ויתן בו מתבודד

 ראוי לכן ; זכרם שיארך מה הרבה וכן כ') (ירמיה לה' שירו ונאמר ק״ה) (תהליס לו זמרו לו שירו
 לשורר יה ושלהבת האש מתוך מדבר הקודש וחיבת אהובים חשק מדברי מחובר שיר לעצמו שיעשה אדם לכל

 הוא ואליו ראשו על השורה ה' בנועם ולפנק לענג ומתבודד עצמו מכין שהוא בעת ותודה רנה בקול אותו
 האהבה בעבותות ונמשכים בשיר יוצאים השיר בעלי וכל ̂ רבה ושמחה באהבה בו לדבקה נפשו את ׳נושא

 משקל על השירים לחבר הללו בדורות כמנהג ,דוקא ותנועות יתד משקל על מיוסד אינו 5א! אף ה' אל
 וע״י השיר שקל ולהגדיל בשפתים המבטא ולהשוות הלשון ליפות דקדוק פי על הנקודות של ותנועוח יתד

 המספיק המדבר עליהם סגר כי הכוונה וישחיתו ובהפך להאריך שראוי במקום יקצרו הרוב שעל בהכרח כן
 רק הלב לא הלשון יניעון המה זה ובעבור כרצונם והתנועות התיבות להם ימצא לא כי בהכרח המוכן אל

שר3לכ גדולה או, קטנה תנועה לנוע אהבו המלאכה עושי המשוררים ואלה הנפש< לא גננות שפתים  א
 . P הכל יתדות כל ואת שלשה או שנים פי על מחברתו לעומת שוות מאותיות בחרוזים מלות האדם יבטא

 בו שיבואר קודש בלשון יכלתו כסי שיר לו יעשה אחד כל אך ושיר^ זמורה משם ויכרתו ידועות הנקודות
 ומשקל בחרוז,ים המליצה משפט ומאזני בפלס עשוי איננו אס גס אף׳ באר בדי ה' אהבת שהוא המכוון הענץ
 ׳ אבל ית'. בו לדבקה רק נפשו חשקה אשר המעלה האדם יביס זה אל לא ותנועות ויתד בנקודיס הוא אשר
 עד מחמדיס וכלו בתענוגים אהבה רצוף תוכו אשר יכלתך כפי פשוט קודש בלשון ידידות שיר לך עשה

 במקום יתד שהוא הנכבד בשמו הדבקות בו תהיה'לך ויתד האהב^ מרוב ית' בו לדבקה הנפש שפהפץ
 או נקוד איננו אשר כל אך בו לדבקה מאהביה את ורדפה הנפש 'את והשמחה האהבה יניעו ונוע גאמן
 ,והשיר זמירות ונעים שיר מטיב היה נגן יודע ישראל מלך דוד חזי ותא . תקפיד זה על לא נקודות עס אשר

 'ופקודיו דרכיו והלל וחקותיו לגדותיו ה' משפטי ושבח ומצותיו ה' תורת ולתפארת לכבוד שר אשר הקודש
 , שירי בכל גם בש״ה, כן עשה לא אדם מכל החכם חף כן. עשה לא קי״ט) (תהלים דרך תמימי באשרי
 היחוד שיר בעל יושר ומליץ הגדול המשורר גם אף מצאתיה/ ■ ולא בקשתיהו וכתובים ונביאים התורה
 .באו מקרוב חדשים הזאת המלאכה בעלי אמנם ,כן עשה לא ועשה פעל אשר התשבחות ברוב מאד המהולל

 ומן הישמעאלים מן זאת נחלתם לקחו ז״ל והאברבנאל עזרא אבן ולדעת הראשונים אבותינו שערום לא
 השירה את ירון וצדיק יחוש לא המאמין לכן זה מנהג להם לקחו בשדה אשר ואת קדר אהלי מס ^עיץ׳-

•בעי לבא ורחמנא יכלתו כסי דחו^כר^מי ה״ם  מקרה שיקר עד כך כל בו האהבה שיתעורר הוא הי״ד) .
 בטוב יחריש והוא בשמחתו לבבו ומורשי ית' אהבתו של כשעיפיס מחשבותיו עמקו

 ויתראה תנועות'זרות או דבורים מעמו יצא דעת בבלי בה ימצא אשר ומתיקות
ס . רייזור־י<- ייייד אינ ש  לפני ומכרכר האלהיס׳מפזז ארון את בהעלותו כדוד העולם ממוסר ^

