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 ב"ספ התורה יסודי ם"רמב. 1

 מדעתו ומבין חכם שיהיה והוא בלבד אחד לאיש אלא אלו בדברים לדרוש שלא הראשונים חכמים צוו
 הדבר סוף וידע מדעתו מבין והוא הדבר מן שמץ אותו ומודיעין הפרקים ראשי לו מוסרין כך ואחר

 .לסובלן ראויה ודעת דעת כל ואין למאד עד הם עמוקים דברים אלו ודברים ועומקו

 

 ו"סכ ק"אג תניא. 2

 םג ואף גולהס ליחידי א"כ חכמים תלמידי מכל ונעלמה בימיהם נסתרה היתה הקבלה חכמת כל וגם

 רמות וניםהאחר אלו רותבדו וקאדד ל"האריז ש"וכמ ראמבג כדאיתא ברבים ולא לכת בהצנע זאת

 רק לגלות רשות ניתן שלא ק"הבז אמר י"רשב וגם הראשונים בדורות ולא כמההח זאת לגלות ומצוה

 .םלבד ולחבירו לו

 

 172' ע ל"ח ש"לקו. 3

 ,נסתרים ענינים בו שיש זה ספרו שכתב שהטעם הנבוכים מורה לספרו בפתיחה ם"הרמב ש"מ ד"ע

 הכריח נבוכים של במצב י"בנ דהיות והיינו .תורתך הפרו' לה לעשות עת הענין זה ובכמ אמרם הוא

 .'כו אמונה בעניני נבוכים להציל כדי נסתרים ענינים לגלות אותו

 ,תורתך הפרו' לה לעשות עת בגדר שזהו האחרונים בדורות התורה פנימיות לגילוי בנוגע הוא ז"ועד

 שהרע ,בכללותו העולם מצב מצד וכן' וכו הלבבות שנתמעטו האחרונים הדורות של הירידה גודל

 מעוררת שהיא התורה פנימיות החכמה זאת לגלות רב הכרח מהווה יתירה בהתגברות הוא אלה בדורות

 מבחוץ הגלות חשכת על להתגבר וסיוע עזר לו הנותנים האדם שבנשמת הנסתרים הפנימים הכחות את

 .שלם בלב ולעבדו' כו ויראתו' ה באהבת להתעורר שמבפנים המניעות ועל

 

 ב"ספי מלכים' הל ם"רמב. 4

 ישראל יהיו ולפיכך בלבד' ה את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ולא כעפר מצויין המעדנים וכל

 הארץ מלאה כי שנאמר האדם כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים

 .מכסים לים כמים' ה את דעה



 

 ב"ה שם. 5

 גוג מלחמת ושקודם ומגוג גוג מלחמת תהיה המשיח ימות שבתחילת הנביאים דברי של מפשוטן יראה

 לא בא ואינו ...'וגו אליה את לכם שולח אנכי הנה שנאמר לבם ולהכין ישראל לישר נביא יעמוד ומגוג

 .בנים על אבות מי להכשיר ולא כשרות לטמא

 

 שם ש"לקו. 6

 אופנים שני ישנם האחרונים בדורות התורה פנימיות גילוי בטעם הביאורים שני בין להחילוק בהתאם ג

  .וגמרא משנה תורה ד שבנגלה האופנים שני ד"ע הגילוי באופן גם

 דבר שהוא המשנה לשון ד"ע בקיצור הענין נקודת ידיעת הוא שהעיקר באופן התורה פנימיות גילוי .א

  .רבים ענינים וכולל קצר

 הזהר ובלשון ,שבגמרא ט"והשקו הביאור אריכות ד"ע בהרחבה ומוסבר מבואר באופן הגילוי .ב

 והשגה בהבנה ומוסברים מפורשים האלקות חכמת נישעני דהיינו הזהר במפרשי וכמבואר" יתפרנסון"

 עיון ב היטב התורה לימוד י"שע בתניא כמבואר פרנסה בגדר הוא הלימוד שאז לגירסא כהלומד לא

 .לנפש מזון נעשה לאחדים והיו עמו ומתאחדת בשכלו שנתפסת עד שכלו

 

 29 הערה שם. 7

 באופן כזה עצום שינוי הרי זו הכנה בלי כי מ"ימוה של למצב לבם ולהעיר ישראל ליישר ההכרח ל"יו

 .נוהג כמנהגו עולם המשיח לימות ם"הרמב ולדעת עולם של מנהגו ביטול בגדר ז"ה פתאומי


