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  היינו לפני החמה היינו לצפונה
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בקי בחכמת השמי� לא ידע אלה  המי שלא יהיו ,כי הדברי� האלה ה� תלוי� בחכמת השמי� ,וכלל אומר

ל מביא באלה השאלות שהיו בודקי� את "מועדי� שעשה רבינו משה בר מימו� זצוקהולדידי חזי לי ספר  .הסודות

אומר וזהו  החכמות הי י� ומרבה לדברמאר' ואחרי שהי .רי� בה� כמה וכמההעדי� חכמות נוראות ונפלאות והא

מר וזהו שאמרו חכמי� לצפונה או מרבה לדבר ולבסו! או הועוד הי ,שאמרו חכמי� לפני החמה או לאחר החכמה

שאינו הילכ� מי  .השמי�בקי בחכמת ' א� מי שיהי ואי� חכ� בעול� שיוכל לעמוד על דבריו ,וכ� על כול� ,דרומהל

 ,שעבר עשרי� וארבע שעי מיכסי סיהרא רקשאמרנו בפוג� לא מה  ,אינו בקי באלה הסודות �בקי בחכמות השמי

  .שכל אלו ה� סודות נעלמי� כחכמות השמי� ,פעמי� בא בארוכהשנאמר לפנינו פעמי� בא בקצרה וג� לא מה 
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 יומתק ,י"רש ושרפי ביאור בעני� שאלת
 ל דברע הנהו

 ]א, פירוש קהלת ה[] הקליר[ דברי על ע"הראב ה שכתבמ בפי

 דבר מלומר לשתוק או ידעתי לא לומר לאד� טובש

 עשק באר תשובות בעל[ השיב אי גוונאובכה .הגו� שאינו

 דעמי כרישא והוא ,נפלא מאמרלשואלו ] ח"צ בתשובה

 ,וביאורו. ]זט ,בראשית כח[ יש דאכ� וסיפא ]בי, שיר השירי� ו[ בינד

 .מתחיל ואחד 'ידעתי לא' מסיי� אחד ,נהוינ קראי דתרי

  .זו חכמה ובכלל ,ששאלת בדבר כ� אומר אנכי א!

 הוא אמת ,הרבה קונטרסי� אצלי ראית כי כתבת ואשר

 אמונת] לי[ תאמי� ,מצאתי ולא הלז בחכמה יגעתי כי

 המציאות שורשי על לעמוד מנעורי חשקה נפשי כי אומ�

 ,האר" צורת ספר כגו� ,זה על חוברו אשר י�ספר מפי

 דברו ואשר .הגלגל ספר כתוב וספר ,והעול� והשמי�

 ורה נבוכי�מ וספר ,ופירושיו החודש קידוש כגו� ,מזה

 ושבילי ,זרח ב� בי מנח�לר דה לדר
צ וספר ,ופירושיו

, ]שלבו[ י"ורמ ,אל עמנו וספר ,הקבלה ושלשלת ,אמונה

 ג� ,]וחבריו' ה גבורת קנדיאהמ ר"ריש וספרי[ ,ט"יווהת

 מזה שדיבר ס"הש קדושת על נוס! ,ומות העול�א בספרי

  .ש� זעיר ש� זעיר מקומות באיזה

 ,מחלוקת בלי מוסכ� דבר אי� כמעט כי ראיתי ובאשר

 ספיקות תילי� תילי דעת� מצדדי צד כל על בדעתי ונפלו

 וכאשר – השגתי בחסרו� תליתי כי א! ,ומבוכות וקושיות

מי ע מקשי� סת�' המורגל וכמאמר ,ספק בלי האמת הוא

 זמני עוד מלבלות ידי שמשכתי די לא לכ� ',האר"