י י ^ ' ר ״ מ א באהבתו והנעימים הנאהבים יה שלהבת ה' אש רשפי אס כי זה אין ^/
ק, ומנהג השורה׳ את מקלקל האהבה י^להבות ל ש  כי עליו יאמר ולא ה

ק אחץ או בש^ניז ק מרקד בכפו בעודו ידיו על אשר שעשועים וילד ה
 אחיו עם או לו אשר יקיר הבן כאשר,ששעס והיה ושמחה קי^״עון

ק ק  הקולות את רואים, רבים אשר לזאת גס <נו שס ולא ̂ משתגע^קוא איש יאמר לא הרואה כל ה
תי התנושת ואת המשונות א הזיי ו ה ל כ  אחיו .ואולם / לו אשר־ יקיר הבן עם דרכו משוש א

 האהבה החכם כמאמר השורה מקלקלת האהבה כי זאת העשה יונק לשעשוע אהכו נפשו אהבת אשר הקפז
 זה אל לא הבריות בין גנות לך יוליד זה i ויאמרו אדם נני הרבה שרואים אף כלומר / שנים לו אץ

יבימ ■ : ״



אמת דברי ב׳ חלק הברית ־1םפ ־
 בחון טומד לבדו היותהאדס טוב אמנה-לא אך ,האהבה מרוב לבו חפן מטשוח ימנע־ זה בשביל ולא יביס

 ומראה ומשחק ומרקד שמחה קול ששון קול וישמיע איננו והולד יש לא עמו קטן ונער קריה ברחובות
 עוש^ זו מה ולשמחה הזה הרוח איש משוגע הבריות יאמרו אז' כי לבדו נפלאות ועושה זרות תנועות

מי הזה הי״ד המדרגה ^ועל מס א  לי(שיר יבוזו לא גס אשקך בחון אמצאך אמי שדה יונק לי כאח יתנך נ
 ומנהג הזה משפט באיש יהיה כי אפס . זה פסוק על באלשיך כן כמו מצאתי זה כתבי ולאחר ,׳)ח

 יגרום וההתלהבות שגגה לו הסבב שהאהבה , למעשה קודס הסנאי שידע צריך לפעמים טעמו את לשנות
,ברצונו ההיא התנועה לעשות לבו על עלתה ולא כלל ממנו שיצא בשגגה ידע לא והוא לפעמים משגה לו  

 בתחלה ידיעה לי ויש לבו אל האהבה •את וימשיך ינהג ובשגעון משונים דברים לעשות שיכוין לא אבל
 וימשיכנה האהבה את יעורר כ| שע״י לו והשב ישנה אולחו וכרוב רבים בין עמו בתוך כזאת יעשה וברצונו

וחסרון ריקים ומרדף ה' אהבת חסר לבו הולך שהסכל בדרך כי ,אדם בני בין מעמו את בשנותו אליו
נפלאות עושה אשר אדס נמנה פתאים ואת המשוגעים בין יחשב אבל שמו אוהבי בין להמנות לא'יוכל

 בבלי ישגה ואחריתך בהחלה ית׳ לו כי אהבתך נפלאתה אס ואולם ,זכרנו אשר עמו איננו והילד לבדו
הגדולה למדרגה הגעת כי לך וטוב אשריך רעה תנועה איזה ממך יצא אס לך תדע לא ואם (כלל דעת

ממעל הנכבד ה' יזרח ועליך אלהיך עליך ישיש אז ה'׳ י על להתענג בו והשמתה, ה' אהבת שבמדרגת
 את תעזוב פן לך וראשהשמר אחי לכן ,חביב ולבן טוב לדבק האמירך האמרת'וה' ה' את לראשך
 המלאכה לרגל עצמך את ואמץ'ללמד חזק רק הזאת טובה המחקבה מלבבך תסור ופן הזה הקדוש הרעיון

 במאמר האמור כדבר חייך ימי כל בזה להרהר בטבע אותה שתקנה עד בה להתמיד הזו וקלה נקיה
 ■ הזה בעולם חייך היא כי הזה בפרק הנזכרים אופניה י״ד על וקבץ חקותיה בכל לעולם זאת שמרה / הזה

