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: בּבחינת,האמוּנה תּוֹלה בּפה שׁל אָדם
 זהוּ,ידי שׁמּדבּרין האמוּנה בּפּה- הינוּ על,("אוֹדיע אמוּנתך בּפי" )תּהלּים פ"ט
 וּמחמת זה צריך לזּהר מאד,זה בּאים לאמוּנה-ידי- וגם על,בּעצמוֹ אמוּנה
פּי שׁאינוֹ אוֹמרם מלּבּוֹ; הינוּ-על- אַף,מדּבּוּרים שׁל כּפירה ואפּיקוֹרסוּת
 רק שׁהוּא חוֹזר ואוֹמר דברי, חס ושׁלוֹם,שׁהוּא בּעצמוֹ מאמין ואינוֹ כּוֹפר
, והוּא מתלוֹצץ מהם, שׁהם אפּיקוֹרסים,אפּיקוֹרסוּת שׁשּמע בּשׁם אחרים
 כּי הדּבּוּר הזּה שׁל כּפירה מזּיק,כן גּם מזּה צריך לזּהר מאד-פּי-על-אַף
 אָסוּר לוֹמר, בּרוּך הוּא, כּי על השּׁם יתבּרך, גּם הוּא אסּוּר גּמוּר,לאמוּנה
 וּכבר מבאָר בּספרים וּבדברינוּ בּכמּה, אפלּוּ בּדרך שׂחוֹק,דּברי הלצוֹת
 להרחיק עצמוֹ מאד מאד לבלי לעיּן כּלל בּספרי המחקרים,מקוֹמוֹת
, ואפלּוּ מסּפרים שׁל חקירה שׁחבּרוּ גּדוֹלים מאַחינוּ בּני ישׂראל,הפילוֹסוֹפיא
 כּי דּי לנוּ, כּי הם מזּיקים מאד לאמוּנה,גּם מהם צריך להרחיק מאד
 וזה כּלל גּדוֹל ויסוֹד ועקּר בּעבוֹדת,בּאמוּנתנוּ שׁקּבּלנוּ מאבוֹתינוּ הקּדוֹשׁים
 בּלי שׁוּם חכמוֹת, לעבד אוֹתוֹ יתבּרך בּתמימוּת,'להיוֹת תּם וישׁר וכוּ-השּׁם
,'וחקירוֹת כּלל כּלל לא וכו
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 ואינוֹ נזּוֹן, שׁראוּי למלך מי שׁיּשׁ לוֹ שׁפע מזוֹנוֹת הרבּה,כּת אַחרת אָמרוּ
 כּדי שׁלּא יתגּשּׁם, רק ממּזוֹנוֹת דּקּים )כּגוֹן חלב,אָדם-ממּזוֹנוֹת שׁל שׁאָר בּני
 שׁלּא יהיה נזּוֹן, אַך לא מצאוּ תּכף אישׁ כּזה, ואישׁ כּזה ראוּי למלך,(שׂכלוֹ
 וּבחרוּ להם לפי שׁעה אישׁ עשׁיר שׁיּשׁ לוֹ שׁפע,אָדם-ממּזוֹנוֹת שׁל שׁאָר בּני
' דּהינוּ שׁלּא יהיה נזּוֹן וכוּ, עד אשׁר ימצאוּ אישׁ כּרצוֹנם,מזוֹנוֹת הרבּה
 אָז, עד אשׁר ימצאוּ אישׁ כּנּ"ל, וּלפי שׁעה עשׂוּ את העשׁיר למלך,כּנּ"ל
 וּבחרוּ להם ארץ,ירד העשׁיר מן המּלוּכה ויקבּלוּ את אוֹתוֹ האישׁ למלך
. והלכוּ וישׁבוּ שׁם,גּוֹרמת לזה

3

-4-

 שׁראוּי למלך,כּת אַחרת אָמרוּ
 רק,אָדם- ואינוֹ נזּוֹן ממּזוֹנוֹת שׁל שׁאָר בּני,מי שׁיּשׁ לוֹ שׁפע מזוֹנוֹת הרבּה
, ואישׁ כּזה ראוּי למלך,( כּדי שׁלּא יתגּשּׁם שׂכלוֹ,ממּזוֹנוֹת דּקּים )כּגוֹן חלב

             
             

           

            
          

          
           


 

           


          
            
            





,אָדם-אַך לא מצאוּ תּכף אישׁ כּזה שׁלּא יהיה נזּוֹן ממּזוֹנוֹת שׁל שׁאָר בּני
 עד אשׁר,וּבחרוּ להם לפי שׁעה אישׁ עשׁיר שׁיּשׁ לוֹ שׁפע מזוֹנוֹת הרבּה
 וּלפי שׁעה עשׂוּ את, דּהינוּ שׁלּא יהיה נזּוֹן וכוּ' כּנּ"ל,ימצאוּ אישׁ כּרצוֹנם
 אָז ירד העשׁיר מן המּלוּכה, עד אשׁר ימצאוּ אישׁ כּנּ"ל,העשׁיר למלך
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 והלכוּ וישׁבוּ, וּבחרוּ להם ארץ גּוֹרמת לזה,ויקבּלוּ את אוֹתוֹ האישׁ למלך
  ,שׁם





              


           
 





         
             


 צריך להיוֹת, כשׁרוֹצה אָדם לילך בּדרכי התּשׁוּבה   
, וּבּקי בּשׁוֹב, הינוּ בּקי בּרצוֹא, וצריך להיוֹת לוֹ שׁני בּקיאוּת,בּקי בּהלכה
 האַזינוּ רצב( וזה בּחינת,: 'זכּאָה מאן דּעיל ונפיק' )זהר ויּקהל ריג:כּמוֹ שׁכּתוּב
 בּחינת בּקי בּרצוֹא, בּחינת עיל,"שׁם אָתּה- "אם אסּק שׁמים:()תּהלּים קל"ט
:(השּׁירים ו- וזה )שׁיר, בּחינת בּקי בּשׁוֹב, בּחינת ונפיק,"הנּךּ-"ואַצּיעה שׁאוֹל
 זה בּחינת,' 'ודוֹדי לי, זה בּחינת עיל,' 'אני לדוֹדי,""אני לדוֹדי ודוֹדי לי
,[ונפיק ]וזה סוֹד כּוּנת אלוּל
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