 תוהדע בי� להכריע או דבר ומלחדש ודרישה בחקירה

 בחמתי ושרפתי בשחר קמתי כי א! ,ראמגמ או מסברא

 אשר ידי מעשי חבלתי, וניירות גווילי� כמה נפשי ומר

 שהגעתי מה די השגתי כבר כי ואמרתי ,רב זמ� בו טרחתי

 אמרתי על החסיד הגאו� ו שאמרכמ ',ידעתי לא' לידיעת

ורה במ �"הרמב ה שכתבלמ והסכמתי .'וגו אחכמה

  ...זו בחכמה ברור דבר שאי� ד"כ ו! פרקס 'לק בח נבוכי�

 דבריי תו
 באו כבר ,חכמה בתעלומות החוקר אהובי הנה

 י"רש דעת לישב אבל ,ותתורניי ידיעות �גרגרי איזה

 .בכחי אי� ,וענפיה החכמה בכללה או בפרט שאלת
 מקור

 ידיעתו בירור אי� כי ,בה מחקור וידי דעתי סלקתי וכבר

 מ� בדעה להאמי� אנו שמחויבי� הדת ועיקרי משורשי

 איש כל על שמוטל הדת עיקרי ג"בי ואפילו .הדעות

 האמונהש ]יבתשובה ר[ והוכחנו בררנו ,להאמי� ישראל

 מדברי לכאורה כי א! .תועבה החקירהו וטובה חיובית

 א� כלל אמונה נקרא דלא משמע ורה נבוכי�במ �"הרמב

 ביררנו כל מקו�מ ,החקירה מתו
 הבירור ל צדע לא

 נאמינ� רק כפשוט� לתפס� י אפשרשא דבריו משאר

 התכונה חכמת בחקירות ל שכ�כ. אומ� אמונת בקבלה

' בורת היי� ספר גע[ מחלוקת בו שאי� דבר אי� כמעט אשר

 קשהו ,ומבוכות ספיקות כמה עלו צד ובכל ,]'מדרגה ה

 באמת חכ� מפי בקבלה לא א� בה� וההבנה הציור מאד

' ג בה� שיש כדורי� ל ידיוע ,זו בחכמה בדמיו� לא

 וקשה. הנייר על שטחי בציור להבי� י אפשרשא ,מרחקי�

 היו� בחצי הרקיע באמצע החמה עמידת יצויר אי
 להבי�

 הול
 על ל"רזברי כד דרו� רוח בחצי שהוא שנאמר ע� –

 וא� ,י"רש רושפי ש"ויע .]הכ[א בתרא בבב' וגו דרו� אל

 ,צפו� דרו� מזרח ולפעמי� ,לפעמי� דרו� רוח רק מקפת

 ועמידתה במזרח וזריחתה במערב שקיעתה תמיד תהיה

 אשר כאלה רבי� ודברי�. הרקיע באמצע היו� בחצי


 ,הטוב היותר ל צדוע בחכמה עולמו ובורא ליוצר נבר

 ,אמיתת� ועל בברור שמו יתבר
 ברואיו היודע והוא

  ...זולתו ואפס

 עוד תוס! אל לכ� .מהרבה מעט מבוכותיי קצות אלה ה�

 היתה אתי כי ,זו בחכמה ודרישות בחקירות פני ראות

 עשה אתה וג� ,לנפשי שלחתיה השגה ומיעוט יגיעה ולרוב

 ומינה בה והפו
 בה ו
הפ ,תורה גופי אל והלכת ופנית כ�

 שבילי ליה נהירי� שהיה ירחינאי ושמואל .תזוע לא

ראש [ גולה ילכול לתקוני שיכול ואמר, :]חברכות נ[' וכו דרקיע

 ,לצרכיו שהל
 בעת רק לבו מפנה היה לא ,:]כהשנה 

  .]ו, עיי� דברי� רבה ח[ כבירושלמי

  נענה ונפש החשובה כנפש
 שלו� ובית
 שלו� ואתה         

                                          
   בכר
 חיי� יאיר הטרוד אהוב

 