 האדמה על חי בהיותך אלהיך ה' את החיים בצרור וצרת תןבק ובו בזה עצמך תרגיל ואס ,הבא ובשלס
 . עולם של ברומו העומדים בין עומד בהיותך הגשמיות והתפשטות הגוף מית אחרי כי אף החיים בץ

 הדבקות אל נהם שעולים ומדרגות תכונות הס כלס הטובות והמדוח המעלות כל כי גאמת בני דע דבר סוף
 נאמר האנשים אלה ועל / ממנה למעלה מדרגה אין וסופם תכליתם היא הזה במעלה אשר ושמחה באהבה

: ד') (דברים איום כלכס חיים אלהיכס בה' הדבקים ואתם - י
 ובכן אליה ערך ואין לה דומה אין תמיד פלי הגדול שמו ציור כי ידעתי בלבבך תאמר וכי כד &זיק

יתן מי אך , תמיד מצחי על והיה בה מחשבתי את להרגיל אמלא עצתך וכל אעשה כן • ״
 היא זוטרת^ מלתא יראה אטו בה אוחו מליראה יותר ה׳ את לאהבה בה אחזיק דוקא למה ידעתי
 אינו אותו ליראה בה סונה לבבו אשר איש כל וכי היא קטן הדבר ה' את ליראה בה תפנה אשר והנפש

 ואחר אותו לאהבה תנחני בעצתך ומדוע ,באהבה כמו אדניה ואת עמודיה את כלה התורה בשורש אוחז
 הדכירךה הפרשים ובעלי וטובים גדולים צדיקים קדמונים כמה הרי בעיניך זאת ותקטן שמחה,חקחני

 זה זה) מאמר ז' (סרק למעלה כמובא האהבה כמו האדם אצל תתמיד לא שהיראה בעבור ואס , ־ביראה
 אל אתך יש אס כה עד שמעתי לא אשר אחרים מטעמים לי ועשה חסדך נא יגדל ועתה לי יספיק לא

 ידעתי בני ידעתי הן ותומר ואען ; כהלכה משיב רך מפנה אמרתך לשוני תען זה על . דבר ממני תסתיר
 און, מדבור מרע סור ה׳ וביראת האסור מחשבות תניא היא ואף היא רבה כי היראה מעלת אני גס
 וחרד ירא כאשר ויהי כפיו בפועל רע מעשה לעשות רעמכש״כ דבור לדבר איש יוכל לא אותו מיראתו כי

ס , טובות מחשבות וחושב אמת ודובר צדק ופועל תמים הולך הוא  מעשה ליראיונמכל מחסור אין כי ידעתי נ
 את ה' רוצה וכי לעד עומדת טהורה חכמה היא חיים מקור ה׳ יראת וכי נכונה אדה וכל ׳סונה
 להחזיר, הזה בפנץ ממנה היא טובה האהבה זאת בכל אך ,זהב יפרכנה לא אשר מעלה ושהיא יראיו

 .הם. ואלו פנים ארבעה על’היראה על האהבה כח וגדול , היא רבה־ כי השמחה עמה ותגדל בם
רו אשר הדבר מן יסור ולא העבירה מניח אדם שאין עת ■ יש לפעמים היראה תע״י א)  ונפשו עליו מתגבר ̂י

 ועים ימיס לאחר כי־אס העונש לו יגיע ולא אף ומאריך אפיס ארך ית׳ הוא כי יודע ויעש,להיותו אומה
 3ל מלא ע״כ מתי^ הרע מעשה פתגם נעשה אין אשר. הקוהלת ■אמר כאשד ,לתאטן החטא יעשה והוא עליו
 על יתגבר ממנה ינג־ע הגדול בשמו נו אמנסזע״י'האהבהדוהשסחה:לדבקה ,ח') (שם רע לעשות אדם בני

 וטהורים קדושים על וזה כי כבודו אש ייחד ולא נקי וכסאו והמלך ה' קדוש כי שיודע מפני מעליה ויסור יצרו
 ט ימצא כי או תעשינה לא אגד ה' מצות מכל אחת בעשותו Tי״ט),ומ יתקדשו(שמות ה׳ אל הנגשיס כנאמר

 יסיר איחור כלי אזיחיכף לבו יסוד ה' ומן מחשבת מלאכת בכל רעה מחשבה איזה בחשבו או רע דבור פרות
 וממהי ,אהבו .נפשו מאהבת ויוהד חביב מכל עליו החביב ממנו כסאו את המלך ויסיר קדשו שם מעליו

 הוא קדושים אלהיס .כי ה' את לענוד תוכלו לא העם אל יהושע שאמר כמו ומיד היכף לעשותו אלהיס
 קדושים אלהיס כי רצונו נגד שהוא דנר. זה עם ולעשות ה' את לעבוד תוכלו לא כלומר כ״ד) (יהושע

טדו את יסלר, ותיכף הוא  כבורח יתברך רצוט נגד שהוא ^מה מכל רברח האדם יסור כן וע״י ,מאתכם כ
 ,היראה זיאפ״י האהבה ע״י אם כי ונגמר נעשה שלא עובות מדות וכמה מצות כמה שיש הב') המוח. ,מן

!2? יסכן לא‘אלה גל אשר לפניך והבושת עסו ולשמות בו והדכרךח הבטחוןעליו כמו
ה) (פרקי״אוס׳,י״ג למעלה כמובא ממנו שירא מיV לא א׳ז מעשה מז מצוש ולקייט ־לאשר וככה .מ



קצאוהשמחה האהבה י״ד מאמר
 האהבה ע״י כ״א העצבות למדת מדחה אין וכן ,)זה מא׳ י״ד זכרנו(פ' כאשר כ') (שמות תחמוד לא של

 היראה לא האהבה כמו יסד המובות מדות ראשי ד' כל ילכד לא ולכוד ,)זה מא' י״ב (פרק האמור כדנר
^ למעלה כמובא  הסובות מדות מעל נכונה מדה או המצות מכל מצוה לך אין דבר סוף ,)זה מא׳ י״ב (

 / היראה מתוך באה האהבה ואץ האהבה מחוך באה היראה כי והטעם ̂ האהבה יד מתחת ימלע אשר
 / בזה זה וקשורים מחובקים המה כי על יראה בלי אהגה שאין כמו אהבה בלי יראה שאין אמנם האף
 אשר האור עם השמש כדמיון האהבה עילת היראה ואין וסיבתה היראה עילת היא האהבה זה כל עם

 אלה שנים ע״פ והנה .ותבין ובאותו׳מקום פרק באותו לקראתו עורה זה) חלק ד' מא' ח' (בפ׳ זכרנו
 בצדק ישפונו משכיל כל ולכן ,היראה ע״י מהם האהבה ע״י מהם כלס והמצוה התורה בכל ה' דבר יקום

 התורה מצות שכל הג') .האחד מן השנים טובים כי בהפך לא בו נכלל השני שגס בזה תאחז אשר טוב כי
 (בפרק כדגרסינן ;ופחד מיראה העושה מן בחפן ותעש הנפש חשק כל את מאהבה העושה גדול כלס
 וזה דור לאלף תלוי שזה מיראה העושה מן מאהבה העושה גדול אומר אלעזר בן שמעון ר׳ שהמיס) כשם
 כשגגות ומיראה כזכיות הזדונות נעשים שמאהבה בינותם המקום רב תשובה במצות בפרס ,לאלפים תלוי
 תהי^ ולא תקום לא בעצמה שהיראה הד') .מיראה כאן מאהבה כאן הכפוריס) יום שאמרו(בפרק כמו
 זולתי לנפש מתוק ואיננה ושמחה ועונג ערב שם היות לבלתי האהבה 'בזולת יפה זמן משך האדס אצל

 אלא תתנדב לא בטבעה שהנפש זה) מא' ז' (פ' עיניך לנגד ידי וכבר / לה מר והיא ופחד אימתה חרדה
 באה היא בערב רק בו תמצא ושמחה לה שעונג במה אלא תתמיד ולא והרחבה ערבות בו שתמצא במה

 ד' ובמא' זה (במאמר האמורים מהדברים לבך ידע רבות פעמים וגס .בה לפנק כדי ולהתמיד להחזיק
 מסתעפת שאינה מפני אהבה בלי יראה ושאין האהבה זולת דגר לא היראה את תסגב שהאהבה זה) חלק
 מה כמו ,שאהבה את היראה אצל קודש במקראי הרוב על תמצא כן על אשר ;מסותרת מאהבה אלא

 וכן י') (דברים אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלהיך ה' את ליראה אס כי מעמך שואל אלהיך ה'
 בטבעה הנפש אס והנה ,בתורה רבים וכן (שם) אלהיך ה' את ואהבת לה סמך הירא אלהיך ה' את

 נמצאת היא הלי אהבה בעבותות קשורה היראה כי אחר בה שתמצא בתוכה ערבים על באהבי? להתמיד
 שאינה די לא לבדה היראה ציור אמנם .לעד עומדת האדם בלב -עמה להיות היראה את תופשת וגם

 רגע אלא בו תהיה ולא בטבעה איש התמיד,בלב לא מה5בט היא שאף אלא האהבה את וגורמת מושכת
 מהרה. עד אבדופשתטתיו יטכמנה ועודה'בכפו ובורחת כפורחת והיא ואיננה בה עיניך התקיף קטן
 ביראת ימים תאריך ולמען הוא ביראה תחזק למען לאהבה הזה כמאמר מצוך אנכי אשר המצוה כל גס לפ״ז

 זאת מודעת זכרנו אשר האלה פנים ארבעה מכל כי ואחר . ימים לאורך פניך על יראהו תהיה ובעבור ה׳
 בה המחזיק כל א״כ ה׳ את ליראה והסיבה העילה היא גס והיא ה' אל האהבה מעונג למעלה בטובה שאין
 אהבתו של יה ושלהבת המדורה אגדיל הזה במא' הספר עס אמרתי לכן ,בידך אדוניו סוב וכל ביה כלא
 היה פניך נוכח ככר שהרי היראה במעלת למעט שהכוונה לא הימים כל מפניו תירא למען בלבך ית'

 ורךדס האהבה שלמות והיא אהבה עלי ודגלה האהבה מעלת על היראה מעלת גדולה שאצלי ח״ז) ר' (במא׳
 אק חסבב זהיא בעילה לה קודם שהאהבה על אך ,)בו ח' שזכרתי(פ' והשמש האור כענין במעלה לה

 החיים אס גס א"כ ,ליראה קיום אין ומבלעדה האלהיס ליראי טוב יהיה ידה ועל התמדתה ותגרום היראה
 בכל לאדם סוב אין אשר בפח אומר לק באהבה, אחוזים כלס ביראה ועומדיס התלוים הטוב ואת

 (בפ״זמא׳זה), למפלה כמבואר תמיד עליו שמוהגכבד ציור ע״י ה' אהבת להשיג אס כי שיעמול נלמלו
 לגגדיתמיד ה' שויתי באמרי תמיד ה''הנכבד את בציירו בעצמו דוד כוונת זה הוא כי עליו יאמר אשר

 ט,-שאס לדבקה האהבה בד להשיג שהיה ט״ז) (תהלים כבודי ויגל לבי שמח לכן אמוט כל מימיני כי
 ומודעת כבודי ויגל לבי שמח לכן אמר אבל מלפניו ואירא לבי פחד לכן המאמר שיגמור ראוי היה ליראה

 סוב כי המאמר בזה חמודות איש לך אומר לכן , היראה מן לא האהבה מן מסתעפים והגילה שהשמחה זאת
 ט השמחה את אני ושבחתי ,תמיד במחשבתך אשר הנכבד בשמו בו לדבקה האהבה בזה מאחז אשר

fוכבר ,בלבותם ולישרים במחשבותס הצדיקים אל וטל בשמחות תובלנה בו והדבקות התמידי ית' כרז<ו 
ה שזכה ומי ,ממנה למעלה אין פריה זזה כלה התורה כל תכלית הוא ג^יזיבקות ביהודה נודע  כבר ^י
ן ו  את ואהבת הכתוב אמד ע״כ ,מתוקה ובתשוקה גדולה •בשמחה התורה מצות סל שקי^י גסוח לבו ^

לבבך(דברים סל היום תנכי«צוך אשר הדבריס-האלה והיו מאודך ובכל -גפשך זנכל בכללבבך חלהיך ג
 כל על נסויז לבך זכברלנטן ׳ואהבת יש׳בך אס ־־כאמר ׳אמרזהיו אבל האלה הדבריס ויהיו אמר לא , )ו

 ■לאלהיו־הוא ־אוהב סשהאזים כי , תמיד לבבך •על ־מפצק מצוך אנכי אשר האלה הדבדס זהיו ההורה מצות
 בזה ־שבארנו הגדולה ־התחבולה כי בראותי .־ויהי כלל.. התיעה מן ̂ אי! המי נעליי ואס תמיד בו דבק

 ולכל כלה התורה לכל מלקחים היא ה' עם ראשי על החופף הגכבד בשמו ובשמחה באהבה לדבקה המאמר
 ט החזק משכיל קורא בזה אחוז ה' ידיד אתה אף לכן ,קראתיה ה' אחוזת נכונה מדה ולכל גדולה ספלה

 ראשן על שמו את לצייר עליו שים ועיניך ומעלה הזה היום מן הזה לדבר «יך שים אדם בן ,הרף אל
 סוב לדבק שזכית הסוב בכל ושמחת חייך היא כי נצרה , רבה ובשמחה באהבה תמיד ט,במחשבתך לדבקה
יביע ה' ותמונת עליו הנכבד שמו לצייר זאת יעשה אנוש אשרי !הברכה ומקור הסוב שורש והי^חי האמתי

כמק ' '



אמת דברי ב׳ חלק הבריח ספר
 כי / נזכרונו לנצח ישמור במחשכתו יהוור לעולם בזה עצמו להרגיל בה יחזיק אדם ובן ורעיונו שכלו בעין

 כי הזה לחואר הוא וכדאי וראוי , עולם ומלך חייס אלהיס לה' מקודש מקודש לו יאמר קדוש בזה המיל
 האדמה על הי בהיותו אלהיס ה' את החיים בצרור צרורה ונפשו אלהים אל ופנה אני לה׳ יאמר זה

 להבין כדי הזה והמאמר הפרק על תעמוד אל הזה הדבר וראש אחי בחון ., תמיד הנכבד בה' \דבק
 נס על אותו ושים בה הכתוב ככל לעשות נפשך אש והרגיל עצמך את תלמד למען נא קרא אבל ולהורות

 על המדובר וככל אופניו תמיד'בכל מצחך על והיה ,זכרנו אשר הגדולים לדברים התצלח לדעת לנסותו
 ושערי השמים ארובות לך יפתחו לא אס תראה ;:אז ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך אודותיו

 הקודש רוח תשיג ופתאום אחר לאיש ונהפכת שמחה; ושערי אהיה שערי קדושה ושערי יראה שערי אורה
 לא והנה בנפיון באתי אשר עד האמנתי ולא שמעתי אשר הדבר היה אמת תאמר ואז ; הקדוש מהאל
 יזכה וה׳ ;מלבדה עוד אין אשר חמודה עבודה כי׳א זה אין ;הזאת הנפלאה השובה מכל החצי לי הוגד

 הדבקים ואתם האמור כדבר היינו ימי כל רנה וגילונאהבה בשמחות בם וה' בה' הדבקים מן להיות אותנו
:ד') (דברים היום כלכם חיים אלהיכס בה׳

ה כה פרש ת ע  הזה במאמר האמורים הדברים עשרת המהשביים מצות בני נצור הקשיבה לדברי בני ו
לבד ליוצר רוח נחת לעשות כדי והכל ,)זה הלק י״ג י״ב (במאמר האמור בכל ונהג לך ‘

 ימין הבש זה) הלק י״א מא' ח' הודעתי(בפרק כזאת מראשיה כאשר דווקא הקודש רוח שתשיג מנת על לא
 יראה עליך וכבודו ה' יזרח ועליך אורך כשחר יבקע ואז ;עליו שים ועיניך בפרק בו מקומו את וראה

 ע״ס הרצויס והמעשים השובים והמדות האמתי אמונתך ע״י עליך ולחול לרדת מעצמו יתעורר הקודש והרוח
 הנהגת הייס(שער ען בפרי כדאיתא בסלה משיחה בפרס ;רעה ומדה עבירה מכל התרחקך וע״י התורה

 רוה״ק בוודאי ישיג בסלה שיחה בלי יום ארבעים שיושב מי חוזידא למהר״ש האר״י אמר עוד ז״ל; הלימוד)
 תהיה אשר לק בלעדי הקודש רוח לדרכי הנצרכות וההשבעות והכונות היחודיס לדעת תצסרך ולא ;עכ׳׳ל
 לבנים בגדיך יהיו עת בכל הקוהלת אמר כאשר ;והמעשים והמדות הדעות ע״י תמיד לזה ומזומן מוכן
 ראשך על שמן אז ומהור קדוש ומזומן מוכן תהיה עת בכל אס כלומר ;ס') (שם יחסר אל ראשך על ושמן

 עליך ותצלח חיים אלהיס רוח עליך קדשו לוח את ה' ויער ראשך על ה' משחת שמן לך יגיע ומעצמו יחסר :אל
 נותן הוא אבל ית' לפניו כילות שאץ מפני ;מעצמו לבא הכבוד סוף כי ;לרה״ק שיעמול ממי יותר ה׳ רוח .

 לקבל מובן אשר עד יסודות הד' יתמזגו אס כאשר ;יפה בעין המקבל הכנות לפי פלס היותי צורה דבר לכל
 יותר מזג יתמזגו ואס ;הדומם שהוא מתכות או מראה סובות אבנים צורת תיכף נותן ית' הוא הדומם צורת
 החי לצורת שראוי עד יפה יותר מזג יתמזגו ואס ;הצמח צורת בו נותן הצמח לצורות ומוכן שראוי עד דקה
 עצמו מכין הוא ואס ;המדבר נפש בו נותן באדם האדם כזרע סו? יותר מזג ץכשיהמזגו ,החי צורת פו בותן

 ט לדבקה עצמו ויקדש יותר עצמו יכין ואס יתירה; בינה רוח לו ישפיע תורתו ולשמור עמדתי לעבוד
 מכשול. מכל ומשומר סכנה מכל במוח תהיה ואז הקודש; רוח שהוא ממרום רוח עליו ישפיע ושמחה באהבה

 זכרון וע״י זה בחלק זכרנו אשר התורה ע״ס ומעשים מדות דעות המה אשר אלה שלש שע״י אלא עוד ולא
 אליהו לגלוי ספק בלי תזכה הזה במאמר האמור ושמחה באהבה ית' פו לדבקה במחשבתך התמידי .קדוש
 אליהו ע״י להשיג יכול כלס הקודש רוח ע״י להשיג לאדם אפשר אשר שכל ביהודה נודע וכבר .לסוב ,זכור

 וזה ;כלל אחר למעשה שיצפרך מבלי אליו גלויו יגדל ככה האדם של והכנתו חסידותו גודל כפי כי ;הנביא
 הזה למעלה ובהגיעך זה); חלק י״א מאמר ד' (פרק למעלה כמובא הקודש רוח ממדרגות מדרגה הוא עצמו

 כתר והיא לבך אל הקודש ריחי לעצמותיך שקוי לבשרך רפאות לנפשך אור יחלק דרך דרכך. לבסח תלך אז
ק ומי .לראשך  במהרה יבא שבא הנביא אליהו ע״י עליהם רוחו את ה׳ יתן כי נביאים ה' עם כל והיה י
 עם וקראו ,בא ישעך הנס ציון לבת אמרו העמיס על נש הרימו המסולה סולו סולו ואומר מבשר ;בימינו

' :ואמן אמן הארן כל על למלך ה' והיה הנית אל בא ה' וכבוד ה׳ גאולי הקודש ׳ ,

 לי עוזר היה תפלתי בקול הקשיב אלהים שמע ;זה ספר לכתוב לישועה לי ויהי מאתי חסדו הסיי אשר.לא אלהים ברוך
וישמע אלי ויס ה׳ קויתי אסרה ונארז בדרך נין בניתי בין עלי, משך אשר ה׳ חסד של חוס הקות אס זה ספר צחנר . ■

 בו וענני ה׳ את דרשתי למודים, ולשון ובינה דעה והנני מחסורי וכל כעיני מעליא ונהזרא גופא בריות לי ונתן שוסתי
 בי יען ,כפלים הראשון מן הכרית ספר זה ונחל ופעמים, פעם ופיזיס, אחת ולהדפיסה אותה לגמור ונעזרתי לני גטח .

 % תדרשנו לנפש לתויו ה' כזוב כי שאלמי את ה' נתן מה ועתה . השמים כעצם לסוהר הוספות ש'נ אנהים בישע הוספתי נו
 נאלסא ומהדר מרומם אנא ומשבח מהודא רק אדוניו אל העבד יתרצה ובמה ל«יא חין ותשורה להשיב אין המלך חסד והנה

 מברך מא gij 1ך וגטרתא חכמהא די אלהא די שמה להוא תושבחן; אימל אנא ויקילא קדישא רבא ולשנזיה עלאה
וכג אנא פחוחהי ית ולמנסר באורייתא להכין לבאי ^נותח קדמוסי מן רפוא. ויהא ;ואמן אמן עלמא ועד פלמא

־ :חמן ישראל.


